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Requeiro que esta Augusta Camara eleja uma commissão especial de cinco 
membros que, no intervallo das sessões, instaurando um inquerito sobre as con-
dições do nosso commercio, da nossa industria fabril e do serviço das nossas Alfan-
degas, dê minucioso parecer a respeito da Tarifa das Alfandegas, mandada executar 
provisoriamente pelo Decreto n. 8360 ele 31 ele Dezembro ele 1881 . 

S. R.- Sala das sessões, 23 de Outubro ele 18~"f:-

Duque-Estrada Teix eira . 

.. 
(Approvado em sessão de 24 de Outubro ele 1882.) 

COMMISSÃO NOMEADA 

Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira. 
Dr. Aelolpho Bezerra ele Menezes. 
Dr. Antonio Felicio dos Santos. 
Conselheiro Franklin Americo de Menezes Doria. 
Commenelador Manoel José Soares. 
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An[nstos e Di[nissimos Srs. ReDresentantes da Na~ão 

A Commissão especial nomeada em sessão ele 24 de Outubro do anno de 1882, 
proximo passado, para, instaurnndo um inquerito sobre as condições do nosso com-
mercio, ela nossa inclustria fabril . e elo serviço elas nossos Alfandegas, dar parecer 
sobre a Tarifa da Alfandega mandada executar provisoriamente pelo Decreto n. 8360 
de 31 de Dezembro ele 1881, começou em 5 ele Novembro desse mesmo anno a celebrar 
suas reuniões numa das salas da Carnara , esforçando-se por bem cumprir a honrosa 
e ard ua tarefa de que foi encarregada. 

Sendo vasto e complexo o trabalho resolveu a Commissão pedir o concurso de 
competentes e interessados, e colligir a maxima somma de elementos de estudo, 
formulando os quesitos que definissem e comprehendessem todas as questões que 
tinham de ser objecto ele tal estudo . 

Devendo o inquerito estender-se a todo o Imperio e não sendo possivel á 
Commissno fnzel -o por s i só, solicitou a collaboroção de Commissões auxiliares 
compostas em cada provincia ele deputados e mais collaboradores por elles esco-
lhidos . Dessas Com missões as de Sergipe, Bahia, Ceará) Pará, Espirito Santo, 
S. Paulo e Minas Gernes já enviaram seus pareceres. Outras foram nomeadas na 
capital, cujo opulento commercio e industria mais desenvolvida offerece mais 
amplo assumpto para o inquerito projectado . 

Solicitou-se tombem o concurso dos Presidenles ele Provincia, Inspectores elas 
Thesourarias e Alfnndegas, e o ele todas as Corporações e Associações que podessem 
prestar subsidio valioso . 
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Do MinisLerio da Fazenda obteve-se o livro da acta da Commissão das tarifas de 
1879 e 1881 e os documentos que lhes serviram de base; obtendo-se tambem a desi-
gnação dos tres empregados José Ferreira Sampaio, 1° escripturariodoThesouro Na-
cional, 2° escripturario do mesmo Thesouro Francisco Leão Cohn Junior e 2° da 
Alfandega Marcellino Candido Cordeiro Dias, cujo serviço era indispensavel ao bom 
andamento dos trabalhos da Commissão, que sobejo motivo tem para louvar-lhes 
o zelo com que têm servido. 

Impossivel era á Commissão no breve espaço de mezes decorridos entre o termo 
da sessão de 1882 e a actuaJ, completar o inquerito, colligir todos os subsídios neces-
sarios, e analysar e discutir o assumpto de modo a julgar-se habilitada para redigir 
e offerecer-vos nesta sessão o parecer ele que séria e conscienciosamente se occupa. 
O exemplo de outros paizes mais preparados do que o nosso para realizar reformas 
como a que se projecta, claro torna que só uma longa elaboração permitte decretai-a 
proficuamente. 

Querendo entretanto a Commissão submetter á vossa esclarecida apreciação o 
resultado dos esforços até esta data empregados, deliberou publicar o fructo ela 
collaboração que obteve e que cordialmente agradece . 

Em face dos importantantes documentos que ora vos são apresentados po-
dereis julgar do acerto de vossa deliberação na sessão de 24 de Outubro do anno 
passado, e melhor vos preparardes para discutir o parecer que a Commissão espera 
poder apresentar-vos na primeira sessão. 

Rio de Janeiro, 30 ele Agosto de 1883 . 

!lõr . .!l?wiz cfotu;uim !ffõz(;çue=c!Btrada Cftei ,veira. 
[!lfr. cSJtdoZJJ!vo !Je:zerra de dlte7Mze8. 
!fJ r. cSJtntonio c5%Zz,(:,io do8 cBa?vto8. 
:%r a?vloZin cSJtmerir;;o de dltmve:ze8 [!lJ o ria. 
dltanoeZ JoBé <EoareB. 



f. o 

A classificação das mercadorias adaptada por nossa Tarifa aduaneira é satis-
factoria ~ 

Si tem defeitos, quaes são elles ~ 
Que inconvenientes praticas apresenta~ 
Como corrigir taes defeitos e remediar taes inconvenientes ~ 
Qual o systema ou plano de classificação preferível como satisfazendo as dese-

javeis condições de clareza e simplicidade, facilitando o serviço fiscal e melhor se 
adaptando ás circumstancias do paiz ~ 

2.o 

Os valores officiaes das mercadorias differem notavelmente dos preços cor-
rentes dos mercados exportadores e dos do nosso mercado ~ Em que proporção ? 

Quaes as consequencias dessa differença ~ 
Tem ella tido a mesma proporção desde a tarifa de 1874 até a actual ~ 
Qual o melhor modo de harmonisar as refBridas avaliações officiaes com os 

preços correntes~ 
Qual o valor que deve servir de base á cobrança do imposto ~ 

3.0 

Quaes são os augmentos ou diminuições de taxa a que póde e deve dar logar 
a revisão ela nossa Tarifa~ 

4.0 

Quaes os preferíveis : os direitos acl valorem ou os direitos especificas ~ 
Como adaptar o systema preferido á nossa Tarifa sem prejuízo dos interesses 

fiscaes ~ 



5,0 

É possível por uma bem pensada revisão da Tarifa augmentar a renda do 
Estado sem augm ntar os actuaes onus do nosso commercio e industria ~ Como ~ 

6.o 

Quaes têm sido as consequencias da frequenci::1 das refot·mas de nogsas Tarifas 
e falta ele sua fixidez~ 

Das reformas effectuadas nos ultimas vinte annos, quaes as que maiores in-
conven ientes praticas têm trazido~ Quaes as consequeucias peaticas que, especial-
mente para a industl'ia nacional, resultaram elas mod ificações que a Tarifa actual 
fez na de 1879 ~ 

7.0 

Quaes os dieeitos da Tar·ifu actual ou disposição · lega l ou regulamentar sobre 
importação ou exportação, que, em bem da inclnstl'ia nacional, convem manter ou 
reformar~ Como, pocque, e em relação a que ramo ele inclustria ~ 

S. o 

Qual a influencia que as oscillações do cambio têm exercido e podem exercer 
sobre o pagamento dos impostos aduaneiros~ Como remediar ou uttenuar os incon-
venientes que tenham bavido ~ 

9.o 

Podem e. como os Poderes publicas facilitar o movimento interprovincial de 
fundos destinados ao pagamento dos impostos aduaneiros, e as transacções mer-
cantis~ 

iQ. o 

O que mais convem : uma Tarifa gel'al unifol'me, firmada por lei, ou Tarifas 
convencionaes estabelecidas segundo estipulações de tratados internacionaes ? 

Estabelecida a Tarifa geral, quaes as concessões, que, por meio de tratados, 
convem obter em bem do nosso commercio e industria ~ 

u .o 

Qual tem sido o resultado do adopção das Tarifas especiaes do Rio Grande do 
Sul e Matto Grosso ~ 
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12. 0 

Os direitos addicionaes devem ser mantidos? No caso affirmativo, devem ser 
cobrados por uma taxa uniforme, ou convem calculal-a conforme a classe das 
mercadorias? 

ALFANDEGA 

i. O 

A classificação das nossas Alfandegas e a base para ella adaptada é a melhor? 

2.0 

A organização, numero, condições de habllitaçã o e vencimentos do pessoal das 
nossas Alfandegas c Mesas de Rendas são satisfactorias? Si apresentam defeitos 
e inconvenientes, quaes são elles e como corrigil-os? 

3.0 

O modo de verificação da qualidade das mercadorias para o calculo do imposto 
é o melhor, segundo as disposiçõ es vigentes ? Si tem inconvenientes e defeitos, 
quaes e como corrigil-os ? 

4.0 

Os recursos e meios de defeza facultados pelo Regulamento e mais disposições 
em vigor são sufficient.es? No caso negativo, quaes as medidas necessarias para 
garantir e facilitar o exercício dos direitos do contribuinte sem prejuízo dos direitos 
fiscaes '? 

5.0 

Qual o melhor meio de impedir o contrabando ? As medidas adaptadas pek> 
Regulameuto e mais disposições em vigor são sufficientes ? Quaes os seus defeitos 
e inconvenientes? 

6.o 

O nosso systema de despacho, carga e descarga e armazenagem de merca-
dorias é satisfact')rio? No caso negativo, quaes os seus defeitos e inconvenientes, e 
como remedial-os ? 

2 
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7.0 

O modo de calcular o peso liquido para o pagamento dos clieeitos, adaptado 
pelo Regulamento vigente, é o melhor em relação o cada uma das mercadorias ~ 

S. o 

Que defeitos e inconvenientes apresenta o serviço das capatazias e armaze-
nagem ~ Como corrigil-os ~ Qual o melhor systema para tal serviço ~ 

9.0 

Convem alargar, e como, as attrlbuições das Juntas Commerciaes ~ 
Convem ceear novas instituições auxiliares do commercio e da industria ~ 

Quaes ~ 

1Q.o 

O serviço da nossa estatística está satisfactoriamente organizado ~ 
No caso nega tivo, como deve ser organizado ~ 

i i. O 

Quaes os melhoramentos de que necessitam as nossas Alfandegas em relação 
aos edificios e respectivos machinismos para o bom desempenho dos serviços que 
lhes pertencem ~ 

Quesitos sobre a industria fabril 

Qual a localidade da fabrica ou estabelecimento, nome elo proprietario, sociedade 
ou companhia, historico do estabelecimento~ 

2.0 

Qual o capital empregado~ 

3.0 

Qual a natureza do motor empregado, sua força , consumo do combustível e 
despeza annual ~ Data em que fo i adqu irido~ 
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4.0 

Quantidade, qualidade, valor e procedencia das maLerias primas empregadas? 

5.0 

Quacs as machinas empregadas, seu numero, procedencia e custo appro-
ximndo ? 

6.o 

Qual o numero ele operarias, s ua id ade, sexo, estado e nacionalidade? Syslema 
de trabalho e respectivo sala rio? 

7.0 

Qual a quantidade e qualidade dos productos fabricad os mmualmente, seus 
preços de venda e mercados de consumo? 

S. o 

Quaes as clifficuldades para obter capitaes, bruços, machinas, transportes , etc.? 

9.0 

Quaes são os direitos da actual- Tarifa, ou disposição vigente, que prejudicam o 
desenvolvimento ela industria fabril , e como? (Sobre este ponto convem fazer um 
mappa , conforme o modelo impresso no verso .) 

1Q. o 

Qual o estado de instrucção elo pessoal operaria? O estabelecimento tem escola '? 
Qual o seu ensino? 

11.0 

Qual o estado do ensino profissional da industria fabril entre nós e quaes os 
meios e condições de melhor org;anizal-o e desenvolvei-:)? 

12.0 

Quaes as medidas legislat ivas ou ad ministrativas necessarias ao desenvolvi-
mento da nossa industria? 
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Observação 

O mappa, de que ttata o quesito 9°, servirá especialmente para demonstrar 
quaes as mercadorias estrangeiras semelhantes ás da industria nacional, que são 
despachadas nas Alfandegas, pagando menos ou mais do que deveriam pagar com 
relação aos valores officiaes estabelecidos na Tarifa. Deve tal mappa ser organizado 
tendo por base facturas reaes, provenientes, quer elos intermediarias, quer das 
proprias fabricas estrangeiras . Deve-se colligir o maior numero possível de exem-
plos, convindo que as facturas acompanhem os mappas. 

Quesitos sobre bancos, meio circulante, transportes e seguros 

1, 0 

Ha abundancia ou cleficiencia de meio circulante~ 
Pócle-se fixar os limites dentro dos quaes a nossa circulação fiduciaria eleve 

conservar-se~ 

2.o 

A falta de numeraria que em certas épocas se sente na Praça do Rio de Janeiro e 
em outras do Imperio, provém de deficiencia de meio circulante, ou é causada pelas 
difficuldades das remessas de numeraria de umas para outras praças do Imperio '? 
Ha outras causas que concorram para aquella falta ~ 

3.0 

Os bancos, quer do Norte quer do Sul elo Imperio, creando caixas filiaes e agen-
cias, poderão faciliLar as transacções commerciaes e, portanto, as remessas de nu-
meraria~ 

4.0 

Convem promover a creação de bancos, caixas fili aes ou agencias que facilitem 
as remessas para o Rio ele Janeiro do commercio da província ele Minas Geraes, a 
mais populosa elo Imperio, e onde taes instituições faltam completamente~ Não é 
essa falta uma das causas perturbadoras da circulação do numeraria necessario para 
as transacções da Praça do Rio de Janeiro~ 
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5, 0 

O resgate do papel-moeda deverá ser lento e operado com os recursos do The-
souro, is to é, com saldos que venham a apresentar os nossos orçamentos, ou con-
virá fazel-o por meio de operações de credito, que permittam a creação de um banco 
de circulação com caixas filiaes nas provincias, e encarregado do referido resgate ? 
Nesse caso qual deve ser a sua organização ? 

6.o 

O que determina o curso do cambio entre nós? Qual a causa de sua baixa e que 
influencia exerce nella o papel-moeda inconvertivel? 

7.0 

O cambio varia de provincia a provincia? Porque e em que proporções? 

8. o 

I-Ia fundamento nas queixas vagas, mas constantes, de que os dous bancos in-
glezes, estabelecidos na Praça do Rio de Janeiro, concorrem para a baixa do cambio? 

Os nossos bancos de depositas ·e descontos deverão alargar a esphera de suas 
operações, e crear caixas filiaes ou agencias com o fim de facilitar as remessas, 
servir ao commercio, á lavoura e á industria? 

10. 0 

Quaes os motivos por que as letras hypothecarias, entre nós, têm encontrado dif-
ficuldades na sua circulação, e em localisarem-se como titulas, que são, de renda ? 
Porque se conservam ellas abaixo do par? 

11. 0 

A organização dos nossos bancos de credito real offerece as necessarias garan-
tias, ou resente-se de defeitos que convirá remediar ? 

12. 0 

Convem que o Banco do Brazil alargue o circulo de suas operações de credito 
real, emprestando sob hypotheca a outros mutuarios além dos fazendeiros de café e 
mesmo a outras industrias, como a fabril e a pastoril, por exemplo ? 
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13. 0 

Qual o motivo ela repug·nancia dos capitolistas e bancos pelos emprestimos sob 
hypotheca ele preclios ~ 

14. 0 

Porque razões os bancos e capitalistas recusam adiantar dinheiro sob caução de 
gcneros ele producção naciona l, não só de consumo como ele exportação~ 

15. 0 

Quaes os motivos que têm obstado o que o commercio adopLe nos pagamentos o 
uso de cheques visados pelos bancos ou banqueirós ~ 

f. O 

O nosso commercio intermediaria de importação luta com clifficulclades, que 
podem ser removidas por medidas legidati v as ou adminis tmtivos ~ Quaes devem 
ellas ser ~ 

2.0 

O nosso commercio intermediaria ele exportação luta com clifficuldade~, que 
podem ser removidas por medidas legislativos ou admini strat ivas~ Quaes devern 
ellas ser~ 

3.0 

O nosso commeecio a retalho luta com difficulclades, que podem ser removidas 
por medidas legis la tivas ou admin istt·ativas ~ Quaes elevem ellas ser~ 

4.0 

Ha necessidade ele med idas administrativas ou legislativas para o desenvolvi-
mento das operações ele seguros entre nós~ Quaes elevem ell as ser'? 

5.0 

Em que condições se acha o serviço ele transportes terrestres entre nós'? Com 
que clifficulclades luta~ Qual a parte coi:n que para tal serviço contribuem a inclustria 
nacional e n estrangeira~ Que med idas legislativas ou adm inistrativas são neces-
sarias ao desenvolvimento desse serviço~ 
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6.o 

Em que condições se acha o serviço de transportes maritimos e ftuviaes entre 
nós ? Com que difficulclades luta ? Qual a parte com que para tal serviço contribuem 
a inclustria nacional e a estrangeira? Quaes foram os resultados da liberdade da ca-
botagem concedida á marinha mercante estrangeira pelos Decretos de 27 ele Março 
de 1866, 19 ele Novembro de 1873 e 11 de Abril de 1874? 

Convem manter o regimen economico estabelecido por esses Decretos, ou re-
formai-o e como ? 

Quaes as medidas legislativas ou administrativas necessarias ao desenvolvi-
mento de serviço dos transportes maritimos e ftuviaes entre nós? 

Convem adoptar medidas de protecção á marinha mercante nacional, e quaes ? 

Que influencia tem sobre ellas exercido o regimen ele subvenção a emprezas ele 
navegação nacional e estrangeira ? 

Observações 

Não se ligando inteiramente muitos desses quesitos ao objecto principal elo estudo 
da Commissão, que é a revisão da Tarifa e reforma do serviço das Alfandegas, póde-se 
escolher aquelles a que se julgar dever responder, conforme mais convier ao estudo 
das condições do commercio e da industria de cada provincia. 





COMMISSÕES NOMEADAS PARA A CÔRTE 

Bancos e meios circulantes : 
Barão de Ancla:rahy. 
Commendador J. C. Ramalho Ortigão. 
Conselheiro José Machado Coelho de Castro . 
Dr . Manoel de Oliveira Fausto. 

Companhias de seguros : 
Commendador José Justiniano Rodrigues. 
Luiz Guedes de Moraes Sarmento. 

Transportes maritimos e fiuviaes : 
Commendador Euzebio José Antunes. 

>> Jacomo N. Vincenzi. 
>) Antonio Gomes de Mattos. 
» Malvino da Silva Reis. 
» José Augusto Vinhaes. 
» Carlos Moreaux . 

Transportes terrestres: 
Dr . Antonio Augusto Fernandes Pinheiro. 
Dr . Antonio Maria de Oliveira Bulhões. 
Dr . Franci"sco Pereira Passos. 

Companhias commerciaes e industriaes : 

3 

Commendador Joaquim Antonio Fernandes Pinheiro. 
Manoel José da Fonseca. 
Henrique Joppert . 

... 



18 

Commercio de importação: 
Dr. Antonio Alves Ferreira. 
Commendador Antonio da Costa Chaves de Faria. 
Pedro Lecoq. 
Barão de S. Francisco Filho. 
Bernardino Rodrigues Cardoso. 
José Antonio Soares Pereira. 
\Venceslau Guimarães. 

Commercio de exportação : 
Emilio Berla. 
Eduardo H. Fattle. 
Joaquim Dias Custodio de Oliveira . 
Francisco Sawen. 
Augusto vViglein. 
E. Pradez. 
Commendador Francisco de Paula Mayrinck. 

Commercío intermediaria de exportação: 
Barão de Araujo Ferraz. 
Commendador A. Thomaz Quartin. 

n José de Souza Lima. 
>> Pedro Gracie. 
>) Francisco Eugenio de Azevedo. 
>) Carlos Justiniano das Chagas . 

Candido Luiz de Andrade . 

Commercio de importaçã~ : 
Manoel Vicente Lisboa. 
Commendador Joaquim Bernardino Pinto fvlachado. 
Manoel de Assis Drummond. 
Commendaclot' João Antonio da Costa Carvalho. 
Joaquim Antonio de Souza Ribeiro. 
Agosllnho José Rodrigues Torres. 

Ourivesaria: 
Barão de S. Victor. 
Commendador Doming·os Moitínho. 
Manoel Joaquim Valentim. 
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Commercio a retalho e a varejo : 
Visconde de S. Thiago de Riba d'Ul. 
Commendador Francisco Salgado Zenha. 
João Francisco Fróes ela Cruz. 
Domingos da Silva Mendes . 

Serviço das Alfandegas: 
Conselheiro Antonio Pedro da Costa Pinto. 
Commenclador Carlos Pinto de Figueiredo . 



. ,• 
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COM MISSÕES NOMEADAS PARA AS PRO VINGIAS 

Amazonas .......... Dr. Antonio dos Passos Miranda. 
Dr. Adriano Xavier de Oliveira Pimentel. 

Pará ........ . ...•.. Dr . Guilherme Francisco da Cruz . 
Dr. Samuel vVallace Mac-Do-vvell . 

Maranhão ......... Dr. Sinval Odorico de Moura . 
Dr. Antonio Olympio Gomes de Castro. 

Ceará . . ......... .. Dr. José Pompeu de Albuquerque Cavalcanti. 
Dr. Thomaz Pompeu de Souza Brazil. 

Parahyba .......... Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa . 
Dr. Manoel Carlos de Gouvêa. 

Pernambuco ....... Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella. 
Dr. José Marianno Carneiro da Cunhà . 
Dr. Ulys=?es Machado Pereira Vianna . 

Alagôas ............ Dr . Theophilo Fernandes dos Santos. 
Barão de Anadia . 

Sergipe ..... .. . . ... Barão da Estancia . 
Dr. José Luiz Coelho e Campos . 

Bahia .............. Barão do Gua hy. 
Conselheiro Antonio Carneiro da Rocha. 
Dr. João Fen·eira de Araujo Pinho . 

. Espirito Santo ... .. Dr. Leopoldo Augusto Deocleciano de Mello e Cunha. 
Alphêo Adolpho Monjardim de Andrade e Almeida . 
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Rio de Janeiro ..... Dr. Manoel Peixoto de Lacerda \iVerneck. 
Dr. Manoel Rodrigues Peixoto. 
Conselheiro João de Almeida Pereira . 

s. Paulo ........... Dr. Francisco Antonio de Souza Queiroz. 
Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 
Conselheiro Antonio da Costa Pinto e Silva. 

Paraná ............ Conselheiro Manoel Alves de Araujo. 
Dr. Generoso Marques elos Santos. 

Rio Grande do Sul. Conselheiro Francisco Antunes Maciel. 
Dr. José Francisco Diana . 
Dr. Antonio Eleuterio de Camargo . 
Dr. Antonio Antunes Ribas. 
Dr. Felisberto Pereira da Silva. 

Minas Geraes .....• Dr. Candido Luiz Maria de Oliveira. 
Conselheiro Affonso Augusto Moreira Pennu . 
Dr. Joaquim Vieira de Andrade. 
Dr. João da Matta Machado . 
Dr. Francisco Ignacio de Carvalho Rezende. 
Dr. Eduardo Augusto Montandon. 
Dr. Olympio Oscar de Vilhena Valladão. 
Barão ela Leopoldina. 
Dr. João Nogueira Penido. 
Dr. Carlos Vaz de Mello. 

Goyaz .............. Dr . José Leopoldo de Bulhões Jardim. 

Para Piauhy, Rio Grande do Norte, Santa Catharina e Mato Grosso, foram as 
commissões designadas pelos Exms. Srs. deputados, seus representantes, por se 
acharem residindo fóra das respectivas províncias. 
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FRANCISCO REBELLO DE CARVALHO 

Illms. e E::s:ms. Srs.- Accedendo ao honroso convite que espontaneamente VV. EEx:., como 
dignos membros ela Commissão Parlamentar ele Inquerito, me fizeram por officio ele 6 de Dezembro 
ultimo, e desejando eu procurar corresponder a tão elevada prova ele consideração que esse proce-
dimento me confere : passo ele uma maneira laconica a occupar-me elos quesitos formulados, que estão 
ao alcance elos meus humildes conhecimentos adquiridos durante o tempo ele serviço que prestei ao 
Estado, como empregado fiscal. 

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 1883, 

Alfandegas 

A classificação destas assenta em uma base legal, como é o rendimento, e não póde ser melhor, 
porquanto ellas servem de b:trometro indicativo elo progresso e ela decaclencia commercial ; porém o 
augmento da renda quasi sempre não traz como consequencia immediata accrescimo de serviço na 
mesma proporção, e augmento de pessoal, principalmente quando floresce a exportação, como no Pará 
e S. Paulo : portanto, si foi jus ta a elevação ela categoria dessas duas Alfandega~, no mesmo caso 
não está o augmento de pessoal, superabundando sem necessidade do serviço, que pouco tem crescido, 
pois um despacho de exportação ele 5.000 volumes, que paga 2:000$000, dá o mesmo trabalho interno 
que um despacho ele 2 volumes, que paga 1$000, e na importação dá-se o mesmo quando os ge-
neros são de estiva. 

O que é preciso ter-se em consiàeração é a natureza das atlribui ções entre essas repartições, 
pois em umas apenas se arrecadam os impostos de impor~ação e de exportação; e em outras, além destes 
impostos, têm a seu cargo mais as attribuições de rec: bedoria e pagador ia, onde o trabalho torna-se 
notavel pela variada cobrança das rendas internas c cxtraordinaria, pondo~as na arrecadação em 
pleno contacto com todas as classes sociaes, e na despeza com todos os ministerios: portanto, si aquellas 
se consideram pela renda, estas so distinguem pela natu~eza e importancia de serviço intellectual. 
Assim é que em geral póde-se dizer que os mais importantes e notavois empregados fiscaes são 
aquelles que praticaram nestas Alfandegas mixtas, salvo uma ou outra rara ex:cepção, e a prova 
do que avanço verifica-se principiando pelo actual inspector da Alfandega. da Côrte, cuja aptidão e 
conhecimentos profissionaes correspondem ao elevado cargo que com toda justiça exerce. Logo, con-
cordando que a categoria deve est~tl' na razão da renda, nego estar na mesma proporção desta o 
accrescimo de trabalho, c a necessidade de augmento de pessoal nas Alfandegas em que só se arrecadam 
direitos de importaçã:l , de exportação e out!'Os insignificantes como multas, emolumentos, etc. 
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Regulamento 

O que vigora actualmente póde-se dizer que é o casco do que baixou com o Decreto n. 2 .6-17 de 19 
de Setemb ro de 1860, o qual á simples vista basta para justificai' a sua condemnação; e si a elle addi· 
cionarem-se todos os Decretos, Avisos e Portarias expedidas ora em sentido revogatorio, Ol'ct explicali vc>, 
e ora altemativo, concebe- se que e, tá inexequivel, por :'Lcharem-se todas as suas disposições comple-
tamente emmaranhadas, motivando facilidade de questões, complicações e prejudiciaes soluções . Além 
disto assenta em uma doutrina erronea de desconfiança em todos e em tudo em relação ao comme rcio, 
e por essa razão admittidos monstruosos e vexatorios tramites contra es.ta corporação digna de 
mais consideração entre nós, porque um ou outro abuso ou fmude de medíocre import meia não póde 
servir ele base para julgar negociantas que em sua quasi totalidade são honestos . Si entendo que 
não deve ser modificada a severidade da Lei, que pune o contrabandista, tambem entendo que deve 
ser quando commette erro ou equivoco sem má fé o negociante circumspecto e honrado . 

O qne no fisco deve-se formular são disposições constitu indo um systema ele cohercnle c justa 
fiscalização, executada por empregadas aptos e honestos, e acabar com essa excessiva desconfiança, 
ampliando as faculdades ao commercio legal em todos os processos, sem dar ma1·gem ao abuso e :.i. 
fraude; e tanto é preciso e justo que o proeminente estadista Visconde de Itaborahy, de saudosa me-
moria, assim procedeu pelo Decreto n. 4:510 de 20 de Ab!'i l de 1870; que dividiu o trabalho prin -
cipal em duas partes iguaes, urna delegando ao negociante o pleno exercício de todas as suas facul-
dades na organização dos trabalhos, e a outra obrigou ao empregado fiscalizar em todos os tramites . 
Posto em execução esse magestoso processo, como provou na pratica em tod:t sua plenitude, tão 
economica quanto justa medida, e'm abono de cornmercio e do fisco, por trazer a facilidade e a simpli-
ficação de serviço, e por tanto a diminuição de ernpr gados : não continuou a vigorar pela ausencia da 
necessaria energi:~. para se operar a reducção do pessoal, motivando sórnenle est t circumstancia a 
condernnação da melhor lei fisr.al qu~ tem sido decretada, baseada nos ve ;·dadeiros princípios da sciencia 
economica . Reconhecida, portanto, em 1870 a difficuldade na ex.ecução do r egulamento de 1860, foi or -
denada a sua nova coodificação, e p3ra não acontecer o mesmo com os futuros, pois entendia esse grande 
estadista que as leis sobra irnpJstos devem ser claras, e de facil execução, determinou a sua revisão de 
5 em 5 annos. 

Em 1876 appareceu a reforma do regulamento de 1860, porém impugnadas no Senado algumas das 
disposições da 2"' parte (a mais import:wte e necessat• ia) foi esta conclernnada ao silencio, e ap pro-
vada sómente a i" parte que se acha em vigor pelo Decreto n . 6.272 de 2 de Agosto de 1876, c que 
trata do pessoal e das obrigações do mesmo . Logo , o que resta sobre o regulamento é a sua passagem 
no Senado dessa 2" parte, com as necessarias approvações no sentido indicado por esse finado Visconde, 
em abono de nrn perfeito methodo fiscal, e de liberdade comrnercial co :n vantagens e garantias 
reei procas. 

Pessoal 

Contados s3:o os annos que não se formulam accusações contra o excessivo numero de empregados ; 
com effeito elle é consideravel, porém imprescindível ernquanto vigora1·em em todos os ramos de se rviço 
publico os actuaes processos, e só quem praticamente conhece póde avaliar a difficuldade e trabalho para 
obtGr-se a cousa mais insignificante nas nossas repa~tições onde tudo são difficu1dades, embaraços, exi-
gencias; e esse pernicioso systerna ha de continuar crnquanto o funccionario só fór considerado e pi·e-
ciso corno elemento eleitoral, tendo-se sómente em mente augmentar o numero, em logar de observar- se 
o seguinte )3rincipio - de poucos, bons, e bem pagos . 

Entendo que á excepção da Alfandega da Córte, nas outras deviam os vencimentos ser iguaes 
aos de 2• ordem, medida esta econornica, e que attende com justiça áquelle3 qúe precisam, pois um 
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2° escripturario da Alfandega de Paranaguá prest'l. tão bons, ou melhores serviços que um 2o da de Per-
nambuco; além disto, aquelle tem o indeclinavel dever de conhecer todos os ramos de serviço, emquanto 
que este hasta só conhecer a rotina diaria do expediente, pois nas g randes alfandegas tudo é material á 
excepção das funcções dos confet•entes, e dos chefes. 

Merece tambem attenção a força dos g uardas encarregados da fiscalização externa, os quaes es-
tando sempre em contacto com os passageiros e tripolações estrangeiras devem saber fallar o francez e 
o jnglez, ter melhores vencimentos e formar uma classe mais considerada, como em todas as nações, 
pois são os primeiros empregados com que se encontram os estrangeiros, e os unicos que permanece m ao 
lado delles para cxplicàr e policiar até á sahida do navio, e nos é honroso que aquelles que transitam 
pelos nossos portos alfandegados levem do fisco as mesmas lisongeiras impressões , que nós trazemos das 
nações cultas. 

Quanto ás habilit tções exigidas pelo Cap. IV do Regulamento de 2 de Agosto de i876, para o corpo 
docente das alfandegas, são sullicientes, sendo restrictarnente observadas ; mas assim não acontece, 
pois o concut·so é uma burla e a vontade do Governo superior á Lei, nomeando como tem nomeado em-
pregados de 3a entrancia a indivíduos, contra a expressa disposição do mesmo, pois além de não terem 
nem sequer exame de portuguez são nomeados, preterindo em todos os sentidos aquelles funccionarios 
competentemende habilitados, e cheios de merecimento e de serviços reaes. Este procedimento está 
tão publico que o proprio escriptor inglez H. Smith na sua M emoria assim se manifestou em Londres 
-Os empregadospublicos no Brazil em geral são estupidos e maus, porque o que cada um p1·ocura 
seio só influencias supe1·iores para terem boas nomeações, e d'ahi vem o desgoverno e a corrupção. 

O que se dá com as habilitações tambem dá-se com r emoções, pois a Lei só manda abonar aj uda de 
custo aos removidos por espontanea vontade do Governo e por conveniencia do serviço publico, no 
entretanto todos os removidos pJr pedidos particulares e por conveniencia propria, além da promoção 
ainda percebem esse auxilio contra Lei expressa, pelo unico facto de não haver pedido officialmente ; 
é por esta razão que são frequentes a~ mudanças e elevam-se a algarismo eonsideravel as ajudas de 
custo annualmente. 

Logo nestes dous casos não ha reforma a fazer-se, e só mente cumprir fielmente a Lei. 
O funccionario publico entre nós não dispõe de consideração porque não tem garantias, pois só deve 

ser dJmiLtido por uma sentença competentemente sustentada, ou, ao menos, depois de ter sciencia dos 
factos accusatorios e haver produzido sua defesa; assim como deve ser abolido o r eservado nos casos 
em que versa sobre questão individual. O simples cidadão só s ~ndo, como é, punido em virtude de sen-
tença competentemente sustentada, e o militat• gozando dess 3 direito nos tribunaes militar as; ao ser-
ventuario publico tambem deve ser extensivo esse acto de justiça, pois não tem classificação demittir-se 
pelo quero e posso um subordinado sem set• ouvido, e entregai-o ao vexame publico indefeso, pois quando 
a victima quer justificar-se no gremio social, lhe são negados os factos que motivaram essa sentença 
de crueis atreitos moraes sob o pretexto de serem reservados. Este poder não é mais do que um 
instrumento reprovado e falso concedido para exercer vinganças e odios, ferit· a reputação alh eia sem 
responsabilidade, e cobrir de opprobrio os actos do Governo, quando esse procedimento tem como sempre 
origem envolto nas nebulosas reg iões da falsidade e da calumnia, sem que a verdade possa d~struir tão 
fataes consequencias oppressoras. Si as attribuições que tem um chefe sobre o subordinado são poucas 
para. punir o prevaricador, alarg ue-se a esphera legal dos mesmas; porém corte-se o illegal e abusivo, 
que só se presta á desmoralisação e ·anarchia, que promove o chefe que, para furtar-se á responsa-
bilidade, dá ao Governo, e por isso tantas arbitrariedades e vialencias se pt·aticam, quando este leva-se 
por impressão de momento, ou é illaqueada a sua boa fé, pelo malfeitor irresponsavel. 

Serviço 

A actu1l organização é monstruosa e vexatoria em todos os sentidos, quando é possível e obrigatoria 
a sua simplificação como mej ida economica e de libet·dade, o que se consegue, quanto ao principal ser-
viço nas alfandegas, dando ao negociante toda a faculdade para organizar todos os seus despachos a té ao 
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pagamento dos direitos , e obrigando aos empregados fiscalizar em todos os se us tmmites; processo 
este simples e legal, tanto m:lis que ne3sas repartiçõe> e:s:iste a classe de despachantes cujas habili-
litaçõe3 rivalis~m com a dos empregados em materia de legislação, e p Jrt:mto no cas:> de bem dosem-
pe nh1rem suas obrigações em favor do negociante possuidor das fact ura.s sobi·e as quaes basea todo seu 
procelimento. 

Vejamos agor·a quaes os pr·i ncipaes serviços que convem simplificar e quaes as modificações que 
merecem abono cl:1 justiça, a que tom jus o commercio hon~ sto e E em ela!' marg em ao abuso e ã fraud'C . 

Processo elos despachos. - E>te trabalho consli tu3 nas Al fandegas o principal e o ma is impor tante 
serviço cliar·io, e que mai> convem facilitar com vantagens recipl'ocas para o fisco e para o commel'cio. 
Divic!em- :> e todos os despachos em 3 especieJ>, a saber : de importação , exporbção e reexpor·tação ou 
transito; sobra estes 2 ultim:>s o proc esso é toleravel, o que não acontece com o primeiro, aliás o de 
mais considel'ação, jã pelo sou crescido numer·o, jd. pelo algarismo a quo a ttingem suas som mas . 
Quanto ás mercadorias estr·angeiras impol'tadas para consumo, estão classificadas em duas especies : 
isto é, umas são despachadas por fó r·a e outr·as por dentro da> alfandegas. Destas discrimin ações ficam 
e>tab31ecid·Js dous processos pál'a despacho, que sem inconveniente algum podem ser· reduzidos a um 
sómenle, como vou demonstrar. 

Despachos elas mercadm·ias que são despachadas sem tr·ansitar petas Alfandegas. - Os tramites 
destes despachos devam ser promptos pela maneira seguinte : o despachante ou negociante c! }VO apre-
sentar os despachos revestidos de todas as fol'malidades e declarações exigidas por Lei, já em relação 
ao volume ou volumes, mar~as, nu meros e cont0úd·o, qualidade, quantidade, peso ou medida; já em r e· 
!ação ás taxas da tarifa, e direitos a pagar; e, no caso de ignorar o conteúdo, ser permittido a verificação 
prévia, porém imposta a. muHa para esse fim estabelecich, podendo fixar- se em 5°/o, sem inconveniente 
algLtm, e necessal'ia para unifol'midade dessas o'brigações do negociante, e não se tomar fre c1uente 
esses exames prévios . Formuladas as notas pela maneira indicada, terão entrada no manifesto ; em 
seguid::~ s3rão pagos os dirútos, escripturadas e numeradas as notas, averbadas e romettidas ao inspector· 
ou empregado por· elle designado, para distribuir· ao conferente que tive1· de d<J.r sahida. á mercadoria. 
Feita tJ ;; ta, como determina a Lei, deve assim continuar a proceder- se, até á sua r emessa para o 
archivo. 

Despachos elas mei'cadorias que transitam 1lOr dent1·o das Alfandegas .- O processo e tramites 
destes desp:tchos devem ser iguaes aos que venho de indica!', sóm3nte accresccnlando a en t!'ac!a e sa-
hida no armazem. Assim observado este processo, é i ncontestavel a vantagem pam o serviç) publico, 
r anda. do Estado, e para o commercio, qu e, comquanto mais sobreca~regado de ser viço fic1uem s~ us des-
pachantes, acolhem esta medida, que dá em resultado a facilidade com que obtem a mercadoria pelo 
processo cl 3 uma só conferencia, que se observa hoje em todo o unive:so. Tanto as3im é que, uma vez 
feita a experiencia, obtwe-se o mais satisfactorio resultado, dando o justo impuls:> de animação ao com-
mel'cio hone;;to, sendo sómente opposto ao crescido numero dos ompr·egaclos, e ao systema monstruso 
que adaptamos. Tudo quanto se exigir além do que fica dito, só póde-3e explicar pelo desejo d ) diffi-
cul ta r e complicar tudo para jüstificar a conservação do pessoal. 

Conferencias. - Determina a Lei que as mercadorias po , tas a despacho, cujo volume tenha mais de 
uma mercadoria ou addição sujeita a mais de uma taxa, tenham duas conferencias, uma inter·na no 
armazem , e outra externJ na porta de sahida. ·Tramite este vexa,torio e doloroso para o negociant , 
sem conveniencia alguma p:tr·a o fisco . Dirão, porem, quo essa duplicata de confer·encia convem parn 
evitar abusos . Mas, isso não procede porque elles tanto s ; podem dar· nas mercadorias at·mazenadns 
na Alfandega, como nas que são despachadas por fó r·a da mesma, a bordo, sobre agua, em tr·apiches etc., 
e si estas tem uma só conferenci:t, com mais razão devem também ter aquellas. Emfim duas conferencias 
r1uer dizer con tra.senso e inutil duplicata de serviço. 

Vejamos. Si dentro dos volumes que transitam por dentro das alfandegas podem trazer a fraude, 
com mais f~ cilidade podem trazer os que por ella não transitam ; no entretanto estes tem uma só con-
ferencia e aquellcs tem duas, quando devia se: o contl'ario: pois um volume sujeito á fiscalizaçfio desde 
o trabalhador elo armazem até o inspe tor está sujeit'J a duas conferencias; e ar1uclle, que e desp:l-
chado onde não h a fiscalização, basta a simples conferencia de um unico emp;·egado. Mas dizem que 
a mer~adoria com dous exames e melhor fiscalizada e que quatro olhos vem mai > que dous: no entre-
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tanto tudo é illusorio e falso, pois duas vistas bç>as valem maia do que quatro más e um exame com zelo 
e honestidade é melhor que dous sem esses requisitos . 

Si o conferente de sahida merece confiança, e cumpre com o preceituado na Lei, como um juiz 
entre os intereases fiscaes e commerciaes ; o seu zelo e fisc alização deve merecer fé, e pJrtanto um 
basta para terminar todo processo da conferencia. Assim pois, si os confe rentes forem probos, zelosos, 
um basta para garantir as rendas publicas; e s i não forem póde a mercadoria ter 2 e 3 exames que o re-
imltado é o mesmo, com a sim ples differença de tocar menor quota por ser maior o divisor, porcil31 o 
abuso dá- se contra a Fazenda Nacional; portanto todos os escrupulos não devem r everter para o numero 
dos exames, mas sim para as nomeações desses empregados . Logo , reduzir- se todas as conferencias a 
uma só é proporcionar- se um g rande melhoramento, um acto de justiça e de economia ; pois a diffe-
rença de tempo entre um despacho sujei to a uma só conferencia e um despacho suj eito a duas conferen-
cias é de 6 a 8 dias; além disto, a conferencia interna é prejudicial em todos 03 sentidos p~ra o nego-
ciante, pois uma v"ez abertos os voiumes e deaarrumadas as mercadorias, jámais póde- se fazer voltar ao 
seu estado primitivo : o que acontece é ficarem fóra peças de tecidos ou artigos par a poder- se fechar. 
Este exame damnifica em duplicata o ge net·o pelo amart•otamento, e quando se trata de pequenos 
objectos., são faceis as empalmações e outl'os casos vergonhosoE\. illudindo- se as vistas do conferanté por 
occasjão do exame, ou em outros tt·amites que sJ esperam até á entrega ao negociante . Quizera sel' 
no terreno publico contestado, e ver sustentadas as vantagens do actual systema de serviço, mas isso 
não farão porque ser á contestar a verdade . 

T ari:Ca 

Esta resente- ae sobretudo de uma fórma na scienc ia economica, visto não B3r a sua base livre-
cambista, proteccionista , nem equilibris ta ; forma, entre as tres doutrinas, um mixto instrumento de 
renda, unico principio que não falseia s ua organização . 

Necessita de radicaes reformas no sentido simplificativo e moral, pois não é mais do que um apego 
em grande escala, cujo rotineit·o e material organismo só S v presta para comprimir a algibeira do con-
tribuinte á vontade do Governo, sacrificando as necessidades reaes do povo cara occorrer ás imaginarias 
do Estado. Já tendo d9 uma maneira ampla tratado de todos os pon tos ela Tarifa, e offerecido á illustre 
Commissão, prescindo de reproduzir hoje os motivos que apresentei para justificar a condemnação que 
mer ece esse cumulo de imp arfeiçõea e erros por tal fórma que doutrina alguma economica m lla t em 
ing t·esso . 

Multas 

Estas são imprascindiveis nas Alfandegas , porém em certos e determi nados casos e ramos de ser-
viço , cuja applicação traz incontes taveis vantagens ao fisco em favor elas r endas publicas c da morali-
dade, quando constitue u m meio obrigator:o para o fie l cumpri mento do indeclinavel dever do nego-
ciante : não tendo razão de exis tir aquell as que em certos casos pertencem aos em pregados, como na~ 

confer encias. O fu nccionario fiscal, percebe ndo bons vencimentos, deve ser um juiz recto e ci rcumspec to 
enlt·e o fisco e o commercio, c portanto dcsnecesaario outro incen tivo pecuniario para p romover seu 
zelo e excitar seus bons serviços ; e s i esse facto dà- s 3 nas classes inferiores, onde a necessidade urga 
pela deficiencia de vencimentos, com mais fol'te razão nus class3s dos conferentes, a mais bem recom-
pensada, deve p t•e valecer sem vizarem outl'o interesse a não ser o da consolidação de seus creditas 
para o accesso fu tut•o . Impõe a le i multas d ; direitos em dobro por di ffe rença de qualichde , de quanti-
dade, as quaes são adjudicadas me tade ao con fe rente cuja infracção verificar; bem como em casos de 
con tt·abando toda a quant ia excedente, clodLlz idos os direitos . 
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Difl'erença de qtwlidade .- A pa1·te que pertence a Fazenda Nacional é justa, e injusta a que 
pertence ao conferente . Nas class ificações, muitas vezes de facil conciliação, pela esclarecida natureza 
se convertem em renitentes divergencias, que só vão terminar depois de longo tempo o· prejuízo , em 
grau de recurso por um julgamento na superior entrancia; prinqipalmente quando ao confer onte lhe 
faculta qualquer interpretação ou tangente para fazer prevalecer seu direito , e obter uma recompensa 
pecuniaria, e quando isso seja frustrado incalculaveis são os sacrificios do commercio. Muitas destas 
questões se l"iam cortadas em sua origem com o justo pagamen to dos direitos ao Estado, si não vizassem 
os conferentes essa multa para si. Agglomeração de questões só trazem peias a boa marcha do serviço 
e vexames que se devem evitar desde que não sejam lesados os cofres publicos, para o qué deve con-
correr o conferente, que muitas vezes sus tenta sua classificação e veBce não. relo direi to r1ue lhe 

assiate, mas pela preferencia entre o pagamento, por exemplo, de uma multa de 55$000 e a demora, in-
commodos, e maiores despezas que acarreta com o rec urso alé final solu ção. Essa rocompema pecuniaria 
concedida ao con ferente é quasi sempre a motora da fld ulteração nas class ificações, e na applicação das 
taxas da tarifa, como conta do chegar , e sem offender nem prejudicar direi tos, deve essa parte per-
tencente ao conferente ser eliminada, ou revertida para a f:J.zenda nacional, em todos os casos em que 
tiver logar a mul ta por difi"erença de qualidade entre o despachado e o verificado . . 

Ditferença de quantidade. - E' nestes casos que se düo os maiores abusos e escandalos, quando e 
necessario fazer esticar para ter Jogar a multa de direitos em dobro, porquanto na difforença de qualidade 
ainda permitte o estudo e o desenvolvimento das opiniões ; rorém na de quantidade tudo é material e re-
solvido pelo fiel da balança, que marca si chega ou n ão ao peso necessario para produzir a multa para 
o conferente. Em primeiro logar t1·az ella o augmen to mu ltiplo de serviço, porquanto o negociante para 
isentar -se dessa pena fracciona sua factu ra. em tantos despachos quantos são os volumes que ella 
contem, e do accrescimo consideravel do numero de despa<lhos torna- se patente na mesma proporção o 
augmen to do serviço em todcs os seus tramites, quer em relação á escrip turação, quer em r elação ao 
pagame nto dos direi tos, e quer em r elação a todos os processos materiaes a que eslá sujeita a merca-
doria. Assim é que uma factura, que podia ser despachada em 4 ou 5 despachos, é em 40 e 50, como se 
verifica nas Alfandegas; procedimento este oneroso para o commercio, e ainda mais para o fisco , que 
requer maior numero de empregados, por se tornar multiplo o serviço em todos os se us tramites, pois 
ulJ' despacho de 50 volumes seu processo é tão breve como o desp:toho de um só volume, a excepção das 
conferencias que são mais longas, porém tudo isso faz o negociante para não incorrer na multa que tem 
de pagar ao conferente, sujeitando- se apenas com o que pertence ao Estado. Não quero nem devo descer 
a certas minuciosidades que se dão na pratica para cobrança desta multa, pol'e m autorizado direi que 
por dignidade da classe dos conferentes deve- se eliminar essas. multas, ou, em ultimo caso, r avertel-as 
para o Estado, porquanto nem sempre o fiel da balanç1 e a expressão da verdade, quando de pequena 
differença de peso depende a effec tividade dessa multa, que tan tos clamores tem produzido , e rlado 
loga1· a diversas sortes de imputações liberalizad~.s sem escrupulo, quando o conferente é ambic ioso . 
Em ultima analyse neste assumpto só me confessarei vencido si um conferente tiver a franc1ueza 
de, no terreno publico, com a sua assignatura legal, declarar que elle só sera hon esto e zeloso si tiver 
es~as multas. 

Occultação de mercadm·ias.- E' este o unico caso que deve, por inteira justiça, s Jr como é o con-
ferente ou o empregado verificador da fraude bem recompensado, porquanto neste caso dá -se a ausencia 
da boa fé, do erro, e do equivoco por parte do negociante, e a existencia do abuso reves tido-de 
todas as circumstancias aggravan tes; e por tanto deve lambem s'' r applicada a Lei com toda severidade ; 
pois não ha razão justificativa para o negociante que, para cegar a vigilancia dos agentes fiscaes, 
fraudulentamente occulta em fundos falsos, ou lança mão de outros artific ios reprovados para locuple-
tar-se com os direitos da F azenda Nacional. Assim pois, mantida esta disposição de Lei em toda sua 
~lenitude, deve ser revogada nos outros doas casos, e alterado nessa parte o Decreto n. 2 .617 dG 19 
de Se tembro de 1860, Decreto n . 3.217 de 31 de Dezembro de 1863 e Decreto n. 4.510 de 20 de Abril 
de 1870, e todas as mais disposições em vigor. 

Contrabando .- Fa ;>; -se de duas maneiras, uma com difficuldaàes em menor escah, e oulra com 
facilidade em maior escala, esta por fóra das alfandegas, e aquella por de~tro elas mesmas. Nesta partida 
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de lu cros e perdas têm o negociante mais a pe~der do qu3 a g-anhai', porquanto o negociante j oga 
tambem com o seu credito moral e uma firm a que tt·ata de consolidar-se no conceit'l publico e unifor-
misar suas transacções repelle tudo quánto é illicito; a~sim ó que, si prestarmos attenção ao ~ factos 
abusivos r1ue se dão, verificamos que os infractores são em ge ral passageiros ou negociantes ele 
~eputação duvidosa que têm tudo a lucrar. Si, porém, entre estes factos appai·ece uma casa notavel, 
é devido 'a parceria com agentes fiscaes, caso este em que à facilidade e o sigillo faculta toda operação 
lucrativa, porque circumsc1·evendo- se ao negociante e ao a gente fiscal nenhum s3ra capaz ele 
denunciar-se ; além disto em todas as corpOI'ações existem bons e maus, e ass im como nas alfandegas 
encontram-se muitos honestos tambem e ncontram~se outros fracos que se prestam a tudo, e são capazes 
ele Ludo, sem r esponsabilicla:le, emfi]_uanto o pa tl'onato avassallar tudo entre nós . Logo , contrabando 
propria mente dito por dentro elas al fanclegas só tem logar de parceria com empregados, caso este 
que se torna extensivo a maior partes das vezes dentro das zonas fiscaes suje itas a fiscalização mo-
mentanea, como sobre agua, nos t1·apiches, etc. Quanto ao contl'abando pela facilidade local, tem 
logar fóra elos limites fiscaes e principalmente nas fronteims, e com especialidade nas do Rio Grando 
de Sul , cujas evoluções fl'auclulentas têm sido objecto ele grandes estudos par~t o':Jter um pai·acleiro 
efficaz contra o abuso, feito com plena liberdade na intl'oclucção poc essas vastas cam pinas, onde o 
podei' da for ça é deficiente .não só pela grande extensão das fi·onteiras terrestres e fluviaes, como 
tambem pela especialidade dos meios ele transpol'tes e elo grande commercio chamado çla Cam r;anha , que 
esta disperciO pol' toda parte sem podei' ser fiscalizado convenientement9. Além disto, em algumas par tes 
não se conhece a divisa, porque os campos confundem-se; em outras é de simples ti·ansposição, e em 
outi·as as casas têm a fronte no territorio brazileiro e os fundos no oriental e vice-versa . A u nica 
medida efficaz que tem podido diminuir a fraude é a Tarifa especial, pois a reducção dos direitos imJ 
porta o aug-mento da introducção, uma vez que as clespezas feitas nos casos de contraban:lo não o convide 
a fàzer-se, pois são de 10 a 15 °/o. Os rendimentos das alfandegas nas fronteii·as onde vigora a Tarifa 
especiál demonstra a verdade da sua necessidade pelo progressivo rendimento ; faltando apenas a 
essa medida o seu complemento inclispensavel, pois circumscrevendo-sc a Tarifa cspeci3l ao poi·to do 
destino e a zona fiscal, é preciso tornar-2e esse .effeito extensivo até ao porto ela proceclencia , e isto 
só se obtem pol' meio de um tl'atado d9nominaclo - torna-g uia - obrigando ao pro prio negociante ser 
o fiscal durante o tl'ansito ela mercadot·ia, obrigando- o, por um termo d~ responsabilidade no porto da 
procJdencia, a entregar tudo quando despachou no porto elo dest ino. Sobi·e estJ assumpto fiz largos 
estudos neste s3ntido, que mereceram applausos e approvação dos governos platinas e da imprensa, e 
por t al fórma quJ si tivesse autorização official hoj e seria effectiva essa medida ele reciprocas vantagens 
e gal'antias para o Imperio e aquellas Ropublicas, victimas do mesmo abuso em suas fronteiras ; e 
desejando dar uma prova d9sta vél'clade offereço a illustre Commissão, em folheto, o desJn volvimento de 
todos os pontos como se torna preciso , lamentando que, pela falta de attenção elo Governo, tenha o sa u 
silencio f Ji to o Ministl'o Argentino apresenta r como idea sua o que me pertence, e tudo quanto se fizer 
nesse sentido a mim pertencera a g loria ela iniciativa e elo closen volvimento . 

CONCLUSÃO 

Tl'atanclo-se ela industria e do commercio, entendo que na discursão theol'ica ficam claros que só 
a pratica póde completar, e portanto aos profissionaes deixo essa missão, pois ao negociante im portador 
e ao ind ~:~s trial compete allegar seus direitos e provar as suas necessidades. Não se póde fazei' uma 
boa reforma sobre a inclustria nacional e o commercio directo sem recorrer á opinião dos profi ssionaes 
que na pratica são os consultores, pois o Ministi'O ele Estado ou repi'e Jentante ela nação, por mais 
illnstrado que seja, não pócle te i' conhecimento ele tudo, e tanto assim é que nas reformas administra -
tivas, só quando o governo despreza o merito e a iutolligencia emp i'estacla, e la,nça mão da real, entre 
os pequenos pi·ofissionacs , consegue adoptn medidas proveitosas e ele utilidade, como pl'ovam innumeros 
casos. Pela maneira emmaranhada em que se acham todas as questões fiscaes nesse vasto oceano ele 
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difficuldadas, esta illustre Commissão só póde obter reformar o que é urgente, discriminando os as-
sumptos e tratando de cada um delles em separado por meio do um estudo permanente, pois englo-
badamente julgo impossível, principalmente na parte relativa á Tarifa que se acha em vigor: e a 
con tinuar nos bons desejos que alimenta, eu devo terminar com a applicação de um facto que tem plena 
analogia entre a illustração e a intelligencia dos membros da Commissão de lnquerito, e os materiaes 
conhecimentos dos profissionaes, para assim pedir a continuação do louvava! procedimento que tem 
tido: - <\Esse grande genio da a1·te, o immortal Murillo, quando a sua téla chegava a perspectiva, 
sabia em busca dos artistas relativos ás partes diatinctas de que a mesma; se compunha, e cada um ao 
analysar os pontos em que eram profissionaes, attenciosamente eram ouvidos, e posteriormente opera-
das rectificações indicadas pela opinião artística : assim é que quando trazia ao publico seu magestoso 
trabalho, estava elle couyeucido da sua incontes tavel perfeição total, e como de facto ninguem ousar:i 
negar a distiacção de tão eximia e notavel genio da pintura, que não obstante seu grande talento e 
rara habilidade, punha de parte a sua posição elevada para melhor formar o seu orgulho, sem dezar 
para as suas glorias de haver em parte concorrido para ellas até o simples sapateiro e o modesto 
alfaiate. - • Pois sejamos os pequenos e modestos artistas ante tão illustre commissão, e uma vez 
que esta cumpra, como tem cumprido, sua nobre missão, cada um de nós devemos auxiliar tão justa 
tentativa do poder legislativo, posta em pratica pela primeira vez para obter o beneficio publico, e os 
applausos da nação, pela justiça na receita e coherencia com o contribuinte , aconselhado pelo grande 
Montesquieu em sua sabedoria sobre os impoibtos. E julgando assim haver cumprido com o meu dever, 
só me resta agradecer tão elevada consideração, e solicitar a l eitura dos meus trabalhos administrativos 
e fiscaes, que correm impressos, e já tive a honra de offerecer a VV . EEx . , pois elle3 constituem um 
energico e vivo protesto ao acto injusto e arbitraria com que me fulminou o governo, depois de haver 
trabalhado gratuitamente, e prestado relevantes serviços ao Estado. 

Deus Guarde a VV. EEx.- Illms. e Exms . Srs. Deputados Geraes Membros da Commissão Pat·-
lamentar de Inquerito.- Francisco Rebello de Carvalho, ex-empregado fiscal. 



DR. PEDRO FERREIRA VIANNA 

Dignissimos Srs . Deputados da Com missão de Inquerito. 

Tenho a honra de remetter- vos o meu pare cer sobre os quesitos pot· vós formu lados . 

Agradeço a lembrança do meu nome , tanto mais quando vivo esquecido e ignorado, por~1ue me 
consideram sem merecimen to e incapaz de estudos de ordem tão elevada . 

Rendendo homenagem a VOiiSOs talentos, entendi que devia resumir no parecer as discussões 
puramente theoricas . Esta r esolução obrigou-me a syntheses, que sómente podem ser bem feitas , 
por aquelles que têm o privilegio do genio. 

O cstylo de que uso é talvez frio e arido, mas as questões economicas e financeiras não 
podem se r tratadas por outro modo . 

Si o mat3t'ial deste Parecer é o producto de leituras de uma vida que ji se prolonga , não 
succede o mesmo quanto á re.dacção, que fcJ i feita dut•ante as férias do fóro, e que se ha de 
resentir de faltas muito g raves . 

Peço desculpa por ter sido extenso de mais ao fundamentar as respostas de alguns quesitos, faltando 
assim á b1·evidade tão necessaria nos inqueritos . 

Aquelle que se désse ao trabalho de colleccionat· os livros que tratam das matarias contidas 
nas vossas perguntas, ver-s ~ -hia sem o querer dentro de uma bibliotheca, e ollnndo para o meu Parecer 
exclamaria: Quanta pobrezu diante de tan ta riqueza! 

Esta é a verdade, á qual respondo, dizendo : 

Procurei apanhar o ouro dos melhores veios par.ot lunçal-o n ~st:~s :>ag inas, mas a carga era 
muito pesada, c ficou quasi toda no caminho . 

Senhores, co nfio na vossa benevolencia, porque estou certo que reconhecereis que a minha 
intenção foi boa, c que eu pertenço á classe dos que trabalh:~m e amam estremecidamente a 
patria . 

Deixo de satisfazer a alguns quesitos, porque não me contentava uma resposta theorica, e fal -
tava-me tempo para. estudos praticas . Outros mais compe tentes preencherão a lacuna. 

Assim sirva para alguma cous:1 o meu pequeno subsidio. 

Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro ele 1883 . 

2 

PEDRO F ERREIRA VIANNA . 
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TARIFA 

Quesito 1° 

A classificação das mercadorias adoptaàa pela nossa Tarifa aduaneira é satisfactoria ~ 
Si tem defeitos, quaes são elles 'I Que inconvenientes praticas apresenta? 
Como corrigir taes defeitos e remediar taes inconvenientes~ 

Qual o systema ou plano de classificação preferível como satisfazendo as desejaveis condições 
de clareza e simplicidade, facilitando o serviço fiscal, e melhot• se adaptando ás circumstancia s 
do paiz ~ 

Em todas as Tarifas notam- se defuitos, pot·r1ue etfectivamente não é possível tributar em pouc as 
paginas o mundo natural, e o mundo de ar te fact os cre:tdo pelo homem. 

Na Inglaterra e na Belgica as class ificações contêm poucos numeres, na França ella se :\pro-
:xima da nossa, mas divide a Tariü em quat t•o grande3 categorias: Materias animaes, Materias 
vegetaes, IJ1 aterias mineraes e Fabricações. Os dons primeiros paizes não fazem das Alfandegaa 
uma base importante de renda. 

Parece-me que os numeres da Tarifa estão sufficientemente reduzidos, porque a de 1860 continha 
1.430. Respondo, portanto, que a classificação é satisfactoria. 

Quesito 2° 

Os valores officiaes das mercadorias ditferem nobvelm3nte dos pre~os correntes dos mercados 
exportadores e dos do nosso mercado ~ 

Em que proporção ~ 
Quaes as consequencias dessa ditferença ~ 
Tem ella tido a mesma proporção desde a Tarifa de 1874 até a actual? 
Qual o melhor modo ele harmonisar as referidas avaliações officiaes com os preços correntes '! 
Qual o valor que deve servir de base á cobrança do imposto~ 

As perguntas do :quesito não podem ser satisfeitas se m um es tudo prévio sobre todos os nu meros 
da Tarifa, e um conhecimento especial dos preços dos productos, quer no mercado importador, quer 
no exportador . 

O esforço individual não vai tão longe, e por is~o as nações adaptaram o systema de nome ar uma 
commissão constituída por pessoas, escolhidas entre os industriaes, fabricante s e negociantes, para 
dete t·minar a. ditferença ou proporção entre os valores officiaes e os preços correntes dos dous mer-
cados. 

reste sentido o GJverno abriu ha clous annos um inquel'ito, dirigido por uma commtssao 
nomeada para rever a Tarih das Alfandf}gas. Apresentado o projecto, foi encarregado o Dr. Antonio 
Pedro da Costa Pinto de o estudar e rever com os membros da co:nmissã1, sob as bases fornecidas 
pelo Ministro da Fazenda, e que foram tt·anscriptas no relatorio ele 1879. 

A Tarifa de 1882 se· organizou segundo a revisão que fôra feita . 
Estud:mdo o trabalho da Commissão, v nclo o exame escrupuloso a qu':l p;·ocedüu, o cuidado 

que teve em satisfazer ás reclamações que et·a.m justas e afastar as que eram exageradas ; 
notando que ella teve como fiscaes e re clama ntes a Associação Commercial e a Associação Indus-
tl'ial, fiquei convencido que estava diante de um trabalho consciencioso e digno de fé. 
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A' vista desse inquerito e de sua data recente, me parece que a differença entre os valores 
officiaes e os preços correntes dos dous. mercados não póde ser notavel, e que ai alguma existe deve 
ser antes attribuida ao systema. dos direitos especificos (Quesito 4°). 

Encontra-se geralmente um defeito nas revisões das nossas Tarifas, e que consiste em con-
servarem-se em todas ellas os mesmos valores officiaes, com raras excepções, elevando-se apenas 
algumas taxas . Esta censura é justa, e talvez seja este o lado vulneravel da ultima revisão. 

Quesito 3° 

Quaea são os augmentos ou diminuições de taxa a que póde e deve dar loga:r a revisão da nossa 
Tarifa 1 

Este quesito, combinado com o 7•, me colloca em f2.ce do systema proteccionista e do sy.~tema da 
liberdade de commercio, ou livre-cambista. 

Si o Evangelho não nos dissesse qual a: pená imposta ao primeiro peccado, e eu fosse interrogado 
a respeito, responderia que foi conceber o homem a verdade e não poder alcançai-a nunca . 

Permitta a distincta commissão parlamentar, que àiga alg uma cousa sobre os dous aystemas, 
que eu suba desde já esta ingreme montanha, pot·que é necessario fazel-o para a solução de alguns 
pontos do queotionario. 

Alguns annos maia cedo, estes quesitos me arrastariam certamente a uma discussão de principias, 
mas hoje é muito tarde, porque duvido de mim mesmo, e vejo que o que muitas vezes nos parecem 
contradições, não são senão factos harmonicos, cujos élos nos escapam. 

Deixarei, portanto, de parte os principioa e os factos que se têm produzido a favor e contra 
a liberdade de commercio, fazendo delles apenas uma synthese que resuma em poucas linhas o 
estado da questão. 

Os princípios expostos a favor, o foram principalmente nos dias 22 a 25 de Setembro de 
1856, no C:>ngt·esso Internacional que se reuniu em Bruxe!las, para tratar das Reformas das 
Alfandegas . Nada menos de 600 membros compuzemm esse fóco de luz, que condemnou unani-
memente o systema proteccionista. 

Si fossemos a formular n'uma phrase o voto generoso do Congresso, ella seria: Uma co1~(ederação 
aduaneira elos povos. 

Os factos, isto é, a historia, foi nestes ultimos tempos narrada com a maior lucidez nas obras: 
de Aimé- Tarifa das Alfandegas ·; de Beaulieu- Sciencia das Finanças; de P aulo Rougier-
A L iberdade do Commercio; e de Alfredo de Jourdan- Du R8le de l'Etat dans l'ordre economique, 
obra esta coroada pelo Instituto de França. 

Mas os mesmos principioa e factos apreciados pelos p1·oteccionistas, conduzem a conclusões 
diametralmente oppoatas ; e não ha eapirito que não vacille, quando entre uns e outros se notam 
homens emineutes nas lettras . 

Dizem os proteccionistas: que não se póde crear e sustentar a induatria em certos casos sem 
protegei- a. • 

A razão é justa, mas qual o meio pratico de fallel-a effectiva 1 
Aqui a variedade depende elo estado de civilisação. Si procurarmos o meio, afastados de nós, 

veremos fogueiras consumindo productos estrangeiros, e, o que á mais ainda, juizes e carrascos envol-
vidos nestes negocios. 

O ultimo auto da fé, no qual arderam mercadorias inglezas, foi mandado fazer por Napoleão I. 
Da pt·otecção a ferro e a fogo, foram a expedientes mais suaves, elevaram os impostos das Alfan-

degas, como uma barreira contra a inclustria aperfeiçoada. do estrangeiro, que pelo seu lado oppoz 
barreira contra barreira, e usou de represalias, chegando-se afinal a um accôrdo, a uma 1'arifa 
convenc ional. 
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EsLa é a historia dos dons syst1nu1.s na E<Iro.m, e nesta lucta, como era natural, declararam- se 
partidarios do systema proteccionista os socialistas francezes de. 1848 . · 

Emquanto o velho continente adoptava a Ta rifa convencional, os Estados-Unidos da America 
traziam seus portos fechados por Tarifas quasi prohibitivas, o prepat•avam-se int'-J rnamente ~nra 

ent1·arem m:~.is tar)e na concurrencia dos grandes mercados. 
Os result:tdos praticos alcançados pelos Estados-Unidos são a refutação a mais complet:~ dos 

argumentos dos liv1·e-cambistas. 
Quando parecia que a lucta entre os dous system1.s estava extinc t1 na Europa, e que devia 

predominar a Tarifa convencion~l, ois que se recua de novo, afastando para longe a escola da liberdade 
do commercio . 

Diz Caurdes na obr:t-Ctt!'SO de Economia Política, impressa em 1880, no vol. 1°, p:.g. 675: 
« Si o reinado da liberdad:J commercial universal deve vir um dia, esse dia está ainda afastado. 
Os Estados-Unidos constituem debaixo das nossas vist'l.s, graças á p1·otecção, um immenso pode1· 
industrial; a Russ ia ó votad:t ao systema rest1·ictivo; a Austt·ia-Hun(l"ria, a Hea panha, a Italia e a 
Suissa levantam suas Tarif<~os , a Allemanha p:1rece disposta a procnd2r do mesmo modo, depois de ter 
fundado sobt·e a unidadJ aduaneit•a s11a unid:tie política. Em conse"[uencia de uma serie de reformas, 
r ealizadas com uma audacia e boa fot·tuna sem e:s:emplo, a Fr.1nça e a Inglaterra, arras tando a 
Belgica na sua orbita, são as unicas que falla:n em adiantar-se mais na senda da liberdade com-
mercial. )) 

O que concluir de tudo isto~ E' que a escolha de sy3tema depende das circumstaucias . 

Os velhos como eu amam o repouso, faliam pouco, e incllgam antes de tudo, para não perd erem 
tempo, si ha motivos antagonicos que inlluam na decisão de um litígio. 

A esta indagaçãJ , feita no fôt·o intimo, respondi : Sim, a causa da industria nacional está em anta-
gonismo com os direitos fiscaos ; levantar bal'l'eiras a importação , será diminuir a renda d:ts Alfmdegas, 
e as finanças não se acham no caso de supportar desfalques. 

Mas esta reflexão diminue de valor desde que reflectirmos sobre o desenvolvimento da producção 
estrangeira, porque o que d ve ig ualmente preoccupar os homens pensadores nesta questão ó o e 1tado 
presente da Euror a, e a cria~ que chamarei da abtmdancia, e que ameaça conflagrai-a. 

Vou explicar o facto transcrevendo algum1a palavras do relatorio de M. Anc el, ap r.~sentado ao 
Senado Francez em 21 de Maio de 1878, no qual, depois de consignar como causa prin cip :;~ l da crise 
commercial da França o excedente da producção sobre o consumo, diz o seguinte : 

« Esta exageração (da producção) devia ser seguida de decepçõ~s tanto mais cruei~ na Europa, 
que, ao mesmo tempo que ahi se desenvolvia em excesso a producção, uma verdadeira revolução oco no-
mica se oper::wa nos Estados-Unidos da America . Ao abrigo de um systema qu:tsi prohibitivo, po:s 
seus direitos de Alfandega subiam a 50, 60 e mesmo 90 °/0 , os Estados-Unidos, a té então paiz de con-
sumo, organi za.va uma industria pod et·osa, cujos prod uctos podem agora rivalisar no p;•eço com aq uelles 
da propria Inglaterra. )) 

As palanas de M. Ancel foram confirmadas pot' M. Ozenne, qu e disse que os algodões dos Estados-
Unidos vinham faze1· concurrencia aos manufactureit·os inglezes em Londres e Manches ter : a metallur3"ia 
amet·icana reduzira a nada as importações dos met3.llurg istas inglezes, e vastos estabelecimentos pi·odu-

• ziam e trabalhavam o ferro . · 
M. Arbel viu em Philadelphia oflicina.s que construiam até 450locomotivas por an no, isto é, mais 

de uma por dia. Os cortamos americanos, a r elojoaria, em uma pahvra, quasi todas as industrias 
chegam não sómente para as necessidades do consumo interno, como :tinda se apossam dos met·cados 
do Sul, dos do Gomada, da China e do Japão. De importadol'es os Estados-Unidos têm passado a expor-
tadores . 

Continúa M. An cel n'outro período: «Assim pois, é e:s: 1ctamente no momento em que a EurJpa 
levava a té ao excesso seus meios de producção, que um pai.:; ele consumo lhe era não só mente fe chado, 
mas ainda s3 transformava em concurrente temível, o lhe disputava uma parte dos seus mercado3 
cons11 midor es . » 
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Qual a vantagem, que podemos tit·ar deste excesso geral da producção 'I E is .o que a Ecmomia 
Politica pra tica nos per g unta . 

A van tagem é que do excesso r esulta o abai xamento dos preços , que colloca a met· ~adoria estra n-
geira em melhores condições de su ppor tar entre nós o imposto de importação. 

Qual a vantagem que podemos tirar dos r esu l tados pra ticos do sys tema proteccionista dos Estados -
Unidos ~ E' a lição que nos da a prosperidade comme rcial desse povo . 

Em resumo : As nações preferem ora um, ora outro system:1, segundo as circumstancias . As que 
se consideram mais fortes , proclamam a l iberdade ; as que se sentem mais fracas, abrigam-se á s:>mbra 
da protecção . 

Quanto ãs nações principiantes, aindol não li nenhum Economista, que não con ~ordasse em que 
ellas procedem bem , sempre que recorrem á pro tecção para crear a sua industria. 

Tendo-me _pronúnciado neste sentido, ü llei com a Historia. E ' natural e espero mesmo que se me 
perg unte : Como conciliar a pro tecção que o Brazi l pede ao es tra ngeiro para o se u café, com o em-
pr·ego ele direitos prot1ctor·es ~ 

O melhor será be neficiar o café, e não pedir pr·ote cção . 
Respondo m1.is circumstanciadamente no 5° Quesito á perg unta qua fo i feita p :la cl isti ncta 

Commissão P arlamen tar. 

Quesito 4° 

Quaes os preferi v eis : os direitos ad valore;n , ou os dire i tos específicos 1 
Como adap tar o systema preferido á nossa Tarifa s ; m prejuizo dos i!Iter esses fiscaes ~ 

O system:1. g~ralmente adoptado é o das taxas es ;1ecificas, direitos arrec:tdados , segundo o peso ,. 
extensão e volume dos objectos . 

Este systema tem o d; feito de se afas tar elo principio da pt•opor cionalidade, e de pesar mais sobn 
as variedades communs elas mercadorias , do que sobre suas qualidades. 

Diz Beaulieu - S ciencia das F inanças , vol. 1•, pag . 567: « Um outro inconveni ente ainda 
dos direitos específicos, é que as ma is das vezes elles silo leves sobre as mercadorias de u m grande 
valor destinadas ao consumo das classes r icas, e que s:'io pelo contrario pesados, em merc:~.d ori1s 

communs, baratas, c que servem ás classes laborios 1s da população . E stes inconvenientes podem ser 
todavia, senão completamente evi tados, ao menos muito attenuados; basta para remediar o primeiro, 
r ever os direitos específicos sobre as mercadurias que apresentarem um movimento duradouro de alta 
ou de baixa ; e par·a diminui r o segundo, estabelecer sobre cada es ;Jecie de mercadorias , n:ío um direito 
especifico un ico, mas tr·es ou qmtro direit')s, segundo as qualidades que forem facei s de reconhecer . >> 

Os di reitos ad valm·em corrigem os defei tos do primeiro systema, ma> exigem dos empregados das 
Alfandegas conhe imen tos muit:J esp >ciaes sobre as mcrc:tdori as, para que possam na occasião ava-
lial-os com segumnça, por iss::> que as cleclara.ções fJitas pelos commerci ~mtes, ainda mesmo os mais 
hones tos, nem sempre são sinceras . ( l) 

Sendo o nosso systema de direitos cspecificos, só pot· e:s:cepç3:o , admitte :n- se dir·Jitos ad valore;n, 
que afinal se convertem nos primeiros pelo modo determinado n :J art. 572 elo Re; . d1s Alfandegas . 

Respoudo ao quesito: 1° que é preferival o systema de direitos específicos , porque é de mais facil 
expediente ; 2° que o melhor meio de evi tar prejuiz Js aos in ter·esses fi sca es e particulares, é o que 
i ndica Beaul ieu . 

( 1) Est1 censura é fei ta po r P~ub Rougicr, pag. 665, no11 2, c por Caurdos, vol. i o r. pag. 668 . 
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Quesito 5° 

E' possível por uma bem pensada revis..'io da Tarifa augmentar a renda do Estado sem augmentar 
os actuaes o nus do nosso commercio e industria ~ Como? 

Antes de responder, reílecti quo o processo a . seguir neste caso, seria diminuir a taxa ou 
elevar os valores officiacs de algumas mercadorias para accrescentar em outra~ , mas de modo a 
crear uma differença para mais, que satisfizesse a ultima parte do quesito, isto é, augmento da 
ren da do Estado, sem onus do commcrcio e da industria. 

A primeira ideia que me occorreu, foi l'esponder com estas palavras - Não é possível - mas 
a bstrahi de uma parte dos termos do quesito , para fazer reflexões que não julgo de todo inuteis . 

Tentei o processo com a Tarifa, começando por excluir os objectos de luxo, porque já estão bem tri-
butados; os fios e tecidos de algodão , (1) porque e; tas fazendas são do consumo geral das classes pobres; 
e os prcductos chimicos, pharmaceuticos e medicamentos, porque em geral são livres de direitos os 
generos desta especie, como bem pondera o Dr. Costa Pinto no seu relatorio . 

Depois destas suppressões, procurei os generos de importação que produzem maior r enda, e 
fui encontrar-me com os que geralmente se chamam de estiva, e que são : Os vinhos, a genebra, 
bacalháo, carne sccca, farinha de trigo, manteiga , banha, gorduras, cerveja, carvão de pedra, 
cimento, chi da India, pinho, agua-raz, azeite doce, nlfafa, farello, arroz da Inclia, brêo, ca-
nhamaço, keroz ene, milho estrangeiro, passas, velas de composição, massas alimentícias e sal . 

A maior parte dos g enero:s citados pertence á classe dos alimenticios, mas esta consideração não 
influiu no meu espírito. 

Feita a lista, passei ao detalhe. O brêo, os vinhos c as massas foram protegidos pela Tarifa 
actual. 

A genebra paga 40 °/o, o kerozene 30 °/0 • Não se póde pensar, portanto, em augmentar mais direitos 
á genebra, e quanto ao kerozene é elle ainda hoje a luz do pobre . 

Deve -se excluir do mesmo modo os productos que soffreram diminuição na importação de 1882 e 
qne são : O azeite doce , quer de Portugal, quer da França, o bacalháo , a banha, a carne secca, a 
farinha de trigo, a manteiga, o milho, o farello, o sal, apezar de estar parte deste produclo livre de 
direi tos, e as "\"elas de composição . (2) 

ão podem deixar de ser igualmente supprimidos, o carvão de pedra, um dos principaes ali-
mentos da industria, e as gorduras, que são em grande parte de procedencia nacional. 

O que resta~ Apenas o pinho, passas e o chá da India, sujeitos a 30 •/o; a alfafa, cimento, agua-
raz, alcatrão e arroz a 10 "/o . Com este resto não vi probabilidade de alcançar resultado notavel , mas 
por diminuto que elle seja deve ser aproveitado . (3) 

Desde que a importação não offerece meios de satisfazer o quesito, é preciso recorrer á expot·tação. 
Não me demorei neste ponto, porque em lagar de pesar sobre a exportação, o que cumpre fazer é 

allivial-a quanto fór possível. E te é o melhor de todos os syslemas de protecção, como s!l passa a de-
monstrar: 

Diz Beaulieu, vol. 1•, pag. 557: «Os direitos de exportação estão pouco em uso entre as nações 
da Europa Occidental e Seplentrional. Na França elles subsistem sobre alg uns objectos, e dão ao The-
souro 200 ou 300.000 francos, som ma insignificante, e á qual se deveria renunciar. Na Italia por ex-
cepção elles dão uma renda mais consideravel, mas são sobre o vinho e o sulfur . Ha paizes pelo con-

(ii Convem nota r que estes €Cncros estão sujeitos a uma taxa do 30 % sem contar os Jire itos odd icionaes . Sendo os ta 
renda a !Da is iiDJ ·_o rt ar.sto, e ao redor dclla que se agi la a pe 1gunta do Quesito; mas, como nãoso dco dosproza.r nenhuma 
obsc~v açao, eiam Jnei a quc~ lão em relação a outros gcncros. A minha opiníão , poróm, sob ro a rev isão gorai da Tarifa, osLá 
constg na da no fim da ro posta ao quesito. 
. (2) Estes dados foram tirados do Retrospecto do J OI'IUll do Commerc io que mo auiiliou ainda om outros po ntos do quol· 

tiOnarl O. 
(3) O c hã da l nd ia, a alfalfa, agua ·raz, alcatrão o cimonto, om bruto ou om pó, devem lo r um augmonl o do ta xa 

porque o sou consumo foi maior em !.882 do quo em i SSL 

I 
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trario, que tiram recursos enormes destes direitos de exportação das mercadorias indígenas, o Brazil, 
por exemplo, com suas taxas sobre o c:1fé exportado, mas ainda o Perú com seus direitos sobre o guano 
e nitt·ato, a lndia com seus direitos sobre o opio. 

«As ta::~:as na exportação são em principio más, a menos que não recaiam sobre mercadorias na 
producção das quaes o paiz tenha uma vantagem sensível sobre os outros, uma especie de mono-
polia natural. Salvo este ultimo caso, os direitos na e:s:portação impedem a agricultura ou industria 
indígenas de attingir todo o desenvolvimento de que são susceptíveis, e de se assegurarem de um 
largo consumo nos mercados estrangeiros. » 

Compenetrado desta doutrina julgo inutil proseguir. 
Talvez fosse conveniente suspender as isenções de direitos que têm sido concedidas a muitas 

companhias e particulares, favores que a Administração não esta obrigada a fazer indefinida::nente . 
O augmento da renda do Estado seria certo por este lado, e não haveria o nus para o commercio e in-
dustria, mas unicamente a applicação da lei da iguald:~de para todos. 

Mas antes de concluir, direi : que julgo mais acertado mudar de systema; em logar de faz~ r 

uma revisão total sobre a Tarifa , o que convem é fazer uma revisão annual (i), elevando o imposto 
dos generos que durante o anuo tenham augmentado de consumo, e diminuindo o imposto no caso 
contrario. 

Esta revisão annual deve ser feita pelos Inspectores das Alfandegas, e ~>uj e ita á approvayão 
do Ministro da Fazenda na Córte e dos Pre>identes nas Províncias. Ella não póde ser uniforme para 
todas as Províncias, porque as suas necesqidades são diversas, e os productos de maior consumo em 
uma dellas são muitas vezes pouc') procurados nas outras . Approvada a revisão, devia ser submettida 
no Orçamento á: Assembléa Geral. 

Tentar submetter todo o Imperio i mesma medida, quando se trata de productos que variam de 
preço segundo os mercados, é perturbar a marcha regular e natural das cousas. 

Comprehende-se que nos Estados da Europa, crivados de redes de estradas de ferro, haja uniformi-
dade, mas o Brazil não esta nas mesmas circ~mstancias. 

Não nos devemos satisfazer com as theorias da Economia Política, mas ir adiante, e dar- lhes 
uma applicação pratica . 

Quesito 6° 

Quaes têm sido as consequencias da fre c1uencia das reformas de nossas Tarifas, e falta de sua 
fixidez ~ 

D.1s reformas effectuadas nos ultimos 20 annos, quaes as que maiores inconvenientes praticos têm 
trazido 1 Quaas as consequencias pt·aticas que, especialmente, para a industria. nacional, resultaram das 
modificações que a tarifa actual fez na de i879 Y 

Considero a frequencia d3.s reformas e falta de fis..id ez das Tarifas como um grande mal, tanto para o 
productor como para o consumidor, porque ella traz o commercio em incertezas, paralysa as encommen-
das,. difficulta as remess:ts e arruina muitos negociantes . ( 2) 

Comprehende· 3e, comtudo, que o mercado exportador carreg ue nas córes do quadro, dizendo que o 
au gmento do imposto (é o que se tem feito semp1·e nas reform:ts) diminue o consumo, e que o excesso 
que o consumidor paga seria por elle aproveitado pat·a outros fins. 

O que o expo rtalor não diz é que o consumidor, para não pagar o e::~:cesso, transforma·se por sua vez 
em productor . 

(I) Isto á o quo tem sido f o\ lo na Europa nostes ultimos tompos, o com os moi lo >r os resultados. 
(2) Esta opinião é contra as reformas gorao3, O nenhuma l'e lação tom com as l'evisõos annuacs que prop uz no quesito 

antocedoutc . 
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l\Ias, om todo o cas , a sc ioucia não !1.ppla ude o eno, não justific:t mate - incalcul:weis, porque ella 
tem meios de lov.• ntar a industt•in. do qun.l1uer povo, se m nauft·agios, e pot· isso condemna o piloto inex-
pe riente ou L merario, quo não lastima os mortos par:t vaug lot·iar-9() da prosperidade dos vivos. 

Qu~m!o e pt·etenda attribuir tambem a esta causa (ti elevação elos impostos ) o desenvolvimento 
dn ind üstt·üt nacional, se t·,í. for çoso confes 3at· que os to fttcto uiio foi o resultado dct previsão, mas elas 
exi.ren cias reiterada do fis o. 

ln qu ir a distiu cta Commissiio P !\l'lamentar quaes as reformas quo têm trazido muioros iuconve-
nionte praticos nes tes 20 aunos . upponho que fo ra m a reforma de 1874 , pelas razo es apo ntadas pela 
Asso iação Commet·cial cl .Rio de Janeiro , e a reforma do 1879 , cruo taliltas r ecla mctções levantou 
contm si. 

Quanto a ult ima pGt'g untn : A Tari fa actual protogou como ma t r ias primas as cerdas (classe 2" ); 
o br ' o (classe 9'); os vinhos (tdem); :>S massas (classe 10' ); o vim e ( classe i 3a) ; o algodão em fio 
bran co e tinto (classe 15" J ; o p~ p cl (classe 19•) ; a s telh as e os tijolos (classe 20" ), e o cobre 
fundido ( c.lasse 23. a) 

A protecçiio das mataria s primas é um dos m elhores meios de anim~ r a industria . 
Terá sido de bom conselho a diminui ção do imposto do vinho 1 
Diz m os ec uomi tas que os viuhos del'em pagar fracos tt·ibutos, porque fazem parte da alimen-

tação . l\Jas o qu ó que vemos neste genero? Vemos podet·osas fab:·icas ,cstn.belec idas nesta córte, q ue 
confeccionam vi nhos de uya do t das as qualidades , sem u ma got::l do sueco da fruta. 

Nest.'1. questão de falsificação de vinhos já estamos r ed uzidos a pet·g untat· : Qual será a melhor 
falsific:\ç.iío, aquelh que Yem da Europ 1., ou aquella que se fn entre nós 1 O nosso consul e m Portuga l 
dizia em 15 de Janeiro de 'i87i : 

< 1\fuito folguei aqui com o que se tem passado no Braz il a respeito das falsificações dos vinhos, e das 
fabricas n.h i de cobe rtas , q no o interesse pretende prote!;er, allegando à innocon cia das ma terias que 
entram nesse composto alcunhado de viuho, e vendido como tal. Nus fabricas de Ce tte, do Bordéos, da 
Saxonia, de 1apoles c ele outros Jogares, os vinhos falsificados são vinhos, e não compostos de dt·ogas 
para eno-a nar a vista, o olfa to e o paladar. Ao Instituto Ag ricola de Lis boa foram remettidas de Cette 
alo-umas ga rra fas de vi nho do Porto, all i confeccionado, que espantaram o professor Silva , pela perfeição 
c.om qúe era feito , e pelos resultados da a ualyse a que fo ra m submettidos . O professor Barruel em Pariz 
preparam os vinhCoJs francezes, introduzincl.o-lhes os el ementos resultantes da sua decomposição no correr 
dos tempos como aqu i faz uma casa ingleza, ou como se opera na Madeir.t por· meio de es tufas , e do 
que aconselha a chim ica ill!.óstrada . Ai nda este anuo foi par..1. o Bra.zil alg uma baga de sabugueiro e 
casca de car valho, para lá colorit·ern essas mistur,1s de aguardente e agua , e dar-lhes o travo elo tanino, 
:<gradavel a certos paladares. » 

Q antas revelaçõ3s n estas palavrt~.s profe1·iclas em 187i ! D'ahi para cá, quantos passos não terá dado 
a chimica iUusn·aâa, o sabugueiro e a casca de carvalho 'I 

:\a França aclualm nte succede o mesmo . (Jou rda n, pag. 91.) 
E ainda ha no Braú! muita gen te que acredita beber viuho de uva do es trangeiro 1 Não é extra-

ordinario, poque a fé póde tudo . 
As consequencias praticas que podem res ultar pa ra a i ndustria nacional das modificações apontadas 

:;e resumem ao desenvolvimento da mesma industria. 

Quesito 7° 

Q aes os direitiJS da Tarifa actual, on disposição legal ou r egulamentar sobre importação e expor-
tação, que em b?m da industria nacional convem ma nter ou r eformar? Como, porque e em relação a 
que ramo de indnstria ? 
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As idéas apre;;entadas anteriormente contêm em si a resposta deste quesito e por i~so fare· a!len;.:: 
uma observação sobre a ultima perg unta . 

A experiencia de outros povos tem prova 1o que não ha nada m;~is difficil do que ab::-ir 1l.ffi 

inquerito entr e os interessados wbr() a preferencia. qu'! se de>•e dar a qualquer ramf.l da indu~ r~, 

porque o que convem a uma clas~e prejudica outra, e aqu<?lle que é [fro!eccianista na su:1 pr!:ifiE~9, (; 
geralmente l i re - cambista na profissão alheia. (l) 

Os principias nos dizem, que a uni c a protccção, que não está sujeita a fli.lsa5 aprecia.çl,es, cJJnsi<:!e 
em r eduzir os impostos da exportação, porque o favor ó então geral. 

Mas isto é impossível, clam1rá o fisco . 
Temos chegado ao ponto em que a Economia P olítica e a Sci«ncia das Finanças procuram 

entender-se en tre nós . Como conciliai-as? -
A minha opinião neste estado de incerteza é que se faça annualmente a revisão, como foi ill'iicada 

no 5• quesito, e comparando- se então os produclos estrangeiros e similar3s nacionaes, S<) proceda ao 
lançamen to do imposto no sentido de auxiliar a indl.lstria nacional. 'estas poucas palanas está. nm 
systema completo, que não satisfaz as impaciencias do pres '3 nte, mas que off"!rec~ tod~ a set,'tlrança. 

Eu comprehendo que neste quesit0 vai encontrar a distincta Comm.issiio Parlamsntar muit-:.s 
espinhos que difficultem a sua marcha . O temor de enganar-se, de prc,judica r in teresses de ordem 
publica, por uma apreciação menos exacta, de fazer al 'Um mal querendo fazer todo o bem, são mo :vos 
para perturbar animos fortes, e fazer ,-acillar na escolha. 

Foi por isso que me animei a apresentar um expediente, em que a preferencia ee apre.:;en te ro.r 
si mesma, e provada cóm dados estatísticos . Na revisão annnal fica-s1 sàbendo fJ_naes fo~am. os 
productoa estrangeiros que soffreram diminuição no consumo, qual a influencia que ti..-emos nes1>e 
facto , e portanto o gráo do força da industria nacio nal, quanto a esses p;oodllclos . Assim saberemos 
quando é possível diminuir a protecção de um lado, p.1ra le1•al-a a outros pontos mais fraCJJs . 

E' com o maior acanhamento que offereço es ta idéa ao juizo esclarecido da Commissã'J }:'arlamsnlar, 
e que foi suggerida não só pela necessidade de conciliar a Economia Politic3 com o fisco, wmo ainda 
de tirar pai·tc dos effeitos perniciosos qne acompanham o systema p-roteccionista. O fim que tive em 
vista foi determinar o momento em que se póde abandonar o producto nacional, entregando- o ás suas 
proprias forças. 

Quesito 8° 

Qual a influencia que as oscillações do cambio têm exercido e podem exercer sobre o pagamento dcs 
impostos aduaneiros? 

Como remediar ou attenuar os inconvenien tes que t-enham havido? 

Nenhuma infl•1~ncia, po-rque o imposto aduaneiro é ,,ago com a moeda do paiz , 
Esta cmclusão não é comtudo tão absol uta como parece, porque si a Tarifa con tinuar fixa, e se 

verificá r alguma das causas que influem no curso.do clmbio (2) , os impostos aduaneiros ficarão sujeitos 
ás mesmas al ternativas . 

O meio de remedia r ou attenuar este inconven iente , é reformar a Tari fa, elevando- a; mas não se 
deve recor rer a este expediente, si a causa fór transitaria, para evitar os males apontados no quesito 
{)o desta se r i e . 

Quesito 9° 

Podem e como os poderes publicas facilitar o movimento interprovincial de fundos destinados ao 
pagamento dos impostos aduaneiros c ás transacçõ?s mercantis? 

( lJ Beanlicn, no rol. ! o, pag . 560 e seguin tes, mostn estas rivalidade~, LJnto no commereio tcr.-e stro como marít imo . 
(2) Yide o quesito 6o (Circulação e Bancos). 

3 
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A intervenção dos poderes publicas será antes um embaraço, do que um auxilio no movimento 
interprovincial de fundos. O Banco do Brazil é que es tava destinado pelo seu p.rivilegio a estender 
raizes pelas provincias, e facilitar o movimento ; mas elle não tem sido progressivo, e o que não pôde 
fazer apezar da grande vantagem da emissão, nenhum outro será capaz de conseguir, emquanto não 
se restringir o privilegio do Banco do Brazil a capital do Imperio e província do Rio de Janeiro. 

Elle por si mesmo j a tem quasi chegado a este resultado. 
Não ha nestas palavras nenhum acto de hostilidade contra tão importante estabelecimento, cujos 

serviços reconheço no quesito 12 (Circulação e Bancos) . 
Completo a resposta deste quesito nos quesitos 3° e 12 (Circulação e Bancos). 

Quesito 10° 

O que mais convem: uma Tarifa geral uniforme, firmada por lei, ou Tarifas convencionaés 
estabelecidas segundo estipulações de tratados iuternacionaes ~ 

Estabelecida a tarifa geral, quaes as concessões que por meio ele tra tados convem obter em bem 
do nosso commercio e industria ~ 

Nas circumstancias especiaes do paiz, é mais conveniente uma tarifa geral uniforme, porque ta-
rifas fundadas em tra tados internacionaes diminuem consideravelmente a renda das Afandegas, au-
gmentam o pessoal e clifficultam o expediente. 

Quanto a za perg unta, me parece que, estabelecida uma tarifa geral uniforme, não se pócle pensat· 
mais em concessões por meio de tratados, sob pena ele annullar completamen te a Tarifa geral. (1) 

O momento não é propicio para uma Tarifa convencional, pois observo que a nossa inclus tria se 
move debaixo ele montanhas ele procluctos estrangeiros, e tenta firm ar- se nas mãos e nos joelhos para 
sacudir a carga e por-se de pé. Tudo -quanto se pócle fazer nesta espectativa cheia ele affiicções, é não 
correr em seu auxilio. Não exijam mais, não queiram que lhe amarremos os pés e as mãos neste mo-
mento ele supremo esforço. Isto é impossivel, porque seria uma crueldade. 

E' preciso não olvidar tambem que a Economia Politica ainda não inventou um systema de impostos 
que possa s ubstituir os que se recebem das Alfandegas. Obrigat-se a não levantar direitos fiscaes, 
senão n'um mcucirnum determinado, é privar-se de um g rande recurso nas occasiões difficeis. 

Foi desse expediente que lançou mão os Estados-Unidos ela America por mais de uma vez, foi 
pela falta delle que Thiers depois da guerra F ranco-Prussiana teve de luctar e succumbir diante da ob-
stinação ela Inglaterra que appellava para a Convenção Internacional ele 1860. -

A distincta Commissão Parlamentar conhece melhor do que eu esse periodo doloroso da viela da 
França. Ella pedia para levantar as tarifas, acudi r assim a seus desastres, ás indemnizações e:ú g idas 
pela Prussia (e que eram caras), mas a Ingla terra lhe respondia com toda a fleugma: Não, não póde ser. 

E a Inglaterra tinha razão. 
Accresce a tudo isto, que não é nesta occasião , em que a maior parte dos povos da Europa fez 

Tarifas uniformes, que nós, pela nossa parte, elevemos voltar a um systema geralmente abandonado. 
Mas a estas considerações se poderá oppôr, que temos de seguir a Inglaterra e a França, porque 

é com estes povos que mantemos maior commercio, e que ainda neste sentido faremos ajustes com os 
Estados-Unidos, nosso principal consumido!". 

A questão se reduz a estes termos: ou entrar na Tarifa Convencional da França e da Inglaterra,, 
e diminuir os nossos impostos de importação , ou sujeitar-nos á lei ela retaliação. 

Foi esta mesma difliculclacle, que obrigou a França em 1860 a assigna r a Tarifa Convencional. 
Julgo porém, que não devemos temer poi" este lado, porquo em geral expoi"tamos matarias primas, 

muito solici tadas pelos productores , e quando ellas nos voltem manufactui"adas com o contra-peso da 
recip1·ocidade, servii"á isto ele incentivo para o desenvolvimento da nossa industria, que tem no pro-
prio paiz um consumidor capaz de enr~quecel-a. 

(i) Diz Boanliou, no vol . 1. 0 , pag. 565, que a tarifa unifJrme da França foi considorada como loltra m rta dopo is da 
Tarifa Con voncional. 
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Condemnando sem restricções a idéa de trata-los, não procurarei indicar a,s concessões que um 
pequeno mercado póde obter de mercados taes, como os da Ing laterra, França e Estados- Unidos. 

Quesito 11° 

Qual tem sido o resultado d t adopção das Tarifas especiaes do Rio Gr.1nde do Sul e Matto Grosso. 

Máo, porém teria sido peior sem ellas. 
O systema aduaneiro dos povos vizinhos dessas províncias sendo mais brando do que o nosso, era 

inevitavel o contrabando . 
A faci lidade de passai-o de um lado para outrJ em consequencia. da extensão das raias, que em muitas 

leguas não são senão ideaes, a impossibilidade de uma vigilancia activa qu3 obrigaria a d }spezas 
superiores á renda; eis os motivos que têm susten tado o contrabando. 

As tarifas especiaes conseguiram no emtante um resul tado, alias impediram que o mal tomasse 
maior,rs proporções, fazendo-o mesmo cessar em relação a certas mercadorias . 

Para responder a este quesito, consultei o relatorio e projecto confeccionados por uma Commissão 
nomeada pelo Ministerio da Fazenda em 1863 , para. creação de uma tarifa especial na província do 
Rio Grande do Sul. 

As conclusões da commiss~o promettiam muito , mas as conclusões dos factos dizem apenas que o 
resultado desceu de peior para máo. 

Já é muito . 
Todos sabem que o unico meio ele exti nguir o contrabando nesses Jogares, é acompanhar as alte-

rações.aduaneiras dos povos vizinhos . O prejuízo pouco maior se l'ia , porque o contrabando despacha ahi, 
e livres ele direitos mais mercadorias elo que as noEsas Alfandegas . (1) 

Quesito 12° 

Os direitos adclicionaes devem ser mantidos? No caso affirmativo elevem ser cobrados por uma taxa 
uniforme ou convem calculai-a conforme a classe das mercadorias ' 

A primeira pergunta está respondida na parte final do 7o quesito . 
Quanto á taxa convem que seja a elos direitos específicos (Quesito 4•). 

ALFANDEGA 
Quesito 1° 

A classificação elas nossas Alfandegas, e a base para ella acloptacla, ó a melhor ? 

As Alfandegas são externas ou internas, isto é , marítimas ou terrestres. As ultimas são as que 
cobram os impostos nas ft•onteiras . 

(i ) TraLa do contrabando nas r,·ontci ..as tio Rio Gran do tio Sul o rolatoriJ d o Min i;Lcrio tia Fazenda do i877 
na pag . 66 . 
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Póde-se dizer, que esta classificação é natural ou geographica, e, portanto, a unica que tem uma 
base racional. 

Entre nós não se fez a divisão por este modo, e nem era necessario fazel-o , porque as Alfandegas. 
das fronteiras só pna. o futuro terão importancia . 

O ar t. 18 do Regulamento das Alfandegas fez a classificação sobre duas bases : a siluação e impor-
tancia commet·cial do logar; mas na realidade as ordens elas Alfanclegas tem sido tiradas unicamente 
da importancia commercial do Jogar. 

Talvez fosse conveniente para o expediente da escripturação elo Thesouro, e para a Estatística,. 
reduzi r as ordens a duas, sem comtuclo alterar o numet·o e vencimentos elos empregados. 

Quesito 2° 

A organização, numero, condições ele habilitação e nncimentos do pessoal das nossas Alfandegas e-
1\'Iesas de Rendas são satisfactorios? Si apresentam defeitos e inconvenientes, quaes são elles e como 
corrigil-os ? 

A organização é satisfactoria. ('!) • 
O numero dos 2°5 e 3°' Escripturarios, na Alfanclega da Córte, é que me parece exaget·aclo, mas en-

te~clo que não deve ser climinuiclo emquanto não se fizer uma reforma gerá! elas repartições publicas, 
necessidade esta reconhecida pela Aclministl'ação, como se pócle vêt• no orçamento do Ministerio da 
F<\zenda de 1870, pag. 26 e seguintes : então scl'á a occasião opportuna ele simplifi car o expediente, e 
diminuir o numel'O elos em1~regados . As refot·mas parciaes não podem set· bem feitas p3la dependencia 
immediata em que estão umas r epartições a respeito de outt·as, principalment~ na esc!'ipturação. 

As condições de habilitação são suffici entes no systema ele direitos específicos. 
O ordenado dos pra ticantes e elos contínuos do v e ser augmentado. 

Quesito 3° 

O modo de verificação da qualidade das mercadorias para o calculo do imposto é o melhor, segundo 
as disposições vigente3 ? 

Si tem inconvenientes e ~lefeitos, r1uaes e como corrigil-os ? 

O t· .~gulamento das Alfmdegas tl'ata especialmente desta ma teria no lit. 50, cap. 3. o 

Salvas as modificações que o tempo tem introduzido no processo pratico da vel'ificação, :l.perfei-
çoamentos que as tarifas acompanham nas suas clisposiçõespreli>ninares, é o regulamento das Alfan-· 
degas ainda hoje uma obt•a que faz honra aos seus autores . Incompetente nesta materia, prest:mo 
~pe nas que o modo d'l verificação é o melhot·, por.-lue as tarifas não . estão em atrazo. 

Quesito 4° 

Os recut·->os e meios de defesa .facultados pelo regulamento e mais disposições em vig or são sufli-
cientes ? No caso negativo, quaes as medidas necessarias para garantir e facilitar o e:s:ercicio dos direitos-
do contribuinte sem pt·ejuizo dos direitos fiscaes? 

Entendo que a a lçada dos Inspectores das Alfandegas c Mesas de Rendas deve ser a mesma dos 
Juizes Commerciaes de fa. lnstancia, e qu ::J a alçada das Thesoural'ias deve passar para as Juntas 

(1) Na Franr.a o Inglatol'l'al a orga.: ização é mu ito difi'crenlc, porque nesses paizes entram sorvi ços , quo entro nó~ 
estão separados . 
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Commet·cLtes; e qu::mdo exceda, tet• appellação e revista para a Relação e Supremo Tribunal de Justiça, 
ai couber na j urisdicção destes tribunaes . 

Tenho a honra de offerecet· particularmente, e em separado deste parecer, um tra balho que 
imprimi sobra o P1·ocess o Com me1·cial Administrat i vo e que serve par.t justificar a minha opinião, 
fit·mada em estudos especiaes sobre as Juntas Commerciaes. 

Cessará ass im a jurisdicção das Thesourarias, Thesouro e Conselho de Estado: 
Es tou compenetrado que o Governo não eleve set• nuno juiz e parte nos pleitos que ti ver contra 

os particularcs, porque a boa regra é submetter- ~ e ao foro commum. Esta 1·eg ra foi adaptada peLt 
França e Inglaterra. 

Quesit o 5 ° 

Qual o melhor meio de impedit· o contt•Jbando '? As medidas adaptadas pelo Regulamento e mais 
disposições em vigor são sufficientes? Quaes os seus defeitos e inconvenientes? 

O melhor meio não de impedir, mas de diminuir o contrâbanclo, é augmentar a policia fiscal dos 
mares terri toriaes, costas, r ios, ancoradouros, etc. 

Mas nãJ é ahi que está a fonte realmente fecuu::la do mal, procut·em- na nas falsificações dos pro-
duetos, nova face q ue tomou o contrabando e que considero mais prejudicial. 

Quantos productos não apparccem falsificados por toda a parte 1 O artificio, a chimica illustrada, 
vem defraudar a natUl·cza. Na Europa falsifica- se na qualidade; nós, nas marcas, porque ajustamos 
nos productos feitos no paiz, mascaras estrangeiras para dat•-lhes extracção . 

Na Fra nça, na Hespanha e na Italü, do seculo passado, os contrabandistas andavam at•mados e 
davam sangrentas batalhas aos agentes do ftsco . Na época presgnte, a chimica substituía a polvora 
e bala, e a guerra não só s e faz contra o fisco, como ainda contt·a a saude do consumidor. 

Cada seculo tem suas ft·aLtdes, o mal tambern se civilisa_, muda ele fórmas e ele costumes, deixa o 
trabuco e troca as vestes de couro pelas de casimir.1 . 

O mais que póde se fazer é pedir á Junta de Hygiene qüe examine as drogas . 
Desde que pela falsificação se conseg ue diminuir o custo de producção, cessa em g rande parte o 

expediente criminoso do contrabando. 
Concluindo diNi que as mediuas adoptada3 pelo Regulamento elas Al fandegas no tit, 8°, cap3. 

f o e 2•, e pelo Regulamento de 2 de Agosto de 1876 no tit , i•, caps. 2° e 3° são sufficientes. 

Pat•ece- me comtuclo que será util n.ugmen tat· a policia da Alfandega do Rio de Janeiro, e elas de 
i a ordem, porque quando o contt•abando não da sig-nal. de si, e fica mudo, é preciso desconfiar da vig i-
lancia. 

Nós sabemos que em tantas leg uas a policia será sempre muito fraca, mas o que fazer? 
A grandeza tem destes inconvenientes, são pequenos, mas encommodam . 
O processo do crime de contrabando em França contém medidas que devemos adaptar. 

Qu esito 6° 

O nosso systema de despacho, cat·ga e descarga c armazenagem de mercadorias é süisfactorio 'I 
No caso negativo , quaes os seus defe itos e i nconvenientes , e como remedial-os? 

O nosso system::t de despacho, ele que tratam mais especialmente as secções 6• a fi a do c1p. 3° 
tit. 5o do Reg ulamento das Alfandegas, modificadas em alguns pontos pelo Decreto u. 4510 de 1870, 
é satisfactor io . 



-22-

-~ Tem aqui inteira applicação tudo quanto disse em resposta ao 3° quesi to desta serie. 
O systema da carga e desc.trga é sJtisfactorio e se regula pelos cap . 7o a 11• do tit. 4• do 

Regulame nto das Alfandegas, combinados com os Docretos n. 5321 de 1873 e n. 5585 de 1874. 
A a t•mazenagem tambem é sa tisfactoria, mas foi muito sebrecarregado pela Le i do Orçamento 

n. 31,!0 de 1882 o imposto respectivo. 
Muitos entend em que a conferencia interna não devera ter logat· senão no caso de duvida, porque 

as duas conferencias , interna e extet•na, demoram o expediente e sem vantagem . 
O regulamento da Fmnça é analogo ao no,;so na matel'ia deste quesito. 

Quesito 8° 

Convem alargar e como as allribuições das Juntas Commerciaes? Convem crear novas insti tuições 
auxiliares do comrnercio e da industria? 

O unico meio d alargat• as a ttribuições das J untas Commerciaes seria a revogação da Lei n. 2662 
de 1875 e do Decretos ns. 6384 e 6385 do mesmo anuo, que extinguiram a jurisdicção contenciosa dos 
Tribunaes do Commercio, rese rv:1ndo-lbes unicamente a jurisdicção adminis tl'ativa cumulativamente 
com os Juizes d Direito do Commercio. 

Não sei si esta reforma foi um erro ou um ace l'to, mas na pra tica da minha profissão de advo -
gado, t enho notado que, no impedimento dos Juizes especiaes do Commercio, são as causas que 
anteriormente pertenciam aos Tl'ibunaes do Commercio julgadas pelos Juizes ele Direito ele outras 
varas, que apezar ele i Ilustrados não têm a necessaria experiencia. nes tas ma terias . 

Mas eu exponho apenas uma opinião sing ular, que não é bas tante pat·a pedir a re vogação ele 
uma lei. A' vista disto me cingirei ao que disse no 4• quesito desta serie, accrescen tando apenas 
que se deve reforma r igualmente o processo das fallencias, e encarregar as Juntas Commerciaes 
da sua marcha e julgamento . E' conveniente não continuar a exigir dos credores o sacrificio de 
esperar durante mezes pela qualificação da quebra. · 

Este defeito dos processos de fallencia é tão pernicioso e se t em feito sentir tão vivamente na 
pratica, que me parece ocioso demorar-me por mais tempo. 

A' za pergunta r esponderei, que as instituições auxiliat·es elo Commercio e da lnclustria , ou já 
estãocreadas, ou têm ele nascer espontaneamente pela propria força dascircumstancias . Não ha inven-
ções, nem praticas transplantadas de outros povos, que possam medt•at· contra os costumes . 

Aqui termino o que tinha a dizer sobre - Alfanclegas.- Foi pouco, porque lembrei apenas uma 
ou outra idéa , mas a distincta Commissão Parlamentat·, conhecendo as habilitações das pessoas n. 
quem fazia a: honra ele consultar, sabia préviamente, que esta serie ele ques itos, dependendo de 
conhecimentos pra ticas, não podia ser por mim sn.tisfeita . 

Não é bastante es tudar a legislação de um povo e comparai-a com outl'as , porque ahi fica-se 
no ideal, no que deve ser; emqmmto na pratica vê ·se o que é , e o que deixa de ser . 

As minhas palavras estão longe ele exprimir, que os ho:nens ela lei, não sejam os mais compe-
tentes para estas reformas, mas então é necessaria uma applicação a tul'ada e tempo. Os illustres 
Deputados que inte rrogam, vão dar uma prova e brilhante da verdade deste enunciado. 

Chamarei, afinal, a attenção da distinct<J. Commissão para o ar t. 36 do Decreto n. 4510 de 1870, 
que manda colligir a legislação das Alfandegas n 'um só regulamento. Esta é uma das g randes 
necessidades de um serviço regular . 

) 
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C!RCULACÃO E BANCOS 
" 

Quesito i 0 

Ha abundancia ou deficiencia de meio circulante ~ 

Póde-se fixar os limi tes dentro dos quaes a nossa circulação fiduciaria deve conservar-se! 

A moeda fiduciaria não póde ser senão uma fracção do numerário necessario . 
Quando se perguntou a Cobden o que elle entendia por circulação, Cobden respondeu - O nume-

raria - Quando se lhe pediu que fixasse a extensão da palavra - Circulação - disse: Que es;tricta-
mente fallando designava o ouro, a prata, os bilhetes e depositas do Banco de Inglaterra, e os 
bilhetes dos outros bancos pagaveis á vista. (i) 

Stuart Mill entende que, desde que se eleva em geral o preço das mercadorias, ha abundancia 
do meio circulante, e desd e que o preço desde, ha deficiencia . 

A proposição deste economista se póde expressar por outro modo: Desde que a moeda fiduciaria 
afasta do mercado o numeraria, do qu al é ella uma fracção, ha abundancia do meio circulante. 

Es te phenomeno se revela pelo facto muito real do desapparecimen to do numer.1 rio, ou moeda 
metalli ca , e pelo facto não menos rea l da de preciação da moeda fiduciaria . 

O cambio se mostra então como uma sen tinella, encarregada de guardar a riqueza das nações, 
e não consente em receber o papel moeda, sem fazer préviamente o respectivo desconto. 

Tendo fixado a intclligencia que me parece que se deve dar ás p1lavras - meio circulante _ 
do qaesito, e tendo determinado os phenomenos que resultam da abundancia do meio ci rculante, res-
pondo á i • pergunta : Ha abundancia do meio ci rctih nte , porque ha uma ele1·ação geral no preço 
das mercadorias ; porque a circulação monetaria tem desapparecido do mercado . 

Quanto á faculdade de fixar os limites da c irculação fiduciaria, é necessario indagar antes de 
tudo o que ella seja . E' o papel moeda couve tivel emittido pelo Estado . 

Sendo este pap8l um auxiliar poderoso nas transacçõ .s, pela facilidade de transporte, pouco 
peso, e maior valor que se dá a algumas not-as , o Estado diz ao particular: Vou emittir bilhetes, 
mas obrigo-me a guardar em depoúto o numeraria . isto é, o ouro ou a prata correspondente á 
emissão . Será bastante apresentai-os no Thesonro :\acionai para que sejam logo trocados, e como 
não faço promessas vaus, achareis em cada bilhe te a declaração formal da obrigação. 

Emquanto o Estàdo respeita o contrato firmado por ellc em cada bilhete , o papel moeda vale 
ouro ou pra ta, segundo o padrão adaptado ; e a circulação fiduciaria conserva-se adstricta á. quanti-
dade de n umerario depositado no Thesouro . 

Eis os limites dentro dos quaes a circlllação fiduciaria deve conservar-se . 
Não se julgue que esta circulação restricta aos termos do contrato não seria sufficiente para as 

transacções, porque ainda resta a circulação do numeraria, que está fóra do Thesouro, e as emissões 
do banco ou bancos, com ou sem privilegio, para preencherem qualquer lacuna. 

Estes são os princípios, princípios que nenhum Governo póde derogar, porque estão protegidos 
pelo c1mbio. 

E' uma illusão suppor-se que o Estado tem a faculdade de augmentar a circulação fiduciaria, 
multiplicando o numero dos bilhetes ; não, o que elle faz é depreciar o seu valor, phenomeno que se 
manifesta logo na elevação dos preços das mercadorias, e em todas as transacções . 

Só as crianças é que dividem ás vezes um objecto, na supposição de augment.al-o. 
Si esb demonstração não e3tá ainda sufficientemente clara, é porque a evidencia não se 

prova . 

(I) Vida a obra - Inqo critos Parlamontarc; Inglezc>, wbre as qncolõos do bancos, circulação mooctaria e , credito, 
mandada publicar polo Banco do França - Inrlucrito do anno do i St,. . Ns . 95-399. 
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Creio tet· fit•a1ado o pl'incipio, que a moeda fiduciaria não é senão uma fracl{ão do numeraria neces-
sario, e que est>J. fracl{ão não póde see ãugmontada nem diminuída, porque depende de outras fracçõe> 

'- que juntas a ella constituem um numero inteiro. O limite é, portanto, arithmetico . · · 
Eu quizera fazer concessõ3s, abrandar o rigor dos pl'incipios, mas a arithmetica é lião inflexível, 

lJUe tive medo della. 

Quesito 2° 

A falta de numerario que em certaa épocas se sente na praça do Rio de Janeiro, e em outras do 
Imperio, provém da deficiencia do meio circulante, ou é causada pelas difficuldades das remessas de 
numeraria~ Ha outras causas que concot•rem para a quella falta~ 

Em 1881 exportamos para as províncias mais de vinte e dous mil contos, e em 1882 mais de quinze 
mil contos. 

A falta de quantia tão avultada não póde deixar de ser s?ntida, quando ella é exportada por uma 
só praça. 

Supponho que este facto deve ser pt·incipalmente attribuido as seguintes .razões : 1a, quando o 
cambio nas provincias do Imperio esta mais alto, os compmdores de saque3 remettem para ollas nu-
meraria, parJ. faz erem a passagem d3 fundos pat·a a Europa; 2a, quando é tempo de. safra nas províncias, 
remette- s-e tamb em numerario para a sua compra . 

Ma.s estas ou outt•as razões não provam que h1ja falta de numeraria na praça do Rio de Janeiro, 
nem em outra~ do Imp '3rio, porque si a falta fosse real, viri :t a moeda de ouro e prata substituil-a ; o 
que ha ó uma deslocação momentanea, e nada mais. 

Os Economistas veriam nesta exportação tambsm um alto grão de desconfiança, uma falta de 
credito. 

Quesito 3° 

Os bancos; quer do Norte, quer do Sul do Imperio, creando caixas filiaes e agencias, poderão faci-
litar as transaci{Ões commerciaes, e. portanto, as remessas de numeraria? 

Sim, deixando o numerario de viajar e fazer despezas de transpo!'te. 
Desta missão estava encarregado o Banco do . Brazil, em virtude do seu privilegio, mas desde que a 

emissão bancaria esta reduzida a Bahia e Maranhão, tendo a f a apenas mil e tantos contos, e a 2• cento 
e t:mtos, julgo que à tempo de limitar-se a sua esphera a capital do Imperio e provincia do Rio de 
Janeiro, e crear em cada província um banco com privilegio igual, mas de · conformidade com o 
quesito i2. 0 

Presumo que o banco de provincia, administt•ado por pe;soal seu, e cre1do com capitaes proprios, 
dará bons resultados. 

A questão de emissão local, ou geral, foi tratada especialmente por vVolowski na obra- A 
questão dos Bancos- cap. 26, n3 sentido da 2"' solução; mas a extensão da Françá, sua divisão, 
facilidade e rapidez de communicações, não tem comparação com a extensão, divisão e difficuldades de 
locomoção no Brazil. 

Eu poderia impugnar a opinião de vVolowski com autoridades da propria França, e mostrar que a 
emic;são local tem sido adoptada por outros povos ; deixo porém de fazel-o, para não fatigar a Com-
missão em assumpt~s tão conhecidos. 

Aqui, como n a questio da liberdade de commeNio, as opiniões dos Economistas es tão profunda-
mente divididas. 
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O princ1p10 que me faz propender para a emissão local, e que a esphera ou raio de um banco 
tem limites naturaes, e que já passámos por um periodo de tempo sufficiente para ver que não fomos 
bem succedidos na experiencia da emissão geral. 

Esta é a razão por que o Banco do Brazil não foi progressivo. 
Um banco de emissão em cada província que o pos3a organizar, ter>i elementos para facilitar as 

transacções commerciaes, e, portanto, as remessas d~ numerario. 
O estudo me tem feito desconfiado, e por isso não prometto aqui largos horisontes, e um bt·ilhante 

futuro ao banco de província. 

Quesit o 4° 
• 

Convem l,romover a cre1ção de bancos, cai:ns filiaes ou agencias que facilitem as remessas para 
o Rio de Janeiro do commercio da província de Minas Geraes, a mais populosa do Imperio, e onde taes 
instituições faltam completamente 1 Não e essa falta uma das causas perturbadoras da circulação 
do numerario necessario para as transacções da Praça do Rio qe Janeiro ? 

Sim, convem crear um banco nas condições estabelecidas no quesito antecedente. 
Quanto ás causas perturb1doras da circulação, está respondido no 2° quesito: 

Quesito 5° 

O r esglte do papel moeda deverá ser lento e operado com os recursos do Thesouro , isto é, com 
saldos que venham a aprasentar os nossos orçamentos, ou convirá fazel·o por meio de operações de 
credito, que permittam a creação ·de um banco de circulação com caixas filiaes nas províncias, e en-
carregado do referido resgate? Nesse caso, qual devera ser a sua organização '? 

O resgate deve ser operado com os recursos do Thesouro, isto é, com saldos que venham a apre-
s Jntar os nossos orçamentos . 

A amorti zação é fictíci a, desde que não hajam saldos. A verdade nesta materia foi r esumida por 
Lord Grenville na obra - Ensaio sobre a amo1·tizaçcío- nestes tres princípios : 

« i. 0 A amortização não póde funccionar senão quando ha um excedente liquido e t•eal das receitas 
sobre as despezas. 

2 . 0 Toda a amortização funccionando por meio de empt·estimos, ou, o que e a mesma cousa, ao 
mesmo tempo que o Estado contr:~he ernprestimos, deve set· cJn:lc:mu.b. 

3.o Um systema de amortização que funcciona em tempo de guerra, ou quando os orçamentos 
estão em cle(icit, não póde ser senão pemicioso. >> 

Desde que os nossos orçamentos continuam a accusar todos os annos um deficit, e que andamos 
a contrahir emp restimos, a amortização não póde ser entre nós real, mas simplesmente ficticia. 

Não se pense qne a amortização fictícia é um acto indifferente; não, ella acarreta prejuízos, que 
a Inglaterra verificou no período em que teve de recorrer como nós a emprestimos successivos . 

Reconhecido o erro, a Inglaterra r esolveu pelo Act. 9° George IV, cap. 90. e pelo Act. i O 
George IV, cap . 27, que a amortização n ão devia ser tirada senão dos excedentes da renda, depois 
de deduzidas todas as despezas do Esta do. 

Tendo sido esta ma teria perfeitamente tratada por Beaulieu no Vol. 2o pag . 306 e seguintes, 
deixarei de lhe dar maior desenvolvimento , concluindo por dizer que os principios que regulam a 
amortização, são igualmente applicaveis ao resgate do papel-moeda. 

4 
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Quesito 6° 

O que d te.ruriu~ o em~ rio c~mbio eut.re nós 1 Qnal a cn.ugà de srta baixn., e qne influencia exorco 
nelln,o pn,peJ-moe.<h\ iu onr er ti r e.l ~ 

O l.l''·Ullrit' ê g-<J r,,\men te fn.ror·av 1 qn tlllrlo nrn paiz tem export!J.do mais productos, d que impor·t:ulo; 
ell' à de-s11wunwill uo C<lso <:ou t.rn rio. 

D,:~>t.<l f:wto J'<J.SuH!\ 'l lltl a c.i\US!\ mais comrnum dns v:winçlíes no cnmbio se ·encontrn nus condições 
da <'ll~r ta e proe.m·a. ,llJ p:1pt>\ de c mlllúrcio . 

(\nlrc~.s ~ltS~s inilnelll n r·arubio : " opposic; ÕJs no syst mns monetarios ; a depreciaçiio do papel-
m :1, e o · t?-rnprest.imos Clontrah irlos no estr:\ug·eiro. 

Exceptluutl :\ primeir:. csn a, po1·que a. no ':\ ex}JortaçJlo é sup l:li"ÍOr t\ importação, e as opposições 
d.e sys\em:xs umnet~1r.i s . tem ' que o ~u d te rmina o curs do cambio entre nó s, é a depreciação do 
pspcl-;uQd:b . a os. emp·e.s.timos CJont;r,lhidos no e trnugeiro. 

A <l r ,·~> ;,: ii' d p:1pcl-moadn dt\-.:;n ex:~ ctsme nt qur~uno elle se torna inconvortivel. 
'Íl!<!r 1111e o.:; Ecouomi.st.:\,s não consinernm a fome, a peste e a guerra, entre a causas que 
' I :;o d , t';>rnb 'o. pol"qne estes llllll es vão c las5ificar- se afinal em alg umas das causas 

6'dr:J.e,~ ':\ in itssb:s . 
S·et·.à.~, igm< m~ !e exi0 ir muitu, querer que se fi zessem distincções entre os emprestimos estran-

S<C~ras. :wa p:~ " lliD<lllt) e desptJza.s productil·as ou improductivas . Está claro, que só por 
es · c:~mh· o no p3gameu to de despe zas productivas . 

di ar2nçs e t c ~expor tA Jío e importação s2 deve att ·nder aos juros da divida externa . 

Quesito 7° 

1"-!~ _,.?<cr•ic. ..-:c .. ~· ::.>I!LJ p.:;ne > im i?.Ç3!!.t'2 5 do Trnperio, eo.t,'lo suje itas ás mes:nas causas geraes que 
~·;:) ,{_l 3mbio, e•J:no "oi expli cadJ no qaesito anteceden te ; mas essas causas na sua 

IDJ;if!< iies , ;-.3~• l "~a .;,urf:l"o> rn a jn.rloen "ia de outr-as camas peculiares á. província . Assim, desce o cam-
, i!.i) Jin:õ ~ ·~!() • ··" · q an o ela contra e algum empresLimo, apezar da garantia do Governo Geral ; 
·;ZÍJ•e c:,;rr. é ,o,; .e;o, qi1:'J.!lliO ll3 p !:'O\ Ín e ia a impor !;ação e superior à exportação . 

Q-1.:.::.~ ·~ c.,; • c ?~I!'ÇÕ•~.s e 11e v;>.~ :.a o cambio, não tenho dados sufficie ntes para responder. 

Quesito 9° 

• . !· ::. nt;,<l.!t1 ft.;ac:~~~~ . ., '~[[íil<~~ tnJ·~ ":' iii'! ::>·C•fl _t~ d ;verã~J ala rga r a esphera de suas operações, e crear 
uu. :~:1,, Dnii:llel<: .<.§'ts ~· ~-~ • .,. o Ji'Im i.ll'!' 'fa.<?ili aT a.s remessas, servi r ao commercio , á lavoura e á 

,3'! :!1~~~1~·-.::.n::.út ~l'l!tf. "'n t::J~Jt"lfj.•; ~. -BV::;~ r na dos.::: .s u~,:sii&~, ellBJ noa respondqr iam com todo o laconismo 
r..:.:.::r:.:": ·+ :- · ::O'i f~ e,;;'" ·:~t•Oo -"-'"·E:Üv:l, j á 1(!-o~av;,. {~i~o, J()rque ninguem melhor do qall nós procura dar 
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Qaae;; os motáoa por qr.1e as ],et:r:as ' ypo e-:3.1' ·il." e trd u · ' 
sua circulação, e em l.ocalisarem- se co o litul;:rs q e s.iio e rt>r.cs ·I .Pc-
do par 'I 

As tentativas feitas neste ;;eculo para substitu· o 11Ulllersric1 . ( ~ lll e11t..""' 1:-:,Jo ·ili::nwtt ,, iu r 'U~ 
cível resislencia na pratica . 

Sem fallar na moeda fiduciar ia, rê- se, que as cid3 e.s p·> c · p ~es t!SI<io ÍllYs i :ls }Wr n n •rtn·\ 
de papeis que jà é difficil discriminar. 

E ntre os títulos de renda, ternos : as a polices. geraes, com y~ui:n dt!utu.uina•( d~ . !I 't.llil· ~:> !ll'O\"Íl\-

ciaes, letras hypothecarias sobre predios urbanos, letms hypothe arito.s sokt' li h ·un ol o •i lht•lt! · do 'rh ,_ 
souro. (i) 

Os outros títulos, muito mais numerosos, se podem c!Msirica.r em du:n m-de11s: i • . t!l.llp l'' '""" 'Olll-
rnerciaes e industriaes ; 2•, acções das sociedade;; ;monymas . De:ott>s titul0· J qu\l St! t't>us ,,~n<J ,, m 
geral maior juro pelo emprego do dinheiro , que proc ura de preferenri:~ t\.il ffillpr > ::.:~s Pn ~0\.'.Ít..,i:~<ks 

anonymas que mais lhe convem . 
Na difficuldade de alcançar os títulos de melhor diyidt!ndo por,lu nell<>:::." lll curt\ , muito ilnp 

rior á offérta, emprega- se então o dinheiro n/ls a olices, porqne l'dUlliHll :ts Y:lll ln><t> u~ ,b sc~· ut~\J I \'" 

e convertibilidade pela circulação . 
As l etras bypothecarias não offerecem nenhuma destt~s g~rrmtia~. 
Não se convertem senão pelo sorteio . 
A renda é diminuta. 
Quanto á. segurança, ella. se basea 11a r esponsGbilidade do> b ~ n os qn n;; omüt m, no YfllOI' <h 

propriedade hypothécaria . As l etras hypothecarias d s prcdios nrbnn s ,l:\ cid d tio Rio tl~ .hu iro 
estão soffrendo as consequencias da depreciação de valor d:l propried:~d pr dial vido o I ~" <1 tlíl~U 

desta serie) ; as le tras sobre a propriedade rural estilo ainda om poioros CÍJ' <J umSlflll ( t:I S (Quo-
sito Ho). 

Em França o Banco I ndttstríaZ, fundado para o credito ela lavoura, emprego11 qnnsi f(ll a tout li-
dade do seu capital em -hypothecas prediacs na cidade de Paris, porque os pt•opriotnrioij Lit'I\VI\111 vm~
tagens (Borie - Estudos sobre o Credito Agrícola e T e?Titor·íaZ, pag. 118 l) son-uintos); 1111\8 ont•·o 
nós-coi11cidiu a creação das letras hypothocadas com. a depreciação das ediflcnçõos urbnnna . 

Supponho que estas considerações satisfazem ás perg untas do quesito. 

Quesito 1i0 

A organização dos nossos bancos de credito real oJierece a~ nccoasariaa gaeanti>,L8, ou ('OBOUL') - rJo 

de defeitos que co11vem remediar~ 

Entondo qtte aos bancos de credito real falta a primeira dafl garantias , a opportuniclarlo dr.l >HJa 
creaç:to. 

Mas, como o mal está feito, indicarei aoa i11teressadoa, não ao Es tado porquo o~ to nilr> fa r:l. 1/J rtl<; r i-

dados , a leit ura da obra citada 110 quesito antecedente, pri rtcipalrrwnlo no C:lp . ~:J '' ll'>"'l.únt,<;a , 
aonde indica varias di sposições da logialação civil de Fran'ta (a 110Billl- ó qu.u ~i idonlica no~l,.r, porllo 
quo devem se r rofoJ' lll.adas om beneficio do credito agrícola. 

E' tla mos ma opinião Ctcunlos, Vol. f o, p:tg . 592 . 

( I) J•: aluH Lilulô l outnuu como ~w tl c ijla ção <.la roc oita, o por í tsHO tJ ãrJ t:~V..u J on~r; da •n;trl :1Klt; d~úllG;.W !~ O -r)!! f./1 f.L.'J 

do rou tlt.l.. 
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O m~lh01· projecto sobr esta mat ria é o de lVI. Cris noy, tun dos homon quo foz a respeito estudos 
mrlis completos, e qn se a cha na obra de Bori , pfl.g . 2113 e seg uintes. 

As m zões em quem fundo parn. ond muar os bancos do credito real são em resnnw as seg uintes: 
nmio1' capit<li da bvoura é o osci'a,vo, capital que está sendo destl'llido pela emancipação prog ressiva; 

:1 substi tniç.no do ti·,\lm,lho h 11. de n.companhar a lentidão da emancipação; os proluctos d,, l avoura têm 
do r u u istfl l' novamente um log-n.r nos met·cadJs da Europa, concorrendo sempre com aclvorsat•i os 
temíveL. 

A mai'Ch!\ do cr edito !\gricola se t·li por emquanto vac illa nte, o ainda que haj:J. bancos com osso 
tit nl , e>lles n ffo serã o na r Cl ali.clnde senií.o bancos de deposites e doscont s. 

F:~ç vot pan qu de b:lixo las razuõs qu apr sentei ex ista n.lg- uma r azão occulta quo annulle 
t das a . minhas pr visõ ' · 

Si eu fosse suj it ::i mr~ni a d dis erLar, i u:'io tivesse sempre em memo1·in. qne escrevo para ospiriLos 
eschrecid s, ern e5tn uma bolb ccnsi'iío d ruvehr erud ição ; ma pt•efii'O como me lhor a synthose 
qu e fiz. 

Quesito 12° 

oonn~w qne Bnuco do Rrazil alar0 ue o circulo de suas opemções de credito re:~. l , empres tando 
s ,1.hy·pothe · r~ a out1'0s lllt1tu r~ rios n.lém dos fazendeiros de café, e mesmo a outras industrias como a 
i:>br'l e a pa-,toril , pJr e xemplo~ 

O B1\U o d Br:>zil se ompu do capita l dos seus accionistas e dos bi lh e tes ou moo:h par ticular do 
s u pr iYi leg ·o . O cspit.:ll dos seus ac ionistas é apenas uma caução para garantir as avarias da sua 
cs t~ir a . 

O fim princ.ipn.l ou antes nnico ele um estabelecimento dest:t natureza é o deposito e o desconto com 
a ta::m mai moderada, possi vel. E sta é a ra zão do privileg io , e n:\o ha OLi tra. 

O se \'iço que pr s ta um b[\ nco nestas condições é extraordim rio, ello serve de regulador á taxa dos 
es ·on tos. e não permittc que os out os bane s, na luta da concurrencia, abaixem os descontos a té a l'rui-

:.Ja:e - s ~ un~ aos ou ros, e que os ultimes que se salvarem entt·em em um accôrdo prejudicial ao 

e. Rela or de uma Co mmissã do Parla ment~ Francez, exprimiu- se por este modo . 
{ Wl": v;:.:...i - J. Hcsno d s Bm;cos . pag . i 91. ) 

_:'l, «:: e ·,:ls:> âo te r ·a subidu o d~sconto de 1864 para ca, si não tivesse mos um bànco reg ulador? 
-~.> !l co fi.:mç:> e se deposi ta na emissãJ tem como condição não sahir o banco da esphera elos 

~ejL S:Í 0 5 6 e';COU S . 

..:'l.' n;t.:t do exposto , me parece qu o Banco elo Bru il não podia. ter f,3ito operações de credito real , 
cn a:<io ger?Jmente a longo prazo e de cobranç::t difficil, no estado precario ela lavou ra . 

Ro:s.:i iúa, a :e:sp~·eo do B:m~o ele Fra nç1, qu3 elle não devia descontar titules de prazo maior de 
t~e;; ;;z :s, e ne::n emprasi.ar se não so)re conta> de m vrcadorias, excluído tudo quanto fosse relativo a 
e,> -:o:!laçõe:s e e prez1s . 

Faço es as consid:!rações, por u ~ desejo que o Banco elo Brazil preste o importante serviço publico 
a ~ es à d~stinalo pelo seu p~ i1ilegio , e porque os seus bi lhetes ft zem parte da moeda fiduciaria. 

_ • eõJiio,~ !':1J:l~sr ·a,;; o:s pequenos e ·os prorluzem g raves consequencias? 
fi. 'Jl ex<:cuç.ão qu> os ba ncos ele emissão el e~ Ing laterra e ela França têm 

".;;, <O"=Ii"<iço:s a soa pai r ia nas cris~ s financei ras e commercíaes . 
e,:;, ·='- ,., :2.• _ • a. "!_II5'.! ~'J, I.W d8ba 'da, da liberdade ou do privilegio de emissio (Quesito 3o ); 

igo ao b:mc11 f no r ~ciclo : O t ~ u mo nopolio tem condições, é preciso 
e11.-:: ~ -:i.: · z.~5. 

:Si .í.c.ç-r,,,:;.a.;;e-, : f> ;; n~:~ : <;s, r1s tu dado~e:; do Banco do Brazil, elle3 clamariam, como eu o faço, 
: ~~&. -;;: •;_:r :;~ r~o d~E _J . .. t~pi o:. 

!J" .r ~ ;~f>ar:do n<:: gati ,mmen'e ao quesito. 
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Quesito 13° 

Qual o mo~ivo da repugnancia dos capitalis~as e bancos pelos emprestimos ~o'J hypotheca de 
predios ~ 

Respondendo á pergunta unicamen~e em relação a: capital do Imp ~ rio , direi que o valor d,>s predio-
tem descido, bem como os alugueis . A depreciação é tão considerayel, que muitos, e ain a novos, têm 
sido vendido, por menos de me~ade do seu custo. 

Para este es~ado concorrem mui~as causas, que por brevidade deixo de parte, resumindo-as apenas 
nestas proposições : 

1 . a As avultadas per las das economias do trabalho, e ou~ros prejuízos destes ultimos annos têm 
obrigado os proprietarios a hypothecar e vender os predios. 

2.a A população da córte , forçada pelas circumstancias, teve de se agglomerar nas casas de nego-
cio e residencia, diminuindo-se assim o numero de fogos . 

3 .a Desta agglomeração resultou,ficarem muitas cas1s vazias, principalmente as de maior a.Juguel. 
Creio que não estarei muito distante da verdade dizendo que em geral a renda dos predios é inferior 

aos juros das apolices. 
Emquanto a crise predial esteve em começo, os bancos foram enchendo as carteiras com em prestimos 

hypothecarios e esgotando o credito destinado para esse fim ; mas, desde que ella recrudesceu, houye, 
como era natural , retrahimen to . 

Quando se consulte o Registro Geral das Hypothecas, ver-se-ha que o mal é muito profundo. 
Falia-se contra a lei hypothecaria, porque obriga o credor a ficar com o predio, quando não haja 

arrematante; mas que outra providencia podia ter ido dada pelo Legislador? 
A avaliação é feita por avaliadores nomeados pelas partes, ella se repete sempre que se prova igno-

rancia ou dólo dos avaliadores, ou se descobre entra o tempo d:J. aval iação e arrematação algum onus oü 
defei to da cousa avaliada . 

A Commissão Parlamentar tem em seu seio di s~inc tos jurisconsul~os, e p:>r isso seria impertinencia 
proseguir na impugnação de uma censura que não tem o menor fundamen~o . No dia em que se 
extinguisse a adjudicação, desapparecia a hypotb.eca para ser substituída pela compra e venda . 

A lei fez o que podia e devia fazer . 

Quesito 14° 

Por que razão os bancos e capitalistas recusam adiantar dinheiro sob caução de generos de 
producção nacional, não só de consi:tmo como de exportação 1 

Estas op3rações ainda não foram encetadas en~re nós, tendo-se dado apenas um ou outro facto 
singular, quando aliás se fazem mui~as outras transacçõ3s quo of:fer .Jcem menor ga rantia . 

A nossa legislação commcrcial e aduaneira ofl'erece sem duvida toda a segurança ao credor 
pignoratício, mas só o tempo conseguil'á convencel' ao cap ital , quo elle poderá encontrar ahi um bom 
emprego. 

O Codigo Commercial admittc no art. 273 que possam ser dados em penhor estes ti tu los, e o 
Regulamento das Alfandegas nos arts . 267 e outros, bem como o ar~ . 9• do Decre to n. 32i7 de 1863, 
equiparam o endosso dos bilhetes dJ deposito aos conhecimentos de carga. 

A lei não podia ofl'orecer melhot·es , nem mais seguras garantias. 
Este, c outros factos, confirmam a op inião que ~a nho concebido, e que se póde expressar nesta 

phrase- O tempo, c não a lei, é que üz o credi~o tomar as variadíssimas fórmas de que é suscept íveL 
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Quesito 15° 

Quaes os motivos que têm obstado a que o commercio adopte nos pagamentos o uso de cheques 
visados pelos bancos ou banqueiros 1 

O cheque visado pelo banqueiro não exonera o sacador da responsabilidade do pagamento, quando 
o banqueiro o não possa fazer; e o nosso commercio adoptou a maxima segurança de dar cheques em 
pagamento, que são logo satisfeitos, extinguindo- se completamente a responsabilidade do devedor. 

Quando tivermos uma associação de banqueiros semelhante ao Clearing house da Inglaterra, então 
serão admittidos os cheques visados, que dão mais celeridade ás transacções , e que sendo encontrados 
uns com os outros, dispensam avultadas quantias de dinheiro. 

Quando li os quesitos desta serie, senti grande satisfação, porque via a Commissão Parlamentar, 
multiplicar as suas perguntas, dar-lhes varià.s fórmas, sempre dominada por uma idéa nobre, o amor 
da patria . 

Parecia -me ouvil- a pedir á Circulação e aos Bancos um milagre, e estes responder-lhe, pela 
vo:.: de Minghetti: «O numeraria é essencialmente rebelde ás prescripções da lei; vem sem ser chamado, 
vai-se ainda que o detenham, surdo aos adiantamentos, insensível ás ameaças, e chamado tão sómente 
pelo attractivo dos lucros.>> 

Não me compete dizer o que se ha de fazer, FDrque a esphera das perguntas limita a esphera das 
respostas, mas estou convencido que afinal todos os homens bons chegarão ao accôrdo de crear um 
saldo no orçamento. 

COMM:ERCIO, SEGUROS E TRÀNS:PORTES 

Quesit o 1° 

O nosso commercio intermediaria de importação lucta com difficuldades, que podem ser 1·emovidas 
por medidas legislativas oli administrativas 1 Quaes devem ellas ser? 

Tendo a navegação de cabot3gem diminuído consideravelmente nestes ultimos dez annos, 
diminuição que é constante· e se revela de anno, a anno todas as suas dependencias, e no meio destas 
os entrepostos de cabotagem, acompanharam como era natural este movimento descendent9. 

Assim, os valores da importação de cabotagem, foram nos annos de: 

1878-79 de .. . ........... . . . ..•..........••..... 
1879-80 de ............ . ..•.....•......•.•...... 
1880-81 de . . ... ,, . .. . ....... ; ... , .... , . • ,,., .•. 

42.138 :707$730 
34.269:527$290 
13.970:527$212 (1) 

(I ) Estos alga ri smos forom tirados do Mappa Demonstrativo do Commcrcio om gorai do oxorcicío uo 1.880-81, mappa 
<ll'ganizado pola Alfandegada Côrto, e que é digno do louvores. 

Não oslá iuc:uida no otcrcicio do l.SS0-8! a importaçt;o do Hio do Janeiro. 
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Nada temos a dizer contra as leis que regulam oJ> entrepostos de producção ou manu:factura 
nacional, sujeitos a direitos e fiscalisação, e que são, o Regub.mento das Alfandegas nos arts. 253 e 
seguintes, e o Decreto n. 32i7 de i 863 art. 5.0 

No sentido de favoracer o commercio intermediaria, foram ab:Jlidos os· dit·eitos de reexportação, 
baldeação, ancoragem e outros pelos Decretos ns . i750 de i869, art. io, §5o, e 5585 de i874, are. zo; 
mas as causas da diminuição da cabotagem são outras, e esca pam á acção do Legislador, como se verá. 
na resposta ao 6° quesito. 

Quesito 2° 

O nosso commercio intermediaria de exportação luct~ com difficuldades, que podem ser removidas 
por medidas legishtivas? Quaes devem ellas ser '? 

Reporto-me ao quo disse no quesito antecedente . 
Quanto :i linguagem dos algarismos, para os valores da ex:portação, é a seguinte: 

1878 - 79 .•......•.....•...................• • ............•. 
1879-80 . ... . .. .. ....• ...... . ....... .. ..... . . • . .. .•...... . 
1880-81 ... . .. ... . . ...... ... ..... . ........... .. ..• ......• •• 

Quesito 3° 

31.567:575$143 
. 27. i 98: 929$230 
23 .729:942$603 

O nosso commercio a retalho luctà com difficuldades, que p:Jdem ser removidas por medidas legis-
lativas ou administrativas? Quaes devem ellas ser? 

Alfredo de Jourdan diz na pag . 8i : « Nós tem0s visto que o Estado (refere-se á França) con-
demna e r eprime o commercio desleal ; mas como dar ouvidos ás reclamações da pequena industria 
que pretende que a g rande in:lustri t lhe faz uma concurrencia insustentaval? Onde começam e 
acabam a grande e a pequena industria? Uma qu3ix:a do mesmo g enero, porém melhor accentuada, 
é a dos que vendem a retalho, que se queixam da concurrancia d9sastrosa que lhes fazem os que 
vendem por atacado, e que se intitulam voluntariamente as lojas mais vastas do mundo, taes como, 
o Louvre ou o Bon-Marché! Propostas têm sido feitas de impôr-lhe s 1_la~entes dobradas. E' impossível 
entrar em semelhante caminho que nos levaria de novo aos processos legendarios das c:>rporações 
de officios . Quasi que temos chegado a este ponto com a rix:a levan tada pelos pasteleirolil contra os 
padeiros que fazem brioches (i). » 

Transcrevo esle trecho como unica res po~ta ao quesito, porque as diffi culdades de que se queixa 
o commercio a r etalho vão ter sempre ao commercio por atacado. E' o apologo do ventre e das ou tras 
partes do corpo humano. 

Quesito 4° 

Ha necessidade de medidas administrativas ou legislativas para 0 desenvolvimento das operações 
de seguros entre nós~ Quaes devem ellas ser ~ 

O quesito comprehende os seguros· em gera l, e neste s3ntido daremos a noss~ resposta, fundada 
em algarismos. 

(l) E' uma espccio do pasteis. 
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Julgo que o Governo e o Poder Legislativo não devem intervir em questões desta natureza, mas 
quando tenham a intenção de fazel-o, então cumpre-lhes antes de tudo examinar o estado das operações 
de seguros. 

Si compararmos as cotações das companhias nacionaes de seguros dos annos de 1881 e 1882, 
veremos que o seu estado é de prosperidade. 

Assim: 

Cotações dos annos de ............... .. - . . . . . • . . ..... . 
Argos Fluminense .. .. .•... .. .......................... 
Garantia .........•...........•................•.... . .. 
Confiança ... . ....•........ . .......... . . . ...........•.. 
Fidelidade ............................................ . 
lntegrid:~.de ................... . ......... . ............ . 
Alliança ............. .. ......................... · .... • 
Previdente ............ . .. . .. . ..... . .... . . .....• ....... 

1881 
550$000 
145$000 
50$000 

210$000 
73$000 
30$000 
16$500 

1882 
531$000 
190$000 
52$000 

230$000 
83$000 
34$000 
44$000 

Esta tabella, que foi tirada do retrospecto do Jorna~ elo Commercio, prova que as companhias 
de seguros, exceptuando a Argos, tiveram maior cotação. 

A nossa leg islação commercial sobre seguros marítimos e terrestres esli a par das melhores 
legislações; mas ha uma boa idéa a adoptar; é a nomeação de um funccionario especial para exa-
minar e approvar os estatutos das companhias de seguros, systema seguido na Inglaterra, e que 
Co urdes no vol. 2o, pag. 273, declara ser o melhor. 

Quesito 5° 

Em que condições se acha o serviço de transportes terrestres entre nós '? Com que difficuldades 
lucta? Qual a parte com que para tal serviço contribuem a industria nacional e a estran geira 1 Que 
medidas legislativas ou administrativas são necessarias ao desenvolvimento desse serviço? 

Nestes transportes ha a considerar os transportes feitos por homens ou carregadores, nas costas 
de animaes, em carros e carroças, por tramways e caminhos de ferro. 

O serviço dos carregadores, animaes, carros e carroças, é explorado por firmas particulares , 
achando-se em liquidação as duas companhias que se tinham fundado nesta côrte, para esse fim. 

A pezar de en trague a firma~ particulares, é o serviço bem feito, e não apparecem queixas, nem 
de demora do expediente, nem de desvios das mercadorias . 

Os tra~ways estão nas mesmas condições, qaanto ao serviço, elles se acham entreg ues a compa-
nhias que prosperam. 

A industria nacional contribue com a maior parte de trabalho neste serviço, com excepção dos 
trilhos dos tram toays. 

Infelizmente, porém, a parte mais importante da industria de transportes, as estradas de ferro; 
recebem quasi tudo do estrangeiro. 

Este incon"Veniente tem remedio, que não só aproveita :i.s estradas, como ainda á industria nacional. 
Uma simples exposição vai mostrar a utilidade dupla que indiquei. 

Nos differentes ramos da induetria, existem duas materias primas que 011 Economistas dizem, e com 
razão, ser o pão que as sustenta - o ferro e o carvão de pedra. 

Do catalogo da nossa Exposição Nacional de 1875, consta que em algumas províncias temos estas 
duas materia s primas, e de boa qualidade. 

Diz Amê na obra citada, Vol. f o, pag. 75, que uma das causas do grande desenvolvimento da indus-
tria do ferro na Inglaterra, é a feliz posição das suas minas de carvão de pedra, e das jazidas de ferro. 
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Os Estados- Unidos da America goza de ig ual vantagem - C.nves, Yol. i•, pag. 281. 
Não sei si teremos a mesma felicidade, mas a nossa fabr1ca de ferro de S . João de Ypauema 

esta nestas condições, pois a. pequena distancia della S J descobriu o c;u·vão de pedra , que serve hoje 
ao seu con>umo. 

Mas em qualquer caso, o que convem, visto estar a construcção das noqsas estradas de ferro ainda 
em principio, é fazel-as passat· por essas minas, e quando não seja possível, construirem-se ao menos 
estradas economicas para a ·1 duas industrias extraclivas, desde que se vel'ificar que as jazidas são 
abundantes e de boa qualid·1de. Est:l medida é para as estradas de ferro cujos gastos forem custeados 
pelo Estado. 

Para justificar esta idéa lembrarei que na Inglaterra promulgaram-se em 1825 nada menos de 
28 leis de estradas de ferro , das quaes a maior parte era nos districtos das minas de car vão e fe1·ro, 
tendo por fim o desenvolvimento da extracção do minerio . (\Vilson- Capital, Cit·culação e Bancos, 
pag . 6 do Prefacio.) 

!?oi por ahi que começou o povo inglez a fazer uso das estradas de fert·o. 
\'c- se n'ltma t:J.bella publicada. por \Vilson, que até fins do anno de i844 o termo médio por milha. 

de construcção era na. Gt•ã-Breta.nha ;t 31.048, e nos Estados- Unidos ;t 4.800. Esta. differença. 
é em parte devida ao preço das desapropriações na. Inglaterra. 

Nesse tempo j:i estavam construídas nos Estados- Unidos 3.663 milhas. 
Em i 879, o numerJ de kilometros era de i31.600 . 
Mas, quer em i844, que~ pJs teriormente, os Estados- UnidJs tratou sempre de construir as suas 

estradas pelo menor preço possível. 
Nós devemos resolver a difficuldade pela. mesma fórma . 

Na minha opinião o serviço do t1·anspot·te das estradas de ferrJ , é o quJ r eclama medidas a:lmi-
nistrativas , e estas não podem ser outras senão dar o Governo maior desenvolvimento a fabl'ica de 
ferro de S. João de Ypanema, habil i tan1o - a para todas as es ;-: ecies de obras. 

Esta fabrica poucos sacrificios tem custado . Ella appareco apsnas no ot·çamen to de 1857 com 
uma despeza de 7:400 000, e depois con funde-se nos orçamentos seguintes com o credito - Fubricas -
aberto ao Ministerio da. Guerra. 

esse creJito de duzentos e tantos contos, entravam as officinas dos Arsenaes de Guerra, os jornaes 
dos re3pectivos operarios, as dietas, medicamentos, utensis, etc . Quanto poderia sobrar para a fa-
brica de S. João de Ypanema 1 

Mas veio a Lei n. 2702 de 20 de Outubro de 1877, tirou S . João de Ypanema das- Fab1·icas - da 
Guel'l'a, e consignou-lhe no art. 7• um credito de 91:355 000. 

O prejuízo que deu, p w tanto, :1. fabrica até 1877, nem é digno de men ção. 
De i 877 em diante augmentou - se a despeza, e em 1882 foi orçada em 192 : 040:·ooo, e a t·euda 

em 25: 000$000 . 
Comparando as dua > verbas de despeza de 1877 c 1882, vê-se r1ue , apeza1· do prejuízo, o Gove1·no 

tem confiança no futuro dest·t fabr ica, e e cl dando-lhe l'az{to, direi : Mais um esfol'ço, e te1·emos trilhos 
e locomotivas para u Estrad"' de Ferro D. Ped1·o Il e out1·as , pJ1·que me info t·mam que por esse logar 
passam mais linhas de estt·adas. 

Augmente o Governo o credito, lembrand '> - se •1ue nas emprezas desta ordem o ~succes;;o depende 
principalmente do c.1pital cmp:egado. 

O que tenho dito anteriormente deve let· pro vado que não sou t')merario em aconselhar 
despezas . 

Insisto ncst) ponto, por.1ue desenvolver as fonlos ela p1·oelucçãoj ó o melhor meio de equil ibrar os 
o1·çamentos . 

Ainda por conta da Administração publica se deve E:xplora.r o cm·vão~ ele pedra . 
Deixo de parte a • opiniões dos Economis t:ls sobre a com;,etencia elos govern os nes tas explor.lções. 

5 
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O systema mixto me parece pr·efel'ivel, elle não exclue nem ao Governo, nem ao particular·. 
A distincta Commissão Parlamentar não me perdoaria si eu neste momento entrasse nesta dis-

cussão theorica. 
No 7° l1uesito da Tarifa per·guntou-se qua ! o r·amo da industria que esbv:t mais no caso ele 

merecer· p rot~cçã~, eu digo-lhe aqui, que os clous ramos mais impo r·tantes ~ão a industria do ferro 
e elo carvão de peclm, porque estas duas materias primas sno ele uma applicação geral nas outr·as in-
clustrias. 

Felizmente não h1. nenhuma opposição entr·e o systema que apresentei quando tr·atei das tarifas e 
a protecção ás duas indus trias ex tractivas . 

Quesito 6° 

Em que condições se acha o serviço de transportes marítimos e fluviae> entre nós? Com que diffi-
culdades luta? Qual a parte com que para tal serviço contribuem a industria nacional e estrangeira 'I 
Quaes foram os resultados da liberdade da cabotagem co ncedida á marinha mercante estrang eira pelos 
Decretos ele 27 de Março do 1866, de 19 de Novembro ele 1872, e 11 de Abril de 1874 1 

Convem manter· o r egimen economico estabelecido por esses de creto s, ou refor·mal-o, e como 1 
Quaes as medidJs legislativas ou administrativas neccssari·1s ao desenvolvimento elo serviço dos 

transportes marítimos e tluviaes entre nós ? 
Convem adaptar medidas de protecção á marinh 1 mercante nacional, e quaes 1 
Que influencia tem sobre ellas exercido o regimen ele subvenção a emprezas de navegação 

nacional e es trangeira 1 

O serviço de transport'ls marítimos se acha entre nós em más condições, pela influencia da con-
currencia : f o, da navegação estrangeira de cabotagem ; 2°, da navegação direcla; 3>, elos tran>portes 
terres tres. 

Nada posso dizer quanto aos transportes flnviaes, porque não temos estatística. 
Para o ser·viço dos transportes marítimos concorre com a maior parte a industria estrangeira, e 

para o serviço elos transportes tluviaes é de pr esumir que concorra a inclustr·ia nacional, excepto nos 
rios que admütem embarcações maiores. 

Os resultados da cabotagem concedida á m rinha mercante estrangeira pelos Decretos citados, são 
os que revelam os mappas.esta tisticos publicados pelo Dr . Sebastião Ferreira Soares e pelà Alfandega 
da Côr·te . Destas duas fontes extr·ahimos os mappas estatísticos das viagens ele cabo tagem dos navios, 
sua uacionalidade, tonelagem e equipagem desde 1869 a 1873 e 18713 a 1881, faltando apenas tres 
exercícios, que ainda não fo ram publicados. (f) 

Como escrevo para a distincta Commissão Parlamentar, que tambem tem estes dados, e talvez 
mesmo aquelles dos tres e:s.:ercicios que me faltam, mas que não podem influir nas conclusões que; 
nos indicam os algarismos, por isso deixo de tr-ansc rever os mappas. 

Mas alem delles existe ainda um que tambem foi publicado pela Alfandega, e no qual se acha o 
numero elos navios por sua na<::ionalidade, armaç1o e arqueação, mappa que tambern me servirá nesta 
o~casião . 

Destas estatísticas conclue- s ) : 1°, que no período ela liberdade cl 'l cabotagem, as embarcações na-
cionaes carregaram to:los os annos muito maior carga do que as emb:trca çõ3s e>t rangeiras; 2o, que a 
carga tem diminuído para as duas marinhas; 3•, que a ma rinha estrangeüà tem. urna arqueação muito 
superior á marinha nacional, c que e soa arqueação é a dos vapores. 

(I) Os mappas de i8i6 a I83I são da Alfandcga da C orLe. 
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Porque a marinha estt·angeira tendo uma aqueação sup~ rior, não matou ainda a mat·inha na-
cional '? E' pol'que a s ua navegação é de longo curso, e só pot• excepção faz a cabotagem: Elb não 
col're o risco da falta de fretes, pois o seu ft·ete este\ fei~o, c a cal'ga que toma em cabo tagem é apenas 
um excesso de lucro. Sem os inconvenientes ela concurrencia, retira todas as vantagens cléste comme rcio 
marítimo . 

Desde que a luc ta e desigual, os res ultados pt·::tticos são contral'ios á marinha mercante brazileit·a . 
Os seus navios c a sua equipagem diminuem os nossos navios e a nossa equipagem, desviando 

assim um numero consideravel de brJzileiros do officio elo mar. A marinha de gue rra não achara ahi 
um forte auxilia r nas occasiões necessarias . 

A 2a conclusão foi que as duas marinhas ap ;1arecem considemvelmente reduzidas no numero de 
viagens e tonelagem . 

A que se deve altribuit· este facto 1 A' falta de navios das duas marinhas, ou à falta de cargas~ 
Seria fazet· uma injuria ao bom senso affirmar a falta de navios, porque a carga é que os altr .. he , 

e desde que esta fór em abundancia, abi estará logo o transporte marítimo . 
O que b1, e faltt de carga. Mas set·a isto um indicio que o commet·cio intet·provincial tem di mi-

nuído 1 Não, pelo contrario, augmenta e muito. 
Logo, é necessario procut·ar em outra parte a causa commum do decrescimento das duas 

marinhas . 
Supponho que esta causa es tá como disse no principio da r·esposta ao quesito: em t·eceberem di-

rectamente a lgumas províncias generos estrangeiros que anteriormente lhes cheg avam por baldeação 
c cabotag em ; c na concurt·encia das estradas de ferro, que im1n rtam e exportam produ e tos, que em 
outro tempo vinham por mar. 

Foi por não ter estudado bem estas causas, que o Decr~ to n. 2843, de 1873, no art. 11, §5°, n . 2, 
prometteu um pt·emio ele 50 ·000 por tonelada aos propri~ ta r ios de navios construidos no ·Imperio, e 
cuja arqueação fosse superior a 100 tonela!las metricas . Isto e muito ou muito pouco , segun l o as cir-
cumst1ncias, e estas prov.1m que a arqueação estrang eira ainda tem capacidade para muita carga. 

Mas desviem-se as càusas que considero determinativas da diminuição da cabotagem, não fica 
menos provado qu~ essa diminuição existe, e qu ~ n estas circumstancia> preca rias a concnrrencia 
é fa tal. 

Do que tenho dito conclue-se ainda, que a marinha estrangeira não soffre um prejuízo r eal com a 
redu cção da cabotagem, porque o seu frete é outro . 

Quanto ás medidas legislativas ou administrativas necessaria.s ao desenvolvimen to do se rviço dos 
tt•ansportes marítimos entre nós, me pat·ece, á vista do que expuz, que será. bastant e concedet· aos 
navios nacionaes o privilegio exclusivo ela cabotagem, para. que elle se desenvolva, e seja uma gara ntia 
de defesa e de sogut·anç'\ nos dias em que a patria estej a em perigo. 

Em resposta a ultima perg unta do quesito , entendo que é necessa rio riscar do orçamento a verb::t. 
das subvençÕ ' s, que j:i a ttingiu a um algarismo superior a tres mil cont0s de réis . 

Desculpe a distincta Comroissão ParlamenLar nao ter eu conseguido satisfazel-:1 ; a importancia da 
maleria r eclam:J.va mais do que algumas paginas, e faltava-me tempo para escrever um livro, 





INSPECTOR DA ALFANDEGA DO PENEDO 

Ill ms. e Exms. Srs.- Accuso a recepção do honroso officio que em 6 de Dezembro findo VV. EEx. 
se dignaram dirig ir-me . 

Sinto não poder responde l-o com uma in formação digna da attenção de VV. E Ex. ; nem só porque á 
repartição que dirijo faltam muitos dados inclispensaveis aos importa ntes e variadíssimos assumptos que 
con tém , mas ainda porque, principalmente , conheço minha cleficiencia para o.::cupar-me de um trabalho 
que exige o emprego ele altos con h ccimentos. 

Entretanto, para cumprir a o1·dem ela VV. E Ex., darei a informação que me é possív el. 

Alfandega elo Penedo, 16 de Fevereiro ele 1883 . 

TARIFA 

1° Quesito. -A importação directa effec tuada por esta pequena praça limita- se, por emquanto, ás 
faze ndas g rossas , denominadas commercialmente - fazendas de lei - e aos gene1·os de primeira neces-
sidade. 

Pa recend l-me rawaveis as taxas que a TarifJ. :~c tuallhes applica, não posso, pois, fa li ar á cerca dos 
defeitos , inconvenientes , etc ., a que se refere o 1° quesito. 

Tmtanclo, porém , elos outros, cumpre-me informar que, no meu humilde modo ele pensar : 
Quanto ao 2°- Deve-se manter o valor offici :1 l para a cob1•ança elo imposto , pois é o mais seguro meio 

cb se fazer a appli cação das taxas sob1·e as mercadorias, sem que resulte p1·ejuizos' e outros embaraços 
à fazenda e ao commercio. 

Quan to ao 7°-Já se tendo conced ido a recl ucção ele 2 ufo no im pos to ch exportação elos principaes 
procluctos nacionacs, não convem que se faça nenhunu OL!tra cl ecl ucção, tsndo-se em attenção o ac tual 
estado ele fina nçn.s. 

Quanto ao '10. o - Melhor ser :i. aos inte.ress8s ela Faz enda a clect·e tação de uma só Tarifa para todo o 
Imperio, obtendo ou fazendo o Governo as conc3ssões que lhe parecerem convenientes. 

Quanto ao '1 2°-Penso que elevem se r conservados os direitos adcliciona~.> de 60 °f0 , p::> rque qualquer 
reJucção que se lhe.> faça tornará maior o d eficit elo Estado. A cJbrança elos mesmos aclclicionaes deve 
tam 'Jcm continuar a ser cffcc tuacla sobre os cl it·eitos de consumo; porque, havendo toda a jus tiça na 
clecL·ctação desses direitos, não se pocl orá dizer com fundamento que o impos to sobrccal'l'ega mais a esta 
do fjiiC áquella me1·caclor ia . 



- 38 -

ALFANDEGA 

i o Quesito. - Considero que foi muito be.n reflectida a base que o Decre to n. G272 do 2 de Agos to 
de -1876 ado~ tou para a clnssificação actu;l das Alfauclegas, pois m'io é sómcnte a renda d ) uma Alfau-
dcga que deve ser o unico elemento de que se disponhêlp:ua a sua classificação. Outros tam\Jem in tluem 
na ot·ganisação dessa · repartições, e a elles a tlendeu o referido decreto. 

Quanto ao 2 1 quesito, o que me occorra dizer é que tem- se reconhecido quo nas Alfandegas em que 
não ha Chefes de secção muit) convit·ia ao serviço quo se restabeleceose o emprego de ajudante do 
Inspector, b lll colllo quo todas tivessem um Gua t·da-mór. 

~fas o que é certo é que presentemente não se póde alargar a despeza do paiz. 
Quanto ao 5°, mo parece que o mo_lhor meio de impedit· o contrabando ci habilitar- se hS Alfa ndegas 

e Mes::ts de Rendas a lfand egadas com o pessoal preciso e idoneo pam os àivJ r3os 1uistcres do serviço 
externo, a.ttendendo-se pat·a isso á zona fiscal e posição topogmphica de cada uma, e dar-se-lhes as 
embarcações e outt·os elementos neccssarios {~sua polic:a fiscal. 

Estes 1·ecursos reunidos ás providencias c cautelas que á pratica o pericia do chefe se tornarem 
convenientes, formarão a g rande barreira com que lutará o commorcio illic ito do contmbando . 

Quaut.oás disposições que vigoram sobre o assumpto, considero- as sufficien tes. 
Tratando- e elas Alfaudegas, Exms. Srs., lembro uma provicle n3ia, quo conye111 seja posta em 

execução o mais dept•essa possível, a bem dos ipterJsses fiscaes, ficando assim dada a minha informação 
acerca dos demais quesitos. 

E' a collecção de todas as leis e deci::,ões em vigor, attinente ; á administr.t<;ão ths Alfandegas, em 
um só Regulamento. 

A difficulclade com que muitas vezes se luta na consulta d J !lwi tas disposi ~ões que tem revogado 
outras do Regulamento ele 19 ele Setembro de 1860 e o g1·and1 numero elas pri :n eiras dão causa a ec}Ui-
vocos, embaraços e tluiçá prejuízos, que cer tamente desapparec ~ rão cem a udopção de um só 
regulamento. 

Est:t necessidade j:i foi reconhecida reJo Decreto n . 4510 de 20 do Abril do 1870, cujo art. 36 
autorisou a pi'OviJencia de que venho de fallar. 

INDUSTRIA F ABRIL 

Ha nesta cidade quatro fabt·icas, das L!uaes duas a vapor e be,n montadas não funccion.• m ha muito 
tempo . Pertencem á massa fallida do fallecido negociante José Mat·ia Gonçalves Pct·eil'a. 

Das que funccionam passo a dar a informação que me é possivei, á vista c1o:-; dados incompletos que 
pude conseguir dos 1·esp2ctivos proprietarios. 

Uma, montado· á r ua da Matriz, no predio n. 7, é propriedade do ten 0nte- coronel Joaquim José dos 
Santos Patmy Junior. 

E ' destinadr~. á extracção do oleo de ricino e azeite purifi~aclo; fun cciona des ..J e 1877, data da su:t. 
fundação. 

O capital empregado e em movimento regula de 20:000$ a 25 :000"'. con forme diz o proprietario . 
O sel'\-iço é feit1 r or dua'> prensas de ferro, sendo um·1. hyd,·aulica () out:·:< do parafusos, occupanclo 

a primeira duas pessoas, e a. s "gunda cinco, sendo o combustivel le uh:1. e b:1. ; ac;o cb. mamon:J.. 
A despeza annual é de 3:000$ a 3:500$ sómente colll o pe,soal. 
A materia prima empregada: caroço ou baga de mamona, comprada nesta cidade e outros Jogares 

da província. 
O custo da mamona varia entre 500 réis a 640 réis por medida ele dez I i t1·os. 
Tem sempre sete pessoas livres c nacionaes occu padas no trabalho, pag~s a 1$600 diarios. 
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Produz, finalm ente, 60 .000 kilos, mais ou menos, de oleo por an no, sendo o cons umo nes ta cidade, 
em Maceió, Pernambuco , Cea,rá , Pará, Aracaj LÍ, Bahia e Rio de Ja neil'O, e reg ulando o preço da venda 
a 500 réis o ki lo de oleo . 

A outra fabrica pertence ao cidadão portug uez Francisco Leitão de Carvalho ; está montada á rua 
do Barão do Penedo, e é destin ada ao fabrico do vinagre e genebra. 

Começou a fun ccionar em 1888, mas o fabrico da ge nebra data de 1882 . 
Os seus procluctos fomm premiados pela Exposição Industrial Fl uminens J ele 1881, com o diploma de 

Merito; accrascendo que igual premio tiveram da Exposição Nacional de 1875 outros pt·o lu c tos de uma 
fabri ca que houve nesb cidade, de que foi sacio o unico manipulad01·, o mesmo Leitão . 

O capital empregado na actual fabrica, com o ma.chinismo e :-~ccessorio s , é de 5:000 , e em 
movimento commerci ti 10:000.:000 . 

O appat·elho de disti llação é mixto e func ciona com duas caldeit·as, podendo tiràr, informa o pro -
prietario, alcohol desinfec tado até 95 o . 

A materia pr ima empregada é a aguardente do paiz e outras substancias importadas, sendo o custo 
destas annualmente 8:000$, mais ou menos . 

Alem do fabricante, occupa m-se no trabalho quatro serventes só mente . 
O fabrico annual é ele 70 a 90 mil litros de vinagre, podendo fabricar ig ual ·qnantidade de genebra, 

conforme as necessidades ele consumo, cognac, etc. ; seudo qu J a exportação tem sido feita só men te 
para a província, reg ula ndo o preço elo vinagre dê 120 a 160 · réis o litro, conforme a quantidade 
vendida . 

E' esta a informação que posso dar; e peço a VV. EEx. se dignem desculpar as muitas lacunas que 
nella encontrarão. 

Deus Guarde a VV. EEx .-lllms . e Exms. Sra. Drs. Luiz Joaquim Duque-Estrada Te ixeira , An-
tonio Felicio dos Santos, Ma noel José Soares , Adolpho Bezerra de M'l nezes, Franklin Americo de Me-
nezes Dor ia, Dignissimos Membros da Commissão Parlamentar de Inquerito. - O Inspector, Jocio 
Raposo Pontes . 





MIGUEL DE PINO 

lllms . e Exms. Srs. - Tenho sido honrado por VV. E Ex. com o officio de 6 de Dezembro ul-
timo, acompanhado dos quesitos formulados, venho. apresentar meu parecer sobre as questões suscitadas 
pela Commissão Parlamentar de Inquerito que VV . E Ex. dignamente preenchem. 

Animado dos melhores desJjos de ser util á causa geral da humanidade, e á subida distincção de 
que me faz objecto a Commissão Delegada da Camara Leg islativa do Impcrio, me estimulam a em-
prehender este commettimento, tendo na devida conta a situação do paiz nec~ssita implantar 
a refoTma geral de que tanto caree~ para seu progresso. O subsidio que os membros que, como eu no-
meados, hão de prestar para ser apresentado ao Parlamento, muito eleve pesar na balança dos destinos 
ela nação. 

Pela minha parte posso asseverar a VV. EEx. que não desconheço as resistencias que hão de oppor 
a essa Commissão, r espect ivamente ao systema da 1·e(onna necessaria, os homens partidarios ela 
rançosa t•otina que, sem estudos, plano, nem calculo, pretendem, alliados, sustentados e fortificados 
pelos interesses inconfessaveis e dos monopolios, sob a classificação ele homens praticas, protecto1·es da 
indust?"ia nacional e da lavotwa, desarmar aos paladinos do progresso; negando-lhes a possibilidade 
ele estabelecer plano ou systema, e suas correspondente1 reg ras a seguir. 

Não discutem, não contestam, limitam-se a espalhar: - I sso são theo1·ias - J.I ui to bonito, mas 
em theoria e não n a pratica. 

Nada provam com semelhantes banalidades a não ser a ignorancia mais completa das regras 
necessarias a observar. 

O clistincto economista J. B. Say, em seu Tratado ele Economia Politica, publicado em 1803, diz a 
este respeito : 

«O que é a theoria senão o conhecimento das leis que ligam os elfeitos ::ís causas: islo o, os factos 
aos factos 'I » 

(( Quem conhece melhor os factos que o theorico, que póde apreciai- os em todas as suas faces, e 
qúe conhece as relaçõ Js que existem entre el!es? >> 

« O que significa a pratica sem a the'Oria? O uso dos meios sem saber por que nem como obram?» 
O que é certo o que, como toda> as cousas, h a theot·ias boas e más, como boas e más applicações 

dellas . 
O criterio serve para seguir a boa theoria , como meio ele chegar ao fim proposto. 
Cumpre admittir que a mri. situação por que atravessa o paiz, é obra dos chamados, por acclamação 

propria - homens praticas . 
6 
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l\Ir. Carey, na sua im por tante obra intitulada a Sciencin Soc ial, dd ino este phenomono pela 
seguinte apreciação : 

« Tra tando a sciencia social das relações dos homens com seus semelhan tes, tem qu o lutar e tn todas 
as partes contra os a taques dos que p rocuram os gozos do poder e do privilegio, :i custa dos domais 
homens . .. » 

(< Todos estes indiriduos tiL·am seus proveitos do ensino ela mentim , pelo que não podem deixar de 
olhar com ave~· siío aos qne procur:1. m ensinar a verdade. » 

A sciencia da economia política tem pot· lla3e a verdad : os economistas f JL·am os primeiros quo 
intent ar:~m applicar rigorosamen t o methoclo scientifico aos phonomeuos sociaes. 

O progresso ele nossa época tem combatido com vantagem o ompyris mo .. 
A tradição é actualmcnte con idorada pelos philosophos como um erro lamentava!, e a tonclencia 

da época ó cre~r uma civilisação nova. . 
Para i mplantai' as reform1s de uma lloa ad~ninistraç.ão , que :1calle com os pl'ivileg ios e os monopolios, 

é mister muita onero-ia , cor:1gem e independenc ia; cond ições que, unidas, à g rande comp3tencia , 
posstlia o immortal Tnrgot. 

Ning ue m na. su~ epoc a co nhecia, como ell e, o es tudo dns forç.as p1·oductivas . 
Ainda hoje suas dou trina s são consul tadas , e podem e devem ser seg uidas. 
Devendo comparar os factos OLU relação a epocas e paiz os mais adian tados, para quo possam 

sorrir de li\ão, não clero prescindi r de compa.rnr a situação ela França de 1774 com a do Brazi l ele 1882. 
A si tuação e~onomico -fiua nceira, a s ~cial, e mesmo a política, tem muita ::malogia e ntro as duas 

datas citadas . 
Tur_;ot quiz e podia tet· evi tado a revol u ç~i.o e todos seus h orrores : denodado reformador, primeiro 

economista francez , declarou , quando em Agos to de 1774 s ubstituitt ao ab bacle Terray no ministerio da 
faz enda, que, som augmeuto d3 impostos nem de novos encargos, evita ria a bancarota da nação . 

Conhecendo que os inter esses são surdos aos conselhos da r azão e não cedem senão pela força, 
dirigiu sua celellre carta ao r ei, documento notavel no qual demonstra suas qualidades eminentes de 
homem de Estado. 

O espírito elevado da ca r ta de Turgot a Luiz XVI e os sãos pr incipies sob que est:i ·elaborada, 
me incitam a trans rever alguns de seus imporL'l.u tes topicos, e a submettel-os :i esclar ecida a ttenção 
de ,, . . EEx. porque, apezar de e tar certo que o r eferido documento lhes é conhecido, penso que ainda 
assim muito póde contri buir sua lembrança pa a a melhor solução . 

Dizia o eminente Tnrgot : 
Eu nãJ peço a Y. !\I . que adop te meus pr incipies sem exame nem discussão, quer saja por V. M. 

mesmo, quer seja feito por pessoas de sua coufi·1nç:~ e n a sua presença; porém, quando tenha V. M. 
reconhecido, peL discussão, ajustiça e a necessidade de pol-os em pra tica, eu rogo a V. M. de manter 
sua execuç.lo com firmeza, sem deixar-se i u 1uietar pelos clamoL·es que é impo-,sivel evitar n es te com-
mettimeuto, qualquer que seja o systerua q ue se siga, ou a couducta que se observe ... » 

<~ Eu ser ai temido, mesmo odiado na maior p1rte da córte, de todos os que solicitam g raças . » 
« hnl'utar-me- hão todos os defeitos, pintar- me-hão como um homem dul'o, pelo facto de r ep re·senta1· · 

a V. M. que não deve enriquecer, mesmo aqnelles que V. :VI. ama, á custa da s ubsistencia de seu povo.» 
« Esse poyo, ao qu'll eu serei s1crificado, é Lão facil de enganar, que é provavel in corr a eu até na 

sua aversão pelas mesmas medidas que deve l'ei tomar para defendei- o contra o vexame . >> 

" erei calumniado, e pód s3r até com bastan te a p parencia de razão para ser privado ia confia nça 
de I . ~L ~ 

O ele•a o cri ter· o de 1'urgJt não se enganava em prever teias as resis te ncias que haviam ele eR-
coatra r ; eu.> :>ai tal'es rinci !_) ios ela parte dos interesses inconfessav3is. 

C m:;;r.d'> o vatL!.nio de \"oltair e, que disse de Turgot: 
E ste mi n. ."s!ro fa rá tanto bem que acabaí"á p o;· te;· todos contra si. 
c:{)m effei t'l : o rei , apeza~ d ~ suas promessas ao grande mini stro, de conservai-o n o governo, a 12 

de J fa:o d J 1i76 mandou- lhe o ministro Bertin, com a real ordem de sua demissão: dia fatal para a 
França. 
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Os aristocratas ela côl'te chamavam Tul'got ele revolucionaria: entrBtant.o não h:wiam passado 
treze annos, quando aquella turma de cortezãos (proteg idos e homens praticas ) cles2ertava um dia 
sob t·esaltacla pelo estrondo cl 3 um pavoroso clQrrubame nto elo eclificio social ! Era a revolução, que de-
molia todos os privilegias e com elles os pl'ivileg iaclos, sem r espe itar seus c:~ste llos, suas fortunas, nem 
suas cabeças. 

De que lado estat'Üt a previsão '? Do lado elos que se tinham pot· conservadores, ou dó revolucionaria 
pacifico que se chamava Turgot ? 

Qual cl'eutre c lles estava anim:da elo verdadeiro espi1·ito ele conservação ? 
O quo queria ir adianto, ou os que se empenharam em ficar immoveis? 
Medite- se, pois, hoje neste commetimento , e tenha- se mui to em vista esta lição severa que a 

historia da. França nos ensina. Empreguem -se os meios de prevenir para evitar, no I mperio, o catl-
clysmo que póclB dar-se pelo statu qtw. 

Não tenho preconceitos, e no meu commettimento pode1·ci estar em erro, porém não commetterei 
nma injus tiça , uma fraqueza, nem uma indignidade : tenho ambição; porém é ella lagitima. Desejo 
concorrer com o pouco que sei sobre materia tão complexa, em serviço da nobre causa eles intereses 
gcraes. sell) egoísmo nem preferencia, como adepto que sou, a este respeito, da escola do distincto 
oconomista Mr. Rossi. 

-Deus guarde a VV. E Ex. - lllms. e Exms. Srs. membros ela Commissão Parlamentar de Inquerito. 

Rio, 27 de Dezembro de i882. 

MIGUEL DE Pnm. 
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TARIFA 

Não era no so pt•oposito occup:wmo- nos desLn, secr;ão ; nosso fi m Ot'a limi ta rmo - nos i r espectiva 
sobre Bancos c meio circ!llautc; poróm, melhor p ensa ndo, enLende mos qne se rá muito i mporlrm te 
estabelecer n, verJado ir:l. nttribuir;ão do Esti\tlo n os sot·v iços pnblicos fJlle, na n ossi\ ópoc", osLão con-
fiados á sna adminis trar;iío. 

Pm·a dar parecer sobre at!s. um dos quesi tos apresen tados pela dig-na Commissão Parlamenta r de 
Inquerito, mis ter ser ia de tem po c dados, muito ditliceis tle obter. 

Nem temos temp a perder p:tt':1 p re tender colher as i nfot·m:tções neco.;sarias , n em mesmo facili-
dlde de obtet· dados concretos com sujeiçilo aos quesi tos apt•ese ntn.dos, c ujo pa t·ece t· deve ria toma t' 
p roporr;õe' para escr orer-se alg uns volumes , e , em nosso entender, em pur:t perda , tão co ns ideravel 
t rabalho . 

A refo;·ma do itnpo3to, deve ser « do sy stema)) , e portanto geral. 
Est:\ é a nece:osa rÜ\ explicaç!ío de nosso compl exo par ece r a os ques itos, nu meros: 

5.o 

t< E' possível , po~ uma bem pensfl.da revisão da t <~ ri f.t, aug-mentat· a renda do Estado sem aug menta t· 
os actuaes onus do nosso commercio e ind us tria ? Como ·~ >> 

6. o 

< Quaes têm s ido as consequencias da frequencia elas reformas de nossas tar ifas c falta do sua 
fi xidez~ 

t< Das r eformas effec tuadas nos ultimes vinte annos , quaes as que maiores inconvenientes pra ticas 
têm trazido 1 

« Quaes as consequencias práticas que, especialmen te para a indus tria nacional, r esultar am das 
modificações que a ta ri fu. actual fez na de 1879 1· 

7. 0 

c Q;:me.s os direitos da tarifa actuJ.l ou disposição legal ou r eJ ulamentar sobre i mportaç ão e expor -
tição, que em be:n da indastria nacional conve:n manter ou reformar ~ Como, po r que, e em r elação a 
que ramo de industTia ?' 

P elos citado> quesitos fica demonstrado que os impostos no Imp erio pertencem aos reg imens : 
« do Fisco ~= 
Hoje rejeit.ado nos povos que , como o Br azil, têm a fó rma de governo constitu cional. 
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« Protcccionisla ll: 
Reg imcn antigo , condemn·1do por todos os economistas, po: i njusto e con trario aos interesses 

geracs em favor dos monopolios que impedem o desenvolvimento da 1·iqueza pu J!ica. 
Quando nos paizes hoje mais adiantados cst:i reconhec ida por governantes e governados a nenhuma 

conven icncia de quo o Estado inter venha em favor de cer tas chsses , com prejuízo dos interesses ge1·aes, 
o portanto condemnado por todos os economistas o re n- imcn protector, bom será que no Brazil sé escla-
reça quanto neccss:u·io seja nesta opportuna oc asiã) de reformas. 

Conhecida como principal mo lo r do pwgresso, a iniciativa particular com a •l iberdade do trabalho e 
a c1ncu1'rencia , o Estado está chamado a renunciar ás prerogativas da antiga tutela e protecção 
J'Cpresenlada pelás peias e onus do rcgim en. 

O Estado om nossos dias deve l imitar- se a manter, no paiz, a ordem , a paz e a segurança. 
A prosperidade economica da Ing laterra existe depois que Robe rto P eel, ab olindo os privilegias e 

o rog imen proteclor, poz em pratica as vcl'Cladeiras attribuições que ao Estado convinha seguir para o 
desenvolvimento da riqueza publica de sua patria. 

As att1·ibuiçõcs do E.; tado devem l imitar- se á protecção geral , por isso : a r .:J forma, seguindo as 
sabias doutrinas dos pensadores fmncezos do seculo XVlli, quo não são outras que as implantadas por 
Peel na In g laterra, deve obter dos poderes publicas que : 

• O Estado tem o dever de velar pela segurança exte1·ior, por meio da força publica de mar e terra 
e da d i]Jlomacia. 

• Devo velar pela seguranç:t interna, servindo-se da administração e da justiça. 
• Deve contribuir para o augm~ nto do capital nacional necessario, pela instrucção , as obras publicas 

e os meios de transporto em condições favoraveis e economicas. • 
Em compensação d~stes serviços publicas, que garantem o gozo geral, os impostos devem repartir-se 

entre Lodos os cidadãos, a p1·o-mta de suas faculdades. 
A opin ião publ iCl. ainda não está formada no Imperio sobre as questões economico-financeiras . 
O pJvo tem demonstrado rece ntemente que não pôde pagar os ir:Hpostos existentes : estes são nece3-

sarios e até insufficientes ao serviço do regimen seguido no Brazil ; a necessidade absoluta de economias 
se impõe ; porém, como não se pódo fazer o impossível, a unica solução de economia está em relação 
com o córte e supp ressão do mtlitas das actuaes verbas do orçame nto. 

Isto é, menos serv iços pelo E-stado, e mais uteis; portanto melhores, e. com menos despeza . 
Para chegar a este result:~do , só ha um meio: o de reduzir a despeza a menos da receita. 
P orém, dá- se o phenomcno que apezar das proposta'S , para. cor tal' ou supprimir cer tas . 

verbas do orçamento, cada ministro sustenta que todas as verbas são i ndispensaveis e a té obtem da 
maioria da camara, em vez das di minuições apresentadas pela opposição, aug men tar as partidas 
das verbas . 

. Não é possível continuar desta manei1·a, nem é equitativa a distribuição elos impostos no Impe1·io: 
o capital não paga nada ; o c:tp italista paga menos que a lavoura, que o commerciante, as industrias , 
e as classes clcspwteg idas da fo1·tuna: o paiz cbfinha, e , antes que se produza o cataclysmo , ainda é tempo 
de abri r passo á razão c á justiça em proveito des te. 

A opinião ganha cada dia te rreno : é a ve1·dadeira soberau:;~. hoje reconhecida nos paizes 
mais adian tados; elh é quem tem decidido e j ulgadc. sempt·e com mais acer to que os politicos que, 
deixando-se arr.1sbr nas lutas dial' ias da polit ica, nã) cuidam da a ]mi nistração e das soluções 
reclamadas. 

Fazemos os mais ardentes vo tos p::~. ra que a homada e intell igen te Commissão Padamentar de 
Inqueri to se inspir e no rela torio que tom ele apresentar ao Pa rlamento pedi ndo as reformas economico-
financeiras que o paiz carece não só pa ra seu progresso, como para salvar elo abysmo da miseria, ele-
vando ás al turas do bem estar as classes desproteg idas e hoje prejudicad:J.s : assim terão livrado o 
Imperio do ca taclysmo que o a meaça . 

U1·ge , e muito , reformar o actual regimen dos impostos vexatorios que no Brazil servem de peias á 
produc~ão , ao commercio, ás industr ias, e , pesando sobre o povo, impede o desenvolvimento da ri quez:t 
publica e falseia sua dist ribuição . 
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A reforma in licad:< se impõe hoje, n1i ó peb HIJ cssiclwl.; d 1 isenção dos injustificados di reitos de 
e~pot· t:ou;ão que tanto prejudicam a pt·oducção do paiz, como pnrn. estabc.lccer o equilíbrio perdido no 
orçninonto gcr:tl o das p1·ovincias. 

Os expedientes do fisco estão já. e gotados e nem p r isso os s:tcrificios impostos no p:tiz lóm podido 
oqui librar os orçumontos, cujos dafi cits no per iodo do tr inta annos, de 1852 n 1882, tem s:do consl::t.ntes 
-es:coptu;~dos sómouto o trcs n.nnos do 1 ~53, 1857 e 1872, as oudoudo nos ultimas vi n te e oito aunos, cu-
jas cotlt'\S estão Ji,lnid:ul:ls ató 187D, {~enorme sommn. do 565 .200:000 000! 

As despezns geraes do Est:ldo a ugme nLnm prejudicando as fo1·ças cconomicas do paiz: os escoa-
mento im p rt:1ntes r cpi'c'se ntados pelas dua.~ verbas de juros e di fl'erouças de cambio ameaçam em se u 
cons tnnlo <'re cimento nbsOI' \'Cl' :\r ceita do orçamento e n:Io r eprese ntam senão pura perda para a 
nnç:io. 

D~Yonclo refo ma1· o ro;üuon em systema e antes de fazo r a dofiniçiio oxacta do imposto desde sua 
origem .• OI' O lembm r n pn trio Li eas pahtHas de Rober to Pe •l sobro este assumpto : 

« Querei' dar ao paiz su:1. prosporich\do e gr:tudez!l.? Cortn.i as p ~ias que s oppoom a') desenvolvi-
mento do trl\balho, acabni com os impo:Jtos que estorrnm su a marcha, diminuindo as fontes fecu ndas elo 
COLlHUei' ia e da industi'ÍR. ~ 

O regimen dos impo tos subdivide- se: 
1.0 Para o fi>c 

Em fa r or elo thesouro ou r nelas d 'el - rei, er::t.rio do Estado . 
? .o Protuccion ista »: 

E I'u economiCJ qne consiste na imposiç.to d) elevados direito> de im;Jo t· tação sob:·ecarrogando 
todos os generos d.ls iuclustrias e mnnuf.\ctm·as es trangeiras, com o pr " t'Hto cl.) proteget• a industria 
na ional! 

« 3.• Livre camb io >): 

Est- é o verdadei ro systemn. . 
Protector da cii·cLd ação ge i·al e portanto da producção , do commet•ci o o el as indus tl' ias , pela l iber-

dade elas p ermu tas que augmentam o tr.<balho nacional e permi t tem ao povo comprar barato os ar ti gos ele 
onsumo, desenvol'l"endo e augmentando a r iqueza publica . 

Os re<> imens de impos tos estabelecidos no Imperio são os peiores e conclemnados una nimemen te 
por todo> os economistas. 

nstnndo que pertencem 
ao do Pisc<J , e 
ao Prote:cioni·ta . 
:\ós não a hamos es:actas nem praticadas as duas definições citadas, a lém de ser contt·aria, a pri-

meira aas p incipios de nos-::t época , e a segunda ao prog1·esso moral e material do paiz. 
O regimen do imposto par11 o fisco não tem hoj e razão de ser. 
O regimen proteccionis ta , para. q ue fosse um1. verdade , deveria começar por protege t• as industrias 

de producção nacional, indebitamente sobrecarregad.1s com os direitos ele expor tnção e a lgumas como o 
tabaco, o s.al e out1·as, ;'e~ndas com os impostos in ter- provinciaes qu~ lhes priva!u elo se l'viço e consumo 
geral nas outras pl'o,·incias pela concurrencia estrangei ra , menos oneracln . 

Além de que, as indus trias de manufac~ura , •propriamente ditas , não exis tem impl:lntaclas no I m-
perio, n·~ m tendem a implantar · se por não aproveitar a po tencia dfl.s m::tchinas co,nhecidas e necessar ias 
p:~ ra obte~ os be neficos resul tados para produzi r mui to e barato . 

A.inh concedendo que o regimen proteccionista deve-se ser vir temporm·ianzente, em um paiz 
ao'\"a . ra ~a dar tempo a desenvoh·er a ind nstria nacional, tempo era para que ella já tivesse aproveitado 
os mel bornmento;; eco~omicos conhecidos e as vantagens da Ta rifa . 

A :.n:l -t:-i.-.:. mais adiantada no p1iz, de manufacturas similares ás importadas do estrange iro, é a da 
fab;i caç:lo de t :;cidos :e al .,odão : pai > bem : as cincoenta e nove übricas actualmen te existentes, nem 
produz<.Jm o necessario para o consumo gera l, nem competem em preços baixos com todos os simila l'es 
importados do est~an<>eiro. 

E' misti.J: o:Janinr o systema de imp0stos para extinguir os multiplos existen tes, contradictorios 

• 
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uns com outros, o que esmagam aos lavl'adores, inclustriaes o a todos os contribuintes alinhados por 
classes e provincias e que sómcnte a arbitrariedade determina. 

O Íllf[UCL"ito a que procede a dig n\ Cmmissfio, que ora func:ciona, não deve ter solução contra a la-
v ur·a, o c mmercio c a inrlustria, por mo.i ~ que al;; un3 elos informantes pretendam tira r partido e"l seu 
exclusivo favor , tratando os intcJ·ossas gcraes como inimigos . 

Os interessas do govcl'llo não são cont t·arios aos da nação. 
O ogoismo pal'ticulat· dos que pretendem, a titulo de protccçiio d industria nacional , o monopot io, 

tt1telado peta E stado, foi descoberto pol' Huskisson. 
Chamou separadamente cada um dos r epresentantes , e em numero consideravel, de cada uma das 

gnmcled industrias da Inglaten·a, e lh'ls pediu parecer .'Obre este quesito . 
A inclust ria inglcza tem nec ~ssidada de tarifas protectoras? A respo>ta foi invariavel e un1n ime: 

Não .. . senão pa1·a a inclustria que eu 1·eprc>ento! ! 
I-Iuski~son ficou comple tamente ccr t'J cl& Lcnclencia egoísta prohibitiva do regimen protector, con-

trario ao~ in toresses geraes c permancn tes ela sociedade . 
Es tamos certos qu l a digna Commissio ha. d9 ter exezr.plos iguacs ao que acima mencio-

namos. 
O proleccionismo tem tido algures O> mesmos especulaclores e adeptos de boa fé, cJmo ainda des-

graçadamente tem hoj , no Impel"io. 
Temos Lido occasião de verific:1-r tã~ lamgnta.vel erro; convcr.>ando a ras?eito, entre outros, com 

uma pes~oa di s tinct:~. esta entende (de boa fé) que, para proteger as inclustria.s do paiz e força os 
con:umidores a usar os productos nacionn.e ;, devia prohibir- se completamente a import1ção do 
estrangei ro ! 

Observada por nós d todos os inconvenientes contra. a civilisaç:Io c progresso do paiz. assim como, 
que tambem os productos elo Imper io poderiam soffrer as mesmas reprezalias, não foi-nos possível levar 
ao sett animo o convencimento, n ~m mesmo ponderando-lhe qu:3 isso i mjJortaria a ter ele pagar mais 
caro genero3 muito inferiores em classe e em qua.lidacle ! 

O eminente economis ta Rossi peophetisou a respeito dessas doutrinas o seguinte: 
« O livre- cambio é o uni co principio que a theoria deve autorizar. O reóimen prohibitivo pere-

cerá, porém, pelo suiciclio, perecera por seus proprios excessos. 
« Os monopolios agrícolas cahi rão os pri meit·os ; os outros c thir<'io pouco a pouc J. Facil é de 

prever que a Inglaterra será a. primeira ameaçada . . . }) 
« ü dia em que um dos g randes Estados procluctores entrar francamente nas vias da liberdade, o 

regimon prohibitivo receberá algures, pela força mesma elas cou>as, um golpe mortal. >) 

Na ot·dem indicada cumpriu- se a tríplice pt·edicção de Rossi. 
Po:·ém Roberto Peel salvou a Ingla terra com a reforma em favor do livre cambio. 
E' mister comprehender que ha melhor a fazer que a ugme ntar e mesmo manter os direitos exces-

sivos sobre a fome, :a sêde e a intemperie; em uma palavra sobre a necessidade, como o mallog rado 
economista Mr. Bernarcl o cl3monstra. na stn obra intitulada A influencia das leis na distribuição elas 
rique:;as . 

Precisa dar- se ao tr..tbalho, para ds terminar o que clave fazer- se, para implantar o systema que 
melhore as condições do povo; porém os politicos acham um meio mais ücil que cleclicaJ·-se ao estudo 
das forças procluctivas e combinar um plano financeiro r uprodudivo que permitta reduzir os impostos. 
Com o pro texto de serviços nec3s >::~rios do orçamento, e quJ os impostos indirectos paga m-se i nsensi-
velmente, os augmentam constantemente, até iJ· tornando- os peohibitivos. 

Ainda que os cla.moees sej am geraes, não t~m os governos em seu favor os proteccionistas ·~ 

A espec ulação destes ha~eia-se em enriquece,·, como o commercio illicito, pela fraude e falsificação 
elos prod11ctos, enganando o consumido t·, sem melhor<u· a classe dos prod11ctos, n em industria.g '? Sem 
duvida , pois que a livre concurt·encia evit:~. que o campo lhos pertença.. 

O regimen protector é procluzit· pouco, m:tu e c.:~ro ; e é esse o regimen que os chamados homens 
praticos defendem ! 

Ent,·etanto a grande indastria. pelo livre- cambio especulr, sobre a melhora e perfeição dos seus piTO-
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duetos , sobre .os pl'iucipios economicos para o fim de obter, com o miuimum de esforços , o ma:s:imo 
da utilidade ; isto é : produzir muito bom e barato. 

A gTande industri a é mantida com vantagem g era l pelos homens que es tudam e applicam as boas 
theori::ts a pratica. 

Os systemas tem que constar cl<Js leis qne regem certos phenomenos, e a applicaç:io dessas leis 
não deve ser negada ; o m 'smo fóra negar toda.s as demais sciencias, retrocedendo ao empyl'ismo da 
idade de pedra, cujos homens só foram praticos pela força das circumstancias . 

Admittida como verdade i nconcussa a perfeição a que deve ch 'gar a human idade , o ideal não está 
no passado , e sim no futui'O. 

Esta tem sido, e continúl\ senclo , a missão dos economistas, a lgu ns dos quaes têm tido a sat isfação 
de ve1· implantadas suas theor ias, dando optimos r es ultados na pratica. 

Nos povos livres e instruidos, todo o mundo sabe quo os assum ptos cb nação siTo os seus tambem , e 
lhes consugmm por isso me~mo uma parte do se u tem po, de sua intelligencia, de sua força e do seu 
dinheiro. No B1·azil consider::~-se a política como objecto de luxo c a té sag1·ado (para alg uns), c portanto , 
menos j Listo o direito qu•) o profano se pódo arrogar de analysal-a . 

Só á mais completa ignoranci:t dos direitos do cidadã pó.le-s·e at t1·ibuir scmelhant indifieron ça . 
A politica é assumpto de vita l interesse pela parto importante que tem na Rdministração das fi -

nanças ; sem boas finanças wro ha boa poÚt ica; porta n to, temos de sei' politicos par.1 faze1· bons 
deputados, que conheç3m as necessidades do paiz para implantar as reformas que, melhorando as fmançns 
lin·em a nação da bancarota imminen te. 

O mal ó , neste paiz, ele origem : o conquistador portugucz p1·ilneiro, como descobridor, e depois 
cl1 independencia ai nda os portug uozes como colonia, entenderam quo a m~meira do con tinuae sua domi-
nação eslava na educação do povo americ1no para mantel-o submisso e explora1·-lhe a patria em 
seu exclusivo proveito, e>gotando- lhe todas as fontes de r iqueza e de producção que a feraciclade deste 
solo privilegiado offerece. 

Este erro g t·avissimo social e economico, do qual não isentamos , mt r espect iva _responsabi lidade, 
aos nossos antepassados os conquistadores he>panhóes, ainda perdura no Imperio . 

Mantendo as massas embr utecidas , reduzidas ao servilismo, pemam os exploradores poder dormir 
tranquillos e livres de todo o perigo. 

Allucinado> pelas riquezas naturaes do Bra.zil, illudem- se quanto ao seu desenvolvimento. 
A resposta que invariavelmente dão os taes homens p1·aticos aos pensadores que se preoccupam ela 

evolução scientifica, econom:ca e necessaria, é a seguinte :- o paiz é rico - estamos fartos de theor ias; 
subi ndo o preço do ca{tJ os s.\ldos em favor do Brazil nivelarão o camb io e acab ará a crise ! 

Como si a natureza por si só pudesse evolucionar , sem o concurso da intelligencia humana, ou não 
fosse nisso o desconhecimento completo da relação do> valores ! A natureza, por mais rica que seja, não 
tem in telligencia, liberdade nem responsabilidade . Para produzir, desenvolver-se c distribuir bem a 
riqueza publica do paiz preci ·a do homem; o homem , por mais intelligente que tambem seja, neces>ita 
de educação pam, instruido por ella, ser livre e r csponsavel. 

O cardeal Richelieu declarava al tamente qu e o imposto era um ins trumento do dominação, por -
que, empobrecendo o povo, r esultava d'ahi a facilidade da sua submissão ; pois que, sem instrucção no-
cessar ia e sob a pressão dos agentes do fisco, ameaçando- o com procedimentos arbitrarias , o povo con-
serva vivo, em seu animo, o sen ti mento de sua impotencia. e de seu servil ismo . 

Esta dou trina perniciosa do reg imen estabelecido pelos conquistado1·es portuguezes, conserva-se 
ainda como tradição funes ta . 

Diz J. B . Say em seu T ratado de E conomia Politica : 
< Sem duvida existõm no estado social males que provêm da natureza das cousas , e cuj a completa 

desapparição é cousa. difficil, se não impossivel; porém ha muitos mais, cuja cura não só é possível como 
facilima, podendo accrescentar-se que muitos a busos poderiam extirpar- se em quasi todas as nações 
sem que custasse o menot· sacrificio ao.> privileg iados, que aproveitam-se dell es ott que c1·êm apro-
v eitar-se . In novações h a que a todos interessam, que podem fazer-se sem o menor perig o e que se 
r ejeitam unicamente porque se ignora, sob muitos conceitos, a economia das sociedades, e porque a 
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maior parte dos homens desconhecem _os beneficios que podem tirar das m2lhoras geraes , communs 
a todos. » 

O systema de impostos deve substituit· ao regimen, por isso seguindo a maxima de Voltaire - defini 
as palavras - entendo que é de oppot·tunirlade uma succinta resenha da origem elo imposto. 

1. o_ No passado. 
2. o _ No direito publico moderno . 
3. 0 - As opiniões dadas pelos economist1s. 
4. o_ O caracter real do imposto . 
O BL"ahama, na India, tem direito a quanto existe ; e prohibido te.,. 1·iqt1e::as. 
O im posto ·é a exploração de uma casta oppl'imida pela theocracia . 
No Egypto tudo pertencia a Pharaó . 
O imposto era exp loração do povu pelo rei. 
Era a theoria semitimt reproduzida depois no christianismo . A terra e quanto ex iste nella per-

tence ao Eterno; e acct·escenta o Psalmista: O Eterno dar:i a se u povo o que quizer. 
Depois o povo e1·a explorado pela tribu sacerdotal de Levi, que se dizia represe ntante de Deus. 
Quando o povo judeu, para livrar- se da tribu, quiz collocat· um r ei mais alto que ella, Samuel lhe 

prophetisou, e a pre:lição cumpriu-sJ : que, sob a 1·ealeza, o i mpos to seria muito mai5 duro. 
Na Grecia primitiva não existia mais direito consagrado que a força, nem mais moral que o exito : 

isto ve-se pelos livro i de Homero e de Hes iodo. 0 .> vencidos eram escravos, e os heróes e suas familias 
exploravam os povos. 

A constituição ele Sobn foi uma verdadeira r ~volução, emancipando os servos de Attica, como os 
de França a de 1789 . 

Ate então o imposto foi a exploração de uma classe submettida por outra dominante. 
Depois das revolttções sociaes ( Eempre ellas ) não houve mais em Athenas cas tas qne pudessem 

explorar a plebe. 
Athenas salvou a Grecia da invasão persa, organizou a confederação de Délos para resi stir aos Médos 

e apropriou-se da presidencia, thesouros e da contribuição voluntaria como si fosse tributo devido ; 
com ella elevou monumentos, abr iu portos, clava festins e fortificou-se ; pt·ovo cando a g uerra do Pelo-
poneso em que triumphou Esparta, para novo exemplo de qne a protecção de uns e de outros aos povos 
conw rtia-se em tyrannia do s salvadores para explorai-os . 

O mesmo aconteceu em Roma. Primeiro os patricios, depois a democracia cesaraa pelo suborno, 
dispunh am d:J. plebe romana composta de 320 .000 mendigos naquella cidade de 450.000 habitantes! 

Cesar, Antonio, Au g usto é todos os generacs vencedores, como os proconsules, fazem pagar as 
nações vencidas os milhões que custa o suborno dás massas famintas. Outros, que só querem desfmctar 
elos gozo·, do poder, chupam o sueco até a medulla aos povos submettidos. 

Os Cesares apparentemente protegiam os provinciaes para oppol-os aos patrícios de Roma, peio-
rando-lhes, porém, a condição anter ior. 

Cada anno tinham as provincias novos pretores, cuja autoridade não conhecia mais limite que seu 
capricho. 

O pretor Licinio dividiu o anno em quatorze mezes para cobrar outros tantos tributos, e di-
vidiu o producto deste latrocínio com Augusto , que o acútou sem escrupulo. 

Caligula gostava muito do jogo . um dia perdeu em Lyon! pat' :1 pagar pediu as listas das con-
tribuições , e proscreveu aos gallos mais ricos, dizendo aos seus companheiros do jogo : 

- « Voces jogam por alguns miseraveis drachmas ; eu, nesta jogada, acabo de ganhar cento e cin-
coenta milhões ! ! >) 

T t! omnia ! nesta phrase esta resumido o regimen tribuiario do im perio romano. 
Cesar era tudo ; os povos conqu istados absorvidos. 
A r e publica do Chile, na sua guerra com o Perú, tem retrocedido no nosso seculo á epocha barbara; 

em que o iinposto era a exploração dos povos vencidos ! 
O imperio romano desappareceu sob o lá tego dos Barbaros do Norte, que começaram por fazer- se 

senho1·es da teL"ra, estabelecendo colonias de homens livres sob a protecção elos poderosos; escravos 
7 
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emancipados pelos proprios senhores qne tinham màis vantagem em receber dellcs direitos feudaes e 
rendas fixas, mais ou menos arbitrar ias, do que em dir igi l-os, alimentü-os, vigial-os e excital-os aa tra-
balho proprio . 

Nesta organização caracterisou-se a Id:.de Média; que - o homem pertencia ao homem - De~de o 
mais alto ao mais baixo da gemrchia social, n'io havia homem que não dependesse de outrem. 

O imposto era, na Idade Média, a exploração das classes trabalhadoras pelas dominantes. 
lem mais nem monos succede o mesmo ainda no Brazil : a esta classe, ainda q ue haja quem pre 

tenda negai-o, pertence o actual regimen de im postos no Brazil. 
N:;, Eut·opa quamlo os senhores, na Idade Média, necessi tavam dinheiro para o luxo e as guerras 

privadas, que os arruinavam, emprehendiam a guerra a Terra-Sant:;, em procura de fortuna, e ven-
diam a seus servos o direito de se occuparem em certos tmbalhos, ele comprar e vende1· di1·ectarnente. 

O mesmo aq ui succede, substituídos unicamente na fórma de s ' nhores pelo EstJ.do . 
Assim pois, o imposto foi sempr e uma fórma, aca>o :,t mais essencial, da explor"lção das classes 

opprimidas em proveito das oppressoras . 
A monarchia engrandeceu-se e sua política pód~ resumir-se e m duas palavras : o rei er_\ um 

senhor, que em virtude de certas tradições e di rei tos adquit·idos, apl'Oveitaudo das dissenções dos outt·os 
senhores, entt·e elles ou com seus vassallos, cheJou a es tabelecer sua soberania sobre todos , que fomm 
esmagados sob o peso de dous despotismos sobrepostos : o real e o senhorial. 

A medida que augmentava o primeiro, diminuía o segundo, tomando outra fórma : porque os senhores 
arruinados, e não esperando tirar nada de seus antigos feudos, transform n,ram- se em cortezãos do rei, 
par,, obter seus favores; porém, - quem pagava esses favores? O pobra povo, que clamava inutilmente . 

O moderno r .:-i christão , como o antigo Pb araó, era proprietario do reino, senho t· de vidas e bens . 
A tradição judaica do absolutismo, perpetuada por S . Paulo e Santo Agostinho, deu ao facto brutal a 

sancção do chamado direito divino. 
Esta (ao parecer) autorizada sancção fez que Luiz XIV (o rei Sol) fizesse escravJ r em seu Jll amwl 

para uso do Delphim, o seguinte : 
« Eu sou o logar-t3nente de Deus . 
« Quando eu tomo uma rasolução , Deus me envia seu espírito . 
« Eu possuo a v id::t e bens de meu povo , em absoluta propriedade . 
« Eu faço ri co ao meu reino, despendendo muito . 
« A n~ção reside to:la, inteira , na pessoa do monarcha , etc. >) 
Isto é , J.lois, e bem claro : em baixo, a um lado, esta o povo e a nação ; em cima, a outro lado , um 

homem, represent<lnte do Jehovah biblico, convertido em Deus dos christãos. 
Representa a fé e quem duvida commette o crime de sacrilegio . 
O rei não deve contas ao po vo ; o chama seu, e, como o p:1stor as suas ovelhas, l he tit·a a lã , desan-

grando- o a seu bel prazer, sem que tenh:1 o direito de resistencia nem o de murmuração. 
Obedecer, submetter-se, dar dinheiro e prodigalisar seu sangue, si o rei o exigir- tal é o papel do 

povo, segundo a doutrina christã. 
Bossuet propaga esta doutrina, citando textos de S. Paulo, verJadeiro fu ndador do ~hristia

nismo. 
Em 1787, dons ann'ls antes d:~. re volução franceza , o presidente Lamoig non dizia em pleno 

parlamen to : 
« Só ao rei pertence o podet· sol:Jerano; só a Deus deve render contas do exercício da supt·ema auto-

ridade , e na sua pessoa res ide, sem dependencia nem par ticipação de ninguem, o poder legislativo.>) 
ão ha duvida possível : na monarchia antiga, na Europa, pouco tempo ante> da revolnção franceza, 

o imposto era a exploração do povo pelo rei e seus cortezãos . 
No Brazil , ai nda depois de sua independenc ia , o imposto é a exploração do povo, como m. França 

a:;t es da revolução , coma diff~rença, que sendo tambem do fisco , não é em proveito do Imperador nem 
do > corlezãos, senão dos protegidos e dos escoamentos de sua ma administ ração, autorizada quer por 
camaras unaniúles ou por maiorias submissas a governos impreviden tes . 
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Os monarchas absolutos não fizeram o menor caso da ruína do povo; na sua desgraça lhes era indif-
ferente que :i fome se accrescentasse a pes te ; - não tendo mais que tirar-lhe, os reis exigiam dinheiro 
para suas orgias e os caprichos ostentosos da Pompadour e Dubarry . 

Todos foram iguaes desde o avarento Luiz XI, alé o prodigo Luiz XV; para obter dinheiro todos os 
meios eram bons e legítimos segundo o direito divino. 

Alteravam a liga da moeda para fazer maior nume!'O com menos ouro ou prata nas cunhaÇêí2s, alle-
gando a ne cessidade, ou mesmo sem allegar nada, como o fizeram Pio lX em 1864 o o conselheiro Zaca-
rias em 1867. 

Faziam do trabalho monopolios reaes que vendiam ou alugavam. inguem tinha direito de exercer 
um officio ou profissão, fazer um sapato, abrir uma escola de dansa, sem licença, o que não importava 
outra cousa que comprar o direito ao rei . 

O rei podia assim fazer dinheiro de tudo, vendendo ao seu po•o o exercício do trabalho . 
O povo, é pois, o rebanho que, com rei absoluto, ou sem elle, com governos incompetentes, alimenta 

todos os vícios dos primeiros e todos os erros dos ultimos : assim é que o saque o leva á ruína primeiro, 
depois ao desespero e por ultimo á revolução . 

Vemos assim que na antiga civi lisação o ideal dos homens era viver a expensas de seus semelhantes : 
a fó rma mais característica era a conquista . 

No direito monarchico, o imposto é a exploração do povo pelo rei . 
Em ambos os casos existe antagonismo entre o interesse dos que pagam o dos que arre-

cadam . 
O imposto é a expressão deste antagonismo. 
As guerras, as loucuras e costumes dissolutos dos reis da França, Luiz XIV e Luiz XV, conduziram a 

nação aos abysmos da miseria, da desordem, e á impossibilidade de pagar os serviços publicos. 
O rei, porém , sempre tinha com que manter seú luxo e as festas da côrte. 
A aristocracia e o clero, consideradas como castas privilegiadas vexavam o povo com suas constantes 

festas e gozos e a ostentação de fortunas improvis1das, não pagavam impostos , recebiam em grandes 
partes os tributos, sob fórma de pensões, cargo5 de justiça e beneficios, arrancados aos agricultores, 
industriaes e commerciantes , promovendo por m;sa fórma a ruina do paiz . 

Apezar dos seus 80.000 agentes fiscaes, que sem consideração perseguiam e multavam aos contri-
buintes remissos, o governo chegára a encontrar-se sem r ecursos com que pagar seus embaixadores nas 
cortes estrangeiras . 

Luiz XVI chamou a Turgot, que propoz como remedio á abolição elos monopolios, do s privile.qios 
ela nobreza e cle1·o, a suppressão dos abusos da côrte e a liberdade elo t?'abalho . 

Porém o rei queria dinheiro , recursos e não reformas, e o substituiu primeiro por Necker, muito 
haiJil em expedientes e em contrahir emprestimos « peslilenciaes para, tapando buracos, sahir dos 
apuros de momento ; incompetente para resolver o problema . >> 

Substituido Necker por de Calonne, este, em tres annos, augmentou em 800 milhões de francos a 
divida publica . 

Convocada e reunida uma Assembléa de Notaveis, o governo expoz ante ella que - desde 1776 
(época da demissã() de Turgot) a 1786, tinham-se contrahido emprestimos de 1.250 milhões, e que o 
deficit dJ i784 subia a 684 milhões. 

De Calonne propoz, e a A<sembléa aceitou, as salutares reformas de Turgot (fallecido em 20 de 
Março de 1781); porém Luiz XVI a dissolveu e despediu o minis tro . 

O rei usava de seu direito de senhor absoluto; porem , apozar de sua divina senhoria, não tinha 
dinheiro; a ruina da nação subiu até elle, e então, confe:;sando sua incapacidade, appellou para o povo 
em beneficio seu e salvação da monarchia. · 

Luiz XV I assignando a convocaçã·J dos Estados Geraes, assignou a sentença con<lemnatoria da 
monal'chia absoluta no passado e para o futuro, porque equivalia assignar a confissão de suas faltas e 
de sua insufficiencia para remedial -as . 

Reconheceu a bancarot::t da realeza, arrastando nella o paiz cuja administração lhe provinha, 
segundo ella, pelo Deus dos chdstãos, a quem só devia: render contas. 
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A decre tação do go verno, que a r epresentação do Ter·niro Estado (o do J.'lOVo) no Parlamento fosse 
igual em numero ás das outras duas ordens, pr·ovocou a revoh1ção d~ 1789. 

O povo não quiz pres tar-se a servir de instl'Umento ao rei, que ne cessitava dinheiro, e não podendo 
obtel-o peh for·ça, o pretendia de sua prop;·ia vontade. 

O Ter ceiro Estado quer·ia qu :e o imposto foss e votado pelos representante·; da nação, que deviam 
fixar a cifra da maneira a mais con creta , e que o cle1·o e a nob1·ezapagassem as mesmas cont1·ibuições 
que o povo. 

Os im postos exis t; n tes não e3tando au to rizados pelos representantes cln, naçao, os consid erava m 
illegaes e pediam sua suppressão. 

Para muitas províncias pedia que .não fosse onerosa a cobrança da contribuição, e qu-3 esta fosse 
unica. 

A opinião pul.Jlica tinha-se pronunciado p ela idéa do imposto unico e directo. 
O accô rdo «contra os impostos inclirectos, que põe peias á circulação da propriedade terr·itorial, 

como de s 3us prod uctos, era geral; até o clero de Paris pedia a suppressão dos impostos indire ctos . ll 
A Assembléa Constituint e declarou, desde o primeiro dia, que o imposto tinh a sido ate en tão 

illegal: acct·escentando depois- que todas as contribuições deviam dis tribuir-se entra todos os cidadãos, 
sem distincção de classes nem c:1 tegorias e proporciomJmente ás faculdade > de cada um. Um senti-
mento de justiça inspira va est::~s m3didas contra E,s desig ualdades e abusos do r egirnen des thronaclo . 

Na famosa sessão de 4 de Agos to, fi cJu estabelecido: «Os pr·ivileg ios pecuni arioJ , pessoaes ou 
re1es, em matel'ia de subsídios, ficam ab~lidos para s3mpre . O imposto seri pJgo por· todos os 
cidadãos. l> 

O artigo XIII «da Decl:ll'ação elos Dil'eito> do Homem l> diz as>im: 

« Para manutençiío da força publica e as de >pezas da administração, faz - se necessario 
uma contl'ibuiçã~ commum, que se distl'ibuirá entt·e todos os cidadãos, a p1·o-1·ata ele suas fa-
culdades. l> 

Pa!'a demomtr,tr o espí r ito de ju>tiça e a boa interpretação ela necessidade do imposto par a pagar 
os devirlos serviços que o Estado deve administrar, citaremos o incidente produzido na redacção proposta 
no r espectivo artigo XXII, que começava com estas palavras: 

« Sendo a cont!'Íbuição publica uma parte que se arranca á propriedade ele cada cidadão .. . l> 

Mirabeau interrompeu a leitura, dizendo que o imposto não era um sacrificio da propriedade, senão 
um gozo commum . 

A Assembléa _comprehendeu o erro e modificou a redacção na seguinte fór'ma: 

« Art. XIV. Todo cidadão tem o direito, por si ou por meio de seus r epresentantes, ele 
c ertificar a necessidade da contl'ibuição publica, de consentil- a livremente, ele vigiar seu 
emprego, e cb determinar a base, a quota e a cluração . l> 

Essa é a definição de imposto, dada na Dec laraçao dos Direitos do H omem, que no a rtigo XX da 
constituição de 1793 modificou- se por es t1 fôrma: 

« Nenhuma contribuição póde estabelecer-se senão por causa de utilid·lde geral. 
« Todos os cidadãos tem o direi to de concol'rer ao estabelecimento das contribuições, de 

vigiar seu emprego e ele faze r dar contas a quem corresponda. l> 

A revol ução, como v e- se, transformou completam ente a idéa elo imposto: acetbou com a immor<t li-
dade insaciavel e irresponsavel de tributos ao rei, e e3tabeleceu que todos os cidadãos devem prove r os 
encargos publicas . 

Acabou-se com to:los os abusos que impediam a livre ci rculação, « todas as alfandegas internas, 
provinciaes e mnnicipaes, de >appat·eceram, declarando-se livre em toda a republica o tr·afico inte r·ior . l> 

Supprimiram todas as peias contra o trabalho livre e a circulação, que desde os tempos antigos 
pesavam sobre o r:ovo . 
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Desgraçadamente para a França, como para as demais nações que tinham mais ou menos apro-
veitado e haviam de seguir os salutares princípios que a revolução fl'anc eza innovara, o golpe 
de Estado de 18 brumario, elevJ.ndo ao poder um solclaclo feliz, foi a causa fa tal de que as 
reformas liberaes não fossem respeitadas , voltando a funesta reacção do poder pessoal em toda 
a Eu:·opa, abafando os rei> no bel'ço, a pl',ttic :.t do3 princípios libaraes e desenvolvendo perse-
guição extet·minadora contra os paladinos do progt·esso. 

Napoleão Bonaparte é responsavel, perante a historia, de ter retardado o pt•ogresso economico 
universal, qu3, fóra. de toda duvida, a revolução ft·anceza iniciou e teria systematisado para 
modelo in;:ontestavel. 

Napoleão I, grande utopista, foi o maior inimigo das sciencias, e particularmente da economia 
política; despotico e ambicioso, restabeleceu ~s antigas contribuições indirectas, os privilegias 
e os monopolios, faz Jndo recahit· sobre o povo as antigas peias contrarias á circulação e ao 
trabalho. 

Os governos arbitrarias que lhe succederam, como no segundo imperio, mantiveram a fune~ta 
tradição da realeza . 

A lnglatel'ra, desle o anno de 1844, pela r Jforma de Roberto Peel em favor do livre cambio, 
exhibe as vantagens do systema na sua pro>peridade conhecida. 

O movimento da opinião em favor do livre cambio é hoje importllnte nos povos livres de 
nos>a raça latina; a Hespanha está pt'e3entemente á ft·ente de3te movimento depois da restau-
ração de Affon2o XII . Este joven monarcha exhibe-se bastante intelligente, comprehendendo que 
a sua conservação no throno, tranquilla e duradolll'a, só depende de a1)o:ar-se na evolução liberal, 
ou do apoio que a esta prestar. 

Adeptos da verdadeit·a escola pratica, que é a que apresenta, discute e prova, servindo-se 
da theoria scientifica. o da estatística, vêde a quota de impostos sobrü a importação do café nos 
pl'incipaes mercados eut·op ~ us, pela qual prova- se que a Hespanha, apezat· de produzir café em 
Puerto Rico e Cuba, t; m impo Jto menor pat·a a import·01.ção estrangúra que a Fl'anç.1 c a 
Italia: 

F1·ança .... . . .. .. . ... . pOl' 100 kil ... . ............. . francos 156. 
Italia ...... . ...... .. . . ---- (em liras equivale nt ~ ao franco) .. . )) 80 . 
He3panha idem ...• .. . ---- (em pesetas idem idem) .. . )) 50. 
Austria ......... . ... . )) 36. 
Suecia c Norueg.1 ... . ---- (florias 40) equivalentes a )) 84 . 
Allemanha ...... .... . por i /2 kil. ( pfennings 17 1/2) 100 kil. igual )) 42,20 cts. 
Belgica ... ... . .... .. . 100 kil. ................................ . )) 13,20 )) 

Iuglatert'.l. .... . .... . . libra ( penny 1 1/2) 100 kil. igual a )) 34,72 )) 

Suissa . .. .......... . . . 100 kil. •.. .. .... .. . ... .. ...... .. ........ )) 3 )) 

Hollanrla, livre de direitos. 
O Bt•azil deve, como em out t·os mel'cados, fazet· conhecido sou café nos m, rcadoa hespanhóes, 

pois é g rancb no paiz o consumo que se faz ch bebida , apez:ott' de não ser bem preparada nos 
cafes e cstabJlecirnento:;; publicas , on :le se sel've. 

Na Fr.mça, ganha cada dia mais tel'rJ no a implantação do mesmo systenu aduaneiro, como 
unica bas J do pro; resso e::onomico : o gove l'!lo da Repnblica tendo consultado os economistas, 
estes tem claclJ parecer em favor elo livre cambio, opini:io que ha sido premiada nos concurso3 
economicos a coroad1. n :> ultimo elo Instituto de Fl'ança . 

A pl'eponderancia e o pt•ogres>o e~onomico ela R9publica dos Estados - Unidos é sómente de-
vida ao liVt·e ca mbio; sy.;tema implantado de s J t~s primeiros t Jmpos . 

Não é exacto, como S) fe~ as>oalh8.l' pot· um Ol'gão da impl'ens.l cbsta cót't3, no dia 8 de 
Dezembro ultimo, sob a epig t·aphe .As T ar ifas , que o regio.1en (e não o systema) proteccionista 
aduan ~ it·o actual dos Estados-Unidos sej(l. al'gumanto, n ; m menos que possa este ser sempre 
(nem nunca), invocado com exi to contt'á os livre cambistas , porque estes sabem perfeitamente 
o que se dá, e com vantagem contestam havet· sido aquelle o meio p elo qHal tem surgido a 
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prosperidade industn"al e mercantil que assombra o mundo; e por isso nem deve servir de 
exemplo para estudo e meditação , senão de censura . 

E como muito bem diz o distincto economista Mr . Alfred JourJan, laureado ultimamente pelo 
Instituto de Fra nça_no concurso para discerni r o premio-Rossi-o retrocesw dos Estados- Unidos do 
systema de livre cambio para o regimen proteccionista só prova uma des:Jrção da liberdade; um 
passo atraz lamentavel da grande Republica, menos justificado, nos momentos em que as nações 
que se regem ainda pelo proteccionismo aduaneiro intentam um passo avante na larga es trada 
commum, verdadeiro caminho da liberdade que conduz á prospsridade . 

Felizmente para nossa época, de est udo constante, os erros não perdmam nos povos ac tivos: 
por isso temos a mais lisongeira esperança que a comparação, tão infelizmente apresentada pelo 
orgão citado, como arti ficio, ficará vencida por nós com a seguinte transcripção, verdadeiro 
argumento pelas razões em que b:ts.eia- se : 

Na Revista Comme1·cial A merica1w , que se publica em Ncw-York, em seu numero 11 de 2 
de Novembro ultimo, sob a epigraphe Libm·dade do Commercio, lê-se o seguinte : 

LI BERDADE DO COMMERCIO 

« A notavel mudança de idéas em New England sobr0 a questão de liberdade do 
commercio não é difficil de explicar - se . Já passou-se o tempo que um simples pt•<Jjuizo 
tradicional era sufficiente para arrastar os fabricantes para as filei ras dos opposicion istas 
contra a liberdade do commercio. Gradualmente uma investigação commercial razoavel 
produziu effeito de acabar com este prejuizo; e o resL1ltado da comparação da~ cond ições 
neste paiz e na Inglaterra vai operando de fórma que os fabticantes j á começam a 
conhecer que o E eu maior inimigo é o sys tema proteccionista. 

O Septembe1· Consular Report, publicado pelo State Depr.wtment com relação !ls fclbricas 
de tecidos de algodão e lã na Europa, es tá repleto de factos, que mo >tt·am as desvan-
tagens que soffrem os fabdcantes norte-americanos em consequencia do presente systema 
de direitos. Por exemplo o relatorio de Mr. Albert D. Shaw, consul em Manchester, 
sobre a industria de fazendas de algodão em Lancashire. Grande parte deste rela torio é 
dedicado ao estudo do « custo compara tivo das manufacturas de algodão na America e · 
Inglaterra . » Por este documento official os fabri cantes norte-americanos verão quaes são 
as vantagens dos fabricantes e operarias inglezes, e que o chavão d0s monopolistas , a 
saber- o English pauper labm·, é, simplesmente, un canard . 

A leitura deete rela torio, na analyse dos custos das manufaclura~, fornece a evi-
den cia de que a desvantagem dos fabricantes americanos n :1. competição com os fabricantes 
inglezes é directamente devida á tarifa. Felizmente os fabricanles de New Eng land jà 
começam a comprehender esta verdade, apezar das promessas phantast icas dos membros 
da commissão da Tarifa. >> 

A Tarifa aduaneira foi elevada nos Estados Unidos depois de sua guerra de secessão, como meio de 
obter recursos para extinguir mais rapidamente a divida publica. 

O r esultado, tem Eido negativo, demonstrando a estat istica menor renJa que no tempo do systema 
do livre cambio, além de que as industrias americanas resentiram- se pela concurrencia menos onerada 
dos produ c tos inglezes. 

Nomeada ultin::amente uma com missão para rever a tarifa e reduzir os direitos, e !la propõe : 

« Que se faça nos direitos de consumo uma reclucção que o relatorio calcula ser em geral 
de 20 •/. , e que a commissão recommenda que seja de 25 9 / 0 • Muitos artigos levados pat·a a 
« lista livre» e os direitos sobre commissões e despezas de embarque devem ser abolidos no 
parecer da comm issão. 
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« Rscom!Ilenda- se no relalorio que os dirai tos sobre tl'ilhos de aço sejam reduzidos de 
28 dollars a 17,92 por tonelada; sobre fazendas gross::ts de algodão propõe-se a re::lucção de 
um terço, e de lã um quinto . O ferro solfre a reducção de 10 a 20 °/ 0 ; fio de arame 20 a 30, e 
artigos miscellaneos, ch 15 a 25. 

«Sobre o assucar a propos t·1 reducção é de cerca de 15 °fo. » 

A opinião geral e favoravel ao parecer da commissão, pronunciando-se em toda a Republica contra 
as doutrinas proteccionistas e pediado novas e impo i·tantes reducções na actual Tarifa aduaneira; 
começa, pois, a derrota do proteccionismo nos Estados Unidos e d3sapparece o grande artificio de invocar 
esse falso modelo. 

Os excessos do pretendido proteccionismo do lmperio e seu funesto regimen, prohibitivo ate do 
trafico interprovincial, r ecebe u golpe mortal do commel'cio d<J Pemambuco, secundado pe lo da Bahia e 
hoje por todas as províncias do Norte. 

Cas tigo pratico para que sirva de lição aos hnnens pmticos que pretendem guiar a opinião com-
marcial da capital do lmperio e entendem que « ninguem tem o direito de protestar nem representar 
contra os impostos» que os poderes publicas decretam ! 

O bem estar da Nação depende, e muito, do respeito dos Po.leres Pablicos aos direitos do cidadão, e 
estes direitos não são por outra maneira respeitados que com boa e moral administração. 

Por outra parte e pela imprensa: primeiro a Ga;;eta ele Not icias, tem feito intelligente 
e habil propaganda em fwor do livre cambio, como agora a F olha 1Vova. Ambos orgãos bem 
conhecidos como independentes; qualidade qu e os isenta da veleidade dos outros, que têm tl'atado do 
assumpt0 . 

A Associação Industrial tom feito tambem Ollvir sua palavra nes tes solemnes momentos, decla-
rando- se pelo systema livre cambista . 

Es ta importante victoria em favor da verdadeira doutrina e de summa importancia, por isso tran-
scre~·emos a declaração que a consubstancia . 

Diz a A_ssociação Industrial: 

«Não pertencemos :i escola proteccionista. Temo> a livre permuta co:no a fórma, typo das 
relações do commercio internacional, como temos o Chrislo como o typo da virtude humana. 
Tl'abalharemos para alcançar a perfeição do modelo, isto sempre, mas como se dá com tudo 
neste mundo, temos pot· força que pe!'conar os degraus da escada longa e íngreme que nos 
levar:i á perfeição almejada. l) 

Tambem achamos de opportunidad , a transcripção, na integr,l , dos topicos que o distincto e illus-
trado republico b!'azileiro, Dr. Joaquim Nabuco, dedica á Commissão Pariamentar de lnquerito na sua: 
ultima correspondencia, datada de Lond!'es a 30 de Novembro de 1882, public:1da no Jornal elo Com -
mercio de 24 de Dez~ mbt·o ul timo. Eil- a: 

«Quanto à seg unda Commissão, o m~u des Jjo é que ella veja na sua primeira ra união os 
p3ri gos de um a cul'a proteccionista. O proteccionismo não curat·ia nenhum dos males actuaes 
e crearia outros novos . Que haja inclustrias de toda a ordem no Brazi l , todos os brazileiros 
devem at·dentgmento desej ar, mas industr ias ao ar livre da concun.Jncia, sem oppressão da 
communhão , sem monopol io, que se prev.üeçam das vantagens naturaes da pt·oducção das 
materias primas no paiz, da proximida.le das zonas consumidoras e dos direitos elevadíssimos 
de importação. A phmse de Stuart Mill, qug o proteccionismo póde ser util em paizes novos, 
julgada à luz ela experiencia das colonias da Australia, parece uma aberração daguelle grande 
espil'ito. O Brazil já é um paiz p1·otoccionista em larg,t escala, querer ir· além é fechai-o 
ao commer .c io e ás 'industl'ias estrangeims. Os opel'arios devem ser os prim~ iros a ver a 
iilLlsão com que lhes acena o proteccionismo de tt·il.balho e sal wios altos: não é quando tudo se 
tornar mlis cu·o que a condição dell es ha cl.e melhoml' e e sempre com a e:s:to silo feita ás 
classes pobres, que não podgm alfl'ontll' os altos p:·eços produzidos pelos cliraitos de alfandega, 
que o proteccionismo conta. Elle não póde àal' dinheiro aos operar ias, o que ha de fazer e tirar• 
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lhes o ul timo vintom de ecouomin.. s p r r;. s n Druzil jt~ sito í1ltos do mn. is pnm qu so possn. 
elevai-os ~indn. · ll.l t\ cl(>sse, por ·m, estou certo, só lltL de per ler con1 isso, e, no em tanto, 6 em 
UOill d SSt\ q ll SO f<d l n .. 

O liYr •:11nbi tom tnmb m su11 r preson laç~t no Pn.rlamento ·omo no Senado . Não faltt>m, ]!O i~ , 

ostarlis t-11s qu possnm impln.ntn1· o systom<t n. lm 0ll.do. 
Aos qu nt~ud m ~ ostn.r fir ta~/11 •atu viu ulados :10 gr<IPO dos p roteccionistas, por necossich1do 

resul~nnb d!ls ·ir 11 111 sttm ias , ntLO ô possivol convencer que 13t·azi l não osttl impossibil itado de levar 
:\ prnliea o yst ma do line camb i ; a esl:n n. ap1·osentud.t ó a de todos os utopistas: - que não se 
n11dn <! nm di:\ par:1 utr l<Jtb n or ,nnizn<;ilo tdbutnria de um Estado - o outras quo poderiam ser 
qu 1li rknd:u; d pí\trnnha m outr orgií de publ.icid t~de . 

A folha das dtuu naWI' .; a .~ quer l t\ 2 t• nc rediLar que os i1ltBrcsscs particula1·es de seus socios , n 
qu sempr d<' o nome ti - c inaw~sl tmc ias - siio os interesses dn Nação : sendo qu , para poder 
mnd.tr :-llgum re <>imeu , o muito n ' ess:wio com o;:1r alg11m dia , pnra poder chegn.r ao tal temido - outro 
dit. 

Algu ns t im mlos p rg uutnm : como sub>tituir os impostos iudit·ectos 1 A uns e outros, con-
1-'.lsl;uno.s ·om t\ tod s: pel impostos rlire ·t s Ll oyi ,Jos: is to ·, pag ando as classes ricas o dominantes que 
~t · hoje t.lm d' ·t:rulnd do privileo-io dos aatigos se11l!orcs (cmda es . 

imp S tO le rrit in \ e Ulll dos que O póde Ostn.b ele OI' pal'a ÜIZOI' a su bstituição . 
Pm'<> üupla.ntnt· as ret'onu,ts, tom este púz novo a vantagem de pod r compar ar os exemplos da 

~ r ·n d valho mnud por e1 la c mprehenlier que ca1·ece tomar as r deus do Estado um minist ro dns 
i~dS do Tur <>ot o 1 Roberto P eel , com 1\ ·ompeteucia e energia que esses Estadistas demonstraram 

p:l . bem . 
~'~.:> c onom::.s d muito que fi<> ura. iarlebita ou xcessivame nte no ot·çumento, e a ex:tincção dos 

pri>ile"'i - o abusos loruarin.m me nor a despeza por um lado, c augmentat·iam a t•eceita por ou tro pela 
a e do imposto a pro-mta das faculd:1des de todos os cidadãos. 
melhor systeru:1 de impostos é o mais simples e me nos complicado : pois, segundo Montesquieu, 

a 1 · plici , e d impost.o produz >exames . 
O c, p'ml nao a".l impos s : pr iYileo-iado pelo Estado no emprego das apolices, é procurado con· 

regos imp.lr antes ac umulados nos protegidos com grandes soldos, etc. 
Ih,,. s r· ópae;; c s:u u i as a. outras que convem &xtirpar e cujo detalhe seria longo, pesam, c 

i.:;. · i \miy."io .l riqueza. publica. 
e e.o>.~r · a,. o line c mbio apparentemente, parece, que abrir ia dc ficit maior no 

o~ 1:? o : porém não é assim . 
Rs ~belecidas as verda eiras :lLtribu ições do Esta::lo, tem de desapparecer ver bas impor tantes da 

e.spez.., .•. 
R~ ôr 'l o o sy:; ema de impost.os, re uzindo os ac tuaes iudit·ec tos e c1·eando os competentes direc tos, 

a e rtv.~ in>esti~ção ha de descobru· escoamentos importantes ato hoje prot egidos, com 
pref izo dos · ter~s.s~s gemes . 

A ind •tria nacional terão o impulso d evido com a reforma geral , pela 
· as m:mifes tações da legalidade ecouomica e o Brazil poderá. desenvolver suas 

é hoje nll maior parte inex ploradas. 
_ -~ i3 l= ' o:nsns para este .o-ran:iioso commettimento de que a Nação tanto carece . 

. :a~ da Brazil, por se u vasto territorio e variados climas, não póde ser melhor, e 
õiES .3 !12e·.u:r ~s :-mc·paes da producção nas condições da base economica para produzir muito, 

O 3.a ~ '";c,· ~:r !la "'ez.e, a;; elemenws para pr oduzir mais que nenhum outro paiz do mundo 
- . -=-~KJ~ 

- CE: parn t<Jio se consumo e qne desgraçad -t mente hoje im porta, podendo colhei- os 
··,. Eê: a\\1> !lt, e ~I> _ \ar 03 e ;!;cedent€s , tem, sem expbrar na proporção devida, rmas importa ntes ma-
d e/ :a = s~maJ: " · ""~' :õ<SI!!S caudalosos rios (para cana~s de irri gação n as provincias e especialmente a do 
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Ceará, qu ·, não só tem solfrido os horrores da secca conh'3cida, como está wnstant'Jrnentr; am~al}!lda d•; 
outra nova que concluirá pot· augmentar a emigração da província, de'xando-a de;erta 'fll&n<i9 a cana-
liaação de seus rios poderia transformai- a em um Eden) . 

A immensa riqueza do Brazi1, oro toda• as matarias primas conhecidas, não tem s 'diJ apn;·~·t,..12 

ató hoje para desenvolver a industria nacional, altingindo as proporr;ões de - grand'; indUBtria - ; a.z 
materias p t·imas : algodão, lã , couros , IJorracha, ferro e outras tambem muito iror,ortant'?s, exportar - "" 
para o egtrangeiro, 'llém do r1ue , possuindo minas d•; c:.rvão, não são tCY.lás expliJradas, dr;s,p~ ::z and<:>-1!'3 

assim esta fonte de ric1ueza como pr·incipal motor de nossa época e importando-o para sr:u conEili!IO . 

N:ts cúndiçõ ,a naturaes expostas , não ha paiz nenhum superior ao Br-azil ; o phenomeno qu<; dá-c'! r; 
de r;eu definhamento, está. nos homens que t<3m dirigido sua administração : não h a negal-o . 

Tendo terreno como o Brazil tem, pód'l e de·•e produzir o necr;ssario }iara todo 8'311 COnEUmo. e o~ 
excedent~s par.l a exportação, e está, portanto, indicado para gozar 03 b; neficos resultados do linee.aool,io 
em proveito de sua exporlação. 

-ão ha, pois, defesa possível, por mais inteUigente que seja o aophista qn<J a quiz'>r !mstenl2.r, m:e 
favor da continuação, no Imperio, do regimen protector . 

A Inglaterra tendo que importar todas as materias primas pa:a suas importantes indru;!r'::.s, ~ 'J 

pelo livre cambio tem attingido ao ~;eu colossal progre3so. 
Entretanto , as ma terias primas do Brazi l , sem d~ixar re;;nltados 1·1PJ.IJS ao rodncl.c:J!', nem dis!.r:· n' 

a. riqueza no paiz, são expedidas aos mercados industriaes estrangeiros para ..-oltarem rn.ar:ufa~rnl!";sd&a, 

sobrecarregando ao consumidor com as despezas e fretes conEe<nrintes os ele-;adoi! dire: r~s prvter:t'J:re'J 
de importação, e os lucros e commis;;ões dos fabricantes e interm<?diario:- estrange':os . 

A consequencia a tirar destas conclusões não é mn.t<J lisongeira para o;; :-e5poiB!FB·s d-; ;;-.~- =:;-

lhante aberração. 
Sempre é tempo de r·~mediar o mal, e o commettimento aetual da digna Commíssiío Paria <:!l ~!!'I!!& 

lnquerito póde indicar a devida solução : para começar a iro_lantar o sys ~ma do li·,-re cai'I!ifo . y'f-.:; 
ser vi r de po.1te o parecer r'ó<lativo ao quesito : 

X 

«O qu() mais convem : uma tarifa geral un iforme, firm-ada pllr lei, ou tar'ías co ve _ 
cionaes estabelecidas segundo estipulações d'l trata<IO!; int'lrnacionaes ? 

« Estabelecida a tarifJ. ger.tl, qua~s as concessões que. por me:o de ratad03, eonyem ott&r 
em bem de nosso commercio e i ndust ria ? » 

Sou· de parecer : 
Que, como medida temporm·ia, e até ter combinado o systema de impostos que deve substituir ao 

actual reg i men : 
O que ma is convem é negociar bons tratados internacionaes de commercio , 
Por elles o Brazil poderá obter importantes reducções nos direitos de sua producçào nos mercados 

do estrangeiro : bem se vc, que ha de ser pela· troca ou reciprocidade que o Bra.zil tambem ha de re-
duzir os direitos de importação para as mercadorias e productos das nações com quem ajustar o tratado . 

Será um passo avan te, mais ou menos limitaio , porém certo, em favor do livre cambio. 
As condições geracs de um bom tratado de commercio podem reduzir-se a tres : 
i.• Por tempo l imitado. 
2.• Con tendo a clausula de nação a ma.iB favo recid!!. . 
3 .• Que haja compensação entre as vantazens reci procamente est ipuladas. 

8 
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As eondiçõas economicas e ·in dustL·iaes do paiz podem e devem modificar-se, pelo que o prazo do 
Lratado devo ser mais ou menos limitado pelo calculado necessario para a evolução que se pretende . 

A segunda condição é necessaria para gual'd ar o devido equilíbrio da concurrencia entre todas as 
nações que posteriormente ao tratado feito possam obter condições mais favoraveis . 

A terceira clausula é muito importante, p<1!'a evitar duvidas na interpretação da e:s:ecução do tra-
tado; deve constatar qual a reciprocidade, especificando tam bem sobre que _generos e productos: si o 
Brazil desgt•açadamente hoje, não tem grandes industrias e só se preoccupa do café para obter a reducção 
de direitos nos met·cados consumidores, este euo economico, cujas fataes consequencias faz em-se sentir 
presentemente, não devendo perdurar, deve Ler- se em conta nos respec tivos tratados, para que a reci-
procidade compreheuda todos os productos e industrias que o Brazil es t:i chamado a expot•tar. 

Termin ando o meu p:,trecer so bre A Tarifa citarei o que a respeito do systema do livre cambio diz 
Mr. Alfred Jourdan sobre suas consequencias com r'elação ao Estado, na sua importanLe e laureada obt•a 
Du r ôle ele l'Etat clans l'01·dre éc onomique : 

« A consequencia rigorosa (do livre cambio) diz : e que o Est1clo não tem mais a intervir nas per-
mutas~nte rnacionaes nem nas interno.s, se não para velar, de uma maneira geral, pela segurança dos 
negocian tes. » 

Referindo- se á França termina seu interessante capitulo XIII sobre o livre cambio, aconselhando : 
« Não retroceder, não voltar a anelar com as muletas que tem repellido, e dar de tempo em tempo 

um passo avante . » 
Acerescenta : 
« Póde tolerar -·se a protecção; porém não deve-s e ensinar senão o livre cambio. >> 

A digna Commissão Parlamentar de Ioquerito terá na devida conta que a França tem implantada 
- a grande inclustl'ia - pelo que, produzindo o necessario para seu consumo e exportando muito, o 
regimen protector não prejudico. seu consumidor, que aliás necessita elo livre cambio para obter ela 
Ing laterra a livre entrada dJ seus vinhos, como tarubem favorecer sua exportação geral nos direitos de 
importação, nos outros mercados estrangeiros. 

Achando-se a França nas condições citadas, não podem estranhar os entendidos que Mr. Jourdan 
diga, referindo- se ao seu paiz, que póde tolerar- se a protecção. 

Porém, como o Brazil Lem que importar qu asi a totalidade ele seu consumo, a p1·otecção converte-
se em flagello para seus habitantes ; além dos altos direitos de importação que seus productos so ~l'rem 

no estrangeiro, como r aprezalia de sua Tarifa aduaneira; e por todo o exposto não póde tolerar-se no 
Imperio o actual regimen de impostos. 

BANCOS E MEIO CIRCULAN TE 

Quesitos 

« Ha abundancia ou deficiencia de meio circulante 1 
« Póde-se fixar os limites dentro elos quaes a nossa circulação fiduciaria eleve conservar -se 1 » 

O meio circulante hoje no Imp9rio é de papel- moeda inconvertivel - emittido, em sua maior 
parte, dil'ectamente pelo Governo. 

Sua origem data da emissão de ·notas do Thesouro Nacional em substituição dos bilhetes do primeiro 
«Banco elo Brazil »que principiou suas operações, nesta praça, a 11 de Dezembro de 1809; sendo que 
por motivo de sua pessima administração estava insolvavel desde antes ele 1821, época em que já não 
tinha reservas metalli cas, com que trocar suas notas. 

Cumpria proceder-se á liquidação judicial ào Banco ; porém, desgraçadamente para o Brazil, os 
interessados aceitaram a interferencia elo Estado em questão essencialmente commercial , creando a 
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origem do erro que ainda persiste, contral'io á legalidade economica monetaria, com a aceilação e pas-
siva submissão ás indebitas delibe!'ações governamentaes de 28 de Julho dlil 1821 e 23 de Setembro 
de 1829 . 

A primeil'a das deliberações citadas mandava suspender o troco dos bilhetes em metal pelo valot• 
escripto, autorizando o Banco para as trocar na seg uinte proporção: -75 °/o em.bilhetes miudos , 15 °/o 
em moeda ele ouro e prata e 10 •/o nas de cobre ! 

Em o 1• de Abl'il ele 1829 o clescl'edito do Banco fez attingir a depl'eciação de seus bilhetes a 4 °/o 
contra o cobre, 110 °/0 contra a prata e 190 •/o contra o ouro. 

O cambio sobl'o Londres desceu dos limites reaes , a 23 pe nces por i$, como hoj e e sempre ha de 
acontecer em caso analogo, por.1ue a clifferença de es'tar abaixo desses li mites foi, é e será tambem 
sempre, a prova e a medida d a dep1·eciação do m eio circulante , papel-moeda inconvertivel . 

A segunda delibel'ação foi a dissolução elo Banco, pedida pelo Governo á Camara dos Deputado;;, 
cujo projecto foi a pprovado e sanccionado no citado dia. 23 de Setembro de 1829. 

A lei r _,conheceu como divida nacional a elos bilhetes do «Banco do Brazil ». 
A somma ele bilhetes em circulação , não estando devidareent"l escripturada nos livros do Banco, 

deu origem a muitos exames , até verificar-se ser de ... . . . . .. . .. . . ...... . . .. . . 19 .017:430$000 
correndo sàmente á substituição.. . ..... . ................................... 18 .773:803$000 
faltando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 :627$000 
julgados extraviados . 

Depois de reco rrer-se pelo3 commüsarios do Banco, até o julgamento ar bitral, ficou estabelecida a 
divida do Thesouro para com o Banco em 18.301:097$000. 

Em 1835, pela concordata de 3 de Abril, entre o Governo e os commissarios do Banco, s , ajustar~m 
as contas, tomando a si o Governo a respon sabilidade das notas por encontro de seu debito , e ainda está 
hoje por ultimar seu recolhimento como a liquidação e compensação determinada no art. 10 da con · 
venção cita da ! 

A fatal tradição desta ind~bita interferencia do Estado , tendo sido segu ida nas crises de 18&4 
e 1875, é a causa da p3rturbação economica que pesa sobre o l mperio , e não ha de dissipar por certo a 
desconfiança geral, nem evitar-se-hão suas más consequencias pelo statu quo ameaçador, de novas 
interferencias. 

Demonstrada a origem do meio circulante do B1·azil, as emissões de papel-moeda do Thesooro 
Nacional, que lhe têm succedido , constam da tabella n. 5 do Relatorio apresentado á Assembléa Geral 
Legislativa na seg unda sessão da decima oitava legis latura, pelo illinistro e Secretario de Estado dos 
Negocias d:1 Faz enda, Conselheiro 1\'iartinho Alvares da Silva Campos . 

E' lamentavel a falta de publicidade das operações do Thesouro Nacional, limitada e confGsa, nas 
tabellas dos rela tarias dos Ministros, apresentados sàmente :i Assembléa Geral LegislatiYa . 

Este regimen de resérva , nada constitucional, produz justas desconfianças n0 po1·o ;;obre a distri-
buição e emprego dos dinheiros publicas, além de que é contrario ao direito moderno para rego.lar o 
credito publico . 

As condições essenciaes do credito publico-são, neste paiz, completamente desconhecidas , e isto se 
prova pela falt J. absoluta ele sua observa ncia ; as duas condições principaes, segundo Pastor, são : 

« Nivelação dos orçamentos, isto é, equilíbrio entre as despezas e a receita, de modo que a im-
portancia dos impostos seja sufficiente para saldar os encargos ordinarios do Estado. A exist.encia 
de um deficit permanente revela uma de duas causas; ou má administração ou um vicio organico 
nas instituições políticas ; e qualquer dellas basta para retirar a confiança publica, porque, como 
tel-a em um governo que dissipa os interesses que lhe estão incumbidos, ou os empreg a em 
leis abusivas, que em prazo mais ou menos longo hão de dar ol'ig em a uma revolu ção mais ou 
menos violenta .» 

A outi'á condição do credito publico a observar pelos governos, é : 

« Publicidade nas operações do Thesouro, porque, com effeito, quando estas operações são conhe-
cidas, cada qual pàde formar uma idéa exacta da situação da Fazenda, e julgar do grau de solidez 
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quo ofl'erecem as est ipulações da mesma . Não haja temor que o conhecimento da verdade prejudi-
que ao credito elo Estado, ainda quando se achar em circumstancias bem apertadas ; por muito que 
estas o sejam, sempre as aug men ta a imaginação, quando ellas se' occultam e disfarçam . Fazem 
muito mal os governos que , ao ver a Fazenda em uma diffici l si tuação, fecham- se na mais profunda 
reserva, pensando assim enganar a seus credores e prestar ao paiz um serviço ; o mysterio crêa ou 
aug menta a desconfiança , bem longe ele distanciai-a ou climinuil-a. ll 
A fa lta ele publicidade, a confusão e carencia de dados detalhados elas operações do Thesouro Na-

cional , nas tabellas elos relatorios, nos privam da. exactidão nas cifras da emissão em circulação, como, 
da devida analyse das publicadas; pelo que nos limitamos a chamar a altenção ela Commissão sobre 
as parcellas que levam o signal ele interrogação, na carencia do respectivo e necessario detalhe oflicial. 

Emissào de pa1Jel- n1oeda 

Eis a tabella n . 5 elo citado rela torio : 
Importancias emi ttidas em substituição elas notas 

elo extincto Banco ( ~) e elas ceclulas dadas em 
troco ela moeda de cobre . .......... . . .. ... .... ... .. . . 

Idem por conta da Resolução Legislativa n. 91 d'l 
23 de Outubro de 1839, para supprimento 
de de(ici t . ... . . .. ...... . ..• ... .. . . ... ....• 

Idem, idem da de n. 231 de 13 de Novembro de 
1841, deficit . .. . ........ . . . . .. . ..... •...... 

Idem, idem da de n. 283 de 7 de Junho de 1843, 
deficit . ......... . . .. . ........ .. .. . .. . .. . . . 

Antecipações fei tas ao Thesouro : 
Em 1845 e i 846 . . ...... .. .. ...... . .. . .. . . ...• 
De i 865 a i867 ........... . ..... ..•... .... . ... 

Importancias emittidas em cumprimento da Lei 
n. i . 3-!9 de i 2 de Se tembro de i 866, a saber : 

Correspondente aos bilhetes do Thesou1·o per ten-
centes ao Banco do Brazi l . .......... . ... . . 

Idem ao valor dos metaes comprados ( ~) pelo Go-
verno ao mesmo Banco ............... . ... . 

Idem á divida do Thesoul'O, proveniente do resgate 
do papel-moeda feito pelo dito estabelecimento 

Credito da Lei n. 1508 de 20 de Setembro de 1867, 

6. 075:000 .000 

4.704:529$000 

1.i50:000$000 

i . i 85: 884$000 
10 .220 :430$000 

3 .837:700. 000 

25 .766:681$000 

1i.000 :000$000 

para despezas da guerra do Paraguay .. .... ... .. .. .•. .... .......... .. 
Emittido por conta do cre:l.ito de 40 . O::> O: 000 _'000 

concedido pelo Decreto n . 4232 de 5 de Agos-
to, para o mesmo fim .... . . .. .• ... . ... . ..... .... ..... . . .. .....• . .. .. 

Idem em virtude da Lei n . 2565 de 29 ele Maio de 
1875, para auxi lio aos Bancos de deposito ( ~) . ... . .......•..... ... ... 

Remettido ao Thesouro por conta da emissão auto-
rizada pelo Decreto n. 6. 882 de 16 de Abril 
de 1878 . ... . . .. ...... . .......... ... ..... .... .... . .. . . . . .. . .. . .. . . 

Total ... . ... . . ...... ... ......... ..... ... .. . ........ ..• 
Comparada esta emissão com a existenci a em cü·cu-

lação em 31 de Março ul timo, na importancia de .. ... . . . . .. .. ... . . . ... . . 

Nota-se a differença para menos ele .. . .............•...... ..• .. • .• ...... 

33 .888:122$000 

11 o 929: 529$000 

11 .406:314$000 

40.604:381$000 

50 . ooo . ooo. ·ooo 

23 .389:505$000 

() . 148 : 500$000 

40 .000 :000$000 

220.366:351$000 

188 .110:973 ~ao 

32.255:377$500 
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A qual provém do seguinte~ 

Impot·tancia amor tizada pelo Banco do Brazil .. . . . 
Idem retirada ela circu lação por terem cessado 

os motivos pelos quaes foi promulgada a Lei 
n . 2 .565 de 29 de Maio de 1875 .. , ... . .... . . 

Idem elas notas retirdclas ela circulação por terem 
perdido seus valores na fórma da Lei .. .. ... . 

Idem recolhidas em tt·oco da moeda de bronze .. . . 
Descontos que soffi·eram di versas notas ...... . ... . 

17. 500:000$000 

9.148 :500$000 

3 .146 :736 ·ooo 
i o 894: 588:·500 

565:553 ·ooo 
32.255.377$500 

Secção de substituição do papel- moeda, em 15 de Abril de 1882. - O f o Escripturario, Joaq_uiot 
I gnacio da Ctmha T avares. » 

A emissão de papel-moeda do Thesouro Nacional é contra as regras da legalidade economica, 
assim como a dos l;ancos que se têm amparado do curso forçado. 

A somma de papel-moeda circulante em 3 de Janeiro deste anno era approximadamente como 
se segue, a saber : 

Do Estado .. .... .. . . . . .. ... .. . . . . . .. . . ... .... .... . . . .. . .. . ... . . . . . ... . 
' Bancario : 

Do Banco elo Brazil ....... .. . . . . . ... . .. . .. .. .... . ... .. . . . . . ... .. . ... . 
Do Banco do Bahia .... ... ....... .. ... .. . . .. .. .... . . .. . . . . ... . .. .. ... . 
Do Banco do Maranhão . . ...... . . . ..... .. ..... . .. . .... .. .. . .. . ........ . 

Total. . . .. . . . . . .... .. . . ... . . . . . . .. . . . . ..... · . . . ... •... 

188 .069:417. ·ooo 

21.660:000 "000 
1.135:675 ·ooo 

103 :475$000 

211. 058 :567 000 

A at.tribuição indebita do Estado para arbitrar recursos por emissões inconvertiveis para attender 
aos cle(icits constantes dos orçamentos, as despe1.as àa guer:a do P araguay como para o chamado au-
x ilio aos bancos em 1875 e pat•a p3gar lodos os serviços da Nação, são as causas da perturbação eco-
nomica com grande detrimento da justiça, da l iberdade, da prJpriedade, da riq uez a, da igualdade, a 
fi nalmente do progt·esso do Brazil. 

Não ha ab unclancia nem cleficiencia de meio circulante hoje no Imperio , como provaremos com as 
seguintes ci tações : 

Roberto P eel, cuja autoridade na ma teria é bem reconhecida, dizia, referindo-se a moeda-papel: 
« Quando se trata de moeda, o que se necessita é a q_ ota l idade ; emquanto à q_ otantidade, ella se 

por à virtualmente em relação com as necessidades ~·eaes da circulação de cada Estado . » 
A qualidade do meio circulante elo lmperio não póde ser de peior origem, e, emquan to á q_ uant ida!ile , 

citaremos as explicações apresentadas à Assgmbléa Geral Leg islati va no respectivo Rela torio do nli-
nisterio da Fazenda, pelo ConselheirJ José An tonio Saraiva . 

A' pagina 18 do citado Relatorio, sob a epigraphe J 1t<os e Ditferenças de cambio, le-se no quar to 
to pico o seguiu te : 

• Entre as diversas causas que geram a lnixa quasi constante elo cambio, figura como pl'in cipal 
a depreciação de nosso meio circulante, sem a «capacidade precisa para retrahir- se ou a ugmentar 
conforme as necessidades do mercado, e sujeito a depreciaçõ<:~s notaveis sempre que são diminutas 
as nossas safras , ou reduzidos os pt·eços de nossos principaes generos ele export:t.ção. >> 

Os limites a fixar den tt·o dos quaes a circulação elo papel-moeda do Imperio deva conservar- se, são 
os da extiucção do curso fo rçado, pelo que entrará a circulação a ser fiduciaria da legalidade 
economica. 

A legalidade economica não reconhece como legitima outra moeda que a rnetallica cunhada de 
ouro e prata ou o bilhete de banco convertivel ao portador e á vista na moeda metallica. 

Não é o Estado quem deve determinar qual será a mercadoria fazendo as vezes ele moeda, nem 
fixar os limites dentro dos quaes a circulação deva conservar-se. 
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Para fazer a competente prova historica, deixamos a palavra a pessoa mais competente , traduzindo 
o qlw a respeito expõe Mr. Alfred Jourdan na sua laureada obra Dtt 1·ôle ele l'état dans l'ordre E co-
nornique. 

No capi tulo XII , diz : 

« Os povos fazem instinctivamente escolha da moeda que lhes convem melhor a seu estado eco-
notuico . O Poder Publico n iío intervem « senão para confit·mar o direito ao uso do emprego a tal ou 
de t al moeda», pot•q ue é ela essencia cht moeda, não sómente que ella seja geralmente aceita como 
pel'lnuta, como tambem que não possa ser r eclisada. 

A' medida que a moeda se apel'feiçôa, faz-se cada vez mais clifficil contar o valor ela mercadoria-
moeda. E' mais faci l de contar as pelles elos animaes, as cabeças elo gado, as conchas ; porém é sempre 
uma ope1·ação mais complicada a ele pesar u ma quantidade determinada ele mercadori a-moeda. Quando 
finalmente a moeda é fei ta do metal precioso, é de todo im ;Jossiv ~ l , nas tmnsacções multiplicadas entre 
particulares, de consta,tar stu sinceridade pela a nalyse . 

O EstD.clo intervent eHtcio utilmente pw·a censtata1· o peso e o titulo das peças de moeda que 
est<"ío na cú·c ttlação; e á moeda pesacl,t succecle a mo eda contada ; pecunia nwnerata publico 
signo si_qnata . 

Parece r esultat· elo facto, que a cunhagem ou fabricação de mo ecla é uma funcção natm·al do Estado, 
seja que a fabriqu e elle mesmo chrectamente pela a,c!ministração, seja que deixe esse trabalho a cargo ele 
empreiteiro sob :1 vigi lancia e fiscalização incessante ele funccionarios ele sua confiança e nomeação. 

O que ainda não tem sido concedido em nenhum paiz à indust!'ia privada, é a liberdade ela fabri-
eaçã,o da moed" p:ua converte r o om·o e a prata em moeda, ela mesma maneira que é permi t tido a cada 
um abrir seus mJinhos para converter o trigo em farinha : os povos comprehenclem os g r,1ncles incon-
venientes que haviam de resultar por bem pequenas vantagens. 

Sem o contraste official, as peças ele moeda cunhadas na fabricas particulares não seriam recebidas 
com desconfiança ~ 

Não seriam obj octo ele preferencia segundo a proceclenci a , como acontece com diversos procluctos 
ela industria que são mais ou menos procmaclos segundo as marcas ela fabrica que os distingue ~ 

E, si se submettem as moedas a um contraste, qual será ello ? Será prec iso conlrast11-as como se 
pratica com os objectos ele ouro e prata? A que regimen deverá · submet ter-se o fabricante ? Em summa, 
todas as medidas seriam ou trás tantas complicações. 

Além de que, a questão cl:1 fab ricação ele moedas pelo Estado ou pela i ndustria privada suppõe 
resolver outras duas questões, as ela l iberdade e grat uidade da moedagem . A liberdade ela moeclagem 
consiste na faculdade, dos particulares, ele levar às casas da moeda o metal tanto ele omo como de prata 
que lhes convenha para convertel-o em moeda . Si, pelas razões que vamos examinar, o Estado se reserva 
o direito de limitar a cunhagem ele tal ou qual especíe de moeda, é obvio que não es tá permitticla á in-
dustria. pri1•acla; a moedagem não pócle mais fazer-se senão pela adminis tração do Estado. Por outra 
parte, é muito admissivel que o Estado considere a cunh <:~gem ela moeda como um serviço publico gra-
tuito, e, nesse caso tambem, a inclustria privada não tem nada a fazer . 

Si, como acontece em geral, o Estado percebe um direito pela fabric :tção ele moedas, este direito 
não deve ser onera,do pelo imposto; não eleve r epresentar outra cousa que as clespezas ele fabricação, 
Temos a bandonado os antigos habitas quando a fabricação de moeda er a considerada p elos monarchas 
como f onte de recursos impo1·tantes . Elles tinham feito de !la uma especie ele banalidade, como as 
do moinho, do forno e do lagar, e perc ~biam direitos de moeclagem ou de b1·aç1gem, o que era quasi 
nada em comparação dos lucros qu e realizavam pela aHeração das moedas. Chamal-os pelo facto 
moedeiros fa lsos, póde ser ·uma !JUalificação dura : faziam a cousa tão candidamente, como si fosse em 
se u per feito direito. » 

Demonstrada a inte1-ferencia do Estado re lativa á moeda, pela cunhagem feita com «honestidade», 
e sendo a moeda a mercadoria escolhida pelos povos para a pcrmut.a; para chegar-se ao credito, é mis-
ter r eoorrer toda a escala ~radual de « abs tracções », em que as operações ela « permuta >) são simplifi-
cada.s pela moeda , a moeda pelos « documentos » ele « commercio >) ou " val ures )) ele « credito >) e estes 
pelo < bilhete ele banco » . 

1 
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Em tanto que o bilhete de banco seja convertido em moeda ao portador e á vista, representa o cre-
dito e concorre para o progresso economico do paiz. 

Porém o bilhete de banco, e ~ s notas do ·Thesouro racional do Imperio com curso forçado, não 
são a mesma cousá . As notas du Thesouro Nacional não recorrem nenh uma « abstracção das necessa-
rias para serem ·fiduciarias de valores reaes • ; muito pelo contrario representam d efi cit, despeza ou 
prejuízo ; pelo que, o valor real é nenh um, perante a sciencia economica ; são emittidas dircctamente 
pelo governo , como os celebres «assig nados • f,·ancezes. 

E', porta nto, a peior fórm a de curso forçado, aggravada por ser o unico meio circulante. 
Co m effe ito, não exis ti ndo, nem como a ttenuante a ci r culação mi:s:ta de ouro e p 'tpel- moeda, a falta 

de circulação de moeda metallica priva o commercio de es te nder suas op3rações e entre outras van-
tagens a de aproveitar as opet;ações de cam bio sol1re Paris e Londres quando são mai> favoraveis nos 
mercalos vizinhos. 

A pressão sobre o mercado monetario do Imper io é constante com o ac tual meio circulante, pelas 
oscillaçõ :>s do cam bio que produzem as necessi.Iades co ntrahidas do Estado, que ábsorve quasi todas as 
reservas dos bancos ; neste fac to prova-se que não ha abundancia de meio circulante, e augmental-o 
com emissõe> novas produzi1·ia maior e muito sensível baixa do cambio, pela nova depreciação do meio 
circulante inconver tivel. 

E' indispensavel comprchcnder que o cap ital circulante não consiste em papel, nem se augmen ta 
pela multiplicaçãJ deste m io de pagamento: o papel-moeda inconvert ivel não é a « pedra philosophal » 
do credito. 

Representando o meio circulante do Imper io « diviuas e despezas >> contrahidas e feitas, não é pro-
priamente moeda, senão um pessimo expediente do Estado para fazer moeda . 

Vêde, portanto, o que em caso analogo; diz Stuart Mill : 
« O credito tem um gránde poder, mas não um poder magico como muitos pensam : Elle não póde 

do nada crear alguma cousa . A MESMA somma não póde servir como capital ao possuidor e á pessoa. a 
quem é emprestada, ao mesmo tempo .» 

Não é humanamente possivel ter a pretenção de fixar os limites dentro d ;s quaes possa conservar-se 
a circulação mon etaria ou a verdadeira fiduc iaria que a represe nte. 

ô ouro, como a agua, procura seu nível e corre sempre atraz do estimulo de um bom emprego por 
permuta, ou de um alto juro ; pelo que vai para on~e m~lhor póde ser empreg ado, mas com a condição 
de não perder a. sua identidade de metal conver tendo- se em um pedaço de papel. 

O curso forçado tem grandes inconvenientes para o progresso do paiz. Transcrevemos de nosso 
folheto, a pags. 35, o s3g uinte: . 

« Os muros que na China impedem o accesso ao estrangeiro, são ig uaes neste paiz como em qual-
quer outro ao capital estranho, representados pela moeda-pa pel inconvertivel. >) 

« O capi tal arrisca . se em operações, em procura e na esperança sempre de obter. lucros ou juros ; 
e as mais das vezes encontra prejuízos na liquidação que ainda ass im não arr-eda os capitalistas , nem os 
negociantes de suas emprezas e c mmercio; porém, com o que não transigem , é com a transformação 
da sua moeda, para peior, nem com as osci llações em pronunciada baixa de cambio que lhes dá um pre-
juízo certo e conheciJo, mesmo antes da retirada do capital collocado ou da liquidação do g enero. » 

Não ha limites possíveis par .L fixar-se a circulação monetaria dentro da legalidade economica: 
depende do progresso e do trabalho das forças productivas combinadas com a boa distribuição do credito, 
para que a «quan tidade» do meio circulante se ponha « vir·tualmente >) em relação com as necessidades 
« reaes >) da circulação no lmperio, independente de interferencia estranha. 

Da mesma m:;~. neü·a que não póde haver' interfereo cia alg uma que~ evite a oscillação pr .,judicial do 
cambio, com o curso forçado, embora se mantenha limitada a « quantidade » do meio. circulante, á actual; 
c;liminuil- a perturbará a prJ ça sem evi tar as referidas osc illações e augmental- :.1 as aggravar ia com sen-
sível baixa de rambio. 

F inalmente: perante a sciencia economica, a circulação do Imperio nãp é fiduciaria. A circulação 
fiduciaria é a que faz as vezes da moeda metallica que o bilhete representa ; porém, a condição de ser o 
bilhete do Banco, ou nota do Estado , convertivel. em moeda a.o portador e á vista . 
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Neste caso, os l imites da cil'cnlaçiio fiducial'ia se fixam e var iam unicamente pcl::t r elação dos ne -
gocies ?Wtcs do credito publico. 

Quando as nações têm sido obl'igadas por dut'as necessidades a susp ender a convêt·são do papel-
moeda, tem s ido sem pre decre tado esse expediente com caractet· de temporat·io, e o papel-moeda limitado 
ao cit·culante na occasiiio. 

Não ba, pois, exemplo de quo nenhuma nação do mundo civil isado tenha tido o papel-moeda, como 
base mon etaria pagando todos seus set·viços ( intel'llos) com emisssõ s ele pedaços de pa)_3el, unico meio 
circulante do paiz, sem ba e alguma fidu ciaria; isto ó, sem representação de valor ?"eal que o possa res-
gatar, como se faz pelo Estado, no Imperio. 

Sahir deste orig inal e pessimo regimen ele meio circul tnte incon vertirel, de curso fo rçado e unico 
é a medida que s ~ impõe tomar e com caracter urg en te. 

Qt~es ito 2.0 

« A falta elo numel'ario que em cel'tas épocas se sen te na praça elo Rio de Janei t·o e em outras do 
Imperio proyém de deficiencia de meio circulante, ou é causada pelas difficuldades das remessas de 
numerario de umas J:>Rra outras pt'aças do Imperio? H:J. outras cansas que concorrem para aquella 
falta 1 >> 

A fa l ta de nLlmerat'io no Imperio, que em cer tas épocas (qnasi sempre) se sen te t:unbem na praç:1. 
do Rio de Janeiro, pt·ovém, por certo, de deficiencia de meio cil'cu lante, limitado :i quantia inferior das 
necessidades « reaes >> do commercio e industt·ias e sem capacidade bastante para dar o impulso devido 
ás forças productoras de que o paiz carece; alem de que, o Estado ~b ,orve todos os capitaes disponíveis , 
pesando e muito ~uas nec.e ~sidados no mercado monetario pela prcfcrencia indebita que o Banco do 
Brazil lho conc eL!c na concurrencia com o commercio e industrias . 

A falta de numeraria tem por causa o pessimo reg imen do papel-moeda inconvertivel ; depreciado 
ab:t i:s:o de seus limites « reaes >> pelo curso forçado, a pezar de ter ficado o meio circulante l imitado em 
quantia inferior das necessidades « reaes. >> 

Esta deficiencia não pórle ser reparada pelo augmento de novas emissões de papel -moeda incon-
yer tivel, porque ellas seri am acompanhadas t ambem ele noras quão g randes depreciações signaladas por 
perturbad01·as oscillações, e sempre em pronunciad·l baixa do cambio . 

Para provar que o Estado absorve constantemente todos os capitaes disponíveis, excedendo até da 
quantia total do meio circulante do Imperio, transcrevemos na integra o editorial do Diario elo Bra:::il 
de 18 de Dezembro ultimo . 

O illustrado director do Diario do Bra:::il tem- nos poupado um trabalho que necessitavamos inves-
tigar : e não nos seria possível fazer melhor para responder com a devida prova a este importante 
quesito . 

A fonte deixa ver «nas cifras» a pureza de sua agua . 
Eis a transcripção : 

O DINHEIRO DA PRAÇA ABSORVIDO PELO ESTADO 

« Todos sabem que nos Bancos desta praça depositam em gera l os nossos capitalistas o seu dinheiro 
disponirel; nelles, ele preferencia, costumam procurar meios os que têm de fazer negocies ; e ainda 
quando recorrem a particulares, é dos Bancos que estes sacam as quantias com que os supprem . 

Para fazermos uma icléa do dinheiro da praça absorvido, desviado e sequestrado pelo governo, 
vejamos, pois, quanto têm ele capital social r Jalizado os Bancos do Rio ele Janeiro, quanto de deposites 
em contas correntes ou por letras, e quanto em dinheiro em caixa . 
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Depois, em contraposição a esses algar ismos , examinemos a impo>tancia das difrere ntes dividas do 
governo a esta praça. 

A som ma do capital r ealizado dos nossos bancos é até h oje 67. 739:688.,:894 e acha-se ass im clis tri -
buida: 

Banco do Brazil . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . ... ... . . . . 
Rural . .... . . . ... . . . .. .... .. . .. ... . ...... . .. ... .. . 
Indust rial . .. . . .. . .. . ... . . .. . . .. . ........ .. . .. . . . . 
Comm·;r cio ... . . . .... . .. .... . . . .. .. . . ... . . .. . . . .. . 
Commel'cial . .. . . .. .. .. . . .. . ... .. . . . .... . ...... ... . 
English . . . . . . .. . ... .. . . . ... . . .... . . . .. . .... .. .. . . 
New-London . .. . . . . . ... .. . . . . ..... . .... . . ... .... . . 
Mercant il de Santos .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . 

33. ooo: ooo. ·ooo 
8 .000 :000$000 
6.000 :000$000 
5 .850 :800 000 
5.ooo:ooo ·ooo 
4. 444 :444$444 
4 . 444 : 444". 450 
1. 000 :000$000 

Os depositas destes mesmos Bancos em contas corren tes e por letras impor tam em 125 .708 :742$850, 
segundo os balancetes do ultimo mez de Novembro por elles publi cados , cabendo a cada um o seguinte : 

Banco do Brazil .. . . .•. .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . .... .. . . 
Rural. .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . ... . .. · · · · · · · · · · · · · · 
Industrial . ... . ... . ... . . . . .. . . .. . . . .. . ... . . . .. . .. . . 
Commercio .. .. .. . . . . . .. .. ... . . . . . . ... . .. . . .. . . . . . 
Comme rcial . ... . ... . ... . .. . . ... . .. . ... .. . . .. ... . . . 
English . .... . ... . .... .. .... . . .. . . .. . .. . . ... ... .. . 
New-London . . . .. . . .. . . .. .. .. .. . ... . .. . . ... . ... .. . 
Mercan ti l de San tos . ... . . . . ....... . . .. .. . ... . .... . 

71. 6!2:664$974 
17.384:496$034 
8 . 063 : 69K '063 
3.236:651 '954 

6 . 254: 666 "290 
i . 974:479$563 

Com seu prop rio capital ele 67. 739:688$894, e com os saldos dos depositas particulare> em 30 
de Novembro do corrente anuo , de 125.708 :742$850, que reunidos dão 193 . 448 :431$744, os mencio-
nados Bancos só tinham em caixa nesse mesmo dia a quant ia de 8 .898 :379$0 19, somma das seguintes 
parcellas , convindo observar que nos deposi tas e no dinhei ro em caixa do Banco do Brazil estão 
incluidas as rruan tias de 2 .700:000$ do Banco Commercial e 120:000$ do Banco do Commercio : 

Banco do Brazi l . . .. . . . . .. . .. ... . .. . . .. . .. ... .. . . . . 
Rural .. . ... . .. . . .. ... .. .... . .. .. . . . ... . . . . . . . .. . . 
Indus trial. ... .. .. . .. . .. . . .... . ... .. . .. . . .. .. . . .. . 
Commercio . .. . . . . . ... . . .. .. . .. . . . .. .. . ... . . .. .. . . 
Commercial .... . ... . . . . . . . . .. . . .. . . . . ... . .. . . . .. . 
English .. . . . . . .. . .. . .... . . . . .. ... .. . ... . . . .. . .. . . 
New-London ... . : . . . ... . . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . 
Mercantil de San tos . . . . . .. . .. . . .. . . ..... . . ... . . . . . 

4 .108:54'2. 608 
1. 270:655$642 
i . 151: 959$409 

347:711$833 
266 :254$795 
392:694:739 
946 :380$180 
414 : 179$813 

Entretanto, a uma praça , cujos Bancos tem67 .739:688$894de capital realizado, 125 .708:7-12$850 
de depositas, 8.898 :379$019 de dinhei ro em caixa, tem o govel'l1o tomado por empt·es timo e ainda 
deve a enorme quantia de 390.579 :309$462, a saber : 

Em conta con ente ao Banco do Bt·az il. . . .. .. . .. .. .. . 
Em letras do Th esouro ao mesmo .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . 
Em letras do Th esoum ao Banco Rural. .. . .. . . . . .. . . 
Em apolices de quo se recebe o j :n·o nesta côr te na 

Caixa de Amor tização, não con tando 37.166:800$000 
em apol ices que estão nas províncias .. .. . .. . . ... , . 

Nos boncls q ne res tam do empresti:no ele -1 868, ao cambio 
actua l, a impo;·tancia de . . ... ... . ... . .. . .. .. . . . . . 

Nos empres ti mos de 1879, que se consel' vam nesta pl'aça . 

18.451: 006$671 
31 .400 :000$000 
5 .020:000$000 

300.340:300$000 

29 .794:809$765 
5. 573: 193$026 

A' vista. di ;to , dü·-se-hia que a ])raça do Rio de Janeiro e os seus Bancos só se fizeram para 
empresta t• dtnhon·o ao govemo do B1·aztl : todo ó pouco pat·a este , só a olle compe te aq ui ut ili za r-se elos 

9 
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cabed·1es dos Bancos e dos particulares, c não acha recursos fórfl. desta praça, pelo que vê-se obrigado 
a sangral-a e exhauril- a sem piedade, esm:tgando todos os concurren tes com a superiorida::le do seu 
credito, tomando tudo para si com o direito do mais forte. 

Assim, não dovem causar admiração a escassez, restricções, difficuldades e apertos de dinheiro que 
constantemente se observam nesta capital , onde parece que tudo definha ou vegeta, e ninguem se 
deve espantar que o numero das escripturas que l avJ·avam os tabelliães desta cõ'rté ficasse reduzido 
á motade, segundo nos informaram não h a muito tempo. 

Si, porem, em vez de extrahit· da praça do Rio tão avultada quantia, o governo não a tive,se tomado, 
ou a fosse buscar no estrangeiro, e essa quantia de 390 .579:309$462 houvesse sido a pouco e pouco em-
pregada pelos particulaJ'es em toda a especie d} trabalho e emprazas uteis, quanto não teria ~ucrado este 
p:liz que só na guerra do Paraguay gastou de mais a importancia de 600.000 :000$0001 » 

As causas que concorrem para a falta de numeraria do Imperio, são essencialmente duas: 
1 . o O curso forçado . 
2 .0 As necessidades do Estado indebitamente :J.tt cndidas e suppridas com os dinheiros absorvidos 

da praça. 

Quesito 3. o 

<< Os bancos, quer do norte, quer do sul do lmperio, craando caixas filiaes e agencia>, poderão 
ücili tar as transac ções commerciaes e, portanto, as remessas de numeraria 1 >> 

« E' indubitavel » que a creação de bancos, caixas filiaes e agencias facilitam as tmnsac-
ções commerciaes, e, portanto, as remessas de numera rio ou saques que o representam. 

Porém o qu e convem esclarecer até ficar para s3mpre· definido, é o erro, que dis :lU ta com a regra 
economica, a missão dos bancos no interil)r dos paizes novos. 

As operações elos bancos no interior não devem limitar-se ás transacções cornmerciae1, nem ás 
remess1s de numeraria que appar entemente represe ntam a riqueza pelo ouro e a prata; os bancos do 
interior devem ser agrícolas e pro pender com seus capitaes para fazm· cultivar e augmentar a verdadeira 
riqueza, quo não é outr~t que a producção da terra, de que a moeda não é tambem ·outr<1 co usa que o signal. 

Si não se trabalha a terra, não ha producção , e não havendo esta as transacções commerciaes não 
pod3m ser solidas no interior, nem em escala de cust~ i at' mesmo as despezas d Js estabelecimentos 
bancarios. 

O systema banca rio mais estendido o intelligente é o elos Estados- Unidos. 
Os norte-americano3 têm estabelecido bancos agrícolas com filiaes em todas as cidades e aldêas da 

grande Republica; isto tem contribuído pa1·a desenvolver e augmentar a ])roducção, pela facilidade da 
circulação e das operações bancarias, que slo dous factores para augmento dn. rir1ueza. 

Quando o systema bancaria está bem estabelecido não a:to necessarias as remessas em numeraria. 
O numeraria é hoje menos necessario, assim como era imprescindível nos tempos prirnilivos; hoje 

esLá substituído nas localidades pelos cheques e os bilhetes de bancos convertiveis ; entre províncias 
pelos saques, e para o exterior pehs letras de cambio. 

Com o credito bem estabelecido t0das as forças productor.ts do paiz estando em movimento, fazem 
aproveitar a economia de tempo com à facilidade nas operaçêies, excluindo o numeraria . 

Quesito -1. o 

« Convém promover a creação de bancos, caixas filiaes ou agencias que facilit9m as remessas, para 
o Rio de Janeiro, do commercio da provincia de Minas Geraes, a mais populosa do lmpe1·io, e onde taes 
institui ções faltam completamente 1 Não é essa falta uma das causas perturbadoras da circulação do 
numera rio noc~ ssario para as tran sacções da praça do Rio de Janeiro~ » 
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Convem, e muito, promover a creação de bancos, caixas filiaes ou agencias em todas as províncias 
do Imperio pelas razões expostas na resposta do quesito an terior . 

E' de lamentar que na importante província de Minas Geraes as instituições bancarias faltem 
completamente. , 

Essa fa l ta é sensível e deve ser uma das causas perturbadoras da circulação geral economica, 
necessaria para o desenvolvimento productor e commercial da f!l'Opl"ia província e para as transacções 
importantes que esta iudicada a en tt·eter cóm a praça do Rio de Janeiro. 

Da- se o phenomeno que os bancos estabelecidos nesta praça, capital do Imperio, e em sua maior 
parte formados com capitaes nacionaes, têm descurado completamente as operações bancarias com as 
demais praças e o interior do Brazil, quando essas operações teriam sido beneficas :tO proprio tempo e 
ao deseNvolvimento do progresso nacional; entreLanto a predilecção tem sido em prejuízo do com-
mercio licito, facilitando com preferencia os capitaes na praça do Rio de Janeiro, para as perniciosas 
operações de agiot::~g.' m; immobilisando-os na compra do apolices e acções de companhias, e nos avul -
tadas emprestimos ao governo ; além de que, perdendo-o constantemente nas operações de cambio com as 
praçad do estrangeiro, com resultados geraes negativos pelos grandes prejuízos que a respectiva conta 
de cambio laes tem dado a todos os estabelecimentos referidos . 

Convem, pois, chamar a attenção dos interessados para que as futuras operações dos alludidos 
bancos correspondam ao verdadeiro interesse indicado, e que até hoje têm descurado . 

Quesito 5.o 

« O resgate do papel-moeda deverá ser lento e operado com os recursos do Thesouro, isto é , com 
saldos que venham a apresentar os nossos orçamentos, ou convirá faze l-o por meio de operações de credito, 
que permittam tt creação de um banco de circulação com caixas filiaes nas províncias e ~nc arregado do 
referido resgate '! Nesse caso , qual deve ser a sua organização 1 » 

O re.sgate do papel-moeda não deve ser lento, porque não havendo circulação mixta pela qual o 
commercio e as industrias possam faz er e liquidat· suas operações com outra moeda , a perturbação da. 
retirada da circulação do uni co meio circulante que existe, do papel-moeda inconvertivel do Thesouro 
Nacional, seria grande no mercado monetario pela deficiencia que occasionaria o resgate parcial sem 
substituição immediata de outro meio circulante. 

A consequencia seria uma alta de juros que attingiria a propot•ções excessivas, produzindo até o 
panico e suas funestas consequencias. 

Por outra parte, o Thesouro não tem recursos proprios para fazer o resgate, c ainda que os tivesse 
para poder ir substituindo lentamente tambem 130r ouro o resgate, seria um sacrificio inutil que não 
evita1·ia a pe1·turbação, porque a moeda de ouro do padrão actual a razão de quatro mil ré is por oitava 
de ouro de vinte e dous quilates, distribuída sem obrigação de conservar sua identidade, e em concur-
rencia com o meio circulante inconvcrtivel, se escoaria toda immediatamente, aproveitando os favorecidos 
do Thesomo o premio de praça, a ·remessa de cambio, ou mesmo de especulação lucrativa, porém de 
todas as maneiras o resga te pm·cial do meio circulante por ouro nacional ou soberanos a razão de 8 :889 
seria uma me:lida infeliz em prejuizo puramente do paiz. 

Os orçamentos no período de trinta annos só tem tido saldos nos tres exercícios ·de 1853, 1857 
e 1872. 

De 1852 a 1879, em que estão liquidadas as contas dos orçamentos, o deficit ascende, nos 25 annos , 
em reis . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 586 .100:000$000 

Tiveram saldos : 
1853 ... .. . . . ........ . .. . .. .. . .. . . 6.449:297 000 
1857. . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 i. 829:400$000 
1872.. .... ... . .. .. ....... . . . . . ... 2.622:986 000 20.901:773 000 
Dejicits até 1879 .... . ... ...... .. . . 565.198 :227 000 

Calculamos os clefici ts nos exercícios de 1880 a 1883 em 80.000:000 ·ooo, e isto sem temor de exage-
I'ação de calcu lo, e, muito pelo contrario, certo de que a eomma deve ser de maior consideração. 
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Feita esta demons tt•ação , pela qual deve tirar-se a co nsequencia da im possibilidade e inefficacia do 
resgate lentJ do papcl-mo3da, por 1ue o Thesouro não tem recuisos nem espe ranças de obtet' saldos que 
equilibrem os orçamentos, co nvem e muito fazer- se a convet·são do meio circalan t1 por meio de ope-
rações de credito, que pel'mitt'lm a c reação d ) um b mco de circulação com base metallica e de emissão 
d ) bi lhetes convertiveis ao po l'tado l' e :i. vista em moeda, com caixas filiaes nas províncias para o 
encJrgo elo referido resgate ou substituição. 

Vamos apresent ~r todas ::~s combinações fin ance iras p9la> quaes se possa chegar a obtet·, com a 
escolh a da mais conveniente e mell10r.tda pelo concurso t:t.mbem competente, a solução nece,saria para 
que o Impel'io volte a entra i' na legalidade economica, com a que ha de desenvolver a producção em 
todas as manifestações das riquezas naturae> de seu privilegiado e extenso territorio, hoj e, na sua 
maior ]Jarte inexploradas . 

A primeira obt·igação parece cot·;·esponder ao Estado e aos Bancos do Brazil, Bah ia e :Maranhão, 
responsaveis do cnl'so forç~clo, c, portanto, de sua con vet·são. 

Porém tefido na devicl·1 consideração qu'3 não S 3 pJdem obter cousas impossíveis e que a melhor 
so lução deve ser a qu 1 co ncilio todos 03 interesses, o empl'est imo extet·no, que para o cumprimento 
sagrado do Estado elevo ser con trahiclo no exteriot·, póde sct•vir d':l base não para o r esga te, o qu e faria 
augmentar os compromissos do Estado e teri am ele set· cumpridos com novos encargos de impostos 
geraes, senão, para a s •1bstituição do actual meio circulante com saldos de juros em favot· da operação, 
como clemonstrámos pelo prJjecto ele emprestimo publicado em Março ele 1882 em nosso folheto que tem 
por titulo Questão E conomica. 

A impot·tancia dosse emprestimo não ó exage!'ada ne m impos>ivcl ele obter toda vez que se empre-
guem os meios requeridos; porém póde reduz ir-se em todo caso a menor somma. 

A segnnda combinação , tambem nossa, a tmnsct·evemos de nos.>o citado folheto elo resp Jctivo capi-
tulo XIV, sob a epigl'aphe - Reorganisaçc"io do credito geral. 

Eil-a : 
« Sem o emprestimo ex terno e com mais vantagem, apre sentamos outra cotnbinação financeit•a, 

peh qnal póde o Est1clo estabelecer a cit·cula <;:ão do paiz com base metallica, sendo resga tado o ac tual 
meio circulante depreciado, e substituído pol' bilhetes metallicos convertiveis ao portador e á vista em 
ouro cunhado. 

Para isto é mister : 
1. o A reforma do packio mon etar io, tomando por nol'n<a a libt·a esterlina ingleza, como soberano 

de ouro brazileil'o . 
2 . o O sobet·ano inglez e o bl'azileil'o, representado estes pelo bilhete met1llico fidaciario, t1rão o 

valor para pet·muta, e troco no paiz de dez mil réis d:1 emissão menol', e da moeda brazileira cunhada 
d ; nikel e prata . 

3. 0 Liberdade de c:mtt·a to entt·e os particulares par11. c:> nvenciona r os pagamentos em especie. 
4 ,o Cut·so Ioga! no l mpet·io par :.t a 1 moedas de ouro estmngei ras , cujo valor será des ig nado , guar-

dando o equ ilíbrio monetario com o dJ sobemno ing lez e em reb ção co m o que ellas tem nos met·cados 
elo Rio da Prata . 

Estabelecida por estas bases a ci l'culação no paiz a oui'O, pócle ser decretado que as t•endas gerae3 
elevam pagg,r- se ao Estndo ( 1 ), m<J tade em ouro e metade em moeda- pape l do actual meio circulante in-
convel'tivel, pol' quantia. cb vinte mi l réis para cima, excluindo nos pagamentos os bilhetes da emissão 
menor, que não se!'ão ad111itt iclos como pt·incipal, e só nas fmcçõ es proporcionaes e respectivas . 

0 .> bilhetes do actu :.\1 meio circula nte inconvertivel devel'ão ser inutilisaclos pelo fisco no acto dos 
pagamen tos e á sua entt·ega pehs pal'ticulares, publicancb -se quinzenalmente as quantias res;jatadas. 

Sob t·e a importancia do out•o a t·recadado, qu ':l ficará em c 1ixa como reserva metaltica para a con-
versão, o Esta1o em it tirá p:1!'a attende;· a ~ens p 1gamentos , a té o triplo em bilhetes motalti cos ela uni-
dade do soberano brazileil'o, conv ortiveis ao pol'tadot· e{~ vista em ouro cu nhado. 

A emissão menor actnal serei substituída pelos respe ctivos e novos bilhetes . 

( I) Pódo ser modificada a im po: ta.: cil do ro;galc, pa1·a mcn o> . 
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Para a substituição da emissão menor, como para os e !feitos que se relacionem com a nova comb~
nação, se pt·oc derà ele accórclo co m o qu e lhe fiiz respeito e fica indicado no capitulo X, á pagina 52, 
sob a epigraphe Combinaçüo financeira . 

Esta combinação teria as vantagens sobt·e a do empt·estimo : 
1. o De não recorrer a usar elo credito nacional no exteriot•. 
2. o De o!Jter-se o r esultado da emissão ao pat·, livre ele com missões, juros e despezas com o trans-

pol"te elo ou t·o . 
E tem as mesmas vantagens para o paiz como o emprestimo, por obter-se a base metalli ca nat 

circulaçã~ monetaria, que é a unica par.:~ a reorganisação elo credito geral que ha de attrahir novos e 
importantes capitaes do exterior, de que tanto se carece. 

Sendo o meio circulante inconvertivel actual da importancia de 212.284:605$000, e tomando por 
base a receita avaliada de 1832 a 1883 orçada em 123.283:000.)000, ·calcuhmos cinco annos para o 
resgate total ela moeda-papel inconvertivel. 

Porém, como o effeito benefico havia de ser imcnediato, o orçamento sel'ia alliviado nas duas verbas. 
ele juros e di tferenças de cambio . >> 

Cumpre-noJ separar os factos geraes dos particuiares, os constantes dos accid :mtaes, para demon-
strar , em summa, os ebmentos r .:JaBs que cmstituem a aj_)parenci'l do phenomeno perturbador econo-
mico , pela pessima comprehensão do credito publico Bm todas as suas im portantes subdivisões: pelo Es-
tado, pelos bancos c pelos pat·ticulares . 

Contra a opinião gN· .:~ l, por inspiração propria, e sBm concu~go es tranho , iniciámos a cruzada da 
questão economica deste Imperio. 

Temos tido em frente da nossa propaganda e ele nossos tt·.tbalhos os interesses inconfessavei; apoia-
dos na incliífet·ença do commercio pala ignoc·ancia gel'al que seus membros tem ela sciencia ela eco-
nomia politicJ, ou da resalva de seus dire itos. 

A opposição de uns, a indifferença el e o:1tros com a errada cr:ldulidade geral de ser impossível sua 
intet·venção p 1ra acaba t· o regimen do curaJ forçado no paiz, pa1·eciam justificar o isolamento de acção 
em que ainda estamos, pela convicção profunda de que a maior pertut•bação economic::t existente e con-
sequente impedimento do p!'ogresso o o actual papel-moed t do Impel'io, que póde e deve substituir -se 
pela base metallica da cil'culação . 

Despreza:la a iniciativa pelo commercio, a quem, em primeil'o Jogar, correspondia, e cumprindo a 
to~o transe, acabar com o curao forçado, entendemos dever elaborar nossos projectos confiando o com-
mettimento da circulação metallica ao Est:J.do . . 

Não ha neg al-o : apez .tr de algumas publicações notaveis anteriores ás nossas contra o curso for-
çado, dignas de estudo e do melhor acolhimento, o commercio, vercladeil'o e primJiro interessado, ficára 
impassível e indiffer ~mt 1 sem secundar a intelligente iniciativa dos abalizados escriptores Dunlop, 
Hoyer e Mendes , que tt·ataram de, com a melhor intenção e altura, esclarecer a opinião publica s9bre as 
funest:ts consequencias economicas a que o cut·so fol'çado conduzia o paiz. 

A' inicia tiva do commercio correspondia em primeiro logal' representar perante os Poderes Pu-
blicos pal'a a extincção do cut•so furçado, e, em ultimo caso, si não obtivesse o r e>nltaclo almejado, 
tet· ate cogitado que podet·ia, no di::t em que bem o quize .> se e mesmo independente da intel'fe l'encia do 
Es tado, organ izar a cit·culação mctallica para suas tl'ansacções . 

No >so trabalho teve, pois, de tomat· na devida consideração a indiff2rença geral, e os re pal'os ela 
ignor.mcia que n2gava ser o pa pel- moeda do Impet·io a caun da pertubação economica, denominando-o 
- a moeda do paiz ! - a lém do· que o.> interesses inconfessaveis do momento, apt·es i ntados em 
parte cLt im prensa quJ â sua custa sustentava, e unica que na occasião tratava muit1 propositalmente 
da questão economica, o fazi:1 combatendo nossos pt·ojectos e pt·ógando falsas doutrinas, assoalhando 
serem ellas echo da opinião e corl'espondendo à> cil·cumstancias do paiz, pedindo : uns, ao governo. 
au ; mcnto de ;Japel-moeàa inconvet·tivel, bem se vê ;- poróm, sob a fórma protector::t (sic) de auxilio a~s 
bancos, como indebitamente se fizera em 1875; e outros deJicando- nos os segL1intes anathemas: 

« O mellwram~nto do meio circulante entre nós não o,.não póde ser uma phantasia de improvisados 
economistas. 
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A ninguem à licito dictae rogms a caprichosa lei da vaeiabilidade dos valores , da oscillaçJo dos 
cambias, da alta e baixa dos peeços, da procura c da olfer ta. 

Nenhum paiz tem om gi eo, na sua circulação cconomica, o papel inconvertivel , porque o queira 
ter ; osse facto resulta de causas economicas accumulaàas, incvi taveis e fataes , que hão de prod L1zir 
seus naturacs effei tos. 

Desde, pois, que um paiz entt'e nesse eegimen , cumpee a todo estadista previdente (~)o pratico 
nã,o aggr:wae as cú·c'IHnstancias do futuro, ( 1) alaemando os interesses que se acham no git·onot•mal 
do commercio o das indL1strias, enunciando idéas irrealizaveis, ao menos no presente. ( ~) 

O nosso meio circulante é mau, mas não é a causa dominante de nossas difficuldade~ financeiea s; ( ~) 
seria longo enumerai" e apt·eciae todas as circttmstanci~ts, que, accumuladas, produzem cambios 
J.eyoradores a par de uma baixa geral dos principaes geneeos de producção do paiz. » 

Estes abortos chimeeicos, com peetenção de dogma econJmico a seguir no Imperio, si não eram 
filhos do maiot· disla Le , o foram cert:uneute dos in tet·esses incoufessave is ; porém o que é bem exacto é 
que não foram contestados por nenhum oegão da imprensa e teriam passado como artigos de fé, sem o 
nosso cabal protesto. 

Ne te estado de particular egoismo e de geeal empyeismo, ni1o devíamos expor nossos peojec tos a 
um dezar do commercio, que h·ia desautorizaJo pela boca de seus chefes um trabalho que não nos 
tinha eucommendado fazer e nem de graça aceitaria ! 

Estes são os elementos rea s que constituem o phenomeno de te r apoiado nossJs duas antecedentes 
combinações finan oiras ( extrahidas do folheto que public;imos em Março ultimo) sob a base do com-
me ttimento da emissão converti vel, administrada pelo Estado. 

Dos males, o menor ; e, entre o curso forçado a perpetuidade pela indifferença dos interessados em 
extirpai- o, e a reorganisação da legalidade economica a obter- se, não deve hesitar- se um momento em 
o lera r a in terferencia do Estado. 

Ainda podem servir de ponto de partida as citadas combinações, para , retocada a que fór escolhida, 
leyal- a á pratica, no caso que a iniciativJ. particuhr entQnda deve r ficar no marasmo pot· que se dis-
tingue, pelo menospreço de seus direitos e deveres . 

Abandonando o ter reno até então csteril da classe commercial, dirigimos nossas vistas e actividade 
ao recinto da camara legislativa e temos o dever de dec larar que o fiz emos em boa hora, por ter encon-
trado as melhores disposições em todos os representantes da Nação, que, sem distincção de partido 
político, u:.uito se interessaram em favor da solução da questão economico- financeii·a . 

Alentado com tão importante apoio, t·~ mos usado largamente da generosa hospitalidade que nas 
suas columnas nos tem franqu ~ado o Diario do Bra~ il em seguimento da propaganda pacifica em que 
estamos empenhado para obter a volta da l egalidade economica no Imperio . 

A questão economico- finauceira, que estava abandonada aos destinos do acaso a que chamam 
Pro videncia, tornou- se de interesse vital. 

Todas as classes , como tambem a do indifferente commercio da capital do Imper io , devem o as-
signllado serYiço de ter hoje a representação perante os Poderes Publicas, onde ha de discutir- se a 
magna solução que carece para susta r-se a crise e desenvolver o progresso do paiz , ao nobre depu tado pelo 
f o districto do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Joaquim Duque- Estrada Teixeira , autor da moção apresentada 
a Camara dos Deputados na ultima sessão legisbtiva para a nomeação que fórlL approvR.da e sanccio-
nada da Commüsãü P arlamentar de Inquerito, que ora funcciona . 

As ant'! riores e:s:plicaçõgs são muito necessorias parajustifical' a necessidade de opportunismo de 
nossas primeiras combinações, que tinham por I dlia- m ,7e a extincção do curso forçado. 

Comprebendendo f[Ue as ci rcumstaUcÍas têm completamente mudado, a si tuação pelo movimen to offi-
cial, e, d~ opin ião publ:ca melhor iniciada, concorrendo hoje para a boa solução da questão economico-
fin ancei ra, \'amQs entrar n'l lla de ch~io e como corresponde ao nosso actual e autorizado commettimento . 

Temos dito ás vezes e repetimos hoje : Nossos esforços correspondem ao desejo do prestar um 
serviço sincero ao paiz em üvor da utilidade publica . 

i:\ão temog preconceitlls e no n~ s >o av.d:az commettimento, poderá sér esta1·mos em erro, porém 
nãü havemos de commetter uma injustiça, nem uma fraqueza , nem uma indignidade . 
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Não conhecemos pessoas, senão facto3, que devemos analysar, para, p ~ l a demonstração dos erros e 
dos abusos, provar a conveniencia de extirpai-o> para bem dos interesses geraes que convem r esa lvar , 
pela reorganisação do credito publico sob bas s sol idas e estaveis. 

O Banco do Estado, como a administração do meio circulante do paiz pela emissão de bi lhetes 
ou notas , feita pelo governo, tem grandes inconvenientes , além de qua a experiencia tem demonstrado 
grandes abu5os pra ticados pelos govemos em prejuízo do commercio e do publico em g." ral. 

Ao commercio corres~onde , sem interferencia alguma do Estado, a administração do credib repre-
sentado na sua ultima abstracção pvlo bilh.ete de banco que deve sor sempre convertiv ~ l ao portador 
e á vista na moeda cunhada que repres enta seu VJlor escriplo; da mesma maneira que se não lhe d ,ve 
autorizar a circulação sem que seu valor equivalente o substitua no banco emissor , re presentado pela 
operação bancat·ia legal c respectiva. 

Desde que o governo tem ~• livre faculd ado de emittir papel- moeda e o tem feito sem suj eição ás 
regras da legalidade economica ; a administração da emissão do meio circulante não tem tido em vistas 
nem sua boa e responsanl collocação, nem a sua neeessaria conservação nos limites justos, di~pondo 
sem criterio das reservas metallicas no cessarias para a conversão. 

Nada mais natural, desde que os governos entendam que piira elles não ha Li a observar nem 
tambem quem lhes tome conta e os r esponsabilise pelos abusos arbitrarias do poder, qu i} disponham 
dos dinheiros do pJvo confiados á sua administração, e, em ultimo recurso, S') affoitem a decrct .l r o 
curso for çado como s i fosse a cousa mais natural do mundo e a mais legitima a oppor aos interessa-
dos Ílt!pertinentes , que exijam o cumprimento de devolução da moeda que deram pelos bilhetes fidv. -
ciarios que a reprasentam . 

Todas as nações têm passado pela dolorosa experiencia de supportar as terríveis consequcncias da 
interferencia do Estado na administraç1o do meio circulante por emissão de moeda- papel, perturbando, 
pelos abusos do poder, o credito publico. 

Hoje pou cas são as que se deixam impor essa pernicios:J. int -;rferencia, tendo estabelecido a inde-
pendencia entre o Estado e os particulares nas s:J.as necessidades resp Jctivas. 

Quando os governos, por circumslancias especiacs, não polcm manter o equilíbrio dos orçamentos 
e apresentam de(icits, como tambem para outros serviços necessitam de dinheii·o, usam do credito por 
emprestimos ou outras oporações, oi:ferecendo e d.tndo todas as garantias n~cessarias para obte r di -
nheiro em boas condições; porém de nenhuma maneir_t pe-ando sobre os bancos pat·ticulares que não 
estão obrigalos, nem devem por isso supprir as necessidades constailtes do Estado em condições que 
prejudiquem á circuhção nem as necéssid:1des do commercio, r epresentadas pelo bilhete de banco e os 
documentos commerciaes cuj:J.s operações reaes devem ter preferencia ; além de que, a má distribuição 
nas op '-l raçõe' de credito feitas pelo banco, corre o risco de immobilisar os capitaes , que lhe estão 
confiados na segurança de poderem ser retirados pelos interessados livremente, ou nos vencimentos 
estipulados ; assim como pela troca em moeda de seus bilhetes fiduciarios. 

A liberdade do contrato permitte a espec ificação nos documentos commerciaes e entre os parti-
culares, para convencionar os pagamentos em metallico ~ a devida moralidade como a neces3idade de 
manter incolume o credito, tem sempre resalvado seu cumprimento, mesmo á custa de grandes 8 1-

crificios recíprocos, por se não ampararem os contratantes da lei expoliadora do curso forçado, quando 
alguns governos a tem cl.ecretado, pretendendo impor ci rculação geral ao papel- moeda, que já da ma-
china sahe depreciado . 

A esta attitude intelli:sente, honesta e energica do comm'3rcio devem certas nações não ter ca-
bido no abysmo do papel-moeda erigido em systcma monetario : por ella os cambias têm se sempre 
mantido dJntro dos seus limites reaes e o curso forçado não tem servido de pertw·bação senão ao pro-
prio Go\·erno que , não podendo dar circulação ao seu nocivo expediente, tem tido que regressar á le-
galidade economica de que se afastára. 

Os governos devem ser os primeiros a compr?. hender que não têm direito pua espoliar os seus 
credores impondo-lhes o p:~ga mento forçado em um t itulo que nada rep?esJnte, ou n 'um pedaço de 
papel que nada valha . 
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Quando um paiz est:i nas condições favoravcis de credito ex te1·no, e pó deproduzir extraordinaria 
mente, como acontece ao Brazil, depende só (e bem pouca cousa é) o seu progresso da boa organisa.ção 
daquelle e do inlelligente aproveitamento de todas as forças productoras; assim pois, falta tambem só 
.a competencia especial, até hoj e despt·ezada, c não a moralidade e boa fé (si bem, empyrica) na admi-
nistração das finanç!l.s da nação. E' inclispensa.vel reparar esta falta o a medida faz-se urgente . 

Para a organisação do cred ito geral é necessaria a cre:~.ção de um banco, independente do Estalo, 
que ac limate a circulação meLallica evitando os perigos que até hoje tem tido a moeda metallica no 
Irnperio, pelo escoamento primeiro e pelo curso forçado quasi sempre, e em todas as épocas por uma 
circ ulação viciosa, pela falta de compromissos recíprocos, conseguintes da ma redacção que a nada 
obriga nos documentos commerciaes e nos bilhetes de banco . 

Não é ele estranhar para os que, como nós, conhecem as apparencias reaes que constituem o phe-
nomeno, a indifferença, e até a opposição systematica de algwts, á reorgan isação do crt!dito geral elo 
Imperio e s ~u estabelecimento sob bases solidas t3 estaveis. 

Esses poucos tem, pelo acaso , obtido uma fortuna explorando em seu exclusivo proveito a posição 
social a que do nada chegar::~m, e entendem, como si bons foss em, seguir o ca!llinho dos erros econo-
micos da tradição, ainda que, em prejuízo dos inter2sses gentes ; o phcnomeno, porém, da-se pela in-
fluencia quJ aquelles parfidos conselhos têm Lido semprJ quando são indcbitamente consult:tdos, até 
pelos e~tadistas que occupam posição proeminente nas altas regiões dominantes do Impcrio. 

Estes homens pl'aticos, sem olhar para traz, pretendem, quo só a fortuna bem ou mal adquirida 
da direitos ao possuidor para. improvisar . Desde urna educação que não receberam pela miserüi em 
que, tambem pelo acaso, nasceram, ate a autoridade que pretendem impor. 

A autoridade só deve set· respeitada pela sua competencia e' pecial, pois e o ultimo degrau que o 
bomem sobe na soci<~dade em quo vive. 

Os paizes novos tem tido sempre o prejuízo, como ainda hoje acontece no Brazil, da compelencia 
não figut·ar na devida relação dos valores, como um capital circula nte qu :J reclama appl icação. 

Os homens pmticos oppoem-se a devida evolução, dizendo: « Não se devem sBguir os conselhos 
nem as doutrinas dos homens pobres, porque po: este facto demonstram que não têm tido capacidade 
p:tra fazer sua propri1 fort una e mal pode tu pretender sere m acredit'Hlos de sinceridade. 

Não devemos conceder-lhes importancia. » 
E' a palavra de o~dem dada ::ís massas sem educação nem illuslração, e por isso facilmente enga-

nadas; concorrend'l !'ara esse resultado a imprensa de contrabando, es tipendiada e invejosa, porém 
sempre indifferente a causa publica desde que a questão, embora de vital interesse , não seja iniciada 
e sustentada por ella . 

A alliança entre os compadres dos taes homens p1·aticos ... da fortuna a to::lo transe, e a questão 
de b:llcão na imprensa da córte, são os dons phenomenos perturbadores existentes, convertidos nas duas 
classes dir igentes d:t opinião publica e da admi nistração do Imperio. 

Tempo e, pois, chegado de descobrir o enigma, para que os que o podem e devem, tratem de evitar 
a continuação de tantos prejuízos, repat•ando de uma vez par;~. sempre os erros e os abusos da tra-
dição. 

Energia para o bem, e cortar pelo são, deitam pot· terra os falsos ídolos c sBus repugnantes 
augures . 

A creJ.ção indispansavel do novo banco deve ser com capital em ouro e de circulação por emissão 
de bilhetes de banco, devendo a.. respectiva redacção declarar serem convertiveis ao portador e á vista em 
moeda de ouro ou prata cunhada. 

Duas são as escolas sobre bancos: a liberdad ~ bancaria, que consiste no direi to geral de bancos de 
emissão, ou a concessão ela e111issão a um só banco, que serve de regulador dos outros estabelecimentos 
bancarias . 

A experiencia tem demon strado ser mais conveniente para todos os interesses a concessão da 
emissão especial e unica ao banco regulador. 

Tambem ha dons princípios par.> o banco de emissão, representados pelas duas escolas creadas na 
Inglaterra por Mac-Culloch, que não estabelece o limite na emissão, feita, bom se ve, dentro das regras 
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de prudencia e boa administração do c·edito, dc; nominada [ bancking Jfl'inciple, e a de 1'ooke, que 
re>tringe a emi.Esão, d·mominada cuYrency Jfrinciple . 

O «Banco de Inglaterra., segue a es-:ola de 1'ookc; do cv.uency p1'incipl'3 ; o eystema t ;m bast,ntc; 
opposição na propria nação , e em epo,a·:> de cri3; nãlJ d;,.ndo resultados aa.lisfad ioE, rill<O !':ro :r;ido 
cump rido. 

O « Banco de França 7J segue a e;;wla de :'l[a<::.-Culloch na libe:dad<, den:ro da [~rn«:lr:n~· e b>a 
administraç ão do credito na em· ssão . O systc:raa I em 'W'J CJs mditore;; r<:-m1taoos, J:1l.l; ;;mQ r:m CÍfJI"JCa.'! 

difficeis e de crise, pelo que e o rna·s con·•eniente a segui;- corno made iJ . 

P or outra par t;l , as ccndições a c'lmpar .. r entre as doas es~olas e o !!Y3~<Jm banc.r.r· o da lLglats:ra , 
Ft·ança e o Brazi1 , fuzern d 1r a pr ~ferenüa pa a a. c ~açã.<J do banw regulad!Jr do Irnpc;rir,, p~b mr.>~klo 
citado do «Banco de França, , porqu'l o t: Banc.o da In "lat-;rra" não era o modelo que fóra !>r 'lt:.so 
toma peh França , corno hoje a contec; no B~u· l, para a crea<;ão que de;-e b~ um banco qu-:; sin•a d~ 
ped ra angular do credito ; o t: Banco de Inglatc;rra,; pela sua or:çan isa«ã" s<:r•;e '>Ó de ancora de espe-
rança com a qual póJe contar o paiz, po: ém não se:ve de int!lrrne:liario obrigad'J nas t~nsa'!ÇÕ'JS 
ordinarias do cornme cio inglez; essas trans3.cvõ~s são feiU!s em geral com 03 rni!ba.:res de b:tllt:OE c 
banqueiros p:t.rticulares que ex istem em Inglaterra e que C!lrecia e carece a França n proporção 
analoga . Quant~ ao Brazil não ha proporção possi>el a estabelecer a re~p ;it.<J : o systema bancanQ no 
Irnperio não fóra ainJa implantado sob aa bases solidas e reaes da institrliç;o : o;; bar;~oE .;stat,el,c;r;ido3 
antes de 186-! em geral são os responsav.,i3, pela sna má adminisl!ação, da pc:.r-turba;:~'J dJ cr:diw pu -
blico, a lém d3 que o "Banco do Brazil » em particular é o princ· pa ri3~'J!lsa7el f>'}!" ter e !e ::&w a 
legalidade economica rnonetaria no Irnperio com prej izo dos interess<;.5 g~;:ae.õ . 

A creação do ba nco, hoj, indisperua v e! no l rntJe~io, pa:-.1 Esr-ii d-:; pedra an~ ~ <1ne re-
organis 3 o cradito publicJ , dere ser de emissão, e o~t:~nto d; cir::uL~-ão, com c.au:.aa 
p roúncias e encarrezado do resgate do actual meio circo n J! , _-;;:o d3 ·e se: or,;,.,.n;udo :;,m 
administrado o esU!beleciment.o de cre:iito , p3b E,t.;do a q_'lem n.:i<J co pe ~ o :z il:L~:-:eze_r;:a 
que a de yehr pela se~urança no fiel cum;;r'men~JJ da'> ob:ie çõ:;3 J"~;e!p_· xa~ -:.:.:!> <.~'! e 1'! 

os in te ressados . 
Esta é a verd1deira garan ia para a manutenção da le;! ... iid.J.d~ ccoJW · ca, que ms asa mp o.: 

comrnerciaes >Ó dere re!:,'e~-s~ p!llo codigo do c!l m"rc·o, com ig "Ida 'l pe~an!e 1<:- , ::mje' am!IJ 
o banco ao mesmo procedimento indicad<J e re~pe<.:ti ,,-o , C')!DO qua quer ~asa comm'3rc'·l, quando 
não cum?rir o estipnlad'J; o me;mo que, resporu:abilisando os dire:lo:e!!, O'l o::zl:-os r espoon..:aT<:is 
pera nte a lei comrnum , pelos abusos, com'J co;n qualquer outro nego<::iant-:; acontece n- clasúficação 
d1s quebras . 

Como regra geral, o banco de emis.ião que deixa em um dia de con>':!rt<:r w po: dor e á 
nsll na rnoe:i'l do mlor e>c ipto o seu bilhstP- o no:a, do,-e ·mrne<lialam<:<nte entrali' em l'q i-
dação j dicia l, e is>o p1r a resah·ar, s 3m i nj:1stiça~, aa. p:-oporção ignal tiJdos os s!lus credore;: .. 

E ' sern?re u m acw arbi{rario e cspoliador , d-gno da maio_· censo z_, o da interfer9ncia do 
Estado , decreU!ndo o cu .:o forçado para os bilhetes de banco ; abalando com um rasgu de penna 
a confiança g; al, pelo sacrificio d.l fortuna p11 blica, e perturbando o p::ogresso do paiz, só para 
amparar d:~. execu":I.o da bi culpav'!is on criminows Ylll 0a:~s, nas p;swas do;; directo "?s do 
banco, -n:rdadeiros r esponsav<:is da ca;;tastrophe 'l .:empre daix.a na mi.;eria m'tbzr~.:s de 
familias. 

A li'luida ção judicial e neces.>!lria. para resah-a~ em prop:.rçã~ igual 0 3 interesse:; dos cre -
dores, sncce:leudo muito peb contrario qnan-l.o se decreta o cuno fo:·çado em far.-o;: o ban~o ; 
dá- !Ul a clamo:-o:n · njustiça de dis:ribui p<:>r di•;idendJs aos a::cionis~a.s até o premio do raetallíco 
vendido, qn3 pertencia aos credores e >poliados ! 

Todos os ovos civili.saios tcirn oj e a. 51 0 rança na !nãD in te r fe~ encia do Estado nos as.sumptiJs 
purame nte cornmercia.es e cada dü abdica e5t<:l uma das auas lra ições; t '! nd<:ndo acompaniLar a 
ci •.-il isação ao sepra;-- se completamente d; antigJ}s habit'ls de arbi tra. r· ~darlc; q 1e, em Lvor das 
classes domi nan!P-3 e em prej iz-:> das domina. :>, imp; aya na é JOC:t do !'eudar mo : o pr'?ilegio 
avilU!nte da dc;sign3ldade pe~ante a !si. 

i O 
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A completa ig unld.tde poranto a lei, é verdadeiro progresso morali ·ador da civilisação nova, ao 
proprio tempo que serve ele corroctivo, cujo exemplo pócle evi tar novos abusos o arti(icios ela 
classe de de cima, que entendem tudo ousar, na segurança de impunidade . 

Na Inglaterra não ha muitos a.nnos foram responsabilis1dos os accionistas dos bancos que-
brncl s, o ob rigados a ontrar para as r espectivas massas com suas fortun1s particulares em favor 
dos credores ; cless fac to nasceu a nova c reação dos bancos limited : isto é, capital limitado a:> 
total das acções creadas, com objecto ele limitar tambem a responsabilidade elos accíonístas só pelo 
valor representativo das acções subscriptas. 

O grande como o bem merecido credito unive1·sal de que a Inglaterra goza, pelo qual Londres é 
o deposito monetario do mundo inteiro, o eleve á sabia lei que consigna a inviolabilidade da pro-
priedade, sob e a qual não se legisla. 

onsider:weis fortunas do monarchas, príncipes e políticos. cstrangeirJs, que não tinham .·egu-
rauç a na sua patria, procuraram o asylo seg uro da Inglaterra, e foram ostes os ge1·mens fecundos 
do grande desenvolvimento commercial que, como principal, chcgára a constituir essa grande força 
da nação iu o-leza. 

O Estado, na luglntcrn não intervem para nada arbitrando leis de occasião, em favor de 
classe a lgumà , com prejuízo dos interesses geraes, espoliad01·as como as de 1864, constantes dos 
decretos ns. 3306, 3307 e 330 de 13, 14 e 17 ele Setembro de 1864 em favor do Banco do 
Brazil e contrl\ a fortuna publica. 

Em occasião d crises commercíaes, tem havido sempre perturbação da ordem publica, repri-
mida com termos snasorios pela policiJ. ou mesmo empregando até medidas mais violentas, porém 
sempre para manter livre a circulação dos interessados na entrada e s<hida dos bancos que, 
pagando uns, têm por su1. yez restabelecido a confiança publica, c não podendo outros pagar 
integralmente todos os seus crcàitos, perante a corrida dos interessados, fechando suas portas, têm 
procedido á liquidação competente, ou se declarado em quebra . 

Desgraçadamente estes salutares exemplos não tem sido seguidos aqui no Rio de Janeiro, como 
cumpria fazer em 1864 com o Banco do Brazil, qu , obteve o curso forçado p:.tra seus bilhe tes, sob 
p1·ete.l·to da conseryação da ordem publica! Falta indagar quem fóra o pi·evocador dessa pertur-
ção, porém a medida tomada não era a legitima, matando por ella moralmente o credito publico e 
de facto . a Ie , lidad::J economica do Imperio, cuj :l s fataes consequcncias 11ão , entre outras, a descon-
fiança geral e a crise latente por que atravess:~. o paiz . 

Da França temos um exemplo a cit3. r como desenlace do dmma bancario da sociedade de 
credi to n.ion Gthuimle , cuja quebra foi tão importante que attingiu a produzir, por ella, uma 
crise no mercado monetario de P<nis. 

Tomámos os detalhes que abaixo transcrevemos da Correspondencia de Port~tgal de 5 de Ja-
neiro ultimo. 

Eil-os : 
c O mundo financeiro occupou-se muito nesta quinzena do processo de Mr. Bontou:s:. O antigo 

presidente da Union Generale e o seu director Fceder compareceram perante o t1·íbunal correc-
ciona l de Paris, accusado-; de operações fraudulentas e illegaes. Foram condemnados ambos no 
maximo da pena: cinco annos de p1·isão e imita de 3.000 francos. Este processo é indepen-
dente, está claro, da acção civil em responsabil idade pessoal dos administmdores. 

A sentença, longamente motivada, nota que os successivos augmentos do capital da Union 
não se fizeram inteiramente por meio de entrada de especies, e que se fizeram escripturações 
falsa3, pa~a disfarçar as subscripções que a sociedade f~ z para os seus proprios títulos . 

Quanto á these de Bontoux, de que a sociedade tinha a livre disposição dos seus deposites, o 
tribunal diz q 'l , form.an o o capital a garantia dos deposites, é inadmissível que estes possam 
ser;'r para compras de acções da sociedade, o que equivaleria a uma transformação dos deposites 
em nma parte do capital que deve garantil-os . 

A declaração de Bontoux - de que a U nion não possuía uma unica acção da sua sociedad!'l -
mostrou-se ser falsa. ~aquelle tempo, a U n ion tinha comprado, por meio de varios testas de ferro, 
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10 .292 acções, e por 67. 9 O acções tinha pago a bagatella de fr . 98 .144 .736,2.5 . . -ot<:- se qll<: 
a esse tempo tinha um capital de 200 .000 acçõ~s liberadas de fr . 12.5, ou 2.5 milhõe3. 

ro dia da sua s uspensão, a 28 de Janeiro de 1882, a Unior• possnia 77 Jfi4 tlaE ?.'las 

propr ias acçõ!ls, custando fr . 187 .262. 447,40. 
Peran te factos tão desastrosos o tribunal não pôd'3 deixar de ap .l icar a lei . 

· A Bolsa viu nesta severa sentença a confi rmação dos peoceosos julgado5 pt.:lo t·:bunal dr> 
commercio, annullando as operações sobre as acçõo;s no·133 da U ni an, cuja emissão .;<; trJrn'Ja im-
possirel por causa da fallencia . O jolglmento destes p oc~ssos e:n app ~llação tü·a~á ao me: catio 
li;-re de Pa~ is um assumpto de vivas inquietações . " 

Yê-se, pois, estabelecida pela leg-islação , e exigida e punida ,e; los tribunaes de Inglal'lrra e F r~ n.-,a 
a responsabilidade ciril e cr iminal dos administradores dos banco;, quando, por meio de ar'ificios , dis-
poem elles do capi tal, que de..-e sempre ser rir de garantia aos cre:lor~s geraes . 

:'ião é necesEario proce:ler a minuciow in'tuerito para verificar o estado legal do capital de c<:rt.os 
bancos da praça do Rio de Janeiro ! · 

A escripturação, as operações e collocação dos depositos não seguem a.r1ui as rerrras exiçtidas e 
punidas na sua falia de obseryancia pela leg-ishção de I nglat~rra e França, motiyo or '!_ae nun<::a t'ªm 
certo- bancos garantido , nem hoje t&:ntem garantem aos cre-dores gerae.s . 

Es .s demonst~ações não siío ocio3as. e muito p::lo contra~io, bem nece.ssariaE, hoj'.! r1ue se con:mlta 
qual deve ser a or,.anização do banco indisp<.msa,el d~ creu. 

Seguramente que o banco indi.spensavel de c~ea:, nãJ pó:le tmn.'lr clJmiJ modelo o regim<;n b' n ~a:-ir1 
do lmperio : ere ·estabelecer-se com be:n definidas att 'buições, d<:>nres e direit.o=, cão sómente !ifi!"ll 

ue a instituição possa ser nr para o progres;;o do p::.iz, como para ' LUe poasa en<::Vn~:a" o car)Lá.l par!< 
suas acções, ofi'er ecendo para is.so 33 mais completas ,S'a ran · .; para o cre:lito condir;i)~ e:;.:e ciae'l r " 

ao no>o banco são indi.spema•;eis pa:-a o commeti.men to ~ndiC).:O que tem d<:.levru á pra .:ca dt:;:J.lN e 
fóra do lmpe. io. 

A creação do noro ,an1:o a.;s' c<Jmo a su.a a-drn.ini;;tra-,Ko co:;e.sponde se;: da in.i~iafi•a e dírec::çiio 
lo5 rep :-e3 ~n~:lll~ ·~:! ~o co:rrms:-c:o ']nU.:.no :Ja-:::-:.n ;J e es rnn?ei~o se d<J a direr: IJ~ia. e; ~J)lb.i-h ~;n re os 
accio:!li.s'as. 

O Gore" no deverá nomc,ar !l.Dl fis<:: J. l s:I<<::• ·-.o, a cTI~ do b!!.n<::<J, pa:-a ••e-la~ p~l<J fi'll cnmp:-imsni!J dos 
estatutos e a 003 ID2:rc' a d3.5 ope~.1çi'íes, esp9<:ialmsn e ru plrl.e relat:7 ás r ese:-·,-as !n<s\alli<::a.'> para 
se:-em mantidas no ·min.im.v.m. , -Ie orna e: :p .. pari:s s 'Jb~a a emissã-:J elos bilhews fi:iuciarios. 

O 5.s ~l d"''-'ra :::!19!!.5al:nen~e >erifi<:a:- o balanço 0nd'J \' B. qllln:lo es•i·1erem confc;rme5 
a 5 ci:ra~ com os documen\IJE , •ab~es e d'.::ll1e· -o .em c ix.a, .e em casJ C!lnt;-ar:io fazendo p"Jr e:-::dptn 
:;,s ob.s: r.ações comp';.en .es qne, as.ignada.:;, deve se: publicao:las, no3 jo~na&s , jart.al! e a.o pé do 
bala ço . 

O =.:cal não !aá o:It::'a int-e~fe:-encia : d•Ferã , p1)ri.Ím, asú•ti. a tQ'.la.õ as :-<Ju0.:i5s5 da di;:-ect.<J:- i.a, e 
das :csembl.;a:;, par.1 o q ae .;erá de·,.·da:nente c;:,n-;- ida<lo , tor:na!l o pa: te na. di.s-::o;;;;iS} e a!lei:ando ou 
obre ·•ando a deEberaç.ã<J acco~dada s<:l:n : su >oto. 55" pre de a~ó::- o, pJrém, com o ss~abelscido ares-
pe'to o;; E~tahl'os, devendo larrar-se n'J r ':SIJect!;·o li-.-r'J d<:: aclas :>:e co parecimen o e at it'l.de, para 
qo~ C0!!5 e. 

_-ão sE:J ·o ban~o dí E~:ado o niJ·:o d<:. cccwção, a nom.;a'<ii'l d'J competen e fi.~al é uma ~a!'antia 
geral e nec"5!1.3it"i.a, ~ca.n o .sob a resf>O~lbilidade d!B.:e o bo• ou mau desemp-::nho <io car:ro. 

Pa::a :~e o bane) adia te ao E.õ"a Ao ·as so:nmaa ,a::-a o reE:;ate do ac n~ p::~pe!-m'JMa, e p:s:-a es:a -
lece:- caixas 5.ia::s nas p:o.-! cias e o interio ~ do paiz, para de.:!c: nYol?e:- ::;. producção r,nde houver 

ne ess'dade e ausr:ne_:aJ.-J. t;. _m e:n oat!"as localidad<ss n;;.s pro~.Ol''(Ões d~:;·idas para 5';'1 pro:rreE31J, é 
in is:' ensa\·el que e:;te! e compe:J.:;e de n:-r.a l:!l.3 ei -a e _'l.:tati·ta e::ss5 5<:l"'ticu5. 

A anei.ra e ui ll:t' n: e pr.a.!' c.a , ãrn o& ":::' o <::onllr!'~L· ento, ;,em pr<!jni Z'i d<:E in!eresees g era e'> 
p em 56:' : 

i . ? O ban.o e~ã o .perio o pridle;rio exdn,i7o de emi&ãiJ de bilh<; _, c.onveMi ·eis ao portador 
e a\-·_, a, J. moe:ia de :l ! ll v, b? e::c:-:.pto, de-,-end'J ser r<:'Y:bi !a;; ::wH n'?tas em t'Jda.s as Estaçõ ~s 
P b 'c.:>::. 
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2. 0 O Estado subs reverá as acçõ3s do banco necessnrins pat·n formação do capital das caixn.s filiaes a 
e ta.be lecor om todas as províncias, como nas cida.de~ ou lagares do interior indicados como susceptivcis 
de dat• impulso :i. producçii . 

3 .o O E tndo enlt· gn rá., no acto da t roca , ao banco , p:wa pagamento das acçõos ubscriptas o nas 
respectiyas chamadas, como tambem pot· con ta das sommns pat•a substituir o resgato do pa pel-moeda, 
títulos do diY ida publica, c.ldn. um de va lor escripto do dez li bras es terlinas, paga monto om ouro, de juro de 
4 1/2 °10 ao nn no, e 1 °{0 do amortização, pn"tweis no Rio do Janeü·o, 1 a ris , Londt·es e Lisboa, ao mesmo 
typo de emissão, c mmissão e demais condições do ultimo omprestimo elfectuado em Londt·os no mez do 
Janeiro ultimo com a C[t 11. Rot ' child. 

O c.,pital do banco será indispensavelmente em ouro. 
As opomçõcs do banco podem ser tn.mbem em p.1pel-moecla pela coll caç.ão dos depositas do actual 

meio ci t·cnhl nte que r eceber, o, apez[t r do ni'io fica t· este , de curso fot·çado, não só não lerá novas depre-
ciações, como melhora ri do valor actual pela ci rculaç.Jo mi xt1, pela sua extincção natural pelo resgate, 
o pela n ecessidade pa r:1 pa"'at· na parte que se designar os impostos, direit1s de a lfa ndega e outros ser-
viço publicas ao Estado . 

O capi t:u do banco será suffi ciente para attender aos set·viços indicados o aos do oommorcio e indus-
tria em g .:!ral do Imperio por valor equivalente ao c.:unbio de 24, de 150 mil con tos de réis , por acções 
de dez s beranos cada uma col'l'espondondo ao Estado subscrever pela ter ça parte ou seja 50 mil contos 
e os 100 mil restantes no Imperio e pt·aças do estrangeit·o. 

Niío existindo ouro no paiz, c elevando sm· indispens:welmente o capit :~. l do banco em ouro, deverá 
!ier importada a moeda do estra ngeiro. 

Isto e obüo. 
Porem, da mesma maneira que o negociante vive de seu negocio e necessi ta ter criterio, para que a 

compra ou importação das mercador ias seja por custo quo lhe dê lucro na vo!!da, o banqueiro est:í. no 
mesmo êaso, sendo seu negocio, em uma só e exclusiva mercadoria: • a da moeda • · 

Pois bem; o actunl padrão da mo ~da. do Imperio :í. razão de quatro mi l réis a oitava. do ouro de titulo 
de 917 mill . ou z;o quilates. equivale na proporção do ouro com as barras de prata na r elação do valor de 
i pa a 15, 5.' e dá o c-1.mbio par de <">7 dinheiros por mil reis ou sejam 8"'889 em prata por cada lib1·a. ester-
lina : quand o valor comparativo do ouro e da. prata na Inglaterr.,, r eguladora do merc_t do monetario 
uniye::-5.! l, corre.sponde ao pndt·:io adaptado em geral por quasi todas as nações, na. r azão com as ban as 
d ~ pra de 1 p3ra 15. sendo o titulo d 3 seu ouro 916 2{3 mill. c corrosponde ao cambio p.u, equivalente 
ao do l ::npe~io, de 24 dinheiros por mil réis, ou sejam 10$000 em prata da moeda brazileira, cunhada de 
.1ccórJo com a lei d 26 de e t.embro de 1867. 

Temos , pois, um prejuízo real para o banqueiro que impol'te sua exclusiva me rcadoria - moeda de 
ouro - , pelo custo de Ingla terra , onde o cambio par de seu pad!'ão é o equ ivalente aqui de 24 dinheiros. 
e si tiver que aceitar o padrão monetario do Im t,erio do 27 dinheit·os a que teria que equilibrar-se o 
cambio ainda que ar tificial men te pela r eorganisação do cro:li to ; o que seria tambem em preju ízo elas 
per.nutas da producção geral a ex porta.r - se , que haviam do p::tgar re.1 lmente essa dilferença. 

)\o Diario do Bra:;it publicàmos nos dias i7, 19, 20 , 22 e 24 de Agos to ultimo, uma serit:: de a rti-
gos relativos ao padrão mone tario do I mperio e á conveniencia de sua alteração de accórdo com o de 
Inglaterra . 

Nada mais natural qu e entender que o Brazil deve ter seu padrão de ouro pelo. norma d J inglcz ; 
tan to mlis quanto não 1:ómente se impõe essa deter minação por ser o padrão inglez o r eg ulador do mer-
cado universal monetario, senão porque é a Ing laterra tambem não só credora do B1·azil por somma 
importante á que se remette em libras esterlinas mensalmente em pagamento sendo tambom o cambio 
das reme:sas com que se paga a prcducção do paiz , por isso que é em sua maior imporlancia ~acado 

s'Jbre Lon res . 
Consta- nos que pessoa da casa da moeda tem contestado (em particular) a di lfercnça por nós 

apresen tada entre os dou padrões; porém , o quo dosejariamos quo esse digno empngado nos p1·ovasse 
por escript.o, é quo o cambio par do pad rão inglez é o de 27 dinheiros por mi l réis, o não o de 24, como 
:lffirmamos ; além de que, como prova de não eristir differença alguma entre a l ibra es terlina o a moeda 
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t.ambem brazileir a de ouro, compl<: t3.m<:: n t <:: e•coada , pol!sa cun har-!!!! a Iil';H m.<~. rp:w.ntíthdr,; tl!> roru;da> br;..-
z ilei ras q ue ing leza s com um mesmo pes9 dado d'} ouro, e: ro lla r.·a. 

E q ue fin a lmente tomando, por r:n: ·m1plo : urna lib~a (d e p(!ii0) ern fJ!It"U , ti 1:r.:;a diA u,q•;<h d;;. 

córte, póde dar c un ll1l.da3 comtJ se fa z na r;;Hp 9t:;t i•.'a d<: l ngla t0rr.a , 46 ['~ct';s ígw.H: 6 m<tÍ-> vrrw., r.u ·lu-
lor de 14 i JZ vigcs imas pJ.r te'l de uma d<>~t<~s rnr t~s igu:.r::s; em cuja YofiiZfJ rle 'rJatr,y- &atr:rr,-,~ ~ ?>i n u: 
moedas de '[ft"O.la charrtadas shilli ngs pw·o. teprersent fJ.r a refJp:e l it;tJ 7fl <Jedo. r/r; :,r;/;(;Y"rJn'' i1~[!?~z Cl'l/. 

l ibra ester·li na . 
o valor dos mr::ta r; ;; é a<:!:!lpre me1ido p<:lo s~u Í'"EIJ , e MIJ r,el.J;. !ill.a rv.u. rüíd.t!h t; rtrJl !JTW; . 

A quantidade de p~ata h!1.j '! ez i3 tc,nt•, cBlá cakal&.da na ro. zfi.o rlc f.<::r '1fl'• r'';L ta ••t: ;r, •,B wair,r <l<; 'i tJe 
a do ouro ; o s eu pe;;o 6 maio ~ na rii. zã'J de 41J po~ 1, p0rém rJ ;J~u •rahr 6 mt:r o; à<, 'J.'l!: u rlfHJ.Vf:lLr; uutro 
me tal , na raziir; d- 1 para 15. 

O padrão t.gm de s<:guir a re:çra geral r:ntre r/E. dou;; tll!j tacE ; a d.a bas•; !:OOnr.~m :ea, ú:l. Qlfí:da e <]a 

procura . 
D<.:mon~tr <;fi.o : <. m"'"da. CtJ l 'éCÍ'.Ia p'í r s<Jb!:lr J.na ingl~z vi.l lib:a t;~1€rlina , bm o tiLuJt) lr;:,al dr, 

916 2, 3 roill. , v:.'!'J l<;gal de 7 ,9B7 .f.'TM1l., rep:e:o;n i!l na rt::la<çii<J dn ralt)r da barra d r; oorv paJ''I. c<mi a 
d;; praia na razão de i p;; ra 15. 

A moc;da br.;:z"!<;m e ou:-o (eo<:<:1ada) d;; dez 'l r&:.;;, v,-m pc;lál.c,i '!Ui:: :.in<la n<; ~ r ;t;r: , r.b 11 d<; l)r;. 
lembro de 184~, de;;;ignadu !li;;U 1~ ? lr::gdd<:: '.Jf.7 ruill . , J>l.:?.<'J lS?al o,',;fj.j gram ., l"'; .lJf'l~ ';lltawJo Tt<t. rt;la-
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erro dos mai - pot•n iciosos , quo niio fosso sus tentado 1 oln aulol'idade elo homens omiuon tos 
colloutes quolidndes, po~sonhuenLo fa llnudo . 

de ex-

D sgraç:·ltb.menLe , a iufiu IlCin fn.ta l dos principio• ei'J'oucos, qu tantos males causMam no 
wundG , prorém do p1·opri m L'Ocimonto dos homens quo os orig inar~m ou adoptnram. A questão 
não contiisto em sab L' si hoil1 Qns quo têm ce t·tas opiniões são lignos do estima Otl não ; mas 
om recon hocor si es as opiuiõ s s 'to r ectas Otl erroneas. Poucas p essoas lm quo soj am tão l.Joo.s 
ou tií m:is ·omo as suas opiniões . facto é quo hojo a que tõ s siio examinadas com mnilo mais 
iutelligouó!l. e nidflJo do qu antigamente , por meio desta iuvostigaçlío mais n.p t·ofundada , desco-
l> rn- - now- onsider:tcões rela\oos quo podem npre,eut~u· as questõos sob uma lu z muito diversa 
rio que a principio as i llnminava. 

O ·dirçi t abstr:tclo todos os dias conquist•t m::tiOI' i nfluoncia n:t lesgisbção; é ::tssim qu 
mnit;-~~ das mais admirar eis e b ueficas L'efo1·mns do presente tom sido - aLolit· o abrogar as leis 
pn1·.::ines e injusta - quo atrnoctw::tm 0 3 ·odio-os. » 

i G distinet economista ::\[acl od as-im se expl'ime com relaç~'io à influencia perniciosa que na 
üonlinuaçilo dos erro. tem tirio , na Europa , a ig not·.m cia especial da antiga civilisação, o quo po-
deria Jizer do I3mzil qu~:~ndo certos homens som i llu straç~lo alg uma pretendem só pelo facto ria 
pos:lnir mai' ou menos fol'luna., que sõ elles devem ser consnlt::tdos nas questões econouüc::ts 
pendentes, con-o.1uencia de e L'I'OS g raves, originat•i os rio completo desco nhecimen to g eral desses 
rnPsmos homens da s ien ia e ... onomic:t ! 

r~ m poder esl"t belecer o oquilibrio necessario e mt.tnr"t l, conservando na circulaç'Io a 
·ri~:mtidt1d d:1. moeda riada pelo banco, não h:werà outm solu\KO que a que apresentamos; ó o unico 
systema de engrenagem, pelo qual a moeda dada pelo banco deverà ser derolviri ::t na mesma 
especie . 

Houve um:~ questão em Pariz, para a qual parecia impossível en contrar solução: A questão 
do pl\o de quatro libras . O poro queixava- se que nunca o pão tinha as quat ro l ibras de peso 
em r elação ao ralor; os padeiros riesculpavam- se com o forno, e a de >c tüpa parec i ::~ razoavel, po1·ém, 
o povo não deixava po1· isso ri G s ~r prejudicado pagando o seu primeiro artigo de necessidade e 
não recebendo o peso justo . Aftonso Karr deu pela maneira seg uin te completa solução a tão impor-
t n e questão : 

Q e o reço não se de corno v.1 lor de um pão de quatro libras, senão pelo peso, até dar 
qu:~ l t· libr :u d., !lo . • 

Hl!llOs no !lles ) caso a respeit{) do padrão monetario actual do lmperio; uma libra ester-
. 'I cõr:espon·e ao n.lo~ leg,\l de 8,'389 artui , e a ':J de 10$000 11:1 Ingla terra e outr::ts nações em 

0 cral. Pa:a cortn.r o nõ <>-ordio, que a libra esterlina circule no Imperio por li bra esterl ina e 
para não perder a sua identidade, fiquem obrigados os que a receber em no conceito de restituição, a en-
re0 rem tJmbem no vencimento da obrigação a li bra esterlina. 

Es a medida, não é outra que a da liberdade de contrato entre os particulares, para convcn-
cion .~ os pagamentos em especie ; por ella se obteria não só evitai' que o ouro se escoasse como 
- mercador·a - com um lucro certo de [.erto de 12 °/0 , senão m ::\llter tambem os preços dos pro-
d ctos do pa:Z , nos limites dos valores reaes com 0 3 dos merca::!os consumidores, além da g rande 
vantagem ds a'Jrir as po rtas aos capitaes em metallico que havill.m de dar preferencia :i sua collo-
cação no B~azil. 

~ o é ob>~o ; reformado o padrão monetario , ou na fal ta de tomar-se esta salutar medida, o novo 
· _w esL3 t elecéndo sua circulação met.allica pela unidade da libr11o esterlina inglez'l acudiriam 
r:'}•IJ5 ':' i.mpo:r nt-es c3pit~ em ouro com mais facilidade que com o padr ão actual de 27 dinhei-
ros Vil'" :rs·a, peh aeguinte demons tração pratica: custando em geral nos mercados europeus e 
rn: ·pa,.. s-.-e Q de Londr es, , meeda de ouro, seu cambio par equivalente no lmperio por 24 

diL ~ :ms por mil réis., i >to é, 10$DOJ por cada libra, a differença é contra o padrão do Brazil, 
de pe:"w de i2 Q, ,, pelo ue para impc.rt'l r o ouro, seu emprego tem 'JUe salvar essa enorme por-
centagem tr atando- :;.e da - mercadoria moeda - além do lucro na tural procurado no e mprego sobre 
o par; emqua!ÚO que, alterado o padrão ac tual ao proprio par do ing lez, o ouro correria de Londres 
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para o Braz· a l}mpregar-s~ no paiz para <:~Me·: a ilítfr;r en<;a c;m f~;.mr <>i~ da(,.~ 'b j1J:'t':, 1 ' (;!.<> '= 

o capital parLicular n ão obtem empre"IJ <r<~rantído j!l o r.•1pc;r' m· d.<: z '''o Wl f;.TifJ'I . 

Pa ra inspirar a confianya p•lrdida D<:J exterior, a -r<;spei!O d<: j>i)<]f:l"·BI:> l:'ll\;;. w:ko::l::" i>•h ''''"~''" ~ <,. ''J;:IJ\ ,, 

.;staveis a drcnlação mgf.allir;a no Imrndo, mi;;t<.: 6 fr,rru, ~ ril">' úh. e ':r>g'r;:. <> .1-lm . .(; a!a, ·'"f> ltm:.-
p~omiss'J sulemne dos m11 tual"irB contra a cf.t iliJ f'Jrçwln, f>.<JÍ:it ':4 !l<;3l;:. u,.;.tv:i :!i .11':' • !J. i•Yá f.'l ~.·<A~~ v,-
ce~::ario para g<>rantir a id<:::nLi<:k:..ds d~< m.t>erlhl 'tt';, r;r'~- IJ c<:. .:;t*'t, o f·"'Íil f.!<;.f€:8-t < II,az:í.% r, !1:;.:,1;, <> >;-'=·'"· 
a crença empy;-ica, ma ·r~zt.a.<h p'lhlir.;<.tli!il; ·'' '-' '!llé nint, <.:'~ f.>~~·J. ~;:.. d;,. r,;rr;,.~h. :•!:'" ';;. :- « ~11<: ,, 

impossí;-el eritar-se rw B:azil o e?.r:<í;:.m<;nln d9 omo. " 
Para th<r WJYa c·rr:~;ãi.J á mo~da de I'.Jl1l'O, 4 iml'"f'"' F.i:.·.-<;:1 f!'><l>.<; .... ,..,, :!!J'"- ·,J,:.cl:• i:.'l': ~·G..t;;. <n''0.r"' 

8-E~Ja mf:ollL!J t rl:!dicicJ& I . 
() _~ biJ <> .g~ d<J ll<J<<J 1-.t.>nOO, <:/Jffl') >Y1~;J;; (j~ &,<;~u,.,.~;_,3 li'" MUJUJ<:~eilJ, "'~-'.d'.:': <.t D1h..<: •:t I,<,;,; f>'?t-

mnt&..d03 com o bant-9 a oon d~-;t;.:-ã.<} !!3fJ<';!'.!" :'ica:! .G&. :tt;..~&_;,~.J.J :z; ,,;~;"' :LM:;;,. (lJJ :â ~l'1-~ ->.t"":ÚJ r,.;;.t~ 

amP"~ll"a -se'!);! b<3nelkio.:: de qru;. 1U""I" ll:í dir.:'~ <m -.-.rd'etal'-Ml, !'~·'' dJ ,,-.<{) ~~~'-' ):.•; ~e6 ,, y;;.'!;;. 

paga-r l> ob7i.f(a(,:.il~ ef!i t .· <;;f;;! iW E:iW<, de C'!ll"iW ÍIH'(;ad1) e;u <;:li '' "'a F:cl •::.c·.t, 1. "'' :. ]~~ ~<;j~ a &:;.-
·pm.ia. 

p~az.~a ~ p-ni iea. -rali;.L.~...JJ.~a.ie I; f:h!L o ! .. <J 1.:~1 e1." VJ, cu,. .:v..;l'~ ~" ') ~(;! ')li .. <;,r. ~:t t 

Ill!l a lí.!)!f<J Q 09 <;tdo l: ~Cl :<.r, Jll:'<liz WJ e• ·;;o f'r,;r'J<llb r. » o f(~rre t; r,nf.:. 
· -jlsncia .. 

Prt::.;'"~;::.::t G·.~~a~.:r,.:a ....... ;: cfi:.:.V;r_ru.r..f;:.-;:~,;ffl .1• s...'te0::4t~JI 6,~ 1 .. :-...e\O .. .,t;;...z."'.f:,'rt~l' ~_.... .. ./:'ií1/)_:~ '~ .:;'~:r

na s~ B~~<t, :;;Jciq &. · ry;~~.~.:..IV: eaz.a mLI'.:.lU.:tci<. 4<S c;r, 1:& ~~· ó: ()·, o' ~e.to·. ?-•<; C6<">' ~. u 
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Cattções : 
O banco dará dinheiro sobro caução de moeda corrente , de titules da divida publica, empres timos 

ou apol ices provinciaes, obrigações de estradas de ferro e todos os demais titules de facil realização, e 
que offereçam completa ga1·antia. 

Ficam exceptuadas as acções do proprio banco ou de qualque1· outra denomin ação que sej am . 
Co nta C01'1"ente com o Thesou1·o : 
O novo banco abri rá conta corrente com o Thesouro Nacional para os adiantamentos que julgar 

attendiveis e que não compromettam a boa marcha e liberdade de acção do e~tabelecimento , de accórdo 
principalmente, para substituir pelo resgate o actual meio circulante, procedendo o Eshdo semestral-
mente à consolidação de sua divida nos termos indicados nesta combinação. 

Cambios e a1·bitragens : 
O banco não fará por sua conta operações de especulação de cambio ; depois de effectuar as ope-

rações necessarias para a i mportação do capi tal na parte relativa do Estado (si este entender aceitar 
a combinação) ; assim como, pa1·a as de collocação nos mercados europeus dos t itules de divida publica 
por conta do resgate do papel-moeda, cuj a importancia deverá ser importada em ouro ou situada nos 
mercados euroJ3eus como garan tia de operações de cambio, bem como pam facilitar tambem a cii·culação 
dos productos do paiz, comp1•ar:i letras de cambio sobre os mercados estrangeii·os, ap1·oveitando depois, 
nos seus s:1ques, a differença da taxa em favor do c1·edito de seu papel bancario; pelo que, a conta de 
cambies deverá se1· semp1·e de r esultados r eaes, de lucro ; o mesmo deve succeder pa1·a dar impulso á 
producção e ás industrias no interior, facilit1ndo a circulação pelos adian tamen tos de· n umcrario ás 
classes productoras e indust1·iaes, como tambem para o movimento de numerario, comprando e vendendo 
os respectivos saques sobre todas as praçlls do Impe1·io. 

Cobranças: 
O banco, mediante commissão equitativa, tomara a seu cat·g o as cobranças que lhe forem confiadas. 
Operações de bolsa : 
O banco, por conta tle terceiros, procederá á comp1·a e venda de titules da divida publica interna ou 

exterRa e de todos os que S 3 cotizarem, como de outras operações de bolsa, sempre com pr évia rem essa 
de numera rio para as compras, ou dos títulos para a venda, quando não os tiver o m:mdat ario livres á 
sua disposição em um ou outro conceito no estabelecimento. 

As ordens deve rão ser por escripto. 
O novo banco, para manter o seu capital em garan th dos deposites e dos credores geraes, não fará. 

compras por sua conta de acções de nenhuma companhia, nem sob outra denominação. 
Os dividendos semcstraes a distribuir entre os accionistas, do>; l ucros liquides das operações do 

banco, serão nos primeiros tempos, no maximo, de 12 ofo ao anno ; o excedente de lucros sobre este typo 
servirá para formar um fundo de reser va em moeda, ou barras de ouro e prata; e, só depois de attin gir 
o fundo de r eserva á quantia igual ao cap ita l do banco, é que se distribuirão os seguintes dividendos na 
totalidade dos lucros liquides obtidos. 

O privilegio do banco de emissão exclusiva indicada serà de 25 annos; porém, si o Estado fo r ainda 
no dia da extincção do prazo devedor ao banco, deverá ser prorogado o privilegio por dez annos mais. 

Estas são as principaes condições que nos parecem essenciaes e equitativas para a creação e orga-
nisação do banco na fórma da consulta des te quesito, para estabelecer serviços que, como o do resgate 
do meio circulante, corrzsponde exclusivamente o commeL timento ao Estado, assim como para esta-
belecer caixas filiaes nas províncias requer-se capital superior ao que lhe seria suffici ente sem essa 
obrigação. 

Sem que o governo tenha de occorrer no exterior para realiza r, por novoli emprestimos, as operações 
de credito que e ;tá autorizado fazer e de que hoj e não ha fugir, para o r es;ate do papel-moeda pela 
Lei n. 401 de 11 de Setembro de 1846, 0 novo banco servirá ele intermediaria, sem usma nem imposição 
para obter lucros e:s:agerados na ope1·ação, e muito pelo contrario, cooperando e resolvendo o tran-
scendental problema da substituição do curso forçado de uma maneira conveniente aos interesses geraes, 
que não ficam onerados por novos encargos e muito pelo contrario soccorridos com uma nov:J. instituição 
de credit'J que os salvará da crise la tente que ameaça medonha explosão. 
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Pelos l.itulos cb divida publica que o Estado ha de enlre ·>ar ao banco pelos 50 mil contos das 
acções a BLJbscrever, como para o resgate elo papel- moeija, pa garà juro appw·ente elevado, lomando-se 
na devida conta o typo ele emissão o commissões, porém não é possível que o Brazil goze de um p!'ivi-
legio que nenhuma outra nação lem, quando a necessidade lho irn[Jõe a possessão de c::tpilal em especie 
que carece: 

Transcrevemos, com vista para os criticas a t ;do transe, o que a re , peito publi camos em nosso 
JOlheto, à pagina 62. 

Diz o economis la Loyd: 
Quando todas as nações civilisaclas se fazem concu rrencia para a. possessão do capila.l , é impos-

sível que um paiz consel've a propor·ção do qLte necessita , si não consente em pagar seu preço sob a 
fórma ele um juro elevado . 

Quando as cil'cumstancias especia.es trazem uma. forte demanda. de metaes pl'eciosos, o povo que 
não se 1·esigna a impot·-se aos sacri fi cios que os outr·os supportam, deve rentmciar a conservw· wma 
ci?·culztçcro metallica e prepara1·-se ao 1•egimen da moeda·~>ape l. 

E' pol' outra. par·te impossível que um goze elas vantagens do dinheiro barato quando ou tros es tão 
n a escassez o supportam os iaconvenie ntes de um j uro alto. >> 

Sómente os !'etrogrados e os ig norantes podem desconhecer estas v erdades. 
Pot·ém, a nossa combinação tem a indiscutível vantagem que esse typo de juro elev~ clo será só nos 

primeir·os tres semes tr·es, ficará balanceado no segundo anuo, o nos successivos terá saldos em seLL 
avor na cont::t de juros, entre os 4 1/2 °/o de seus litulos o os 12 °/0 como mínimo, que deverá r esultar 
elo dividendo dJ banco , al ém elo fundo ele reserva:do excedente desse typo . 

O orçamento g eral do Imperio Não terá os escoamentos, em pura perda para a nação , das ditferenças 
de cambio pela ci rculação m3tallica reorganisada no Imperio, sob ba~es sol idas o estaveis . 

O novo banco ha ele c! 1t' grande impulso a to elas as forças produc toras do pa.iz , p :t ra o seu pro g rosso 
e al mejado engrandecimento . 

Ainda mesmo ( o que não pensamos) que , não lho fó,· accordaclu, ao novo banco, a cooperação do 
E s tado indicada nesta combinação, sua crcação e organisação se i mpõe como um a necessidade , para 
estabelece r a circulação metallica nas operaçõ:Js elo commercio e inclustrias . 

A cir·culação no Imperio seria mixta até que os Poderes Publicas tivessem extirpado o cancro ele 
seu pessimo meio circulante; porém, como na Repub l :ca Argentina, cujo exemplo de c irculação mone-
taria é digno ele es tudo elos estadistas e negociantes brni leiros, pócle, e deveria imita r-se aqui , a 
creação ele bancos com cap ita l metallico ; suas operações muito haviam de influ enciar p:t ra o prog resso 
do paiz. 

Quesito 6 .0 

« O qu J determina o cursJ ele cambio entre nós 'I Qnal a causa ele sua baixa e que influencia: exerce 
nella o papel- moeda inconverlivel ? » 

De termina o curso ele cambio no Imperio, como em todas as nações, o resultado elas operações entre 
a exportação e importação, porque o preço dos produ c tos e o es tado elos cambies não são as cattsas das 
expor tações e das import1ções. 

Os g r.\ndes erros economicos elo lmperio , em todas suas manifestações, prejudicam e muito o devido 
desenvolvimento ela producção, cujos pesados impostos têm tornado quasi prohibi tivo o cultivo , que não 
dá , pelo r egimen economi co do Impet·io, para iirar a clespeza ! 

1. 0 P elos indebitos e elevados impostos de exporta ção, que Lêm concorl'iclo para o abandono ele muitas 
culturas importantes , l imi tando a proclu cção do outras como a do alg odão , por não poder concorrer nos 
mercados consumidores elo ex terior com os similares. 

2. 0 Pela falt::~ de instrucção especial, agronoma, do agricultor, que segue a rotina empyric a dos 
tempos primitivos . 

11 
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3. o Pelo trabalho, feito ainda na maior parte pelo braço escravo, sem a vantagens economicas e 
inLelligenLes do trabalho livre. 

4.o Pela falta de ad pção das machinas modernas cuja reconhecida. potcncia. e utilidade economica, 
melhora c aperfeiçoa os productos sob o principio de obter com um minimum de esforços o maximo da uti· 
!idade, p1·oduzindo mui to, variado, bom e barato, condições que co nstituem a grande industria. 

5 .o Pela falta ele lJOm traç.ado nas linhas das e tradas do ferro em sua maior parte constmidas sem 
obser·vancia da regra economica. quo devia ter tido por base no Imperio ha muito indicada como pt•in-
cipal , do serviço e trafego para transpOI't , dos productos e necessidades da agricultura e industria. 

Si se ti1·essem consultado os verJadeiros interesses, as estradas de ferro dariam no paiz resultado 
a seus accionista , e sorvi!· iam de poderoso e economico motor da producção. 

Para isso deveriam Ler sido consLruidas e ser custeiada.s com rigoroso systema o economia : Lendo-se 
feito o contrario em pr·oveiLo de interesses particulares, as co nsequen cias do mal começ.am a fazer-se 
sentir e ha fazendeiros, quo ent ndem, convir retrograda.t·-so ao antigo regimen de cond ucção por 
animaes! 

A não dar- se estes graYissimos erros eco uomicos a expor·tação determinaria por sua importancia e 
bons resultados um curso de camuio favoravel. 

A causa da baixa do cambio, pelas r.1zões add uzidas, denomina-se <<cambio real», porque póde 
. detemtinar·se sempre com bastante exactidão. 

A causa da b.ti:s:a do camlJio, peb quebra da legalidade economica mouetaria, aggrava as condições 
economicas do p:tiz pela condição intrínseca entre a moeda cunhada dos m~rcados monetarios do exterior 
e o curso forçado do papel-moeda. do Imporia , e denomina-se a este curso« o cambio nominal», que póde 
variat· com suas perturbadoras oscillações iudofinidamonte ; não havendo limite para a depreciação que 
póde soffrer a moeJa nacio nal « vi;to que seu valor e unicamente moral.» 

Os cambias estrangeiros são tambJm os intermediarias entre a má moeda com que se compram os 
saques, e a boa em que se pagam no exterior, aggravaudo pela procura superior á otferta as pessimas 
condições do curso do cambio 1·eal, por pesar sobre o mercado tambem, a do governo, por importantes e 
quasi constantes remessas, desequilibr.1ndo mais por el!as o cambio nominal, e ó por isto que os 
cambias se cons2rva.m abaixo dos limites reaes, e «esta ditrerença é a prova e a medida da depreciação 
do papel- moeda inconrertivel do paiz.» 

Quesito 7.o 

c O cambio raria. de província a província~ Porque e em que proporções 1 » 

O cambio real pode variar de província a província segundo sua respectiva producção seja mais ou 
menos procurada e dê bons resultados: o cambio r eal segue a ordem natural pela regra entre a 
offerta e a procw·a das lot1·as que o representam, na localidade . 

A otfel·ta representa a necessidade do numeraria para pagar os productos do paiz, e a p1·ocura 
a necessidade de remessa ao estrangeiro para pg_gamento das importações da localidade . 

As proporções variam segundo a maior ou menor facilidade nas commuuicações, para as remessas 
de numeraria, ou das operações de arbit ragem entre as províncias e os centros reguladores . 

Quando as communicações são fac ois o cam bio real nas províncias mantem sua relação de equilibrio 
com o centro regulador, que nivela sempre a proporção, até o limite natural da ditrerença de despeza 
na situação ou remessa de numeraria para a compra ou venda das letras da respectiva praça. 

Quesito S.o 

« Ha fundamento nas queixas vagas, mas constantes, de que os dons bancos inglozes, estabele-
cidos na praça do Rio de Janeiro, concorrem para a baixa do cambio~ » 

Não achamos fundamento legal, nas queixas vagas, de que são incautas victimas os dons bancos 
inglezes, e entendemos quo essas r1ueixas não são definidas e terminantes por falta de prova compe-
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tente que devia cü·cumstanciar pol'que arti(icio esses dous estabelecimentos, que ali:is gozam de mere-
cido credito dentro e fór:il. do Imperio, concorrem para a baixa do cambio! 

E' de fli'incipio moral que nenhuma pessoa ou corporação que tem adquirido justo titulo ao respeito 
publico, tenha feito, ou faça mal só pelo pt·azer de o pt·aticar. 

Porém, é tambem da essencia e do espírito da propria conservação dos interessados, não faz.r mal 
que deva r acahir sobre o proprio individuo ou corporação que o pra ticar. 

Em amb:>s esses casos estão compt•ehendid >s, contt•a essas injus tas queixas, os dou 'l bancos inglezes 
estabelecidos na praça do Rio de Ja neiro. 

A dit·ectoria desses dons estabelecimentos de cr .)dito é composta de homens respeilaveis que por 
certo não merec m om recomp·msa dos serviços que elles têm prestado, dumnte l >ngos ann03, ao Brazil, 
verem-se envÕltos no quesito qu ) contestamos , em sombra nem de leve suspeita de culpave l. 

Póde muito bem dar-se o phenomeno, pelo qual certas opiniões tomam vulto , ainda que erradas 
até passar como -certas, sendo contrarüs a 'J direito e por isso funestas a sociedade ; e a este respeito 
tomamos da laureada obra de Mr . Alfred Jourdan - Du rôle ele l'E'tat, n opportuna citação que f9.z de 
Mirabeau: Quando ninguem tem razão, todos a têm. 

inguem - governo, banco, banqueiro ou agiota partic ular , pód J varia-r o curso do cambio real na 
alta ou baixa, senão passageiramente, po:óm :i custa da alheia, ou da propria fortuna, que, por 
grande que seja, é promptamentc consumida nas dilfcrenças de cambio. 

Não temos que especificar ex.emplos poque elles ~;ão bem conhecidos . 
E póJe muito bem dar-se tambem o phenomeno, que os pt•oprios agiotas sejam, por despeito, os 

anonymos accusadores dos bancos, por não encootrat'em nelles a bandeira d<o misericordia que lhes 
seri'Ísse de fonte de recursos para desenvolve l' seus arti(icios, em seu exclusivo proveitJ , como 
tambem servir de esponja de prejuízos, ficando estes, bem se vê desde aqui, por conta dos inglezes! 

A missão dos bancos inglezos não é saldar no Brazi l os prej uizos e os erros de terceü·os, com os 
capitae3 inglezes que lhes estão confiados . 

O curso do cambio real ·ó é favoraval quando as forças productoras do paiz distribuem a riqueza 
augmentando a fortuna publica : 

Quando se fazem economias, despendendo menos do que se produz e os orçamentos são equilibrados, 
Quando, seguindo o exemplo dos povos activos , a iniciativa particular crêa a g rande industria, pala 

qual se attinge ao supremo prog resso, apreveit:mdo as matarias primas na manufactura nacional, que 
proporciona trabalho ao povo, e ao consumidor todos os generos de sua necessidade, menos onerados 
que os importados do estrangeiro mesmo sem tarifas de alfandega prote~toras . 

Fin'ilmente, quando e:üste no paiz a legalidade economica monetaria e não o curso forçado. 
Estamos certo que os bancos inglezes não sacam a descoberLo sobre Londres, e que nem por isso 

especulam no cambio; para as suas operações o resultado é o conhecido como - commisscro úel credere 
- e sempre esta é a mesma, não importa qual seja a taxa do cambio da operação, porém, como o capital 
real izado dos bancos ing lezes fóra em ouro importado para o paiz e os dividendos tambem são distri-
buídos na mesma especie, não se comp rehende sinceramente que os proprios interessados em conservar a 
identidade da moeda de seu capital e lucros, concorram para a baix:t. do cambia em seu exclusivo prej uizJ. 

Da mesma maneira e<tamos cer to que os bancos inglezes não empregam artificios para elevat· ou 
mànter o c:tmbio fóra de seus limites reaes : como temos dito, esle se reg e unicamente de accórdo 
com as forças productoras e pelas condições boas ou más economicas do p1iz e obedece conscquente-
mente á céga lei da offerta e a procura •. 

Si os bancos inglezes dirigem, como é fac lo, o cu rso do cambio real, isLo não dr, ve set· considerado 
um phenomeno, mas elementos reaes que correspondem a causa legiLima de que esses e tabelecimentos 
estão mais habili Lados que outros, pela competencia especial de sua gerenci-., pelo conhecimento 
exac to dos dados estatísticos rola ti vos ao comtnercio ge ral do paiz, pelas in fo rmações o telegrammaE 
que recebem opportunamgnte dos merc 1dvs estrangeiros para regular suas opet·ações. 

Diz o proverbio hespanhol que «o inferno esta cheio de boas intenções"; o autor delle deveria ser 
consultado (si vives e) sobre a sincet·idade intencional da> queixas vagas contra 06 dous bancos in-
glezes. 
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Para nós, o erro que os dons bancos inglezes commetteram é da origem do sua Cl'eação: nessa época 
existia a conset'l'açii:o metallica , e, port:111to, deve1·iam tel' estab ~lecido sua circulação elo operaçõe.:~ a ouro. 

A l'Jcbcção elas obrig;u;õos devia ter es tipul.tdo o pagamento em moeda cunhada, e a mot·aliclacle 
no cumprimento por parte dos mutuarios tet·ia evitado aos bancos inglezes ficar prej llClicados, 
pela leis attentatorias á liberdade e espoliacloras da propriedade, ele Se tembro do 1864 . 

Os btt ncos inglezes estão em condições divet·sa3 como oppostas dos outt·os bancos nacionaes; a 
ninguem prejudica mais a baixa do ca mbio que aos bancos inglezes , quo tém de reconstruir seu capital 
em ouro , em ruanto os bancos nacionacs pela paixa do cambio, o papel-moeda mais depreciado 
apparon temen te faz subir os preços e seus devedores t em mais qtwnticlacle com que pagar os ba.ncos 
que não se preoccupam ch qualidade ela moeda que recebem, de menor valor do que tinha quando 
fi zeram a operação ele d~sconto ou adian tamento, e , como hoje acontece, todas as ope rações a prazo com 
o actual meio circulante correm o risco quas i certo de prej uizo, de accórdo com o curso e oscillaçõe.:; 
em baixa do cambio nominal. 

Do J ontal elo Commercio ele 18 ele ó\fovembro transcr ;JVemos ele sua correspondencia , datada de 
Londres a 18 ele Outubro do anno pro:s:imo passado, o seguinte, que muito illustrani. a Commissão Parla-
men tar de Inqueri to sobre o assumpto . 

Diz assim: 
« Na 11" assemb léa geral dos accionis tas do New- Lonclon & Brazi lian Bank ( Limited) o pre-

sidente , o Sr . John ' Vhite Ca.ter, pl'opot, em nome ela clirectoria, um dividendo de 1i schillings por 
acção, o qu:1l, com o dividendo provisorio de 16 sc hillings, pl'efaz um dividendo anntial de 8 °/0 • A 
total idade elas opet·ações do banco, que pelo balanço anterio1· foi de •1. 830:208 libras, sóbe no balanço 
ac tual a 6..!77 :273 libras . O lLJct·o todavia foi sómente de 102 .578 libras contra 125 .546no a nuo 
procedente . O anuo passado foi todo ele anciedaclc. O cambio desapo ntou todos os cal cules. A con -
cul'l'encia foi maior que nunca e o banco fez muito mais negocio com muito menos lucro. As clespezas 
do ult imo anno fJram de 53 .237 libras contl'a 51 .720 libras no anno ante1·iol', mas estabelece u- se a 
agencia de Santos, e a clirectoria, como ele costume, levou á conta dos n egocies do anuo as despezas 
feitas dut·ante o anuo; 14.190 .libras fica ram ela ultima conta, as qu aes com o lucro liquido deste anuo 
( 49.538 libras ), prefazem a som ma ele 63.738 libras, elas quaes 40.000 libras serão absorvidas pelo 
dividendo, e 10.000 l ibras accrescentaclas ao fundo ele r e serva. O 1·estante passará á nova conta . 

Qttanclo o Braz il emi ttiu o emprestimo em ouro, o Sr . Cater snppoz que esse P-t'a o primeiro 
passo para a conversão elo meio ci rculante. Com o papel-moeda deve haver grandes rerclas em toda 
a. importaç.ão elo paiz, e os negocies hão ele ser sempre mui to arriscados porquanto as impot·tações no 
valor ele 100 libras são reduzidas pelo cambio ao valor de 75 l ibras . A di rectoria foi ree leita e a sua 
proposta. votada . >) 

Quesito 9° 

« Os nossos b:tncos ele deposites e descontos deve rão alargat· a esphera ele suas operações e crear 
cai:s:as filiaes ou agencüs com o fim ele facili ta1· as remessas, servir ao commercio , a lavoura e a in-
dustria ~ >) 

Entendemos que ninguem d , ve conhecer melhor o que lhe co nvem, quo os proprios interessados; 
a scienci:t moderna, a cl :1 nzão , está de accórclo sobre a solução do prob leil~a social, pela harmonia elos 
intereBses, que não se obtem, senão pela liberclacl J . 

Reconhecido, poi:; , pelos adeptos elo progresso , que : 
toJ0s de acc01·do so ')re a solução pt•atica do pi·oblema social : 
ver os interes~e; que elevem ele per si obter 0 nivel natural. 

Os interesses sa:o harmonicos, estamos 
abs te nção comple tJ. ele contrat·iar e remo-

Por outra ,,ar· te, ainda que ent3ndessemos clifferen te men te e por isso contestasscmos, por exemplo, 
pela affirroativa ela consu lta ci'3Ste quesito, e concedendo c1ue houvesse nnanimidacle na opinião elos con-
sultado:; e da commissão, porém, fosse esta em desaccórdo com a dos bancos allucliclos ; o ; tariam estes 
no s9u pe~feito clit·eito ele n 'ío alargar a esphera de suas operações nem crear caixas filiaes . 
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Tambem nã.o nos parece indicado, como meclicl.t a mais conve nicnle para servir a lavoura e a inclus-
tria nas pt·ovincias e no interior, a creação c!~ caixas filiao > elo bancos cujas operações são cl r.J clepc.sitos e 
descon tos . O que fa lta c1·ear no i nterioe é o ceeli to agrícola que ditrere, e muito, elo credito cJmmercial 
peJa natLtreza mes.na das causas. 

As vantagens do sy.>Lma ge ral elo ceedito ageicola está em pôr o capital até nos Jogares e aldêas 
mais pequenos e r aconclitos , poeém, sempre á disposição claquelles que podem faz er bom uso. 

O ct·ed ito agricol t tem por objecto permiltir ao cultivador melhorar seus meios ele producção e 
conduzit· a cultum a ser mais intens iva, p~lo que d ve limitar-se a forne cer capital circulante, não fixo , 
cliffore nciando-se, por isso, elo ct·cdito real. 

T~Jas as nações preoccupam-3e para estabelecer o credito agricoltt como fonte ele pro ;peridade; na 
França desde 1845 muit1s projectos tem-se ap l·esentado às camara~. 

A Sociedade de Ceedito Real da Fr·.mça (L e Crédit F oncier) devia tambem estabelecer o credito 
agr ícola, porém não o fez , desviando a maiot· parb de seus grandes recursos, e em vez de terem sido 
adiantados à agricultu1·a, têm sido empregados em omprestimos hypothecarios nas cidades o até em 
favor do Khediva do Egypto! 

Em 29 de Mat·ço do anuo ul timo , o governo francez nomeo u uma commissão de homens importantes 
e de muita competen~ ia , com o fim ele indicar qual o modo de auxi l io que devia dar-se à lavoura, ou por 
bancos do Estado, ou pt• ivi legiado ele creJito real por orgnnisação pat·ticular , com gat·anti~ ou su iJvcnção. 

A com missão foi de puecet·, u nani me, que o «Estado não tinh·1 attribuições para garantir ou sub-
vencionar int-;resses pal'ticulal'es »,e lambf'm repelliu por unanimidade a creação m·tificial de ins titui -
ções de credito pt•ivi legia:lo, r econhecendo que só ha um credito; e esse, o g eral, portanto, que a 
agricultura e a lavoura se colloqucm nas condições geraes , e dessa maneira terão a devida participação 
no seu credito particular. 

Os detalhes de tão impo!·tante commissão fol'am publicados no Diario Official de 10 de Junho elo 
ui ti mo anuo, na secção Sciencias, Lettras e Al'tes, sob a epigt•aphe « Credito Agrícola >> . 

Na Inglaterra e na Escossia, os agricultores fazem suas operações de credito com os banq ueHos 
communs, tendo C)nt:·ibuido g randemente para o progresso agricola, na ultima, os bancos commerciaes 
que gozam do privile g-io de emissão. 

Na Allemanha, o credito l'eal se acha muito diffundido, sobretudo na reg ião cccident.al, porém o 
credito agrícola está apenas e.11 seu começo . Os agricultores tem compreheRdido que corrospondia á 
sua inici:üiva particu lar o commettimento de melhorar sua situtção, por isso começam a associar-se aos 
bancos populares. Na Baviera, a << U uião do Credito Agt·icola. d' Au••sbourg >> é um grupo de bancos, sys-
tema Schulze- Delr tsch, cujos associad:Js são principalmente os agricultores. Tambem em \Vestphalia-
o presiden t 'l da munic ipalidade de uma communa rural, Mr. Raiffeisen, tem formado gl'llpos ele socios 
por communa . Este grupo local dá aos documentos a descontar a garantia de solvabilidade solidaria . 
Os coft·es communaes syndicam-se, e os documentos fo r tific.1dos com suas acei tações; são receb idos nas 
m elhores condições de c t•edito . 

A Ital ia està p1·esentemente à f :ente do p1·ogt·esso, na creaçiLo dos bancos populares, que os esta, 
belece, até nas localidades mais recondita'l, de uma manei1·a digna ele toda a attenção e estudo . 

O ultimo relataria « ll c redito populat·e in Ital ia »do eminente economista Luigi Lazzatti, presidente 
d11. associação entre os bancos popula res italianos , menciona detalhes muito curiosos a resp~ ito . 

Entt·e os associados elos bancos popuhres i talianos, a Jli'Oporção ele agricultores é considera\·el. O 
desenvolvimento destes bancos é mais notavel que em nenhum outro pai~, excepção feita à Allem'l nha . 
O ultimo rela tot·io (1880) demonstra que existiam 133, com um capital subscripto de francos 42.388.220, 
cuja~ opet·ações ascenderam a ·122 mi lhões pelos omp!'estimos ,a 338 milhões pelos descontos , a 35 milhões 
pelas contacs col'I'eutes . Os cl "politos ascenderam a perto c! 100 milhões . Estes são, como vê-se, r esul-
tados mu ito no tw eis. Nos 03 bancos que especificam as pt·ofissões de seu3 associados , se acha, sobre 
um to.tll de 89.010, ter 26.217 agricu l tot·es; seja 28 ,70 p t' c ·nto . 

Em pequenas localida,los, co:no a ele S . Dona, 56 °/ 0 elos assoei 1dos se occupam da agt·icultura . 
Outros bancos são principalmente agrícolas, como os de Crema, Locli, de Piacenza , e in ti tu lam-se 

«Banco popular agt·icola >>. 
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Em Portugl\1, acham-s sociedades que, por seu titulu, parecem ser bancos agrícolas, como a « So-
dednd geral ngricola e fint\nceit•a de Portugal», porém, em realidade , occupam-se de fin auças e do 
des on t commot·cinl, mlli que da a o- ricuhu·a. 

A dillicuhhdo par.1 a croA.~\ ãO directa do cr ed ito agri o la com os bancos commerciae.g cl desconto, 
esta no pr:uo d s documentos: e ind.isp nsavel :i agricultura para seus descon tos o pt·.•zo do nove mozes 
on mesmo um ann . om fücil idnde pat'a renovação . Ora o que faz o lucro dos bancos d descontos é a 
r cnor,1çno fnq nente, o que hnma-se movimento do dinhei1·o. 

O d •s ou L) ng t·ieol[\. sel'li, p is, pondo as co usas na d vida igualdade, men'>s t·emu nerador para 
o pre-t td r que o des ·ou to commercüd . 

Os bau os popubrcs e- tilo chamados a servit·?m de intet·m dia rios entt·e os agt·icultot·es o o banco 
dd das~onto . qu póde ser umis equil.a.tivo no typ do de· onto toda a vez qtw seja do e;lissão . 

O crcdit rl~ ye occ upar 11e s:1r iam nte na <1. 0Ti ultura um logar di ll'erente o menos impor-
Lfl nt e quo nos outr0s rMnos rlo tt-:1.ba lho productor. Por isso, se explica t<•mbem porque o ct• edito 
a <>rieob não tem sido ainda or •rauizado em nenhuma pa rte de uma maneira geral. 

O c redito no-,·ic la sel'Ü muito con vctlionte de imp lanta r no Bt·azil que necessita transformar 
o ~yste mfl. de ul tnra . Importarifl., pois, a concepçiío da man oiru do oxp lor,~ção melhoruda, mais 
inten iv-11 e exigindo mais ca pital. 

Pa1·a a rotin~ ordinaria o credito agr icola não tem s rviços a pt·estar, e póde mesmo a pre-
sen l><r p ig0s . si ftworecer despezas impi'Oducti v as . 

P ara d , n,·oll"er com r e ultados geraes o credito agricol, , é indispensavel que o agricultor sqja 
intellig~n t.e e econoru ico . e que a;Jr sen te gar:tntias qne póde obter pel a soliJari edade commum das asso-
ciações j:\ desig uadas dos bancos populat' iJS, para obter dinheiro nus condições que c::u·ece e a typo baixo. 

Os d ·posil.os dos ag ricultores nos bancos popularJs têm evitado, na Europ:J., muitos crimes 
pelo conhecimento do não conservar o dinheit·o em seu podel'. 

Temos tmmdo estes dados do importante r elatot·i o do Congresso Agrícola e Florestal Belga, 
na sua sessã0 de Mons, em 1881 ; sobre a organisação do credito agr ícola , apr esentado pelo dis-
tineto economi ta Mr . Emile de L:weleye, presidente de secção ceutral da Sociedade real agricola 
do Est;J da. B ~lgicJ, o qual muito nos tem honrado remetteudo- o. 

Quesito 10° 

4; Q.ta~ os motü os r que as le lrns hypotheca ri as, entre nós, têm encont!'ado difficuldades 
n:~o na circulação, e em localis a.!'em- se como titules que são de t•enda '{ Por que se c ns ~rvam ellas 
abaixo do pad » 

Os moti>os por que as lett·as hypothecal'ias, no paiz , têm encontrado difficuldad es na sua 
circulação. sã'> da mesma essencia e da orige m do documento e da verdadei ra comprehensão da 
n a tureza e objecto da cousu. 

A fac]idade na circulação só a deve ter a moeda cunhada e o bilhete fiduciario de banco . 
Pretendem alguns, que a l etra hypothec ·n·ia de1re tel' certos privilegies do E ~tado, como o 

de garantia de juros e amortisaçõeJ e o de sen ·irem de deposito, como fiança perante o Estado e 
particulares, para os empregos e cauções r equeridas . 

E t <> perigosos favore ' pelo facto de se~em obtidos, transformariam as letras hypothecarias 
em meio circulan te, por.J_ue podiam desempenhat· as vezes de numerario. 

::\ão é poss ivel a mi t tir, n m como hypothese, que semelhantes pretenções possam v ingar: 
ellas impJrta m na adopção da doutrina conhecida por de Law, condemnada hoje universJlment 
pela s horrorosas calamidade3 conhecidas do regim'ln, que pretende violar a g rande lei dá na tureza, 
conver tendo a terra. em pap -·1- moeda, representado pelas le tras hypo thec:tri as . 

O disti!J.cto economista ::\1acleod no capitulo V do volu me II de sna importante obra <! Ele-
mentos de Economia política " ( tr .lducção do advogado Alberto da Rocha Miranda , Rio de Janei ro, 
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1873), faz o historico do Lawismo; com pulsando as pretenções de favores que ainda têm os bancos 
de credito real, obterá a Commissão Parlamentar de lnq u ~ rito o con vencimento do g rande perigo 
que correria a nação si o Estado conce:lesse algum fãvor que fosse ás letras hypothecarias. 

a França , na As>embléa consti tuinte de 1848 o Credito real ( Credit {onc ie1·) fôra brilhan-
temente combatido corno inst i tui ção perigosa e á qual não devia o Estado proteg er pela garantia 
ou favores de suas letras ( bonds) hypothecarias, ne m por nenhum outro concei to que lh os faci-
litassem desempenhar as vezes de numeraria; dous oradores distin g uiram-se : Leon Fauch r e 
Thiers ; demonstraram até á evidencia nos seus discursos o per·igo e o nada das creações do 
credito re:tl origin t rias dos regi mens de Law e dos c lebres assignado>. 

Entre os principaes motivos a ?ont 1dos, existe um, lambem muito poderoso, par.t 'lue as letras 
hypothecarias não se localisem , e este e porque não são titulas de r emL'l., apezar de serem assim 
classificalos pela Cornmissão neste quesito. 

As letras hypothec<trias são valores moveis de propriedade aleatoria, signaes representa tivos de 
capital deri vado de uma producção exclusiv .t ( ca fe) cuj a baixa de pre ço am eaça grande catastrophe 
na continuação qu 'l tem por bas3 a não passage im do excesso de prodacção em r elação ao consumo; 
representam lambem {1·a cções de títulos de proprieclade s ~m segurança nem garantia pa ra o capital, 
pela pe ;s ima lei hypothecaria. 

Não e pois de estranhar que as le tras hypothecarias se conservem aba ixo do par e enten-
demos que e nLO fl<.cto na tural, porque ainda que d Jvem cobrar juros, estes tõm que ser obtidos 
para serJm pagos, dos d w edore dos bancos de Credito real, e aquelles, por honrados que sejam, 
não hão de poder cumprir seus compromis ;os, com os preços baixos que obtenham, de se u exclusivo 
producto, que não lhes dá hoje para o custeio ; além de que tambem es~á ameaçado o trabalho, 
pela falta de braços. 

O valor das letr·as hypothecarias tem que ser relativo com os prejuízos geraes da instituição 
e com a falta de seg ura nça que representam, sem garantia futura de luc1·o na producção , no 
trabalho, nem tambem na l egislação do paiz. 

Finalmente, o curso forçado tem posto limite no Im perio á moeda em quantidade insufficiente 
para as necessidades de circulaçã o do commercio e industrias; faltam pois capitaes que poderiam 
collocar-se tambem nas letras hypothecarias, no proprio tempo que, quando estas são emittidas, 
r epresentam uma necessidade forçada de negociar- se, e a o!fe;·ta se impõe á procura, sendo o 
preço quem reg ula a necessidade. 

E' umà utopia pretender que as letras hypothecarias possam negociar-se ao par : sua depre-
ciação é natural e ainda. não corresponde aos perigos que corre o capital na sua collocação. 

Quesito iio 

« A organisação dos nossos bancos cj.e credito real offerece as necessarias garantias ou resente-se 
de defeitos que convid remedi<t r ~ >> 

A organi sação dos nossos bancos de credito re11 não offerece as necessarias garantias para o futuro 
em parte alguma, como tambem no Imperio, porque a instituição pecca pela falta de identidade legitima 
na sua. basa . 

Não se póde inverter a l e1 natural da natureza das cousas por art ificio alg um , por isso não se 
deve pret ' nder , que a terra que é capital fixo, seja capital circulante, para fazer as v.ezes rle moeda 
pelas letras hypothecarias . 

A perturbação primeiro e depois a catastrophe são consequencias inevitaveis do regimen. 
E ' uma banalidade usada e abusada com frequencia pelos incautos, arguir :- A garantia da t13rra, 

é a melhor ; a te1·ra é o pdncipal valor .. . - como si alg um economista tivesse commettido o errJ de 
negar alg uma vez essas ver·dades que não devem servir de mystificação como base do credito r eal. 



- 88 ~ 

Por oute!l parte, não pensamos que os cn.pihtlistn.s tenham em mente ao descontar as letras hypo-
theca rias, to rnat··s3 pt·oprie ta t·ios ott fazendeiros , f racc iondY ios , e a (orc im·e 1 >~ ; poeém, c sa seria a 
consequcncit melhot· que lhes poderia acont ce t·, quando, pondo as cousas no m~lhot· terreno, o da 
devida ig ualdade, os bancos de c.eedito real não pag- uem pot· força maiot· que a isso os obrig ue os juros de 
sua.s Je tms hypothecarias. 

Ne >se dia, havia do s ~ r bem diflic il resolver o caho.· na dis teibui ção das dcc.antadas g-arantias, 
en tr e os ct" doees reaes, poss uidor s das (1·acções dos títulos de propt·iedade em leteas hypotheca t·ia~ . 

O port::tdot· de uma letra, pot· exemplo, não teria dieeito, senão na pat'te do propl'i eclade de um es-
cravo, de uma arvore ou do uma porç<to de tol'!·a ! ... 

Esta mimgem é a que corrosponde, como cabalrespo"ta , aos que arg- uem J• espeito à gm·antia da 
terra , como empt·ego qu e deva valorisar rts letras hypothecarias . 

Os ba ncos de credito rP.al a té hoje estabelecidos no Imperio, como a secção da carte iea. hypotheca l'Ía 
do « Banco elo Brazil >> não Lêm observado nas suas operações do emp!'estimo a baso essencial , catttelosa, 
propri amente mat·cad:1 ch insLituição : « fazer clinhe il'O da ton a ig ual ao valot· da mesma ». 

Os e mp!'estimos não tem sequer no Impel'io, e>sa g aran tia que na Eul'opa não tem evitado g-randes 
ca tastm phes; desde que os ba ncos de cre:! it !'ea l do paiz não a !'egulam como dev el'iam, pelo capital 
fixo- a ten·a - , e a prova esta nas av.lli11ções excess ivam ente altas em relaç.ão ao valor elas tel'l'as, 
porque , o que c::t lcub-s J é a producção que eleve l'ecolhet· d :~, terr.1 o mtüuario, como tambem o v.llol' de 
seus escravo~; o que não d i xa de ser gara ntia bem ephcmel'a , pot· suas condições de risco c proprie· 
dade alea toria, par a emp!'estimos de longo prazo ! 

Em seu dia, ha de appal'ec ~ r o res ultado fatal ele prejuízos consiclel'aveis, o ~ casionacl os pelo regimen 
elas operações dos emprestimos antel' iores à baixa do café, que tiveram por norma . avaliações ela colheita 
do gt•ão, p1r preço suporiol' c! ; 6 000 pol' arl'oba·. 

Tambem é excessiva a relação entre o « clecuplo )) concedido pal'a emissão ele letras hypothecal'ias 
sobre o capit'l.l realisado em moeda, r es ponsavel dos bancos . 

A significação ele « emissão excessiva » é a ele um adiantamento sobre uma operação infe!ôz, 0 11 de 
« compra de uma mà divida », pelo que altera -se a pt•oporção entl'e a moeda e a div ida, ou o capital que 
ella representa . 

O cbfeito principal dos bancos de credito real está na sua base, e portanto impossível ele remediar 
quando j á est<io organisa.do>; é de lament1.r que no Brazil encontrem acoit-tção as instituições comple-
tamente condemnadas pelas desas trosas co nsequencias que orig inaram na Europa as analogas , assim 
como tn.mbe m enco ntre g randes resistencias o es tabelecime nto das que se apoiam nos . ãos pi'incipios 
da legalidade economica. 

Os defeitos que convem remediar e qüe ag·gravam presentemente o principal apontado , está nas 
avaliações alt1s e no excesso da emis são de letras hypothccarias em t·elação ao capital. 

Convem tambem que os Poderes Publicos tomem na devida consideração, para sua reforma , a mà 
lei hypothecaria que au lor~za a adjudicação foe çada por avali3ções g r:1Cios3 s, que não sô compromettem 
a garantia elo capiLal , como Lêm dado logar a exemplos el e te~· tido que repor o banco quantia impor-
tante sobt·e a propriedade adjudicada por valor supeeior ao t•eal e da hy pothcca . 

l a França o «Credito Real (CnJdi t Foncier) )) goza do beneficio pl'ivileg iaclo da rehabilitação du 
hy potheca, como prelimin:1r do empt·estimo; com1 tambem em seu favor tem-se simplificado o procedi-
mento de emln rgo. A realização do penhor pôde ficar terminada antes de dons meze >. 

A reforma da lei hypothecaria é indi spensavel , porém bom seri que sua melhora não importe 
favor especial aos b:mcos de ct·edito real; deve ser feita em beneficio dos interesses gera0s. 

Quesito 12o 

<t. Convem que o Banco elo Brazil alargue o circulo de suas operações de credito real, emprestando 
sob hypotheca a outt·os mut uarios além dos fazendeiros de café e mesmo a outras industrias, como a 
fabril e a pastori l, pot· exemplo '1 » 
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O « Banco do Brazil >). não póde alargat• o circulo de suas operações, sob fórma alguma. 
Os Podere~ Publicos não devem ter outra interferencia bancaria que a de velar pela segurrrnça dos 

interesses gera~ s e nesse caso o que convem é a completa abstenção de favore> e concessões aos bancos 
em prejuízo daquelles. 

O «Banco do Brazil >) é uma instituição originariamente viciosa, pessimamente administrada, prin-
cipal responsa vel da catastrophe bancaria e commercial de 1864, da crisa de 1875 e da latente 
actu1l. 

A catastrophe bancaria e commercial de 1864 teve por causa a má distribuição do credito feita pelos 
bancos e banqueiro:; pat·ticulares da praça, em favor de seus protegidos, e aquelles por sua vez eram 
soccorridos illimitadamente pelo« Banco do Brazil "• que assim procedeu, contra todas as regras econo-
micas, e com conhecimento perfeito da insolvencia de seus devedores, como provaremos mais adiante 
com a tranecripção de documentos do proprio « Banco do Brazil >) ! 

O principio economico impõe aos bancos não approximar-se demasiado do termo fatü prescripto 
pela sua lei organica, re speito à relação da caixa com a emissão, circulação e demais compromissos . 

Não fazer adiantamentos, descontos, nem operação alguma de ct·edito, senão baseada em transacção 
real e .com pessoas de reconhecida responsabilidade. 

Combinando as collocações de num3rario com as obrigações a receber, quando fatalmente se apre-
senta uma cris3 na praça, o banco bem administrado, pela elevação da taxa de juros, obtem os mais-
saudaveis r esultados. 

E' indispensavel comprehender que os bancos não são instituições de misericordia para amparar 
desgraças que não só não podem evitar, como as aggravam de novas, pelo seu procedimento de soccor 
ro, dispondo dos interesses alheios que foram confiados a sua administração , para augmental-os, e não 
para prejudicai-os, nem perdel-o.s. 

A taxa elevada do juro durante a crise repelle a sobreexcitação dos negocias. 
Ella permitte satisfazer todas as necessidades reaes do credito, do commercio e da industria, tanto 

como ellas devem sel-o. 
Os negociantes e industriaes não experimentam nenhum embaraço nos seus descontos e anteci-

pos, somente têm que pagar mais caro ao dono. 
As publicações do balanço demonstram que o banco se mantem em plena for ça e este é : "o unico 

meio para desvanecer as crises pela segurança que inspira nas massas este conhecimento ». 
Ninguem ignora no lmperio, que a origem da catastrophe bancaria que por suas t•amificações 

fez-se geral, principalmente na côrte, fôra a suspensão e fallencia da casa bancaria de Antonio Jose Al-
ves Souto & Comp., e outros banqueiros particulares que lhe seguiram. 

Pela« informação ministrada pela directoria do Banco do Brazil, >) que transcrevemos na integ ra, 
temos o convencimento de nossas affirmações, na dura responsabilidade apontada contra o <<Banco do 
Brazil >). 

Diz assim a i nformação : 
« A' casa bancaria de Antonio José Alves Souto foi aberto em 1i de Setembro de 1857 no Banco do 

Braz i! um credito de 800:000$000. 
A' mesma casa bancaria, sob a nova firma de Antonio José Alv es Souto & C. a foi concedido em 

5 de Agosto de 1859 um credito especial de 4.000:000$000. 
Este ultimo credi to foi augmentado em 15 de Outubro de 1862, e attingiu o algai'Ísmo de 

8.000:000$, ficando ainda mais autorisada a commissão de descontos a elevai-o, durante o primeiro 
segui nte trimestre até 12.000:000$ ; au torisaçãu esta que em 30 de Março de 1863 foi prorogada até 
Julho .jo mesmo a.nno, augmentando o qt~antwn do credito, durante esse tempo, até 14.000:000$000. 

Em 20 de Maio de 1863 foi proposta em sessão tia r espectiva dire ctoria a elevà'fã'> desse ct·edito 
a 20.000:000$000 . O Exm. Sr. Senador Theo;1hilo Benedicto Ottoni, membro dessa corporação, oppoz-se 
com ou tros a passagem dessa proposição, e , como ella passasse, fez decbração de seu voto nos seguin-
tes termos : 

Declaro que votei contt·a a deliberação da directoria que elevoa a 20.000:000$ o credito da 
fit·ma Antonio José Alves Souto & Comp., porque subindo a respomabilidacle desta firma na ultima se-

12 
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mana a mais de 14.000:000$, manifestou ella á commissão de descontos não ter mais letras para 
off-~ recer a desconto, havendo a commissão, contra o meu voto, admittido o expediente de tomar letras da 
ca a, sobre Londres, para poder fornecer-lhe dinheiro que não achava na praça. 

Votei con tra o credito, porque exigindo a di rec toria o b:.\lanço da casa, prova este, senão insol-
vabilidade, os gt·andes:embaraços e posi ção duvidosa, em que se acha; porquanto , sendo o saldo de pouco 
mais de 3.000:000 , não póde fazer face aos prejuízos ela carteit•a existentg ; que, por confissão da 
casa, não continha na datado balanço atreitos descontaveis, apezar de alli figurar por 6 .000:000$, 
e porque os prejuízos da carteira dos 6.000:000$ têm de avultar ainda pelos que, com toda a segu-
rança, provirão da liq úidação da sua ac tual responsabilidade no banco, e dos que ha de ter nos devedo-
res por contas correntes, além de que a verba das propriejades urbanas tem de sotfrer considgravel re -
ducção, si estão no balanço pelo preço dos s3us custos, que foram, como é publico, exagerados . 

Que além de tudo, o facto de haverem os Sra . Souto & Comp . recusado communicar os :aomes dos 
seus freguezes, de 1edores de 16.000:000$ por contas corren tes , e de 6.000:000$ por letras, não. era 
na opinião do abaixo assignado proprio pam inspirar confiança. 

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 1863. - (Assignados) T. B. Ottoni. (Extrahido dos livros das actas da 
directoria do Banco do Brazil) - Manoel de Oliveira Fausto, secretat·io da directoria.» 

Tambem é pertinente a transcripção dos seguintes documento:; : 

Officio do presidente da directoria do B!l.nco do Brazil em Maio de 1863., communicaudo a eleva -
ção do credito da casa A. J. Alves Souto & Comp. a mais 6. 000:000 ·000 : 

"Exm. Sr.- Apresso-me a levar ao conhecimento de V. Ex . que a directoria do Banco do Brazil, 
tomando em séria consideração a grave situação em que se acha hoje a casa bancaria do Sr . Souto, aca-
ba de deliberar que o credito desta casa, no Banco do Brazil, seja elevado a mais seis mil contos de 
r éis como um recurao indispensavel para evitar as necessarias consequencias dos embaraços em que se 
achava a referida casa. 

Devendo, outrosim, prevenir a V. Ex. que a execução dessa medida, aconselhada pelo imperio das 
circumstancias, encerra implici tamente a nacessidade de alargar-se um pouco mais a actual emissão 
circulante . 

Deus Guarde a V. Ex. - Casa do Banco do Bt·azil no Rio de Janeiro, 21 de M~io d_e 1863. - (Assi-
gnado) Candido Baptista de Oliveit·a. » 

Aviso expedido á clirectoria do Banco do Brazil em resposta ao officio acima : 

« Ministerio dos Negocias da Fazenda. - Rio de Janeiro, 23 de Maio de 1863 . 

lllm. e Exm. Sr.-Levei ao conhecimento do Governo Imperial a communicação qüe me fez V. Ex. 
em seu officio reservado de 21 do corr.3 nte, de haver a directoria do Banco do Braz il resolvido elevar a 
mais seis mil contos de réis o credito aberto á casa bancaria de Antonio José Alves Souto & Comp . , 
como um recurso indeclinavel para evitar as consequencias necessarias dos embaraços em que se 
achava e de ser o resultado dessa medida a necessidade de alargar- se um pouco mais a actual 
emissão . 

Em resposta tenho de declarar a V. Ex . que, á vista das circumstancias ponderadas, o Governo Im-
perial, não podendo deixar de approvar a resolução da directoria, confia da sua prudencia que empre-
gará todos os meios para que cesse qualquer augmento da sua emissão no mais curto espaço de tempo 
que possível fôr. 

Deus Guarde a V. Ex. - JJf a1·que:: de Abt·antes.- Sr. Conselheiro de Estado Candido Baptista de 
Oliveira. >> 

O conhecimento deste3 tres documentos, como o procedimento do Banco do Brazil, na crise de 1864 
que tambem vamos demonstrar, al'l'oj am toda a luz sob re a marcha prudente (sic) do Banco do Brazil, a 
collocação garantida de seu capital e depositas, assim como, que em officios reservado s se deliberava 
clandestinamente o prejuízo do povo, com o augmente da emissão que o « Banco do Braz il » não podia 
converter e que entregava á casa de Antonio Jose Alves Souto & Comp., e outras mais, sem garan tias 
nem esperanças de boa cobrança ! 
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do Brazil fôra por demais imprudente augmentando em 5 de Agosto 
aberto á casa bancari :J. de Antonio José Alves Souto de 800:000$ 

Os augmentos de ct·edito depois successivos não têm justificação possível e, ainda que tarde, 
fizeram muito bem o Senador Theophilo Benedicto Ottoni e outros membros da directoria em oppor-se 
á proposta ap1•esentada e passada em Maio de 1863, da elevação do credito a Souto & C. de 
14.000 :000$ a 20.000:000$000. 

Os embaraços da casa bancwia de Antonio José Alves Souto & C. eram consideraveis, e de publica 
notoriedade que elles correspondiam á ins~lvencia de seus devedores ; porém, apezal' disso, o Banco do 
Brazil deixou-se an·astar pela temeraria theoria de sustentat· seu devedor, arriscando nesse absurdo 
commettimento pel'to de duas terças partes do se u capital. 

A casa bancaria de Antonio José Alves Souto & C., collocada por embaraços constantes no 
plano inclinado de necessidades quotidianas de dinheiro, tinha de succumbir no dia em que o Banco 
do Brazillhe fechasse o cofre . 

Não devia p~is o Banco do Brazil ignorar esta importante e transcendental cil'cumstancia cujas 
consequencias tinham de pl'oduzir um~ crise mais ou menos importante na praça . 

O Banco do Brazil, privileg iado de emissão e regulador do credito, devia ter previsto o incidente 
que elle mesmo tinha de provocar preparando- se para elle, com todos os seus elementos, bastantes, 
para limitar e sustar a crise . 

P.orém, fez todo o opposto : Abandonando Souto & C. e provocando por este hcto a crise, 
pretendeu sustentar outros banqueiros que como Gomes & Filh os, Montenegro, Lima & C., Oliveira 
& Bello e outros, estavam no mesmo caso de insolvencia . 

'Do dia 10 em que começou a crise, ao dia 13 de Setembro em que suspenderam pagamentos as 
tros firmas acima notadas, o Banco do Brazil lhes forneceu as seguintes quantias : 

A Gomes & Filhos ............. .. . . ... ... ... . .... . . . . 
A Montenegro, Lima & Comp . . . ..... ...•.• ... ... .. . .. 
A Oliveira & Bello .... , ........•..................• 

Total .. .... ............. . 

Assim como : 

A Fortinho & Moniz ...... .. . .. ... . ..• .. .... ... . .. . . . 
A Manoel Gomes de Carvalho ....... . ............. "' . 
A Mauá, Mac-Gregor & Com;> . .. . .. . ... . . . ...... .. . . . 
A Bahia, Irmãos & Comp ... .. ............ . ........ . . 
A D'Illion & Marques Bt•aga ........ . . . .............. . 
A João B. Vimna Drumond .. ............ . ... . ..... . 
A Silva Pinto, Mello & Comp ..... ... . ..... .. ....... . 

Soccorros de i O a i 3 de Setembro .. .. .. ...... . ..... .. . 
A divet'30S bancos e banqueiros que não têm dado 

prejuízo ao banco ..... . ..... ... .... • ....... . ..... .. 

Augmento imprudente de emissão rosta em ciL·culação nos 
dias da crise .................... . .....•.........•. 

5 .156:239$512 
3.196:507$274 

22:250$000 

8.374:996$786 

259:271$677 
183:343$282 

L 234 : 233 098 
3.240:654$513 

222:754$007 
67:534$245 
66:750$000 

1.3.649:537$608 

1..922:766$248 

15.572: 303 856 

A corrida geral que soffreram os bancos nos dias 10 a 14 de Setembro não teria sido de canse 
quencias serias para. o Banco do Brazil si a directoria não tivesse elevado e mal dislr ibuido a 
circulação de sua emissão. 

A espoliação dos interesses geraes fJi combinada pelo banco nas representações de 13 e 14 ele 
Setembro pedindo ao governo : 

1. 0 Suspensão dos pagamentos por 3) dias; 
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2.0 Autoi·is·Içiio pnra elevar n. sua emi silo; 
3 . o Suspens'l do troco de s ns bi lhetes p or ou ro . 
Est>l S r epresont>\ Ç- s , al o·umas por ofiicio 1·eservad o, demm ori gum aos Dec retos at tontatorios 

ns . 3. 3 G, do 13 do Setemb1·o : Concedendo ao Banco do Bmzil elev a r a sua omissão ao triplo 
do fundo dispon ivel ; '' . 307, de 14 d S tembro: Dando c urso fo rçado por emqnanto (vão fazer 
i annos, e o por omgnanto contin üa . . . ) , aos bi lhetes do Banco do Brazil ; 3. 308, do 17 do Setembro: 

usp nd ndo o pt·oroga nd por ()0 diils (o Govern o fo i por demais pi·odigo com o Banco, qtle ped ira 
a sn pensão s · p r 3 l t!i·ts !) :1 ou ta r d 9 de etombro os venc imen tos dos docum entos commerciaos , 
ass im omo o pr olos tos, e rec ut·s s om o-ar ím tin.s o prescripções , com eifoi to n n. Cu rte e lrovincia elo 
Rio do J ane iro ! 

e'nss mbmdo o Banco cl u Bt·nzil , pelns once sões ci tndn.s, aug mentou na cnussao de Agosto 
31 a Setcmbr 30, em 17 .166 :2 $; t1S5im "omo as quan tias fornecida s a ba ncos e banqueiros da pr i.Lça 
de 10 n 30 de Set mbro :>s end rum :t :1J .ii0:i00,'3 ''9, respon n.vois 8.11::l :950.' 810, e 26 . 005: 140$520 
distribuídos a fi rm as que como Souto & . derJ m mf\ is tarde pt·oj uizo ao banco . 

A cri so de 1 G! pt·omoyidn polo b!tuco deveria te t· depurado a <•lmosphera bancaria e com-
m rei:~ I, sem g rande Jl' .i ni zo pa ra o Banco do Brn.z il o muito menor do que fôm para 11 praça, si o 
banco tiYe>se proc dido com o d iscernim ento devido, l imitando- se, como era seu dever, a cumpri r se us 
comptumis-o- e m:w ter a 1 g:1.litbd economica se111 pretender s us tentar o insuston tavel. 

F ôd -~ e dizer qu ' de.- .lo o auu de 1 64 a cri se tem sido guasi continua, as·g rav::tda som pr o pela 
p ess i m:~ rt dlllin istT:Içilo dn. li l' tu n:t publ ica con fiada ao Banco do Bra.zil , e por ello distl'i bu ida sem crite t·io ; 
a Bahia , · Irmãos o bane confiou n. en o1·me somma de 3'1. 423:222$000 elos gnacs tres mi l contos 
e mplet:lluenlo clescobortos. 

A ris s l>'• laten te clesclo i ~6 1, a explosJ:o foi abafada tambem em 1875 com uma em issão 
illegal do goyer no em auxilio dos bancos, o amea ça nova explosão, depenelondo esta só elo eli n. em que 
os interessaclos pretendam r et it'!ll' s us depos.itos do Banco: é pois de estado pet·man ente . 

A con;-enção feitl\ en tre o governo e o B:m co elo B1·azil para o r ecolh imento da emissão que este 
paz em circuln.ç.'io fo i a prin c ipi , de mora tor ia de 20 anuas com amortização de 5 a 8 o/o e, r eformadn. 
esta con venção po1· outras . até ficar estabelec ida. pe lo clecr ato n . 5 .506 de 26 ele J:l ezemb !'o de 1873, n::t 
qu ~ ·rege, p 1ra o r esga te ele sins notas na razão de 2 1/2 °/o por an uo, com obrigação ele f.tze1· o banco 
empre:; ti mos hy polheca ri , à byonr,l . 

_U ém de que a in terfe1·en ia el Estado neste assumpto era completamente índ ebita , nem pot· isso 
i'ó:-o> a mais jtls la c legal: a medid 1 in icael:t es tá ainda em tempo de re formar -se, mesmo pot·gue o 
brmw n- o cumpre hoje a ul tima con Yenção demorando sem attend or os clebidos empt·cst imos hypothe-
car ios . 

er ia mais conveni ente r e tir>t r 5 °/o dos l ucros l iquidas gera es , para, co m su n. importancia, comprar 
letras de cambio sobre Londres , ou soberanos na praça , pn.ra formar um fundo de r eserva que per mitta 
em seu dia con ver te r su a emissão por ouro. 

er ia apenas u ma ,-es t ituiçlio e bem pequena, em favor dos in teresses g e t·aes, para facili tar a r eor-
ga nisação do credito gel'al, na par te gue corl'esponele n.o banco, princ ipal r esponsavel elo cahos fi nan-
ceiro do Imperio . 

Conhecendo o verdade il'o es t td·J do Banco do Braz i! e sua pessima administ ração, não convem que 
o banco alarg ue o circulo de suas operações e muito pelo con trario o que convem é que trate ele liquidar 
as penden tes , par a pôr-se em coni ições de segura nça que hoje não tem , de accôrdo com a analy5e a que 
presta- se seu balan ço ele 31 de Ja neiro ult imo 

\'ej am- se algum1s parcellas : 

Di;-ida do Thesouro : 

P or let ras . 
CJn ta co r ente. 

Total immobilisado . 

36 .840:ooo ·ooo 
15 . 161:772$451 

52.001 :772.,'45 1 
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Contas correntes : 

Debito do banco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Caixa: 

Em dinheiro. 

A deduzir: 

Do Banco Commercial. . 
Do Banco do Commeecio. 

2.300:000$000 
509:796$040 

Verdadeiro estado da caixa do Banco do Brazil em 31 
de Janeiro ... .... , . ......... . ........... . . . 

26.180:071$248 

3 .090:914$968 

2.809:796$.040 

281:118$928 

Pal'ece-nos que os bancos Commercial e do Commercio não com pulsam com a devida attenção os 
balanços do Banco do BI·azil., e si o fazem, deveriam comprehender que seus cofres são os competentes 
para garantir os interesses que lhes estão confiados . 

Um ultimo facto prova que no Banco do Brazil não se segue o regimen de fiscalisação nos recantos 
e verificações devida> da caixa ; pelo exame feito para verificar o quantum do desfalque praticado por um 
empregado infiel, tem-se a evidencia que as quantias foram subtrahidas em parcellas, por differentos 
vezes, dos maços de bilhetes ! 

Consta-nos tambem que a escripturação não tem sido sempre regular; é pOS$ivel que tenham ces-
sado os abusos dos descontos gal'antidos, pelas celebres letras. · .. de alfinete . 

Uma pequena observação sobre a escripturação do balanço: deve especificar na verba de contas 
col'rentes a importancia das de retirada livre. 

No activo da carteir.:t hypothecaria figuram em caixa como numeraria as letras hypothecarias, 
quando só devem figurar como títulos em carteira. 

O Banco do Brazil, mancommunado com o Estado, tem obtido sempre a sancção de todos os seus 
abusos; é um colosso, porém, com todo o seu poder, não ha de evitar sua catastrophe, nem a do paiz, 
senão pela observancia das regras economicas de que tem- se semp1·e aüsta:lo. 

Quesito 13o 

(( Qual o motivo da repugnancia dos capitalistas e bancos pelos empl'estimos sob hypothecas de 
prgdios 'I» 

Devemos suppor, que o motivo da repugnancia dos capitalistas pelos emprestimos hypothecal'ios 
consista em que o capital é sempre procurado para outros empregos mais faceis , como o de caução de 
titulas, que lhes rende maior jut·o, e até (na apparencia) offerece mais garantia, sem as delongas tra-
mitações sempre caras, na execução judicial da hypotheca. 

A propriedade nã~ póde pagat• juro alto, e nos paizes em que, como o Brazil, a circulação fica 
limitada, o capital tem s3mpt•c pt·ocu ra e não se aluga barato. 

Os bancos ele descontos e depositas não devem immobilis.1r em hypothecas seu capital, porque no 
movimento de dinheiro, é que estes estabelecimentos obtêm tambem seus lucros, pe la capitalisação 
dos jmos. 

Os propriet·wios de predios urbanos não realisam hypothecas com os bancos de credito real, porque 
o Lypo baixo na negociação das respectivas letra~ hypothecarias não só não lhes dá a quantia que 
necessitam, como lhes representa uma taxa excessiva de juro. 

Por outra parte, os cap itaes que prefe1·em o emprego de hypothecas , têm melhor emprego c mais 
facil, na compra de letras hypothccarias ; na confiança de cobrar sempre os juros, e na esperan ça 
tambem d J serem contemplados pela OI' te, nos 1·espectivos sorteios. 
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Quesito 14° 

<< Por que razões os bancos e capitalis~as recusam adiantar dinheit·o sob cauç<lo de generos 
de producção nacio.na1, não só de consumo como de exportação ? )) 

Não temos a menor duvida em asseve1·ar que os bancos e capitali stas recusam adiantar di-
nheiro sob caução de generos ele producção .nacional, não só de consumo como de exportação, 
pé1a falta de uma boa lei que faça ju stiça prompta e barata contra as fraudes do commercio 
illicito; isto significa desconfiança de que a garantia seja real, no dia de ter que fJzel-a res-
ponsnel pela venda, na falta ele cumprimento do mutuario, no prazo estipulado, da obrigação. 

Os ad iantamentos ele din1wiro sob caução ele geueros devem ser tamb.em extensivos para todos 
os generos de importação estrangeira. 

Este quesito é muito opportuno; por isso grande importancia 
nientes que obrigam a recusa ele operações que muito haviam ele 

• 
te1·ia re >o lver-se os inconve-

faci litar a circulação de mer-
cadorias esLrangeiras e nacionacs, dando emprego garantido a capitaes importantes e distribuindo 
economicamente o consumo g eral, com proveito do commerc io e do pai z . 

Toda vez que pela legislação do paiz dê-se completa garantia ao commercio lici to, e sej am 
reformados os pessimos regimens aduaneit·os, como tambem o esmag.:~dor de impos to3 intcrprovin-
ciaes, não se recusarão os bancos e capitalis tas adiantar dinheiro sobre conhecimentos , recibos 
de Alfandega, de Docas ( Dock Warrants) ou trapiches alfandegados . 

O capital é muito cauteloso e as ··usta- se diante do menor obstactJlo. Por ou tra parte e muito 
principal, o capital é sempre muito procurado, pelo que tem lambem muito onde escolher collo-
cação , dando sempre a preferencia áquella, que não só lhe offereça garantia de valor, como facil 
realização no dia do vencimento da caução. 

Dêm- se garantias bastantes para inspirar a confiança geral, como tambem toda·; as facilidades 
compa tíveis e economicas para pJder reexportar e transitar os generos, para aproveitar mercados 
que possam acciclentalmente offerecer m~lhores preços, e então o cap ital não ha de recusar 
collocação, aliás muito necessaria sob caução do> generos d':l importação, de exportação e ele 
transito. 

Os bancos e capit:1 Listas teriam um empu3·o natural garantido, com a vant:J.gem de ser cir-
culante, porque estes cloct1mentos commerciaes têm muita s3melhança com as letras de cambio 
e saq nes interprovinciaes, porque tambem são transferi v eis . 

Depositado o genero na Alfanclega , Doc:J.s , ou trapiches alfandegados, o respectivo empregado 
passa um recibo, o qual, para conveniencias do commercio, é transferível á vontade ; o possuidor 
des>e recibo é o dono do genero. O mesmo quando se faz um carregamento de um navio ou 
embarcação, para o estrangeiro ou de porto a porto do Imperio, como tambam pel ts estradas de 
ferro, o> conhecimentos e reci bo3 respectivos podem ser caucionados ou vendidos cem vezes antes 
ae ser exigida ou vendida a propriedade que elles representam. 

Pela mesma natureza destes documentos, que não envolvem divida pes>oaJ, a r esponsabilidade 
legal deve merecer toda confiança. 

A significação de « confiança contra as fraudes elo commercio illicito )) é ele um adianta-
mento sobre uma op ração exact1 na identidade, no peso ou medida, como tambem na boa condição 
e qualidade do genero caucionado ou vendido em bana (ide . 

Isto equivale á compra. de u ma boa div ida, porque não altera-se a proporção entre a moeda 
e a mercadoria, ou o capital que ella representa.. 

Com a confiança. se estabelece o credito e como este é capital, augmenta- se com sua diffusão 
a ri queza publica . 
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Quesito f 5 o 

« Quaes os motivos que têm obstado a que o commercio adopte nos pagamentos o uso de 
ch eques visados pelos b1ncos ou banqueiros 1 >> 

Entendem' s que a iniciativa para adoptar nos pagame ntos o uso de cheques visados pelos 
bancos ou banqueiros não corresponde ao commercio e sim aos banqueiros. 

Foram os banqueiros os que estabelec Jram em Londres a officina Clearing-house, na qual 
todos os dias liquidam suas contas com transferenci:ls dos cheques, letras e saques, que, entre 
outras vantagens, têm a muito grande que permiLte não empregai' a moeda senão par a saldar as 
differenças. 

O co:umer~io aceita nos pagamentos os cheques visados quando sabe que os banqueiros não 
recusam os respectivos de seus collegas . 

Um cheque visado importa uma obrigação de deposito para o banco, e não vê-se motivo 
justo para não ser adaptado nos pagamentos até com preferenc ia á moeda, pelas vantagens reaes 
que sobre esta tem nos riscos. 

O estabelecimento do Clearing-house ( escriptorio lle liquidações) é a ulti ma abstracção do 
credito bancario pela confiança absoluta na moralidade dos bancos e banquei1·os que têm sua 
conta com o banco r eg ulador do credito, contm o qual passam diariamente a t1·arisfer enc ia elos 
saldos a pag'.lr. 

Não vemos outros motivos que possam ter obstado a que o> bancos, banqueiros e commercio 
acloptem nos pagamentos o uso elos cheques visados pelos bancos ou banqueiros - senão, por falt a 
de confiança . 

Tendo feito por cumprir o commettimento da hoUI"osa tare fa que nos fôra encarre3·ada, de-
vemos accrescentar alg umas observações que nos parecem pertinentes. 

Nada pratico se ob terá si as refm·mas não forem feitas de accôrdo com um plano geral 
economico, que permitta extinguir os impostos de ex ~o!'tação e interprovinciaes e diminuir os de 
impor tação . 

A extincçãu do curso forçado e reorganisação elo credi to g eral pelo estab3lecimento de um 
bancJ, que sirva de pedra angular do credito do Brazil, impõe-se tambem como medida salvadora. 

Com boas leis, justas e com ig ualdade de todos, perante ellas, este paiz poderá a tti ngir os 
destinos a que sua riqueza e extensão natural lhe dão direito. 

Ao fechar este trabalho queremos deixar a palavra a uma autoridade justament '3 reconhecida 
no Brazil. 

Possa alia levat• ao animo da Commissão Parlamentat• de Inquerito o convencimento de sua 
necessaria applicação no paiz. 

Diz o dist incto economista Macleod : 
« A riqueza colossal existente na Inglaterra é quasi que inteiramente filha da civilisaçào e 

intelligencia modernas. Ella depende puramente da con fia n ça e está suje ita a aniquillar-se pela 
des truição da: qualidade em que se baseia e note mos que es ta des truição importa o aniquilla-
mento de um valor real como si se cles truisse m capitaes de qualquer outra natureza . De modo 
que, como o CI"edito é Capital, a destruição do Credito é a destnlição do Capital. » 

Río de hneiro, 23 de F'enreiro de 1883. 

MIGUEL DE P!I:\0 . 





SOCI~DADE UNIÃO GOM~1ERCIAL DOS VAREGISTAS DE SECCOS E MOLHADOS 

Augustos e Dignissimos Srs. Membro> da Commissão P arlamentar de Inquerito.- Animada 
pela solicitude com que essa illustrada Com missão se dignou honrar a « Sociedade U . C. dos Varegistas 
de Seccos e Molhados » representada na pessoa de seu presidente, como leg itimo representante da nu-
merosa classe dos varegistas de seccos e molhados, dn que exclusivamente se compõe esta sociedade, 
consultando sua opinião sobre os qu~sitos formulados em relação ás medidas que convem adoptar-se 
no sentido de proteger e promover o engrandecimento elo nosso commercio, lavoura, industria e 
artes ; a directoria desta sociedade, não tendo autoridade para dar sua opinião sobre . tão vasto e 
complexo assumpto, apenas se limitará a expender alguma cousa com relação ao que se prende ao 
ramo de seu commercio, e que se acha encerrado no quesito seguinte : 

« O nosso commercio a retalho luta com difficLlldades, que podem ser removidas por medidas 
legislativas ou adminis trativas ? Quaes elevem ser ellas? » 

Ainda que falleça a esta directoria competencia na materia, por es tar ella comprehendida no 
domínio do direito mercantil, para emittir sua opinião sobre si, as medidas a adaptarem- se para 
remover os males que actualmente atfectam e aniquilam o ramo de sua especialidade de commercio 
devam ser l egisla tivas ou administrativas; todavia ella entende que, expondo ao esclat•ecido juizo 
dos membros dessa illus tradà Commissão a causa do mal, suas graves consequencias, e lembrando 
algumas medidas que lhe parecem necessarias, cumpre com o seu dever, e concorre com o seu 
quanturn para que essn. illustrada Commissão possa completar os trabalhos de que tão sabiamente 
foi incumbida, propondo as medidas que em seu entender julgat· s~rem acertadas a bem do nosso 
commercio a retalho. 

Senhores.-Pelas tabellas de impostos geraes e municipaes em vigor, as casas de negocio de-
nominadas- Tavernas - estão sobrecarregadas com pesados impostos em relação ao negocio que 
actualmente fazem; mas não é só por esse motivo que esta directoria vem perante VV. E Ex. expôr 
as causas do gravame do seu commercio, com a franqueza a que lhe dá direito a consulta de VV. E Ex., 
e sim patentear tambem a desigualdade que ha: no lançamento desses impostos em relação á outras 
casas de negocio e kioscos qúe vendem quasi tudo que é vendido nas cassas de seccos e molhados, 
ou pelo menos, vendem o que mais interesse deixa, pagando , no em tanto, muito menos impostos. 

Antes rla Lei n. 6155 de 24 de Março de 1876, as casas ele negocio de seccos e molhados 
pagavam o imposto fixo de 12$500, e o proporcional ele 10 c 20 °/o, conforme a localidade, o qual 
actualmente ainda pagam, sendo elevado por essa Lei a 137$000, incluído neste o imposto de aguar-
dente, que era pago até áquella data na· proporção que cada negociante ret3lhava, pois era cobrado 
por pipa ou outra qualquer vazilha que compravam no Trapiche da Ordem. 

13 
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Com a Lei acima citada, porém, todos os negocies que pagavam 12$500, passaram a pagar 
37$000, e só as tavernas foram augmeutadas com mais cem mil réis ( 100$000 ), correspondente ao 
imposto de aguardent , que, com o proporcional de 10 a 20 °/o, e os dit·eitos municipn.es, eleva- se 
o seu encargo de 300$ a 500$ annuaes , pa1·a poder vender soccos e molhados; n '.> em tanto, es tando 
os negociantes desta cspccie sobrecarregados com tamanho Ollll3, vem- sJ a braços e lutando com 
competidores no commercio a varejo, de molhados, cujos direitos não pagam, por sarem os nego-
cios de outra especie, como sejam os mercadores de carne secca e cereaes, que, em quasi sua 
totalidade, nã,o têm licençJ pam vender molhados, mas que o vendem em maior escala . 

Os botequins e kioscos, com especialidade, muito menos onerados que as casas de seccos 
molhados, pois quo não p~gam o imposto correspondente á aguardente que vendem, varejam muito 
mais liquidas que estas, es tão mais garantidos e têm ampla libet·dacle para negociar , porque 
em um é permittido tocatas como meio de chamar ft·eg uezia, o no outro ajuntamentos, em torno 
das pessoas com que fazem negocio; ao passo que na denominada- Taverna- é isso vedado. hoje, 
sem razão de s ~ r, pelos §§ 10 e 12 do Capitulo 6°, Secção 2" do Codigo de Posturas Municipacs, 
que prohibe ajuntamento de mais de tres pessoas dentro do estab , l ecimen to, postura essa que 
data de 1838, e cuja revogação foi reclamada á lllma. Camara Municipal pela directoria desta 
socied1de, do anno de 1881, como consta do Relatorio que esta directoria tem a honra de offerecer-
a essa i Ilustrada Com missão, de fi. 26 a 28 , e para cuj as razões expandidas solicita a valiosa 
attenção de VV. E Ex., concebida nestes termos : 

<< E' com immenso pezar que esta Direc toria vem dar-vos conhecimento, por que ainda não teve so-
l ução de uma representação devidamente fundamentada quo a sua an tecessora dirigiu :i Illm:1. Camara 
Munici pal em 15 de Novemb1·o do proximo passado, com o :fim de ser r evog-a·!a a Postura de 1838 na parte 
r elativa aos§§ 10 e 12 do art . 1o Secção 2a elo Codigo, por isso que os fóros de civilisação que g-ozamos 
hoj e nesta capital, com justo direito , não comporta mais as ana®ronicas leis estabelecidas para vi-
g-orar nos tempos em que cumpria dar garantia ao commorcio ela carne humana que era a maior no-
breza da época . 

Essa t•epresentação que, pelos fundamentos com que foi instruída, baseados nos mais solidos prin-
cipiosdo direito e justiça, devia ter tido favoravel aquiescencia. No emtanto que com a sustentação 
dessa postura continúa a nossa classe a sotfrer os ataques que soem praticar os agentes da autoridade, e 
com especialidade os senhoras Ui'banos. 

Para melhor ajuizarcles do valor dessa r epresentação aqui transcrevemol-a : 

« lllms. e E:s:ms. 81's. Presidente e Mais Dignos V creadores da Ill ma. Camara Munici pai da Côrte. 
• Perante esta Illma . Camara comparece, animada pela solicitude com quo a ac tual Illustre Corpo-

ração 1\'Iunicipal procura beneficiar o Município, n. Directol'ia da Soc,iedade «União Commercial dos 
Yaregistn.s de Seccos e Molhados)) como representante e inte1·prete dos seus associados, os negociàn tes 
de seccos e molhados, pedindo providencias contl'a as constantes queixas, c bem fundadas, â mesma di-
rig idas por g- rande numero de socios, elos vex,1 mes que continuamente sof:frem por parte da g uarda ur-
bana com applicações de multas illegaes e infundadas, a pretexto das disposições dos §§ 10 e 12 do Ca-
pitulo 6°, Secção 2"' do Cocligo d9 Posturas Municipaes, quando assim lh~s apraz e sempre que não podem 
esses agentes conseguir do negociante, a quem incontinente multam, o fornecime nto gratuito dos ge-
neros de que carecem, ou quando lhes são exigidos os pagamentos dos forrfecimento jâ feitos . 

« Como VV. EExs . sabem, esta Postura data do anuo de 1838, tempo esse em que as condições da 
nossa sociedade eram outras, e por consequcncia o negociante de seccos e molhados, a varejo , quasi 
que exclusivamente negociava com gente de condição baixa, já po1· falta de instrucção nas pessoas 
livres, já pela grande quantidade de escravos de nação que infestavam a no>sa capital. 

« Hoje, porém, a.~ nossas condições sociaes são outras e por consequencia outras devem ser as suas 
leis: o homem de trabalho é educado e o propr io escravo que, em numero limitadissimo, é fi lho do 
paiz e em sua maioria morigerado ; d'ahi o afastamento voluntario, que com prazer presenciamos, 
dos ajuntamentos, algazarras e tocatas, que naquelles tempos estavam tão em voga uas antigas 
tabernas! 
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« Essa pos tura, actualmente condemnacla pelo es tado de adiantamento em que nos achamos, lon ge 
ele prevenir abusos por parte ela população, abre, pelo contrario, campo ao malevolo intento ele per-
seg uição dos agentes ela autoridade, em despeito as contrariedades que lhes são oppostas. 

« Assim é que soccorrem-se della pat·a infligirem multas ao negociante em cuja cas::t encontram 
mais ele tt·es pessoas juntas fazendo as compras cl~ que carecem pal'a suas famílias , sob o frívolo 
pretexto ele serem escl'avJs, alleganclo infracção da dita postura. 

« Senhores, quem ig not·a hnj e que a nossa população operaria que trabalha nas officinas parti-
culares e arsenaes não dispondo ele recur ;os para sustentarem criados, só dispõe á noite do ten;tpo 
preciso para munirem-se dos mantimentos necessarios ao dia seguinte 1 

« Pois é nessas condições que na maior parte elas nossas casas se encontram ajuntamentos, não 
ele homens de maos habitos e costumes, mas ele operarias chefes ele famílias que não dispondo de tempo 
durante o dia vão a ellas á noite para supprirem-se de generos para suas casas. 

« No entre tanto é bastant'3 esta circumslancia, cercada de toda a moralülade , para que 0 3 agentes 
da g ttarda urbana desfechem sobre os s upplicantes toda a colera . 

« Long e vão os tempos, senhores, em que o nosso ramo de negocio era em sua maioria composto 
por aventm·eiros; pres<mtemente encontra-se nelle muitos chefes de famílias respeitaveis de todas 
as nacionalidades, inclusive filhos do paiz, a quem a lei que tanto os onera com pesados impostos, 
deve pol-os ao abrigo de tamanhos assaltos praticados por uma ordem ele g ente que, pelas provas 
que diariamente dão ele si, em vez de honrat•em a nossa cidade, muito pelo contrario a. eles-
acreditam. 

« A Illma. Camara melhor que nós deve estat· ao fa cto do quanto t emos dito, haja vista á~ varia~ 
questões que tem sustentach p~ra cobr ança dessas suppostas infracções, c o resultado negativo que 
dellas tem alcançado, em consequencia da illeg,l lidade que assis te á appli cação elas multas c que 
melhot• poderá ser informada por seu procurador e advogado. 

« A' vista, pois, de todas estas r azões elo espírito adiantado e elos bons desejos que hão mostrado os 
dignos Vereadores actuaes da lllma . Camara Municipal, os abaixo assig nados vêm peclit· a dero-
gação dos §§ 10 e 12 do Cap. 6°, Secção 2a, do Codigo ele Posturas Municipaes, por serem contrarias 
e attentatorios do direito de livre commercio de uma capital civilisacla como é a deste vasto Imperio. >> 

E ' forçoso dizet·-s; e reconhecer, Senhores, á vista elos factos , que a taverna ele hoje não 
deixa o mesmo resultado na venda dos molhados, que a ta\·erna ele outros tempos; hoje quasi 
todas as casas ele negocio vendem molhados, e ai da taverna a que lhe fica fronteiro um kiosco: 
emquanto elh vende uma pipa de aguardente, o kiosco vareja pelo menos quatro ! 

Si todas as casas de negocio da ordem das que esta directoria acaba. de apontar varejam 
molhados, com mais franqueza do que a t·w arna., pois que a postura municipal alludida para 
ellas é tão benigna, parece que seria de toda a justi ça impor-lhes, ao menos, o mesmo onus que ás 
casas de . varejo de seccos e molhados, e com isso muito lucraria o Thesouro Publico. 

Não é fóra de proposito levar ao conhecimento dessa illus trat:la Commissão que a tolerancia por 
parte dos fiscaes municipaes p:~. t·a com as casas que vendem molhados sem ter a competente licença, 
muito tem contribuit.lo para quB o nosso commercio a retalho soffm, e isto patenteia-se pelo grande nu-
mero ele casas a varejo, que an nualmente fecham as suas portas, por não fazerem negocio que comporte 
as despezas forçadas que têm , ao passo que as suas competidoras, sem os. mesmos onus , medram a 
olhos vistos ! 

Sobre este assumpto parece haver necessidade tanto de medidas leg isla tivas como administrativas, 
porque as Leis para serem bem executadas é necessario que haj :t. quem as respeite, e faça respeitar, 
applicando as suas disp:n ições com igualdade de direit0s, e não vexando a uns e favorecendo a outros, 
que não estão no mesmo pé de ig ualdade perant ; cllas ! 

Para os funccionarios que assim procedem é necessario um correctivo . 
Outro facto que tambem muito tem concorrido para g randes prejuízos ao commercio a varejo, de 

molhados, têm sido as grandes faltas que se têm verificado no vazilhame dos liquidas importados do 
estrangeiro, chegando o esc:tndalo a ponto de virem ao nosso mercado barris de quinto de vinho com 88, 
90 e até com 80 litros de liquido, acontecendo pouc~s vezes virem contendo 96, que é a quantidade que 
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deve conter a 5~ parte da pipa de oonta de 180 medidas antigas, Otl 480 litros, medida actualmento em 
vigor; e isto partindo de um mesmo exportador em menos de um mez, como se prova com o documento 
junto, passado pela Alfandega da Côrte . 

Sobre este facto, esta Directoria e s11as antocessoms ji têm feito o que esti ao seu alcance para 
unifot·mizar o vasilhame, como meio de prevenir os incautos, mas pouco ha conseguido ; não obstante, 
prosegue aiuda nesse empenho, e está convicta de que, si a illnstrada Commissão a quem tem a honra 
de se dirigir, propnzer medidas nesse seutido, não só para garantia do commercio a retalho, como 
do proprio fi sco , estabelecendo os direitos por pipa de 480 l itros e suas respectivas fracções, embora a 
capacidade do vasilhame não os contenha , o mal ficará extincto. 

Transcrevamos aqui o que consta do Relatorio de fls . 8 a 21 : 
« Empossada em ii de Janeiro da direcção dos destinos da Sociedade, a Directoria compenetrando-se 

ela importancia des te as umpto, apressou- se em dar andamento á questão da legalidade do vasilhame 
encetada brilhant mente por sua an t ecessora na circu lm· de 10 de Dezembro de 1881 sem comtudo 
des urar do outras necessidades a ttinentes ao eng randecimento da Sociedade, como vereis adiante 
no correr deste trabalho. 

N:1.s see ões administrativas quinzenalmente celebradas, bom como nas conferencias instnwtivas 
com m erciaes havidas no alão desta sociedade, a questão do vasilhame de liquidas foi de preferencia 
tratada no sentido de cons 3guir-se os justos fins convonientemente desenvolvidos na referida circular, 
no que fo i efficazmente coadjuvada pelo digno conselho fiscal, que apoiando- a em toda a plenitude en-
corajou- a para proseg uir na realização dessa idéa moral isadora e de m::txima importancia pa.ra a 
clas' e de que é composta exclusivamente esta Sociedade. 

Assim foi que, na conferencia realizada em 18 ele Janeiro, depois de dissertar com profundo 
conhecimen o desLe assumpto, o ex- presi·lente des ta Sociedade o Sr. Candido José Gonçalves, hoje 
eu presidente houorario, o Sr. Jos · Leite Teixeira de Carvalho, actualmente socio houorario desta So-

ciedade e socio da impor tanL firma commercial de molhados por a tacado desta praça « Carvalho, Irmão 
& Umeicla » que se achava presente, dirigiu-s!l à Directoria declarando que, havendo recebido a cir-
cular de 10 de Dezembro, e achando mais que justas as reclamações nella contidas sobr e o vasilhame 
de l iqu ides, ia promover entre os seu ~ollegas de ne-gocio a r ealização do que nella com direito pedia 
a Directoria desta SQ i~dade ; resultando di~so que, por iniciativa desses cavalheiros, sessenta firmas 
de commerciautes por atacado do mesmo neg ocio, quasi a tota lidade, conscientes do direito e da 
j ustiça que nos assi tiam, fizeram e firmaram o accôrdo abaixo transcripto, o qual diz bem alto 
o quanto vai de jnsw no que almejamos, com acurada prudencia e verdadeira lealdade : 

« Nó~ aba i:s:o a ssig nados, negociantes ele molhados por atacado, tomando na devi la consideração 
as jusras reclamações que nos fez a Sociedade União Commercial elos Varegistas de Seccos e 
1\Iolhados, em circular a nós dirig ida, lemos de commum accôrdo re>olvido, do 1° de Julho em 
diante, medi r t odos o:;; liquides q ue t ivermos de comprar ou vender, estabelecendo para cala uma 
pipa inteira ou subdividida a capacidade de 480 litros, ficando entendido que as vasilhas· que não 
tiverem a medida marcada, soei-erão abatimento no preço em relação aos l itros que houver de fal ta. » 

« A' vis ta, pois, desta primeira conquista, ainda que mais tarde alg uns elos adherentes signatarios 
desse accórdo tivessem destoado completamente na execução pratica do seu compromisso, o nosso em-
penhado esforço em debellar o v exator-io e pernicioso systema adoptado fraudulentamente na medida 
dos liquides impor tados do estrangeiro, foi coroado do melhor exito, senão em totum, materialmente 
fallando , ao menos moral; pela exuberante manifestação de agrado dada não só particularmente como 
em publico a circular já fallada por parte das sessenta firmas, as quaes vieram em nosso auxilio dar 
um solerMte testemunho do quanto haviámos aso;everado de verdadeiro naquell a circular. 

Ap!}sllando , como a ppellon para o b:>m sens o, criterio e dig nidade do commet·cio de molha::los por 
atacado de'ira praça, no intui to de firmar de uma vez para sempre a seriedade nas transacções, embora 
a ma yontal.i'l de uma pequena par te de negocian te3 desse genero não quizess3 adherir :is nossas judi-
ciosaa reclamaçõei rec usan::lo aa>ignar o dito accôrdo, a Directoria tem como bem empregado o tempo 
perdido nesta qu<;Stão , pois que, si nem toclos os accorclantes estão cumprindo a sua promessa por mal 
intenciona<ios e poúco escrupulosos, outros ·d 'ent re elles ha, por ém, que collocando-se acima disso que se 
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chama interesse no commercio traficante e desmoralisa'.lo, estão vendendo vinho com a medida dQ 
480 litros em pipa e o correspondente em suas fracçõe> . 

Só isto basta para. animat·-nos e serviL· de iRcentivo na campanha ab 3rta em prol do direito contra 
a mentira - a fraude ! 

A Direc toria, á vista do emperramento desses negociantes obstinados na sustentação da medida 
adulterada contra a que o legal c official neste pairo, tendo em cons ideração ~ ine:s:periencia de alguns 
membros da class:l de que se compõe esta sociedade no que diz respeito a este viciado systema, e da 
boa fó da nossa classe em geral, expediu em 4 de Fevereiro uma circulai· acompanhada daquelle ac-
corJo aos nossos consocios e mais commerciantes vareg istas de seccos e molhados com o fim de demon-
strar ainda mais uma vez que o nosso maior interesse nesta questão só é de seriedade nas transacções 
de tão irregular e reprova:lo system:t de commerciar- se nesta praça, pois que em outras praças deste 
Imperio como Bahia e Pernambuco, por exemplo, não se admitte tal me.lida chamada pequena sem a 
necessaria declaração da quantidade contida, o que não aconrece no Rio de Janeiro. 

Essa ci1·cular além de distribui .la, impre>sa e dada à publicidade nos j ornaes mais lidos desta 
Córle, foi concebida nos seg uintes termos : 

« lllm. Sr.- A adual adminislração desta Sociedade , como leg itima i nterprete dos interesses 
de seus associa,los, vem ainda uma vez pedir a cada um de per si a sua valiosa coa'ljuvação 
para os fin > expandidos na « Ci1·ctllar >) enviada pela Directoria transact9. , em 10 de Dczemb<o 
proúmo findo, ao commercio ele molhados por atacado, desta praça . 

« As razões que esta administração tem para dirigir a V. S . a presente • Cü·cular " fundam-se 
em primeiro logar no direi to que lhe a~siste de defender os interesses de sua classe procurando 
dar um cunho de seriedale às transacções do nosso ramo de negocio até hoje tratado clesvanta-
josamen te, por todos quantos conhecem em geral o seLL mecanismo : e em segundo pelo bom resultado 
com que foi. coroada a primeira tentativa, no appello feito naquella « Circular>) aos molhadis tas; 
merecendo as justas reclamações nella contidas as adhesões de sessenta fir·mas commerciaes, as quaes , 
por iniciativa dos Sra . Carvalho, Irmão & Almeida, estabeleceram em commum o accô ~do incluso. 

« Entretanto, si esta administeaç'io não teve a gloria completa de ver tolos os commerciantes 
de molhados, por atacado, unirem-se como si fosse uma só potencia levantad~ para debellar o mal, 
ao menos conta o apoio ela maioria delles, e que implicitamente disseram-nos por seu orgão: - Nós 
abaixo as~ignados queremos a moralidade nas operações commeeciaes . 

« Que importa, pois, que cinco firmas de negociantes desse genero de commercio obstinadamente 
se recusassem a adheril-a, si o di reito está do nosso lado? 

<< Pois não o sabido que as icléas as mais s::~ntas, as mais legaes e mais generosas, encon tram sempre 
opposição por parte daqLteHes que antepoem os seus interesses individuaes aos da sociedade em que vivem 'I 

« Os factos &ssim o a ttestam. 
« Nesta conformidade, estamos cor tos ·que V. S . prestará a devida attenção e impor tancia ao 

referido accôt·do, que vigorar à do f o de Julho em diante, fazendo causa commum com aquelles cava-
lheiros que se propoem coadjuv::~r-nos na exti rpação do mal, que em geral affi cta os interesses 
da classe de que exclusivamente é composta esta sociedade . 

Esta administração empenhada no cumprimento de seus deveres, dia nte do movimento progressivo 
da Sociedade e dos fins a que ella se pt•opõe, pt·evalece-se· desta opportunidade para. lembrar a V. S. a 
conveniencia das conferencias commercia9s que tem de ser raalizadas regularmente; como as que houve 
no anno pro:s:imo passado no salão ela sociedade, no intuito de proporcionar a seus consocios a 
instrlicção · commercial; servindo-se para este fim das estatísticas commerciaes existentes na nossa 
sala, obtidas a pedido da administração, com o valiosíssimo concurso e boa vontade de seus consocios, 

« Por essas tabellas em que se ::~ch:tm bem colleccionaclas as diversas especies de vasilhame e 
a quantidade de liquido que cada um contém, chegou-se ao conhecimento perfeito de que no vasi-
lhame de vinho e azeite havia grande differença para menos, visto que, devendo cada barril de quinto 
conter 96 l itros , · apenas eram encontrados 93 litros, nos que mediam mús, e cl'ahi iam baixando 
gradualmente a ponto de encontrar-se algum delles com a capacidade e contendo:sómen te 80 litros! 
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« E• te resultado colhido nas primeiras conferencias, anima tanto mn.is o empenho quo faz a ac tual 
admini ·tr:\ção, que antovendo ella de de j:i os mais li oug-eiros dosLino desta sociedade, e con-
sidemndo d maxima import::mcia o concurso de todos os s2us associados :is conferencias que ora 
tem de encetai', volll fin.alme nto soli citar ai nda o vttlioso concurs:> ele V. S o, no sentido d 3 con-
tt·ibui r com as suas l uzes, para acabarmos de un1a v z para sempi'e com os males que no> sorvem 
toda a seiva, e nos desacreJita m no conceito daqu elles que julgam que o sentimento do bem, do 
just e do hones to, não poJcm coucilia.r-se com a noss:1. profissão o E' isto qu e al mejamos provai' o 
contrario 

0

: Si conseguirmos, tet·emo o cumprido o nosso desideratwn o » 
ActiYando a in a mais o nosso empenhado esfJrço no intuito de chegarmos ao fim que nós mesrl'los 

nos impu zemos, tivemos occasião de r eg istrar mais uma vez o yaliosissimo serv iço que prestaram á Di-
re toria os Sr· . Cnvalho, Irmão & Alm ida, por cuj [l. intcrvençáo conseg uimos collocar na Praça do 
Comm ercio um quadt·o com as assignaturas dos dislinctos negocian tes signatarios do accórdo do 21 de 
Janeiro; assim como, por inter1·en~ão do nosso prestimoso consocio honorario o Sr. José Antonio Re-
dri o-uc· Pereira, r esidente em Portu o-al, foi dado publ icidade na Praça do Po1·to, não só ás cil'culares 
de 10 d) Dezembro e de 4 de Fevereiro, como ao accórdo celebrado entro as sessenta firmas já fal-
l adns, a ssim como tambom na d L isboa, por int~rvcn ção do Sr. Pires, socio da firma Carvalho, Irmão 
& Al meida; e t.ão lisongeiro foi pai'a a Directoria este expediente, que, apezar de não tor mandado dar 
publicidade ás ci1'Cttlares e ao accôrdo nas praças commerciaes de outros paizes que e:s:portam vinho 
para c t.a, reconheceu ella que este alvitre foi de g-rande utilidade para a idea regeneradora que aca-
bava de encetar, que não póde deixar de pedir louvores paol'a tão dig nos auxil ia res . 

Conhecida como e ;tã hoje, tanto aqui como no es tt•angeiro, a idéa dominante na questão, não é sem 
motiyo qne devemos esperar com mais alg um esforço da parte da nova Directoria o Lriumpho completo 
da nossa justa causa, por isso qne j á. vimos chegar a esta praça com a medid 1 de 480 litros o muito co-
nhecido vinho he 'panhol J. Bul que nunca veiu em vajlilhame de conta, e o mesmo dá-' se com vinhos 
de outros paizes. 

E' longo enumerar tantos factos que attestam a pureza, legalidade e o direito que nos assisto nesta 
lu ta, ma> é forçoso regi tral-os para que se torn , bem conhecido de todos que esta sociedade só tra-
balha e pug na unicame nte pela rnoi·alidade nas operações commerciaes, que deve ser a unica divisa do 
seu ennob t·ecimento; por isso apresentando- vos o officio qne r ecebeu dos incansaveis enthusb stas e 
syrnpathicos licladores em prol do progresso dest1 sociedade, os Srs. Carvalho, Irmão & Almeida, r e-
m8ttendo outro que lhes foi dirigido pela Associação Commercial do Rio de Janeiro , cuja criteriosa 
opinião é muito li<>ongeira para a nossa socieiade, a Directoria transcrevendo-os em seg uida para 
vosso conhecimento aproveita a occasião para elogiar tão distincto cavalheiro : 

o: lllms. Srs.- e officio que VV. SS. e mais negociantes de molhados dirigiram á Directoria ela 
AEsociação Commercial , pedindo-lhe que, ouvidos os seus membros e consultados os interesses do 
commercio, emitta a sua. opinião sobre as reclamações feitas pela Sociedade União Commercial dos 
Vareg istas de Seccos e Molhados a respeito da medida dos liqnidos, foi pela Directoria submettido ao 
estudo dos s ~us membros , do qual resultou a convicção de que é de todo o ponto justificada. a r esolução 
adaptada pelos negociantes de molhados e de incontestavel vantagem para o commercio em geral. 

" Tomará, porém, es ta Directoria a liberdade de ponderar que seria de mais alta conveniencia 
espaçar o prazo para começar a vigorar a resolução adoptad:1 do dia i • de Janeiro de 1883, dap.do-se 
préviamente a maior pnhlicid:~de , quer nesta praça quer nas qne com ella têm relações commerciaes, 
a a.Uudida resolução. 

c: Deus Guarde a VV. SS. - Secretaria da Af'sociação Commercial do Rio de Janei ro aos 1 i de Abril 
de !882.- lllms. Srs. Carvalho, Irmão & Almeida . - Visconde de To can tins, presidente.-Joaquim 
Jose Duarte, secretario o , 

"Si não fôra bast'l nte as auccessivas manifestações de approvação ao procedimento desta Directoria 
com referencia a este assumpto pelas diversas opiniões que sobre elle se têm repercutido, era mais que 
snfficient') a opinião manifesta. e sensat:~.· ex pendida no officio acima transcripto da primeira autoridade 
desta praça, a qual o commercio em peso acata e venera como o symbolo das suas mais j us tae e nobres 
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aspimções, para t;·azer refrigerio i s nossas l utas, tendentes a regene1·aça:o; optmao que não s9 
substancia em si todas as outras que sobre a materia se têm manifestado, como tambem dá sentença de 
morte a esse systema praxis ta e dolo so adoptad'J por aquelles que, procurando enriquecer-se com 
as lag l'imas de seus semelhantes , não duvidam arrancar-lhes o fructo do seu tl'abalho hypocritamente, 
como o salteador disfarçado que , abusando da ca t·idacle daquelle que o recebe em sua mesa para 
mitigat·-lhe a simula(la fo me , desvenda os segredo3 elo interior da casa, para á noite dat· a busca com 
cfficaz res Li! ta do ! 

Senhores ! - A Directoria julga opportuno dar-vos noticia do que se passou sobre a execução do 
accôrclo determinado para vigorar do 1° de Julho em diante. 

Confot·me a opinião contida no officio da Directoria da Associação Commercial que esta Directoria 
acatou com todo o respeito, foi pondera:lo em sua segunda parte a conveniencia de espaçar- se o 
prazo a té 31 d9 Dew mbro para vigorar o ac côrdo celebrado pelas sessenta firmas commerciaes de 
molhados ; mas, como não era ella a· quem competia desfazer o acto que outros praticaram, es ta Dire-
ctoria deixou que elles, os s ignatarios do accôrdo resolvessem como entendessem. Ainda mais; deixon 
quo o tempo mostrasse s i era 0 11 não exequivel poder-se realizar no tempo que v luntm·iamente esta- . 
beleceram no referido accôrdo . 

.1\ssim foi qu9, con '!ervando- se nessa espectativa, pot·que, comquanto houvesse má vontade e pre-
meditada prevenção d9 alguns negociantes d9 molhados, por atacado , contrarias á realização das idéas 
l'eganeradoras da sua especialidade de negocio, outros houve e em grande numero que, fieis aos 
seus princípios e costumes de negociantes honrados que são , não descoraram em tempo de transmit-
tir aos seus committent~s do Porto, L isboa e outras praças esteangeiras que exportam para esta, as 
reclam ações d-=sta sociedade , e do accôrclo aqui celebrado entre ell·"S ; por essa razão deve- se o ter 
na data do 1° de Junho se encontrado nesta praça vinl10s e mais liquidas em vasilhame de conta que 
continüa a vir mais ou menos em escala regular, notando-se , porém, falta delle como tambem ela medida 
pequena nos nl timos clous mezes do coerent e anno. 

A proposi to da f,tlta que houve de vinhos nest·'l mercado nos dons ultimas mezes offerece-se-nos 
occ.:asião de provarmos a toda a evidencia, aos que com arg umentos sophystico 3 e banaes, dizem 
que aquelles de r1 uem é composta e~ ta sociedade, o que querem é pagar pouco· dinheiro pelo que com-
pram; a esses perg untamos exhibindo a prova do contrario: 

Não se sujeitaram os varegis tas ao augmento de40$ e 50$ que houve em pipas, nessa mesma occasião? 
Qual foi o que deixou de comprar por ser mais caro? 
Nenhum; o motivo é outro, e este vem a sar que, os varegistas o que desejam e querem, é que 

os exportadores de vinhos e mais liquidas mandem a es te mercado esses generos em vasilhame 
que exprima a verd rrcle e certeza da medida, e que não queiram impingir gato por lebre ; feito isso 
imponham o preço, porque o sau genero ha de ser vendido . 

Pelas COIBtantes manifestações que esta Directoria tem recebido não só por parte dos distinctos 
cavalheiro> estranhos á sociedade, como de seus prestimosos consocios em prol da causa que faz 
o objecto deste longo trabalho , e que é a da sustentação dos intere>ses geraes da nossa sociedade ; 
o apoio d .~sinte ressado que a imprensa desta Côrte tem pres tado á sociedade, dando noticiosa pu-
blicação aos fac tos que se prandem á questão da medida do vasilhame de liquidas; o acolhimento 
de illus lt·e> n9gocian tes. elas praças do Porto e Lisboa qlie fraternisaram a nossa causa, fazendo-a 
commum ; tudo isso , si não é um signal evid9Ilte que aponta o termo fata l d9s ta degradante questão, 
para o> que ainda a sustentam, pois que não é mais do que uma annadilha para os incautos, porque 
a divcnid::td'l da medida do vasilhame que vem do estra ngeiro são tantas, quantas são as unidades 
f[Ue m3deiam entre 400 a 500 li tros, ao meno.> serú um stygma lançado á trajicancia commercial, 
que indubitavelmente prJduzirâ os S0ltS effeitos . Nessa occusião te rã a sociedade consummaclo o seu 
clesideratttm, e erguendo- sa forte como um baluut9 invancivel em frent9 dos pygmetts, que hoje 
tentam impedie-lhe o:> passos, dirá: 

Vê esse colosso qtn esta na tua frente: pois ó a Sociedade dos Varegistas que em vão tentaste 
desacreditar por ir de encontro ao- t eus interesses inconfessaveis; a tua rehttancia contra o direi lo 
de nada serviu : passa, que as tua~ fraquezas estão perJoadas ! 
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Conforme o ciccôrdo celebJ·a.do nesta praça pelo commercio em grosso, de molhados, e a opinião da. 
directoria da «Associação Commercial • d:sta capital, constante do Relatorio ás fis. 9, 17 e 18, não é 
destituída de fundamento a presente reclamação, porque os propl'ios interessados a. reconhecem neces-

. sa.ria á legalidade das tralilsacções commerciaes. >> 
Por tratados commerciaes estabelecidos pelo nosso governo com os paizes exportadores de taes 

generos, em que ficasse assen tado , como medida r eguladora, o carimbo no vasilhame dos liquidas e mais 
abjectos do acondicionamento de generos , como cctix:ões, caixas, etc ., designando o peso e medida bruto 
e liquido de ca h um, era possível alcançar- se um grande melhoramo ~to para o commercio em geral ,' e 
e pecia1mente para o do retalho ; e assim se evitaria que todos os generos que vêm enla tados como -
paio, linguiças, manteiga e outros, venham desfa.lcados no peso, o que redunda ta!l to em prejuízo do 
negociante como do consumidor. 

Pela exposição que acabamos de fazer, Senhores, vê- s9 que o commercio a r etalho, da classe de 
que se compõe e' ta. sociedade, luta com difficuldades, e está passando por uma c1·ise que convém 
debellar, senão pelos meios indicados, ao menos por outros que forem mai.s efficazes. 

A Directoria abaixo assignada, confianLlo no patl'iotismo dos membros dessa illustrada Commissão, 
reverente os comprimenta, depositando nas suàs mãos o producto de sua fraca intelligencia, pedindo 
desculpa por não tel- o apresentado no tempo solicitado . 

Deus Guarde a VV. EEx.- Illms e Exms . Srs. Memb t·os da. Commissão de Inqueri'o .- Rio 
de Janeiro, 7 d3 Março de 1883.- A Directoria: Presidente, ll:f anoel JY[ artins da Fonseca .- Secre-
tario, Joaquim Augusto da Costa Pinto .- Thesoureiro, J eronymo Pinto de Almeida Valle. 

lllm . e Exm. St·. Conselheiro Inspector da Alfandegada Càrte.- A Direcloria da Sociedade União 
Commercial dos Varegis tas de Seccos e Molhados com séde nesta Càrte, e Estatutos approvados pelo 
Governo Imperial pqr Decreto n. 8138 de 1 de J alho de i8S1, por : seu Presidente abaixo assignado, 
para justos fins, pede a V. Ex. se digne mandar passar por certidão do livro r espectivo em quanto foi 
lotado pelo r espectivo Conferente a quantidade de li tt·os contidos no barril chamado quin to, que serviu 
de ba.e para p1gamento de direitos do vinho marca « F . A . da Motta >>(rotulo), contra- marca a fogo 
R. J ., vindo do Porto, consignado a Lima Junior & Queiroz, no navio brazileiro Raul, entrado neste 
porto em 24 de Novembro ; e tambem em quanto foi lotado o mesmo vin ho vindo aos mesmos consigna-
tarios no navio por tuguez I solina, entrado nes te porto em 28 de Dezembro, tudo do anuo proximo findo. 

Em tempo declaro ser a marca ao car regador e ter sido submettido a despacho pelas notas ns. 1.438 
e 2.535 de Dezembro proximo passado e 2.636 e 4.073 de Janeiro. 

Nes tes ter mos E. R. M. - Rio a e Janeiro, 13 de Fevereiro de 1883 .- Manoel Martins da Fonseca . 

Passe. - Alfaudega, 15 de Fevereiro de 1883 .- Sampaio V ianna. 

Certifico, em cumprimento do deferimento exarado no presente requerimento, que por Lima Junior 
& Queiroz foram despachados 03 barris de quinto abaixo declarados, vindos no lúgar brazileiro Raul, 
entrado em Novembro de 1882, e b:trca portug ueza I sol(na, entrada em 29 de Dezembro do mesm 
anuo . Despacho n. 1.438 de Dezembro de 1882, navio Raul, marca F. A. da Motta : 157 barris de 
quinto com v inho secco, capacidade, 96litros ;_capacidade 15.072litros, abatimento ele 2 ofo, 301, liquido, 
14.771; som ma total do despacho 2:54'1$590 . Despacho n . 2.535 de Dezembro de 1882, navio Raul, 
marca F. A . de Mo tta : 143 barris de quinto com vinho .secco, a 96 litros, capacidade 13.728 litros, 
abatimento de 2 °/o 27-1. litros, l iquido 13.454 litros; somma total do despacho, 2:314980. 
Despacho n. 2.636 d , Janeiro de 1883, navio I solina, marca F. A . da Motta : 130 barris de 
quint'>, a 90 litros, C(mtendo vinho secco; capacidaàe 11.700 litros, abatimento de 2 o/o, 234 litros , li-
qu.ido H.466 litros; somma total do despacho 1:974$380. Despacho n. 4.073 d~ Janeiro de 1883, navio 
I solina, marca F. A. do Motta : 130 barris de quinto contendo vinho secco; capacidade 11.700 litros, 
aba.Limen to de 2 °/o 234 li tros, l iquido 11.465 litros ; somma total do despacho 1:974$170 . Em firmeza 
do que eu Antonio P edro Vaz, Escripturario desta Alfandega do Rio de Janeiro, passei a pre-
sente certidão ao5 17 dias do mez de Fevereiro de 1883.- Visto, E. de Castro. -Alexandre A. R. Sat-
tamini , Ajudante do ·lnspector . 



INSPEGTOR DA ALFANDEGA DE PERNAMBUCO 

lllms. eExms. Srs. -Em resposta ao officio que VV. E Ex . se dig nat•etm de dirigir-me em Janeiro 
ultimo, acompanhado de um impresso contendo diversos quesito> sobre alteraçõ3s possíveis ele reali-
zar-se na Tarifa em vigor, e nas Alfandegas do Imperio, cabe-me cl >clarar que, ouvida, com especia-
lidade, a commissão de tariü da repartição a meu cargo, por ser a mlis competente para o fim que 
tem-se em vista, fiz formular , com os mais esclarecimentos colh idos ondJ melhor p0diam sel -o, e com 
os recursos que pôde fornecer-me o ainda ct~rto exercício de minhas funcções, inferior ao espaço ele um 
a nno, o trabalho que , juntt•, tenho a honra de ap resentar a VV. EEx., redigido pela mencionada 
com missão. 

Alfandega de P ernambuco.- Recife, 21 de Fevereiro de i8R3 . 

TARIFA 

f. o 

A classificação das mercadorias, adaptada por nossa Tarif" aduaneira, é satisfactoria ·~ 

Si tem defeitos, q uaes são elles ~ 
Que inconvenientes praticas apresenta ·~ 

Como corrigir taes defeitos e remediar taes inconvenientes ~ 
Qual o systema ou plano de classificação pref3rivel, c'omo satisfazendo ás desejaveis condições de 

clareza e simplicidade, facilitando o serviço fiscal e melhor se adaptando ás circumstancias do paiz 1 

Em par tes é, e em outras não. 
· Tem defeitos, e, entre outros, notamos as subdivisões nas classes dos tecidos e em outros artigos, 

que, não obstante reconhecermos ser necessario alargar, comtudo é muitíssimo inconveniente, de~de 

que a Tarifa é uma só para quasi todas as províncias ; o que não podia ser de outra fórma, salvo si 
cada provi nci~ formasse um Estado independente, pois províncias ha que, consistindo o seu maior com-
mercio com o interior, só importam fazendas de custo baixo , entre tanto quo outras não . 

14 
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Reconhecemo3 que, alóm de outros inconvenientes praticas qul:l apresenta nas mercadorias sub-
mettidas á despacho, dá-se com prefeeencia o de taràs de diversas mercadorias, que pagam direitos por 
peso l iquido l egal, por exemplo, o chá, manteiga de vacca, breu, toucinho em salmoura , drogas , etc ., 
que, não obstante, terem taras especiaes na Tarifa , que tão favoraveis são ao commercio, como ao fis co , 
com differenças insig nificantes, com tudo ainda ha quem despache essas mercadorias por pew liquido 
real , o que em algumas torna-se de difficil verificaçiio e a té ficam prejudicados . 

Tarifando certas mercadorias, como as que acima apresentamos, para pagar direitos por peso bruLo, 
sem tara, comJ na Tarifa de 1879, incluindo-se toda a classe de medicamentos e drogas. 

Que alguns paizes estrangeiros mais adiantados do que nós, po1· ex3mplo, a França e a Inglaterra, 
nas tarifas adaptadas, bem poucas ou nenhuma mercadoria paga direitos por valor, e todas têm mais 
ou menos taxas fixas ; entretanto que em outros paiz Js tambem muito adiantados, como nos Estados 
Unidos, todas as mercador ias importadas pagam direitos por valor , em vista das facturas authenticaclas 
p;dos s ~us consules, com responsabilidade dclles : entendemos, po1·tanto, que , si fosse possível ado -
pt·li'-se o sys lema elos Estados Unidos, seria essa fórma de cobr mça de direitos pre,ferivel, como satisfa-
zendo ás condições de clareza e simplicidade, f,-tcilitanclo o serviço fiscal, e melhor talve z se adap tando 
ás cü cumsta ncins do paiz. 

2.o 

Os 'yalores officiaes das me1·cndoi·ias diffcrem notavelmente dos preços correntes do s mercados ex-
portadores, e dos do nosw mercacb 1 Em que proporções 1 

Quaes as consequencias dessa ditferença ? 
Tem clla tido a mesma propoi·ção desde a Tarifa de 1874 até á actual? 
Qna l o mell10r modo de harmonisa1· as referidas avaliações officiaes com os preços corren tes? 
Qual o valor que deve ser vir ele base á cobrança elo imposto 'I 

Os valores officiaes das mercadorias tari faclas variam de· uma maneira extraordinaria dos preços 
corren tes dos mercados exportadores e dos do nosso em _diversas proporções, de 30 a 80 °{0 , como sejam 
em alguns tecidos, nas drogas e medicamentos e outros ar tigos . 

E' nenhuma, porqu e, desde que o negociante não despache sua mercadoria por taxa inferior 
áquella por que es tá ta rifada , não ha duvida que não a venderia se1~ão pelo preço da praça, e quando 
mesmo possa despachai-a por uma taxa inferior áquella r1 ue devia pagar, nem por isso elle a venderá 
mais barato, e sim pelo preço da prap, tendo apenas maior l ucro do que no primeiro caso, e assim 
par ece ser, JlOI'que pagando-se n esta provincia, até pouco tempo, o imposto de consumo das mercadorias 
estrangeiras, e sendo por uma ordem elo Governo Geral ·suspenso o pagamento desse impos to, que era 
bem pesado, comtudo as mercadorias estrangeiras continuam a ter os mesmos preços que cl'antes, quando 
pagavam o imposto. 

Tem, porque nos parece que todas as outras Tarifas feitas depois de 1874, a té i ac tual, fJram 
cópia mais ou ·menos dall a, com pequenas alterações e formulas . 

Estan-do os preços correntes em· constante oscillação, devida ao movimento !lo cambio do dia, 
torna-se quasi que impossivel harmonisar as avaliações officiaes com os preços correntes e a tarifa de 
taxa fixa; salvo si fór adopta:do que tod1s as mercadorias importadas paguem direitos por valor , segundo 
o pr eço da factura do mercado exportador , factura essa authenticada, e declarados os valores pelo 
nossos consules ou agentes diplomaticos, que se achem no logar da origem ou procedericia das 
mercadorias, faze ndo-se elles responsaveis por qualquer falsificação que se dê nas mesmas fac turas, 
sendo ellas em duplicata, para ficar uma junta ao despacho de importação . 

Deve ser o da factura do negociante, regularisado pela fôrma referida , na 1'esposta. do quesito 
acima, porque esse é o valor real, e sobre elle tarifa-s3 30, 40, 50, 60, etc, por cento, conforme o 
Governo entender mais conveniente. 
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3, o 

Quaes são os augmentos ou diminuições de taxa a que póde e deve dar logar a revisão da nossa 
Tar ifa 1 

Quasi todos os artigoJ da nossa Ta rifa actual estão mlis ou menos augmentados na taxa com pequenas 
excepções; portanto, não achamos conve niente que sejam aug mentados mais e aem tão pouco dimi-
nuídos ; antes, pelo contrario, que sejam conservados como estão . 

4. o 

Quaes os preferíveis: os direitos ad va~orem ou direitos esp ecíficos '? 
Como adaptar o systema preferido á nossa Tariü, sem prejuízo dos interesses fiscaes? 

Obtendo-se fac turas verJadeiras, como já dissemos , n o. resposta dada na parte final do quesito 2°, 
parece que, sem medo de errar, se póde dizer que os direitos ad va~orem seriam preferíveis aos 
direitos específicos, porque aqaellea assentam s::>bre uma ba~e ve l'dadeira e estes nem sempre por diversas 
circum·;tancias. 

Mas desde que não se possam conseguir as fac tm·as legalisadas, como acima dissemos, com respon-
sabilidade do nosso corpo diplomatico, residente n ::J3 paizes d'onde tiverem de ser expor ta das as mer-
cadorias para o nosso mercado , só os direitos específicos deverão ser admitido>, embora não assentem 
elles em base cer ta ; o que dá pt•ejuizo ou lucro, tanto pare\ o Governo, como para o commet·cio, segundo 
o plano e as taxas da Tarifa que fó~ adaptada . 

5,o 

E' possível, por uma be:npen>ada revisão da TMifü, augm ~nta •· a r onda do Estado, sem augmentar os 
actuaes onus do nosso commercio e industria ~ Como 1 

E" possível, mas todos os meios lembrados, e que for am empregados, serão incel'tos, e não pas-
sa rão de tentativas que, só na pratica , se poderá reconhecer o verdadeiro resultado. 

6,o 

Quaes têm sido as consequencias da fl'equencia das reformas de nossas Tarifas e falta àe sua 
fixidez 'I 

Das reformas effectuadas no3 ultimo3 vinte annos, quaes as que maiores inconvenientes praticos 
tê m trazido ? 

Quaes as conse:1uencias p1•a.ticas que, especialmente para a industria. haciona.I, resulta1·am rla~ 

modificações que a Tarifa actual fez na de 1879 ~ 

Nenhuma, ou, por outra, pequenas differenças , que limitam-se á diminu-ição de tnas em alg umas 
mercadoria. -; , elevação em outras, e bem ass im o pagamento de di reitos de algumas por peso liquido 
legal, o que na pratica tem-se dado perfeitamente liem em umas e em outt·as não. 
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7.o 

Quaes os direitos da Tarifa actu:J.l ou disposição legal ou regulamentar sobre importação e exporta-
ção que, em bem da industt·ia nacional, convem man tet· ou reformar~ Como, pm·que e em relação a que 
ramo de industria ~ 

Não sendo aind t o nosso p3iz propriamente innustrioso, e, apenas , possuindo algumas fabricas 
que ainda não satisfazem o consum ::> do paiz, qualquer a l teração-para mais nos diraiLos que pagam al-
gumas fazendas póde tornar com pletamente proh ibitiva a entroda dellas, e, não estando ainda o paiz em 
estado de poder co mp etir com as fabricas es tra ngei1·as, parece não set· conveniente qualquer alteração 
neste sentido ; podendo-se, entr etanto , nos chapéos de lã e pello de l ebt·e, de que já ha no paiz alg u-
mas fabl'ica.s, que tmbalham tão bem como as est rangeil·as , ser a taxa elevada, como meio de favor0cer 
es!;a industria . 

s.o 

Qual a influencia qu e as oscillações do cambio têm exer cido e podem exer cer sJbre o pagam ento 
dos i mpostos aduanei1·os ~ Co:no remediar ou n,ttenuar os inconve nientes que tenham havi<ilo? 

9.o 

Podem, e como, 03 poderes publicos üc ilitat· o movimento inter-provincial de fundos des tinac;los ao 
pagam ento dos impos tos aduanei<os e :is tr ansacções n:er:::antis ~ 

Pa.rece- nos que só o comme1·cio, 'IUe e entendido na materia do assumpto dos quesitos acima, é 
que podar à re ~pondel - os. 

i0. 0 

O que mais convem: uma tarifa geral uniforme, firmada po r Lei, ou tarifas convencionâes es tabe-
lecidas segundo estipulações de tra tados in ternac :onaes ~ Estabelecida a tarifa gera l, quaes as conces-
sõ&s que, por meio de tratados, convem ob ter em bem do nos3o commercio e industria ? 

Segundo entendemos, cJnvem mais uma tarifa g eral uniforme do que tar ifas convencionaes, e 
as concessões que convem outer por meio de t r::ttados, a bem do commercio e industria, só elles é que 
poderãJ responder . 

f Lo 

Qual tem sidg o r esulta J o da adopção elas tarifas especiaes do Rio GrJ.ncle do Sul e Matto 
Grosso~ 

Só as províncias onde fo ;-am estabel ecidas ess1s tarifa 3 especiaes é que poderão responder qual 
o resul tado da aclopção clellas, comparadas com a Tarifa geral ahi estabelecida em outras épocas, 
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12. 0 

Os direitos addicionaes devem ser mantidos~ 
No caso affirmativo, devem ser cobrados por uma taxa uniforme ou convem calculai- a conforme a 

classe das me1·cadorias ~ 

Não ha .razão para serem mantidos os direitos addicionaes, desde que sejam elevadas as taxas na 
proporção relativa, ja incluídos os addicionaes; o que fa (!ilita mais o se rviço e poup ot tempo. 

ALFANDEGA 

Lo 

A classificação das nossas Alfandegas e a base para ella adaptada é a melhor~ 

Não conhecendo outra, enl.ende ,Hos que a actual é a melhor . 

. 2. o 

A organis 1ção, numero, condições de habilitação e vencimentos do peBsoJJ das nossas Alfandegas e 
I . 

Mesas de Renda são s 1 tisfactorias ~ Si apresentam defeitos e inconvenientes, quaes são elles e corno 
corrigil-os 1 

Não são satisfactorios a organisação, numero, condições de habilitação e vencimentos d? pessoal 
das nossas alfandegas e mesas de renda. 

Têm defeitos e inconvenientes: o pessoal, desde que se facilite o serviço, e extraordinario; as 
condições de habilitllções não são tantas quantas deveram ser; os vencimentos do pessoal são pequenos, 
e o meio de corri3·il-os era o seguinte : facilitar o serviço, reduzir o pessoal , melhorar os venci-
mentos, escolha de habilitaçõas e moralidade no mesmo pessoal. 

3.• 

O modo de verificação da qualidade da mercadoria para o calculo do imposto é o melhor, segundo 
as disposiÇões vigentes 1 Si tem inconvenientes e defeitos, quaes e corno corrigil-os 'I 

Segundo as disposições vigentes é o melhor. 

4.• 

Os recursos e meios de defesa facultJ.dos pelo regulamento e mais disposições em vigor são 
sufficientes 1 No c1so negativo, quaes as medidas necessarias para garantir e facilita ~ o exercício 
dos. direitos do contribuinte, sem prejuízo dos direitos fiscaes ~ · 

São sufficientes. 



5.0 

Qual o melhor meio de impedi t· o contrabando? As medidas adaptadas pelo Regulamento e mais 
disposições em vigor são sufficientes ? Quaes os defeitos e inconvenientes? 

São sufficientes. 

6.o 

O nosso systenu de despacho, carga, descarga e armazenagem de mercadorias é satisfactorio '? No 
caso negativo, quaes os seus defeitos e inconvenientes, e como remedial-os? 

E' satisfactorio, a não poder set· adaptado qu e todos oa direitos sejam pagos pelo valor da fac tura, 
tantos por cento, como ja dissemos acim1. 

7 o 

O modo de calcular o p ~ so liquido p:1ra o pagamento dos direitos, adaptado pelo Regulamento 
vigente, é o melhor em relação a cada uma das mercadorias? 

Mercadorias ha que não et·a conveniente pagar por peso liquido, e sim por peso bruto, sem tal'a 
como na .tarifa de 1879 se dava na classe de drogas e medicamentos em geral; e outras, não, que devem 
pagar direitos por peso liquido. 

s.o 

Que defeitos e inconvenientes apresen ta o serviço das capatàzias e armazenagens? Como corri-
gil-os? Qual o melhor systema para tal serviço? 

Achamos que o serviço das capatazias, pelo menos nesta Alfandega, não apresenta defeitos, bem 
como a armazenagem ; entt·etanto, si ha alguns , só o adminis trador, como] chefe clellas, é quem podera 
dizer e apresentar os meios para corrigil-os . 

g,o 

Convem alargar, e como, as at tri buições das Juntas Commerciaes? Convem crcar mais instituições 
auxiliares do commercio c da inclustria? 

Quaes? 

Só o commercio poder a responder . 

10. 0 

O serviço da no3sa estatística esta satisfactoriamente organizado? No caso negativo, corno deve 
sel-o? 

Parece que sim . 
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H .o 

Quaes os melhoramentos de que n ecessitam as nos 1as Alfandegas em relação aos edificios e respe-
ctivos machinismos para o bJm desempenho dos serviços que lhes pertencem~ 

Para o bom desempenho dos serviços que pertencem as Alfandegas do 1mperio, torna-se neces-
sario que sejam edificadas, em quasi todas as provincüs, Alfandegas segundo o modelo e com todos os 
machinismos que possue hoje a Alfandega da Côrte. 

Deus Guarde a VV. E Ex.- Ill:ns . e E:s:ms. Srs. Drs. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira, 
Adolpho Bezerra de Menezes , Antonio Felicio dos Santos, M . J. Soares e Consalheiro Ft·anklin Ame-
ri co de Menezes Daria, muito Dignos Presidente e Membros da Commissão Parlamentar de Inquerito. 
-O Inspector, Dr. Gu stavo Adolpho de Sd . 





JUNTA GOmMERCIAL DA PROVINCIA DO PARÁ 

Illms. e Exms . Sra. - Em virtude do officio de VV. EEx. de 1 de Dezembro ultimo, esta Junta desi-
gnou o Sr. :Beputado Comm3rciante João Baptista Beckman para, com os Exms. Srs . Deputados 
Geraes Samuel vVallace Mac-Dowell e Francisco Guilherme Cruz, responder aos quesitos que acompa-
nharam o officio de VV . E Ex. 

Em desempenho de sua missão, o mesmo Sr. Daputa-lo Beckman apresentou a e3ta Junta as 
respostas por elle formu ladas sobre os ditos quesitos. 

Essas resp8st1s, com as quaes está de accôrdo esta Junta, tenho, nesta uccasião, a honra de enca-
minhar a V . Ex. 

Deus Guarde a VV. EEx:. - Illms. e Ex:ms. Srs. Presidente e Membros da Commissão Parlamentar de 
lnc1uerito.-A .. J. Corrêa ela Silva. 

Em 22 de FevereirJ de 1883. 

f. o 

Ha ab::mdanc:a de meio circulante hoja, mas pôde tornar-se amanhã em completa escassez pot• 
diffdrentes caus::~s. Não se pôde fixar os limites da circulação do papel senão tomando para regulador o · 
cambio . 

2.o 

Ha e póde haver muitrs cansas que determinem a deficencia do meio circulante, como sBjam diffi-
culdades de remessas, grandes empregos do me:m1o, falta de se J urança. 

3.o 

Os bancos tem, quando lhes ·faz conta, mui tos meios de f,\cilital' as operaçõas commeréiae:; c as 
remessas de numerario. 

15 
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4.• 

Não é preciso promovei-os, ba'J ta que elles tenham inter'Gsse em se promoverem a si mesmos e que 
não haja quem se opponha. A causa principal da p3rturbação ela cil'culação saudavel do numeraria em 
todo o Imperio é a agiot<.~gem sobre ftmdos. 

5 . o 

O resgate do papel-moeda deve ser lento, ma~ não se fat•á por qualquer dos dous meios apontados, 
que ]_: eccam: o 1• por ser impossível haver no Thesou1·o saldo a favo1·, e o 2' por set· o mal aggravado 
com a ganancia dos bancos. O unico meio é a couvel'são gradual a ouro pelo systema dos Estados 
Unidos .- uma especie de imposto de cambio - que ainda assim coi·ria o risco de ser absorvido na vora-
gem do Thesouro. 

6." 

O que determma o curso do cambio entre nós é o que o determina em toda a parte, a differença 
entre a procura e a offerta, a que es tão sujeitas a'J variações dos valores e quantidades dos productos per-
mutados e variações de mais ou menos papel-moeda na cii·cubção, e mai~ ou men ~ s prJbabilidade de 
reslricção ou de emissão ou de novas emissões. 

7." 

Pelos mesmos motivos é varia a tax:l. do cambio de prvvincia para província e va1·iadas proporções . 

8.• 

E' possível que assim seja e que disso tenh1m ciumes que não podem, ou não querem, faze t· o mesmo . 

9.• 

Não é cousa que se imponha. Quand1 tiverem pl'osp3cto3 de lucros, elles, por si mesmos, o hrão, ou 
alguem por elles . 

10. 0 

Por falta dq cel'tezn. na administração da justiça e pehs demoJ•as e despeza> que es ta obl'iga . 

11.• 

Respondido com a resposta ao anterior. 

12. 0 

E' questão que o Banco do Brazil decidirá si lhe f'ará conta ou não. Obrigai-o a isso só com 
grandes ganancias. 

13. " e i4.o 

Veja-se a resposta ao 11• qu.3sito . 
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15.0 

Porque os cheques visados não são aceitos facilmente pelos não commerciantes. 

1.0 e 2. 0 

O excesso de medidas é qu ~ oppõe sérios embaeaços ao commercio intermediaria e de transito. 
A unica medida legislativa boa seria supprimir o excess) de sello nas exigencias de despachos e 
certidões . 

3. 0 e 4. 0 

Ha necessidade de abolir os impostos e multas que entorpecem os primeiro3 e de suspender as 
restricções das leis sobre associações . 

5.0 e 6.0 

As difficuldades naturaes são : a falta de boas estradas e bons canaes. As outras são venciveis 
logo que haja necessidade, porque apparece a competencia. 

Na questão da c:1botagem, assim como nas outeas, é mister saber-se primeiro si querem adaptar o 
pi'Oteccionismo, ou deixar as cousas no estado em que se acham . 

TARIFA 

Antes ele enunciae os quesitos, deveria a Commissão estabelecer e declarar: 
1. • Si a tarifa tem por unico objecto obter renda, salvos sómente os preceitos constitucionaes, 

Ou 
2.0 Si te m tarnbem poe objecto simultaneo o systerna de l ivre-cambio ou o systema protector. 
Nada disso fez , e portanto ficam as questões cheias dCJ embaeaços para os que tê ~n de 

eesponder. 

i, o 

Será sati sfactoria a classificação das mercadorias adaptada pela nossa Tarifa .aduaneira ? 
Será satisfactoria para o Thesouro, que r 2cebe ? 
S3rá satisfactoria para o comumidoe, que paga? 

Dous interesses oppostos não têm o mesmo genero de satisfação. 
A grande classificação da Tarifa é a seguinte: 
1,0 Artigos não sujeitos a direitos. 
2.• Aetigos suj3itos a dit·eitos quasi nominaes. 
3.o Artigos sujeitos a pesados direitos. 
A taeifa é, pois, livre-cambista p3.ra ·a i a. e 2a. especie de artigos e proteccionista. pal'a a 

3a. especie. 
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O consumidor e productor nacional (quanto a mater ia s pri mas) sympathizam com os artigos 
ns. i o e z.o 

O consumidot• brada cont ra o ar t. 3. 0 

O pro :luctor na cional de artigos semelhantes aos de ns . 1 e 2, e com elle o Theaou r J 
g l'itam contra estes por.:rue os queiram equiparados ao ele n. 3. 

Estas queixas procedem de não ser a tariü claramente uma só das duas causas : 
Ou francament e protectora . 
Ou francam ente livre- cambista. 
D'ahi provem que ning uem csti satisfeito . 
Abaixo desta classificação apparecem as clifficulclacles entre m3.t~r ias primas e entre obj ')ctos 

mais ou menos manufacturados, uns e oatros mais ou menos semellnntes aos qu:J produz ou 
podera n o futuro produzir o patz. 

Est:;~s clifferenças vierJ.m alargar ma1s o amJi to elas queixas e pôr o rem'l te a pyramiele elas 
difficulelades . 

Estes apontados defe itos capitaos dispens:1m a r .:! S;JOsta a J segttint } querJito: 
Si tem defeitos, q uaes s1o elles 1 
A actnal divers idade cb taxas pal'a os objectos da nnsm:t classe apresen ta o i nconve-

niente pratico de estabelecer a lut.J. entre os qu ) têm de pagar e os que têm ele receber , lu ta 
cujo resultado dep ende quasi sernpre de u m arbitro mais ou menos intelligente e mais ou menos 
honesto . 

Não é pl'eciso, dep~is de atDnt:~t• e3 te imp::>etante iuconveniente , notat• on tms de somenos 
valor para sa lis fazet· á pel'gu nta : Que inconvenientes p;·aticos apl'essnta 1 

De expos to e facil perceber-se a r esposta ao restJ do 1 o quesito. 
Si não querem ser nem protaccionistas nem l iv t·es - cambistas e somente pretendem renda 

para o Thesouro, fechando os ouvidos aos clamores elo.3 productores nacionaes , que são poucos , 
assim como aos dos consumido!'es nacio naes , que são muitos, é claro, simples, facil na execu ção 
e muito apropriado as circumstancias diversa~ deste extenso p:Liz o antigo sy.> tema de direitos · acl 
valo1·em , sem plano de classificação alguma. 

Si querem francamente ser li vr~ -cambis tas , procu!'em ou tt·as fontes ele t·ocei ta para o Thesouro, 
adaptando provisoriamente o systema de direitos ad valor-em , como acima se diz . 

Si que1·em fl'ancamente s:~ t· proteccionistas , adaptem ainda o mes mo systema com maior 
por centagem . 

2. o 

Os valores officiaes das me rcadJrias diffe r<Jm notavelmente elos pl'eços correntes dos mer-
cádos exportadores e dos do nosso mercado em diversas proporções , conforme os artigos sabea1 
ele um ou outro mercado estrangeil'o, são. tran spor tados em embal'caç,ões a vela ou a vapol', 
supportam mais on menos commiss3es de compl' a e r emessa, 0 ~1 são recebidos nos portos marí-
timos ou fluviaes ou no1 m ; rcados elo Rio ch Janeim , Rio Grande do Sul, Bahia , Pernambuco , 
P ara, etc . 

As c::> nsequencias dessas differenças são qu) os m Jl'cad'ls impJrtado ;·es, que p:1g-1m preços baixos 
por cel'tos objectos, coritribu : m ;n :·::. o Tilosomo com maior proporção de dire itos do que os outros mer-
cado", onde os objectos têm maior pr .~ ço; qu3 o Thes:JUl'O pouco r Jcebe n os primeiros mercados, r ece -
bendo mais nos segundos, e que finalm 3nte não póde ser verdadeil'a a ::wal i:1ção clt Tari fa . Esta dive r-
sidade de circumstancias de tempo, log-ar cl'onele se impot·ta, bg.J.r pua ondB S J importa , oscillaçõ 3s de 
mBrcados e natureza de vehiculos tem p~oduzido rnmp l'e, e semprB ha de prJduú t• o disparatado dos 
Yaiores ela Tar ifa para os valor es dos elifferentes mBrcados . 

D'aqui resul ta a impossibilidade de « harmonizar as ava liações officiaes com os pl'cços- correntes . )) 
Resta sómente o re:: u~so da cobrança. do imposto sobre a base do valo:· do mercado importador no 

aclo dr. importação. 
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3.o 

Prejudicado pelo que acima está dem~mstrado. 

4,0 

São prefel'iveis os direitos ad v alorem, como acima fica explicado. 
A adaptação do systema ad valorem á nossa Tat·ifa é impo3sivel porqu3 se excluem os dous sys-

temas de taxa fixa e do systema ad valorem . 
Os interesses fiscaes ficarão resguardados, no caso de se p~eferir o systema ad valorem, logo que a 

unica taxa de importação fór calculada sobre o valor official médio de todas as importações no decennio 
anterior. 

5.o 

Do modo que acaba de ser expos to . 

6 .o 

A variação dos preços que têm enricado a uns á custa da ruina dos outros e a instabilidade com-
mercial que tem affectado o consumidor. Todas as reformas têm produzido esta incerteza, e as ultimas 
têm produzido a favor da industria naciónal em beneficio do productor, á. custa do consumidor que lh'o 
paga a troco de objectos menos perfeitos e mais caros. 

7 ,o 

Estabelecida uma porcentagem unic a ad valo1·em sobre a importação, fica ipso facto estabelecido 
um beneficio a favor da inàustria nacional, proporcional ao seu valor e que se decompõe nos seguintes 
iteus : 1•, valor da porcentagem; 2°, despezas de cambio, commissões e frete que os artigos similares 
estrangeiros terão de pagar e que não pagará o productor nacional. Condemnado como está. o systema 
daTarifa actual , é inutilresponder ás miudezas que são r equeridas. 

S.o 

Quanto mais caro fót· o cambio mais caras ficam as mercadorias estl'angeiras e menor sera o con-
sumo, a sua importação e os direi tos qua o Thesouro tenha ele cobrar. 

O me io ele atten uar e remediar este i nconveniente é chegar o mais depressa possivel ao regimen do 
Olll' O em logar ele papei- moeda . 

9.o 

Podem, e por meio de saques do Thesouro, á vista, admissiveis em pagam3ntos em todas as repar-
tições pu@licas e mesmo nas operações mercantis, facultativamente para não haver inundação . 

10 . o 

O que mais convem é o systema uniforme acl valorem, g uardadas, porém, as imprudentes estipula-
ções de tratados . 

Estabelecido o systema, o mais conveniente ó solicitar dos governos estrangeiros a adopção do 
mesmo systema para os productos deste paiz . 
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H. o 

A adopção das tarifas especiaes ao Rio Grande do Sul, Matto Grosso, etc., pécca pela base - a falta 
de uniformid ade. 

Estas províncias devem estar sujeitas ao systema commum- ad vaZarem. 

12. o 

Estabelecido o direito acl vaZarem, devem morrer os direitos addicionaes, porque tanto custa de-
crütar 100 °/0 dos direitos como addicionaes, como decretàr o dobro dos direitos ad vaZarem. 

ALFANDEGA 

i.O 2.o 3.o 

A' vista do exposto a base da classificação das Alfandegas deve ser a rendct média de cada uma e 
sua organização pessoal deve ser feita de conformidade. 

A determinação do valor das mercadorias póde ser feita pelo systema dos Estados Unidos, combi-
nado com o que outr'ora se usou aqui. 

4. o 

O regimen actual dá quasi sempre razão ao Thesouro,porque quem decide é um agente do Thesouro. 
Por que não decidirá as contestações entre o contribuinte. e o fisco o Poder Judiciario em processo 
summario ~ 

5.o 

A diminuição dos di t·eitos até ao ponto de não ser bom negocio o ser contrabandista, é o melhor 
meio de matar o contrabando. 

Adoptado o systema dos direitos ad vaZarem, devem ser aproveitados para o serviço da fiscalização os 
agentes con8ulares no estrangeiro, os corretoras de compras e vendas no mercado importador, além dos 
meios actuaes. 

6.o 

O systema de despachos etc. tem de ser adaptado ao direito ad vaZarem. 
A armazemgem está pessima e precisa de ter a base do espaço occupado e temp:> de occupação 

- um tanto por mez pelo metro cubico. 

7.o 

Convem alargar as a t tri buiçõe·; das Juntas Commerciaes, dando-lhes as attribuiçõ :s de um Jury 
para as causas cJmmerciaes em fa instancia e algumas outras administrativas. 

As instituições auxiliares do commercio e da industria virão por si mesmas, logo que haja dellas 
necessidade. 
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10. o 

Não está organizado bem nem mal o serviço da estatística financeil'a - póde dizer-se que não tem 
organização alguma . 

Póde ser esse servi ço attribuido ás Juntas Commerciaes e Praças do Commercio, que o hão de fa -
r.er, melhor mais verdadeiro e mais barato. 

if.o 

As Alfandegas precisam amplidão de armazena, boas pont Js de descat•ga e bom ma terial de servi-
ç.J, como guindastes, carretas, etc ., e promp ta substi tuição quando se deteriol'are m. 

Belém, 15 de Fevereiro de 1883. - A . J. C arreia da Silva, Presidente . - Antonio .Tose ele 
Souza Dillon . . - Bento Jose da Silva Santos . - M aximiano Rodrigues ela Si lva . - João B aptista 
Miranda . 





THESOURARIA DE FAZENDA DA PROVINCIA DO AMAZONAS 

Illms. e Exms. Srs.- A carta official que VV. E Ex. se dignaram de dirigir-me com data de 6 
do mcz de Dezembro do anno passado, pela qual se dignaram exigir o meu fracJ contingente para 
esclarecimento d<~s questões suscitadas nos que~itos que tiveram a bondade de enviar-me, foi recebida 
a 15 do mez de Janeiro ultimo. 

Conquanto nutra os mais ardentes desejos de corresponder ao elevado conceito com o qual VV. 
E Ex. se dignaram de honrar-me e tenha a melhor boa vontade em ser u til á minha patria, com-
tu4o a minha aéanhada intelligencia, a grandeza dos assumptos c que se prendem aos quesitos e o 
pequeno espaço de tempo concedido para a resposta, ainda diminuid0 pelo exet·cicio das func ções de 
meu cargo, não me permittiram o desenvolvimento de todas as materias questionadas, muitas das 
r1uaes exigem esclarecimentos de outras Repartições, a qu3 não tive tempo de recorrer ; e outras de-
mandam de es tudos mais detiJos e comparações demoradas, o que poderi"' conseguir-se mais de espaço 
si me fosse pJrmittido tratar de semelhantes questões. 

Deixando á Alfandega o enviar a parte que mais directamente se entende com ella a respeito de 
quadros e estatísticas, occupar-me-hei em dar a minha obscura opinião acerca dos quesitos que me 
são possíveis respondet·, referindo-me ao que mais de perto interessa a esta Província do Amazonas. 

Para mais facilidade da distincta commissão, trancrevo c quesito ou o topico a que se refere o 
meu parecer. 

TARIFA 

Ao 1° ijttesito:- A cla~sificação das mercadorias, adaptada pot· nossa Tarifa aduaneira, é satisfa-
ctoria 1 

A classificação adaptada pelas nossas Tarifas em geral é sn.tisfactoria, não está, porém, comple-
tamente isenta de alguns pequenos defei tos. 

1o topico:- Si tem defeitos, quaes são elles ? 
No l'apido exame qu :~ me foi possivel fazer, mencionarei o seguinte:-A class:~ 5a da Tarifa em 

vigor de 1881, comquanb bern fegula.r, poderia soffrer uma divisão, a exemplo do .que se fez com 
a classificação dos metaes : na primeira pn.rté se comprehenderia - marfim, perola, madreperola, 
coral, unícornio e tartaruga ; na segunda - bufalo, chif,·e, barbas de baleia, osso e outros despojos 
de animaes, pois que os artigos mencionados na pl'imeira divisão gozam ao mercado de preços du-
plos tálvez aos da segunda, podendo assim regular-se melhor as respecti.vas taxas. 

16 
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A classe ~· parece pedir uma divisão mais correcta, pot· isso que nas palavt·as - sumos , 
suecos, bebidas e out1·os liq ·hidos destoa a iu3erção tle algall.s s)lidos, como : as>uc tr, cêra veJ etal 
resinas, maná e outros . 

Ainda na classe 9a. vê-se o numero 135 - azeite , oil oleos - de ol iveira, de algodão, e não, 
especificados; na classe 10~ a ns. 172, 173 e 174 dive raos outros oleos e tambem não especifi -
cados, todos estes oleos, com pequenas excepções, se applicam aos mesmos mist eres mencionados 
na classificação e aind:t na 10a e 11 ; assim que o azeite de oliveira póde ser empregado como adabo, 
como medicamento e na illuminaç_ão ; o oleo de alecrim e de rosas como perfume e como medicamento ; 
o oleo de l inhaça em pintu t·a e argamassas ; o oleo de copahyba como medicamento e nas tintas de 
pinta ras, etc. , etc., pelo que me parece que convit·ia classificar todo.> em um só logat· e uniformizar os 
pagamentos dos direito3 pot· litro ou l;ilo como mais convier. 

Na classe 16 o n. 482 carace de uma divisão nos bouets e gm·ras para os fabt·icados de fazendas 
finas como veludo e belbutinas, bordados a ouro, prata, seda ou lã, cujo preço não deve estat· na 
mesma razão dos sim pies. 

Tambem convem subdividir as meias do n. 513 até 12 cen t. de comprimento , ou, o que pa1·ece 
melhor, taxar pelo peso uma vez que se classi fiquem em finas, entrefinas e ordinHias . 

2° topico : - Que inconvenientes praticos apresenta? 
A meu ver é a demora do expediente na procur<1. dJ artigo a despachar e a confusão muitas vezes 

prejudicial dos não especificados. 
A r esposta aos dous topicos restantes fica prejudicada na do> anteceden tes. 
A o 2° quesito: - Os valores officiaes das me 1·cadol'ias differem not~velmente dos preços -conen tes 

dos merca:los e:s:poi·tadot·es e dos do nosso mercado ? Em que proporçãe? 
Alguns artigos variam notavelmente dos preços dos mercados expor tadores e dos do nosso mercado; 

a falta de tempo priva-me de de >envolver conveui1nt()me ate este ponto, entret1nto especificarei alg uns 
dos mais :mlientes, taes são : na classe 7"- os valores officiaes da'> brinhas de trigo e de milho ; na 
classe 8a os das b:il.t1tas e do ferro, mesmo a respei to deste - porque convem desenvol ver . o systema 
de prados at·tificiaes e o plantio de forragens , no .Br,<zil ; na cbsse 15 os valores officiaes de 
alguns artigos es tão muito inferiores aos do nosso mercado : os bonets e gorr<1.s, qu 3 regula um por 
mil r éis quando são de faz endas finas e bordad::>s a ouro, custam de 15~. a 20-' ; os espartilhos elo 
R. 499 estão a menos de metade dos preços · do mercado, ao menos pwa certas qualidades :finas , 
que se vendem de 25 a 30$ em qualquer província; aJs morins do n. 515 e aos pannos do> ns. 518 
e 519, convinha bai:s:a t· o v,llo ;· official; d'ent1·e as roupas feitas elo n. 524, muito saliente se torna a 
diff~ rença para as camizas com pei to de l inho que, est:t.ndo a pouco mais de 23$ por duzia , são ven J idas 
no no ·;so mercado àe 60$ a 120$ , e bem assim para as ceroulas, tambem de linho que taxadas a 12' ' 
por duzia , chegam a cmtar nos nossos mercados de 30$ a 40$00') . 

1° topico: - Quaes as consequencias d 3ssa differenp? 
E' ser o consumidor sobracarregado do maior praço sem vantagem para o Estado, por isso que 

variando poucJ na Euro pa os preços segundJ as especies, e pagando o mesmo dir eito o importador por 
todas, es tabelec3 entretanto not:lViJI differença no preço de cada qualidade . 

O 2• to pico não posso de presente responder . 
3° topico : - Qual o melhor modo de harmoniz ar as referidas avaliações officia~s com os 

preços correntes ? 
E' esta uma resposta difficil d·3 dar-se pelas condições especiaes do nosso commel'cio a. retalho, 

onde não predomina o systema de preços fixos aindrr• na mesma praça, e variando consideravelmente ele 
uma pan outra província não só p ~lo s fr e tes e commis~ões da importação como por outras circumstancia s 
especiaes que so brecanegam os preços das facturas européas . 

4° topico:....:... Qu 1l o va lor que deve servir de base á cobrança do imposto~ 
A meu ver, o mais seguro e o que tornaria mais facil o .calculo e a cobraaça dos impos tos ser iam 

os preços orig in aes das facturas dos mercados exportadores, fazendo-se nos actuaes direitos um aba ti -
mento razoavel em favor <l.o frete e acondicion 1mento e mais despez as das mercadorias até o po1·to da 
importação e r eunindo -se ao mesm1 tempo o valor dos direitos addicionaes, embora a principio · com 
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algumot modificação, mas para isso seria nccessario acautelar-se a falsificação porventura das 
mesmas fac tu r as. 

Ao 3° quesito:- Quaes os augmentos ou diminuições de taxa a que póde e devo dar logar a 
revi3ão da nossa tarifa ? 

Além dos que ficam apontados e de outros que não me é po~sive l expor pela r apidez desta resposla, 
parecem- me instar por uma revisão as de que trata o art. 15 da Tarifa, porque é certo que alg uns 
tecidos mixtos que hoje vêm ao mercado não comportam as resp ectivas taxas, que ficam algumas 
vezes ac ima do dobro do respectivo custo pelo valor official da Tarifa. 

Desenvolverei este ponto: tolltarei por base a cassa lisa de lã do n. 544 da classe. 16, qüe pagará 
por kilo 2$200 na razão de 30 °/0 , que corresponde ao valor tarifa! de 7$333 e a cassa lisa de algodão 
do n. 487 da classe 15, que pagará tambem por kilo 800 rs . na razão de 30 o/o , que corresponde 
a 2$666. 

Si o tecido mixto se compuzet· de lã e algoãão sómente, sendo todos os fios da urdidura ou da 
trama desta ultima ma teria, pagará por kilo 1$980 pelo abatimento de 10 °/o concedido no art. 15, 
que reduz a 25 °/o a razão da taxa ou ao valor official de 6$000 á mesma razão de 30 oj0 • 

Si es te mixto tivesse de pagar em partes iguaes, relativamr nte aos direitos d3 cada materia, 
seria: pela lã 1$100, pelo algodão 400 t•s., total 1$500 ; cujo valor official ficaria r eduzido a 5$ por 
kilo d1ssa faz enda mixta, que na verdade pouco mais de metade poderá valer, no mercado, do preço 
que goza a lã pura, e portanto já sobrecarregada na Tarifa . 

Si dermos a este mixto uma mescla de seda, ficará elle adstricto á regra 3a do citad0 ar t. 15 da 
Tarifa, isto é, pagará os direitos segundo a mate ria m~is tributada com o augmento de 30 °/o: a1:si m, 
teria de pagar por kilo 28200 e mais 30 °/o - 660 rs., que somma 2$860, o que eleva o respectivo 
valor official a 9$533, dada a me>ma razão da Tarifa, de 30 °/0 ; quando em regra a fazenda pouco mais 
ficará valendo de 5$000 official, t<!l ndo custado talvez a meta-te desse valor na Europa. 

E a melhor consideração é verificar-se que o tecido vi si velment13 inferior pela sua composição ao 
de lã pura, vem a ficar mais car·o r el ativamente. 

Ao 4° quesito: - Quaes os preferivlilis : os direitos ad valorern cu cs direitos específicos? 
Como adaptar o systema p1·eferido á noss>~o. Tarifa, sem prejuízo dos interesses fiscaes? 
Quanto a mim os direitos ad valorern deveriam ser os preferidos , tomadas as precauções contra a 

fraude das facturas, supprimindo-se os direitos addicionaes, para simplific ar o trabalho e regulando as 
novas taxas de modo que corresponclessem as actuaes, concedido um abatimento para as clespezas ele 
frete3, etc., etc., a tê o nosso porto; deste modo me parece que terminariam as reclamações do 
commercio,- modificar- se-h iam os preços do mercado ela nossa praça ou pelo menos habilitaria o publico 
a conhecer dos preços elas mercadorias estrangeiras e assim melhor regularizar as suas transacções 
commerciaes. 

Ao 10° quesito : - O que mais convem : uma tarifa. geral uniforme, firmada por lei, ou tarifas 
convencionaes e ·tabelecidas segundo estipulações de tratado> i nternacionaes . 

Estabelecida a tar ifa geral, quaes as concessões que, por meio de tratados, convem obter em bem 
do nosso commercio e industl'Ía ? 

Em minha opinião só considero indispensaveis tarifas especiaes e convencionaes para as provín-
cias limitrophes com os Estados vizinhos, e.Jtabelecendo- se nestas, regra'! para o transito de merca-
dorias de ou para outras nações, bem como o de mercadorias dos proprios Estados.-

Ao 12J quesito : - Os direitos addicionaes devem ser mau tidos ? 
Os direitos addicionaes que não tiveram outra razão de ser senão o de augmentar-se a renda do 

Estado por uma imp)sição em occasião que não foi permittida a reforma das tarifas, hoje, que se trata 
desta reforma, não deve continuar, conforme disse no 4o quesito. 
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ALFANDEGAS 

.Ao to quesito : - A classific1ção das nossas Alfandegas e a base por ella adoptada é a ·melhor 1 
A classificação das Alfandegas poderia te1· sido boa na época em que se realizou ; sendo, porém 

antiga e tendJ divenificado consideravelment:l as condições das províncias em r elação ao commercio 
e industria e con>eguintemente no de>envolvimento das rendas, instam por uma nova classificação; 
a base adoptada parece a melhor, mas para que ella produza todos os seus effeitos convinha que de 5 
em 5 annos fosse comparada com a cla>sificação das alfand egas , fazendo estas acompanhar o pro-
gre9so da província. 

Ao 2o quesito : - A organização, numero, condições de habilitações e vencimentos do pessoal dJs 
nossas Alfandegas e Mesa> de Rendas são satisfactorias 1 

Si apresentam defeitos e inconvenientes, quaes são elles e com:> corrigil- os 1 
E' um assumpto vasto e onde ha muito que dizer, mas que o limi tado tempo não me permitte des-

envolver precisamente todos os pontos ; darei, porém, algumas indicações sem detalhe. 
A organ ização em ge1·al não é boa : todas as Al fandegas devem ter a mesma nomenclatul'a de em-

pregados, a differença consist irá só men te no n umero e vencimentos; a hyerarchia na classe dos escript u-
rarios deve desaparecer, bem como a class3 de Praticantes, r es tabelecendo- se os lagares de Conferentes 
e os de Guarda- Mór, augmentando-se o numero de officiaes de descarga; vigias tambem são desneces-
sarios, augmente-se o numero d3 guard:ts, temporariam3nte ; quando fó r preciso o numero de empre-
gados, si em alguma é abunlante em outras é exiguo ; nesta província por exemplo é insufficiente; 
as condições de habilitação são regulares, entretanto convinha exigir-se mais alguns conhecimentos 
para os logares de i "' entrancia .; remunerando - as melhol' obter- se-hi1.logo indivíduos mais aptos para 
desempenho do serviço ; os vencimentos das AlfandegJs em geral são satisf1ctorios, especialmente nas 
províncias prosperas, apresentando uma sensival disparidade entre os dellas e os da Thesourarias, como 
acontece nesta província, onde o 2° Escriptural'io da Alfandega, que é empregado de i "' entrancià, per-
cebe igual si não mais que o Ins;ector da Thesouraria. ;. as Mesas de R·mdas desta província, ao con-
trario, quasi naia rendendo, os seus serventuarios são por isso remunerados com gratificações especial-
mente marcadas e não são bem pagos poque -o fim melhor destas Eatações é fiscalizar e reprimir o 
contrabando, fazendo produzir a Al fandega, onde tu lo se vem despachar ; longo seria notat· os defeitos e 
os meios de corrigil-os ·e sem duvida seria uma tJ.refa superior .ás minhas for ças ; entretanto direi que 
simplificar a nomenclatura dos emprega :los das Alfandegas, discriminai-os pelas respectivas attribui-
ções, tornar as Mes:J.s de Rendas dependentes das Alfandegas, sendo servidas por empregados destls, 
simplesmente designados pelos respectivos Inspectores, com approvaçiio do elas Thesourarias; é uma ne-
cessidade que a experiencia aconselha, devendo as mesmas Alfanclegas sJr para isso dotadas com o 
pessoal correspondente, e ao mesm:> tempo dando- se ás Mesas de Rendas todas as at tl'ibui,ções elas 
Alfandegas e cJnsideradas como agencias destas ; haverá reducção de despeza , facilidade na apuração 
das rendas e conseguintem~nt~ maio1· desenvolvimento lo 3al. 

Ao 4° quesito: - Os recursos e meios de defesa facultados pelo Rggulamento e mais disposições 
em vigor são sufficientes 'I 

No caso negativo , quaes as medidas necessarias para garantir e f1cil ital' o exet·cieio dos direitos do 
contribuinte sem prejuízo dos düei tos fiscaes ~ 

Julgo sufficientes: entt•etanto., convinha fixar-se de um modo mais amplo a f<~.culdade das autori-
dades .fiscaes nos processos dos contrabandos, generalisando- se a comp3tencia e firmando-se· de um 
modo clar·o e conc iso a int3rv<mção da.s autorid;des j udiciarias pJr meio de h'J.beu.s- corpus nas prisões 
aclministrat i v as, e deter.nin:mclo- se o meio d.) realizarem-se a> prisõe l em flagrante no recinto d·.ts re-
partições quando as partes dJlinquem. 

Ao 5° quesito : - Qual o melhor meio de impadü o contraband:> 1 
As medidas adaptadas pelo Regula:nento e mais olisposições em vigor são s 1fficien tes 1 
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QLlaes os seus defeitos e inconvenientes 1 
Para repressão do contl•abando fóra mister umi melhor e mais ampla organização dos guardas d1s 

Estações fiscaes, creação de postos fiscaes e Ql'3vação das Collectorias e Mesas de Renda.s nos logares 
marítimos ou de rios navegaveis, especialmente nas pr.ovincias fronteiras, além de tratados adequados 
com as potencias vizinhas. 

Ao 8° quesito:- Que defeitos e inconvenientes apres3nh o serviço das capatazias e armazenagem~ 
Como corrigil-os ~ 
Qual o melhor systema para tal serviço 1 
Em algumas províncias, como esta por exemplo, o serviço das capatazias é caro, trabalhoso e 

deficiente; os serventes são raros e por altos preços ; a conducção das mercadorias se faz por batelões 
até á praia e d'ahi por car1·oças até á Alfandega, estas balleações concorrem ás vezes para estragar 
os volumes e as mercadorias; o meio de remediar este inconveniente seria o Governo mandar fazer 
armazena junto á praia, e pontes onde pudesse atracar o navio- enconomisaria tempo e dinheiro. 

OUTROS QUESITOS 

Ao 3° quesito:- O nosso commercio de retalho luta com difficuldades, que podem ser removidas 
por medidas legislativas ou administrativas ·~ 

Qu:~.es devem elbs ser 1 
Emqminto o commercio a retalho do· paiz estiver entt·egue ás mãos dos estrangeiros, os filhos 

do paiz hão de ge:ner sob o peso de muitos m1.les ; os commerciantes brazileiros definham; os con-
sumidores supportam a car3stia dos generos; as transacções difficultam-se e até o cambio prejudica; 
uma lei correctiva traria grandes vantag.:ms aos nacionaes, si estabelece>se aos estrangeiros sómente 
a faculdade de commerciarem em grosso ou associarem-se a brazileiros para o retalho. 

Aos 5° e 6> quesitos:- Transportes terrestres, marítimos e fiuviaes ; liberdade de cabotagem á 
m arinha estrangeira. 

Uma linha ferrea que a certa distancia do littoral atravessasse o Bra.zil de norte a sul ; uma regra 
uniforme nas taxas dos fretes e transportes na navegação ma.ritima e fluvial ; mais largueza nas sub-
vençõe3 e exclusão dos privilegias ; limitação da cabotagem pela marinha estrangeira- me parece 
-serão os elementos para desenvolver e ücilitar o systema de tt•ans}ortes nJ nosso paiz. 

Sãél estes os esclarecimentos que, com a brevidade pediia, me foi possível conseguir, e si não tenho 
a felicidade de poder corresponder ao conceito dessa illustre Commiss1o, resta-me ao menos a convicção 
de ter-m '3 esforçado o mais possível nos limites de minhas po~sibilidades. 

Deus Guarde a VV. EEx.- Illms. e Exms·. Srs . Dr. Luiz Joaquim Duque-Estt·ada Teixeira, Dr. 
Antonio Felicio dos Santos, Conselheiro Frank1in Am3rico de Men ezes Doria, Comm3ndadot· Manoel 
José Soares e Dr. Adolpho Bezerra de Menez3s, dignissimos membros da Commissão Parlamentar de 
lnquerito da C;~mara dos Senhores Deputados. 

Thesoural' ia de Fazen::la do Amazonas em 10 de Fevereiro de 1883.- O Inspector, S aturnino 
M esquita ele Lourei1·o jJI{ a?"ães. 





INSPEGTOR DA ALFA NllEGA DO RIO GRANDE 

Illms. e Exms. Srs.- Além do trabalho que t9nho a honra de subm3tter á apreciação de VV . EEx., 
organisado pela commissão de conferen te s nomeada para dar parecer sobre 03 a r tigos da Tarifa em vigor, 
cuja alteração a pratica t em aconselhado, cabe ponderar o seguin te , em satisfação á carta-cirmilar de 
VV. E Ex ., de 6 de Dezembro do anno proximo passado: 

Benefico3 hão sido os res ul tados da adopção da tarifa especial, já. porque tem concorrido para a 
diminuição do contrabando, que foi o patriotico pens:J. mento do Decreto n . 7.101 de 30 de ov'.lmbro de 
1878, que a promulgou, e já porque as rendas publicas nada têm soffrido; ao co:1 trario, nota - se que vão 
tendo augmento, que não deve s3r attribuido sómente ao crescimento da população. 

Os direitos addicionaes, cuja cobrança traz pouco augmmto de serviço, devem ser rnantido3, 
e vara todas as mercadorias da tarifa. geral, e não calculados conforme a sua classe ; o que, difficultando 
o processo do despacho, nenhuma vantagem trará. ; e mesmo pela razão de que, qu t ndo o Corpo Legis-
lativo, em sua sabedoria, entender que deve augmentar ou diminuir os encargos do contribuinte, 
conforme aconselhar e eshdo financeiro do paiz, facilm '.lnte o fa rá. , augmentando ou reduzindo aquelle3 
direi tos, sem ser preciso dar-se ao longo e enfad:mho traba lho de revisão da Tat·ifa; sendo que na ultima 
sessão l egisla ti vá ja elles foram elevados a 6Q 0 /o por força do art . 1° n. 1 da Lei n . 3.140 de 30 de 
Outubro de 1882 . 

A base adaptada para a classificação das Alfande.sas p3lo DJcreto n. 6.272 de 2 de Agosto de 1876, 
si não é a melhor, parece sufficiente pJr emquanto . 

O numero de empregados desta Alfandega é bastante por ora , havendo apena-s necessidade de mais 
10 guardas para poder-se a ttender, com vantagem, aos trab.J.!hos da Mesa de Rendas Geraes da cidade de 
Pelotas, si esta continuar a ser servida por empregados desta Repartição , como det3rmina o Decreto 
n. 7.063 de 31 de Outubro de 1878; convindo, porém, augmJntar os Vl) ncimentos des ~a classe de 
funccionarios, e sendo os Jogares providos por meio de exame, em concurso, prestado na Guardamoria, 
sobre leitura, analyse grammatical, or thographia, e arithmetica até theoria das propor çõe; inclusiva-
mente, que é o que se exige para praticantes, conforme o art . 6" do D ~ ereto n. 2 .549 de 14 de Março de 
1860 : assim evita-se que sejam admittidos homens quasi analphabetos , por empenhos ou espírito parti-
daria. A porcentagem dos empr.3gados, que é de 1,6 °/o, deve ser elevad:l. a 2 °/o. 

A pratica não aconselha outro modo de verificaçãJ da quüidaie da-S mercadorias, para o calculo 
do imposto, que não seja o estabelecido pelas disposiçõ s vigentes . 

Os recursos e meios de defesa faculta.dos pelos regulam "ntos, em meu pensar, garantem sllffi.-
cientemente os direitos dos contribuintes; parecen<io qu3 a alçada da~ Alfandegas, regulada pelo art. 30 

do Decreto n. 4 .644 de 24 de Dezembro de i 870 , deve sn elevad<J. : a de3ta é de 400$000. 
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Nesta Alfandega o systema de despacho, C<wga e descarga de mercadorias não tem a;J resen-
tado maiores inconvenientes na pratica, salvo du 1·ante o curto período em que, em virtude da ordem do 
Thesouro dé 14 de Agosto de 1882, foram executados os arts . 633 e 644 do Decreto n.2.647, de 19 de 
Selembro de 1860, que sujeita a despacho as mercadorias nacionaes e estrangeiras, já despachadas para 
consumo, guiadas de uns para outros portos habilitados da mesma província, medida esta que levou a 
Associação Commercial desta Praça a, mui respeitosamente, representar ao Governo Imperial, que 
felizmente a at tendeu e cessou a pratica, que trazia embaraços ao commercio e augmento de serviço 
publico em pura perda. 

E' satisfactorio o modo de calcular o peso liquido . para o pagamento dos direitos, estabelecido 
pelos regulamentos em vigor. 

Tambem nenhum inconveniente apresenta o serviço das Capatazias, como é feito nesta Alfan-
dega, segundo os regulamentos, mesmo sem guindaste a vapo1·, que não é necessario por emqúanto. 
Em relação á armazenagem, devo dizer que, quando era modica, as mercadorias conservavampor longo 
t t;)mpo nos armazens, sendo para isso necessario qtw o edificio tivesse grande capacidade para con-
tei-as; hoje, porém, depois que começou a ser executado o art. 1° n. 4 da Lei do Orçamento de 30 de 
Outubro de 1882, que augmentou os direitos, os donos ou consignatarios dão-se pressa em despachai-as 
no primeiro mez, com a dupla vantagem , para o Estado, de entrar logo para o cofre a importancia dos 
direitos a que estão sujeitas e de não ser pre.ciso dispôr de espaçosos armazens, ou de alugai-os -a 
particulares. Felizmente esta Alfandega tem accommodaçõea sufficientes pa1·a as mercadorias gue por 
ella transitam; sendo, porém, necessaria a conclusão das obras na sala do expedient3, na pârte occu-
pada pela Guardamoria e no armazem n. 3, as quaes estão r:aradas, por falta de credito, que ja se pediu 
desde Julho de 1881, com grave prejuízo para os cofre3 publicos, que t ... nto mais despender quantoão 
maior fôr a demora. 

O serviço da estatistica·póde ser modificado quanto á importação directa, reduzindo-se o respectivo 
mappa ao valor official por paizes, pois o que mais convem conhecer é o valor das t1;ansacções mercantis 
internacionaes: do mesmo modo podem ser simplificados os mappas de reexportação e transito d0s 
generos livres, e da importação e exportação dos generos já des;~ achados para consumo, naveg·ados por 
cabotagem. 

Os mappas da navegação de longo curso por entradas e sahidas e demonstrando o numero dos 
navios a vela e a vapor, podem, sem inconveniente, ser reduzidos ao modelo das respectivas recapi-
tulações. 

. -
Com estas modificações dar-se-ha economia de despeza e de serviço e maior celeridade na confecção 

destes trabalhos, que, pela infinidade de mappas e dizeres, anda semp;·e em consideravel a traz o. 
São estas as considerações que a estreiteza do tempo permitlin fazer, e cujos defeitos serão vanta-

josamente corrigidos pela Íllustração de VV. EEx. 

Deus Guade a VV. EE:x.- Illms. e Exms. Sr.>. Dr. Luiz Jaaquim Duque-Estrada Tei:l:eira e mais 
Membros da Commis>ão Parlamentar de Inquerito. -O Inspector, Bento Jose Ma rtins de .Me-
nezes . 

Alfandegado Rio Grande, em 13 ch Fevereiro de 1883. 



Illm. Sr.-Em cumprimento á Portaria de V. S. de 28 d~ Dezembro do anuo :findo, submettemos 
á alta consideração de V. S . , em relação á. Tarifa em vigor, as alterações que a pratica nos tem sug-
gerido ; pela fórma seguinte : 

MERCADORI AS 

Classe 7 a 

i08 F arinhas, fecul as e pós nutritivos • .. . , ... . . . .... .. 

HS 

l.21 

122 

l.25 
l.27 
131 
138 
14i 
143 

Classe s a 

Bagas, grãos, favas, fructos, cardos, semen Los, nozes 
c outras ospocies somolhantos, proprias para t in-
turaria, medicina c outros usos . ... . . .. . .. .. . ... . 

Cascas o lenhos medicinaes e do tinturaria ..... .... • 

_ . ~soltas , em rostoa ou em\ K"l Cobolas_,_ou cebohnhos maunças 0 om molhos 1 0 

Cravo da In di a (giroflé) . .. •. . •.. . ... .•. •. ... . . • .. . • 
F olhas, flores, etc. • . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . ...... .. 

Raizes e bolbos .... .. .. ... ... .. ............... .. . . . 
Camphora ou alcanfor . .. . ........ . .. . ... .. .. ... .. . . 
Gommas, resinas, etc ........•.. . ... . ..... . . .. ... .• 

Liquidas e bebidas alcoholi cas • ... ... ... ....•. . . .. . 
Paroco -.nos conveniente sor alterado o processo para 

a cob 1·ança dos respocLivos direitos, anplicando-so 
a taxa por lit1·o do liquido e não pola força· real 
do alcobol puro como está em pratica , alterando-
se as ta:v:LS pela maneira sogui ntc : 

Absyntho, eucalypsinLho, kirsch .. • . . ... . .•.. •. . • •. . 
Alcohol, brandy, cognac, rhum, wisky, aguardente Litro 

do canna, do França, da J amayca , do Rheno e do 
qualquer outra quali·dade .. . ....... . ... . .. . . . .. . 

Gen ebra . . ... . . .. . . .. .... . .................. .. ... . 
Quando em vasilhas de barro, louça ou vidro, com 

o augmcnto da no La 12a da Tarifa ... •. .. . .. , . . • . 

14/, Maná do qualquer quali dade . . . .. ............ . .. .. . 

l.45 O pio em bruto ou sol ido .. . . .... . . , . .... ......... . . 
i.\.6 Sumos do frutas de qualquer qualidade ... . • ........ 
~J9 Xaropes nã o medicinaos do qualquer qualidade . . . •• 

Classe 1 0 a 

152 Bistre ...... . ... ... .. . . . ....... .. ..... . .... . . ... .. . 
i56 Cochon ilb·a .. .. ................ , .. .. ....... . ...... . 
!158 Côros de anilina, etc .. ......... .. .............. . . .. 
i60 Essoncias artificiaos . . ... . . ........ ........ .. .... .. 
{63 Ko1·mes animal.. ............. .. ... . . . , .. . .. .. . . . , . 
164 Laca r .. . . . ... . .......... . . .. .. ....... ... ....... .. 
i66 Massas ou extractos para tinturaria ....... . .•..• • .. . 
i67 Mato para·dourar ......... . ....... , . . ... .. ....... . , 
168 ~f a terias corantes, etc ......... . ....... ..... ..... . . 
:1.69 Mordente para doura r . .. . ... ....... . .. .. ........ . 
{70 Nankim ..... .... ... . .. . .... ... .. .. . .. ........... .. 

!72 ~ !.i3 OI e os fixos pyrogenoos e voloteis .. . .. . . ... . .. ... .. 
17&. 

~79 Rougo .. . ... . .... . ............................... . 

Classe 11a 

P1·odu~tos chimicos, composições pbarmacouticos e 
medl'amenLos em geral .. .. ....... . . ... .. . ..... ,. 

Pa ra facilitar o processo destas mercadorias já do 
enfadonho e morosn lembramos a convon ioncia do 
sorom os direitps çoh;ados, JlDr po o bruto, q ua n-
do vierem acondicionadas em barricas, barris ou 
caixas de madeira ou forro, quando ostos forom 
os unicos cnvollnl'IOS, orn lata s do olha, em gar-
rafas, frascos ou ouLt·as vasi lhas do vidro, louça 
ou bano, em boccLas ou caixinhas de pape lão ou 
madeira, ou em ·qu a lqu er outro onvoiLol'io. Não 
podendo ser n'es la clastio permHLit.lo a verifica -
ção do poso liquido, l'eduz indo- se as taxas na de-
vida proporção. · 
17 

060 

450 

300 
170 

30% 

40% 

TARAS 

QUALIDADE DOS ENVOLTORIOS ABATI• 
MElliTO 

Em vidros . .... . .... ,......... . Bruto 

)

Em barricas ou caixas ........ , 
Em latas ou caixas do folha ou 

zinco, vidros, vazilhas do 
barro ou louça, caxinhas do 
madeira, papelão o envolto -
rios semelhantes .......... . 

I Em barricas ou caixas •. . . . • • 
Em canasLras ou cesLas ...... 

Em fras cos ou vidros . . • . . . .. . . 
A mosma do artigo bagas, grãos, 

favas, etc. 
!dom, i dom 
Idem, idem 
A mosma do art0 • bagas, grãos, 

favas, otc. 

Em latas, bocotas1 frascos ou 

i O% 

BruLo 

15% 
5% 

Bruto 

potes .... .. . . .... .. .. . . . . . .. · Bruto 

\ 

A mesma da classe H a 

I 



MERCADORIAS 

Classe 12• 

~ 
g 1·au dos em tornos ou 

381. Bocetas do faia ou pinho sc:Itas, pintadas ou 
_,. .· . . · nao . 

Paroco-nos que dov·e ser reduzida a taxa do 500 rs. 
para .. . ...... .. ..... ....... . ....... ........... .. . 

C lasse 15• 

513 M)li ils da al_godão não especifi cadas. . ........ . . .... . 

52~ 

Tanto par a as curtas como pa1·a as compri das devo-
se alterar as dimensões do comp rim ento no pé, 
attendoudo-so à fó1·ma po1· que são oll as prep ara-
das, as quaos apresen tam uma altura do3commu · 
nal · 

Até 1. ~ cenlimet<os de com primento no pé . . .. . . ... •. 
Do mais de 1.8 cen tímetros idem .. . ..... .. . . ....... . 

ficando assim alt erarias as taxas rospccti v as. 
Paraovitar -so as questões suscit adas, quasi que dia -

·riàmonto, em rela ção ás camisas com peito da li-
nho, propomos para qu o sejam alteradas as respec -
tivas taxas pela fó rma seguinte : 

Roupa 
) 

camisas brancas do algodão, lisas 
ou com p1·egas, com ou som peito 

feita ca~~i. ~~~hda· ,~;o',·i~; 'ti~i~ ·d~ ~-,i;~;p~: · 
do, do risc ado, panno do algodão 
ti nto· liso ou ent ran çado ... . . ... .. 

Do v a ser exto nsi v o á taboll a B 

Classe 16• 

130 . -

Kilo 300 

Duzia 6$000 

4~000 

545 Baotás a baatõe ' · . . ... .. ........ . .... ........... . . ; Kilo 600 
546 Casimi ras e cassinotas de lã ... . . . . ........ . . .. . .. . 

56 i 

Convem ser adaptada a seguinte nota da taballa B 

c Serão consideradas dob r·adas as casimiras qu o po -
sarem mais de 380 grammas por metro quad rado • 

Cobertores do lã ou do lã 
com mescla da a lgodão 

( escuros ordi narios .. . . . l de qu alq uar outra qua -

( 
li dada b1·aoeos ou do 
có res, risca dos ou os-
tampados . .. ...... .. . 

C l asse 17a 

602 Nesta artigo devo -se incluir o segu in te : 

ns 

820 

Tecido de linho on tr ança tl o, ri scado, proprio uni -
camente para colchões . .. . . ... .. . , . .. .... .•..•... 

C lasse 2:1.a 

Para vasos e jarros par;1 Jlô rcs, frascos para agua 
do cheiro, mangas, cujto las. !'lo bos . chami nés, re ~ 
tlccLores e objcctos semelhantes, a l :1 ra é in signi -
fiean te, e devendo -se evitar ta ~> Lo quanto soja pos -
sivol a verificação do peso liquido em semelhan-
tes objectos, pareco -nos que o a batimento de,•a 
sor angmoutado pela maneira seguinte: 

Lustres, candelabros c serpen tin as .... ..... . ...... . 

Classe 25a 

Neste artigo de,·e -se incluir o segu inte: 
Puxad ores, Lriocn" e t1 <~H ' uctas ' ara portas o gavo-

tas1 de forro sim ,,Jcs nu OII\'Ornizado ... ... . • . .•.• 

Kilo 400 

. 800 

300 

TARAS 

QUA LIDADE DOS ENVOLTO RIOS 

30% 

Em barricas ...... ........ ... .. . 
Em caixas ... ........ ..... . . . . . 

Em barricas on eaixas . • .•.• •. •. 

ABATI· 
111EN TO 

60% 
50% 

50% 
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cn cn cn 

I TARAS o ~ o 
~ t=l E-< o 
~ MERCADORIAS ~ ~ s I< 

I I 
"'"' cn ~ f5 ABATI-p "' ..q QUA LIDADE DOS ENVOtTOniOS 

"' p <=I ~ MBNTO 

Ol:asse .26 a 

Metalloidcs o varias metaos .•. .. . . .••...• ••. ... .. .. A mesma da classe H a 

Classe 34• 

!OH Almofarizes do marmoro .......... . . .. .. ; .......... Kilo i 50 30% i 
!.0~9 Cardas para machinas em poças ou tiras . .. .. ...... • Livre 

I 
1054 Correias tacheadas on não , para machinas .....•..• > 

1 

A classificação adoptada pela Tarifa com algumas modificações é satisfactoria. Os direitos espe-
cíficos são inquestionavelmente preferíveis aos direi tos ad valorem. , 

E' este o nosso insignificante trabalho, esperando que V. S . se dignará supprir as lacunas que 
nelle encontrar. 

Alfandega do Rio Grande do Sul , 20 de Janeiro de 1883. -Oa Conferentes, Gabriel Jos é de Oli-
veira, Antonio Gonçalves da Silveira, Joaquim Gomes da Costa e Souza. 





CANDIDO . JOSE GONÇALVES 

Iilm. e Exm. Sr . Dr. Luiz Joaquim Duque- Estrada Teixeira, Muito Digno Presidente da llius tre 
Com missão Parlamentar de Inquerito .- O abaixo assignado tem a h onra de enviar a V. Ex. o trabalho 
obscuro, que effectuou em cumprimento do honroso officio que da Nobre · Commi~são, de que V. Ex. é 
muito digno Presidente, recebeu para tal fim. 

Está certo que pouco ou nada aproveitarão VV. E Ex. deste trabalho, pela incompetencia do suppli-
canLe, mas ao menos justificará o respeito e acatamento que lhe mereceu tão honroso convite; e apro-
vei ta a opportunidade, para pedir 'desculpas a VV. E Ex. por ir alguns dias depois do marcado no supra-
citado officio, devido só a for~ maior alheia á vontade do abaixo assignado . 

Deus Guarde a V. Ex. - lllm. e Exm. Sr. Dr. Luiz Joaquim Duque- Estrada Teixeü:a, 
Presidente da lllustre Com missão Parlamentar de Inquerito. - Rio de Janeiro, 7 de Março de 1883.-
Candido Jose Gonçalves . 

Digni3simos Sr3. Repres '3ntante .;; da Aug usta Camara dos Srs. Deputados e E:s::ms. Srs. Membros 
da Nobre Commissão Parlamentar de Inquerito.- O ab'lixo a~signado, Candido José Gonçalves, hon-
rado com o officio de VV. E Ex. vem mui respeitosamente depô r nas mãos de VV . EEx. o resultado 
de seus trabalhos, certo de que pec1ueno será o pr estigio de seu cóncurso, pela deficiencia dos conhe-
cimentos para materia de tão elevados fins, mas crente ao menos da boa vontade de corresponder 
satisfac toriamente aos desejos de VV. EEx. 

Pede, portanto, venia para historiar antes de tudo as procedencias de nossas difficuldade3, senão 
de todas, pelo menos aquellas que por sua nat11reza nos affectam mais de perto o presente e o f11turo, 
quer do nosso commet·cio, quer das nos>as famílias. 

Semelhante ás plantas assombradas pelas arvores mais robustas e copadas, acha- se o commercio do 
supplicante e de muitas outras classes de retalho em estado gravíssimo pela pressã.o e concurso que 
lhes impoem os importado ras e intermeJiario >, que nos fornecem, a quem enriquecemos a custa do 
afanoso trabalho e s11bmissão a que nos temos sujeitado d 3masiadamente. 

Com esté estado de co11sas soffrem 0 3 cofres da Nação enormes prejuízos em suas r endas; soffre o 
proprio povo com quem commerciamos e vivemos; e soffre t).lOS nós, uma classe numerosa e com um 
capital maior de t~inta mil contos de réis, em que se empregam cerca de i 5,000 pessoas, entre patrões e 
caixeiros . 
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Soft't·emos, e soffreremos mais do que o podem acreditar os Nobres Repre 'lentantes desta Aug usta 
Camara e o proprio Govemo Im per ial , a qll3IU, si nos fôra licito, pode riamos dizer com toda franqueza :-
Nós nilo somos homens livre8, na qu:tlidade de negociante ~ , pagc~ndo no entre tanto pesados direitos . 

O constmngimento imposto por todos os seres i nossa ela >se a té hoje deS [lrotegida e sacl'ificada pelos 
proprios que nos deve t•ia m pro teger, para r ept•imir a fraude e abu;;os escandalosos introduzidos no com-
mercio ele generos alimentícios, fez cJm qus em 1880 se conJt~tuisse a Socieclacle elos V aregistas, que 
luta. cons tantemen te só pat'a ob tee a qLlanticlacle raal ele nossa propt·iecbcle, como sejam os g cneros que 
compramos nas casas intermediarias, 

P elo Tit. 6° da Secção 2a § 5° das Po3turas Municipae3 são obrigados todos os cominerciantes 
atacadistas ou varegistas a ter as bala nças, pe 'lü3 c medidas de pa.lrões adaptados e a ~1pprovados 

pelo Governo Imperial, ~tferidos pela Camara Manicipal. Ha cerca de 10 oa 12 annos, porém, é essa 
postara observada apenas pelo commercio de re talho, que pagava 6$ de aferição anuual, e hoje paga 
24' , 30:3, 40$ e 50"000. Si o su pplicaate cita esta injusta elevação de preços, é para mostrar a decadencia 
daquella corporação €] Ue só tem forçct mor al pal'a fazer cumprir su a l ei orgauica aos fracos e peqL1euos , 
quando é cer to ter po:ler bastante para se faz er respeitar e fazer cumprir suas Leis. 

O commercio i ntermediaria atacadista dispe usou-se por si m3smo de ter balanças, pesos e medidas , 
fazendo suas transacções a c.ücnlo ou a olho, e com esse systema tem-se intt·oJuzido a fraude mais 
escandalosa que se podia imaginat·. E is to em face do Governo Imperial e na propria capital do Impel'io . 

. As pipas de vinho, tanto inteiras como SLlbclivididas em suas fracções , foram de encommenda 
mandadas preparar -com a capacida:le de 400 litros, quando a medida official adoptada no paiz e em_, 
todas as nações é ele 480 litros ou 180 medidas antigas. 

A manteiga em barris é paga por 42libras antigas (o qae já não deveria ser aceito nas Alfan-. 
Çlegas, por es tar co tLlemuaclo o a·ntigo systema de pesos e medidas) , qaa nclo cada barril traz apenas 
il7 a 38 libras, perdendo- se 4 a 5 li bras que nos cas tam perto de 6$000 . 

A manteiga em laLas é enviada a esta praça pelo mesmo pr0ço antigo de lib ras, e assim despa.,_ 
chada'3 na Alfandega, mas é venlida ao commercio de r etalho pol' kilos, subtrahinclo-se-nos assim. 
50, ·100 e 200 grammas de manteiga em cada la ta , obriganclo-~e-nos ao m3smo tempo a illudir o povo 
êpxe, persuadido de comprar um kilo, leva 900 grammas apenas . 

A banha americana em barris, o bacalhaa, as carnes de conservas, presuntos, paios e outros 
muitos generos vem tado falsificado no peso ou na me:iicla, pala tolerancia da Illma . Camara Municipal 
não obrigar o commercio em grosso a ter os pesos e medida·,; a que é obrigado pela lei por ella 

·decretada. 
Como estas, Exms. Senhores, outras muitas são dispensa:ias aos poderosos, cahindo com to:lo o seu 

rigor sobre os fracos, como sempre têm sido os negociantes de retalho, fazen !o-nos crer que as me-
didas l egislativas serão as unicas que convem acloptar, para que o Poder Execut ivo cumpra e faça 
cumprir às sabias Leis dos Representantes da Nação . 

ó commercio . desta Côrte, Exms. Serihot·es, luta com clifficuld'ldes, e vive em uma confusão talf 
que só medidas legislat ivas e muito energicas podem corrigir os abusos, e fazel-o entrar na esphera 
ae· suas attriba ições. Cada qual naquelle ramo a que se cle:lica ; e delle pagar a sa ·t cota respectiva 
aos cofres da nação at é hoje espoliados. 

Para demonstrar esta verdade, vamos com3çar o his torico do que nos occorre em relação á nossa 
elas se. 

O commercio intermediaria ataca lista de molhalos, onde nos fornecemos, venie a ratüho em con-
cÍlrrimci.a com os vareg:s ta~ de seccos e m ::>lhados, sem pagJ.r impost1s dessas transacçõ es , addicionando 
em seus armaz9ns generos de seccos, dos quaes tambem não paga direitos á Fazenda Nacional, em 
prejaizo das rendas publicas. 

O commercio de ceraaes, d3nominado mantimentos, por seu laio, ap roveitando-se da pequena taxa 
em vigor· em que é lança lo, compra e vende molhados por atacaélo e a varejo sem delles pagar imposto, 
fll.Zendo concurrencia com os molhadistas, e ~mbos concorrendo para a decaclencia -e prejuizo dos vare-
gistas de seccos e m::>lhado3, que, pagaulo impo >tos, a<Jsist9m a este espectaculo que os conduz i 
fallencia e d'ahi á Correcção. 
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E' nesta triste posição que se acham cinco mil negociantes de retalho, tenrlo já havido 
seis mil. Por causa de~te descalabro fecharam-se mil casas mais ou menos, achando-se sgus drJnos, 
uns presos,_ outros fugidos e muitos outros trabalhando na<;; e3tradas de ferro, para su'!t~ntarem suas 
familias. 

E como não s'3r assim, si, al ém dos desfalques do commercio atacadista na quantidade dos g';neros, 
as denominadas casas de cereaes vendem molhados retalhando uns e outros em concurrencia com os 
varegistas, sem disso pagarem impostos á Fazenda _ acionai~ 

Exms. Senhores .- As confeitari~ s. que só pa:ram impostos de seu ramo e fabrico, como 13eja 
assucar refinado, licores, capilés, xaropes e doces d2 todas as qualidades, vend em bebidas alcoolicas a 
varejo , como nas nossas casas, velas, chá, manteiga e outr·os muitos generos, n <:Jgociando em 
vinho e aguarden te e em todos os generos de scccos e molhados por atacado , s'lm disso pagarem im-
postos á Fazenda Nacional. 

Os padeiros, que pagam 62$ de imposto por anno e 5. de licença, vendem e commerciam em vinho, 
aguardent3 e em todos os mais generos de seccos e molhados sem pagarem imposto aos cofres do Es-
tado , e isto porque hoje um individuo, pagando uma diminuta quantia ao Thesouro a pretexto de imposto 
de i ndustri 1s e profissões, julga-se legalmente habilitado a commerciar em tudo sem pagar mais nada 
dos grandes lucros q~~ retira dessas transacções fraudulentas . 

Si VV . EEx. procederem a um inquerito nsst3 ponto, encontrarão armlZens de mantiment.os e 
car ne secca, lojas de ferragens , armarinhos, lojas de roupa feita, lojas de calçado, tudo negociando em 
vinho e aguardente e varios generos de molhados, sem pagarem impostos á Fazenda ~acional. 

Nesta Córte existe outra classe importuna, d:lnominada. Zangões, que compram e vendem por sua 
conta generos de todas as especies , tirando lucros fabulosos de taes tran<;acções, sem pagarem um real 
á Fazenda Nacional nem aos cofms da Municip1.lidade, e, assim acobertados, dão gran les p~ej~ á 
praça sem poderem seu.s credores fazer-lhes just:ça, porque na qu'llidade de particulares eseapam M 

rigor do Codigo Commercial , como escapam aos impostos e mais obrig ações com os cofres da Nação e 
da Municipalidade. 

Á desordem e confusão que reina nesta Córte é tal, que impossivel seria ao supplica.nte descrevel-a 
em tão curto espaço de tempo, po lendo todavia. asseverar a VV. EEx. que uma vez organizada uma 
tabella para os impostos co:n igualdade e separação das classes, o Governo Imperial deixaria de ter 
necessidade de r ecorrer a emprestimos para att ~nder ás suas despezas nccessarias ao Estaio. 

Meia cidade do Rio de Janeiro não paga direitos á Fazenda 1acional ; e a outra é sobrecarregada 
em part9, como acontece a nós, isLo porque, além da falta de uma lei especial sobre impostos, discri-
minando cada uma classe os generos que pertencem aos atacadistas ou varegistas, os lançadore:J nem 
sempr e têm as habilitações precisas uns, outros deixam-se illudir pelos collectado:;, recebendo mimos 
para os favorecerem, sobncarregando a outros . Nos appensos a esta encon~rarão ·vv. EEx . esta 
prova . 

E quando o lançador seja honesto a toda a prova, o commercio de molhados em aTande escala não 
lhe mostra documeatos n ~m esclarecimentos d~ quantos armazens e dP-positos oc<:up~, nem a qualidade 
dos generos que vende ; e com um aperto de mão e muitos offerecimentos :fica o lançamento feito á 
von tade do commerciao te . 

0 3 negocia ntes de mantimentos, mai· matreiros, como são, escondem as pipas detraz das pilhas 
dos saccos, e os generos de luxo, tae:; como frutas, conservas, manteiga, velas de composição, tudo é 
recolhido no otão , no escriptorio ou no dormit.orio durante os dias que esperam o lançamento aunun.:. 
ciado. Depois tudo volta para a frente da rua, durante o anuo, ás escancaras, p"-ra o povo ver. 

Achando-se, Ex.ms. e.nhores, -mais ou menos demonstrada~ as jJroveniencias que causam diflicul-
dades ao commercio d 3 ret· lho do supplicante, vamos resumidamente demoDEtrar as cansas deste 
procedimento, addieionando-lhes ainda outras não menos importantes, das quaes ainda não fa.l-
làmos . 

Uma dellas é na Recebedoria do Rio de Janeiro mudar-se os lançadores dos districtos, e fazer -se o 
lançamento sem annuncios , de fórma que inesperadamente e em tempo não sabido se fizesse esse 
trabalho ; mas, al ém da escolha de pessoas habilitadas e de confiança a toda a prova, haver um lançador 
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geral na reparLição, para attender directamente a qual.:1uer inj-ustiça com a nota deixada pelos lança-
dores, independente dos requerimentos q ue mandam- se inform:tl' aos mesmos funcciouarios, e estes 
sustentam seu acto legal ou não ; é, portanto, certo o indeferimento . 

Na Alfandega. da Côrte são despachadas aunualmente 50,000 pipas com vinho mais ou menos, e 15 
a 20,000 com vinttgre, azeite e outl'os liquidas, devendo conter cada uma ou suas ft•acções em barris_ 
480 litl'os, no emtanto trazem ele 400 a 440 li tros, desfalcando assi m o commerciante em 40 a 
80 l it1·os . 

. Vordad ~eja que na Alfandega são essas pipas lotn.das por stereometl'as para pagamento dos 
direitos, e são realmente lota.das , aind·t que por medida pratica, com bastante certeza ; ele fól'ma que o 
Governo decretou esta, lotação pelas reclamações dos intel'mecliat·ios, para não pagarem direitos de 
cap!lcidacle que não tinham os volumes despachados . 

Si o Governo Im perial attencleu a essa reclamação, por ser de jLlstiça e moralidade, mais r azão de 
ser tem a reclamação do comme1·cio ele retalho dirigida ao mesmo commercio importador e intermeclial'io 
que nos vende aillanhã po1· 480 litros a pipa despachada hoje na Alfandega por 400 ou 420 litros ; no 
emtanto esse commercio que r eclama a moralidade elo Governo para pagar uma bagatelb elos direitos 
ele cada l it1·o, ;1ão sente r emorso em nos vender a nós do commercio de r etalho uma pipa com menos 
60 ou 80 litros ele vinho, que nos importa, pelo c u» to, em 40$ ele prejuízo . 

E ' esse o mesmo-commercio que fez guerra surda a fundação da nossa soc iecfacle e ás nossas recl :~.
mações, assignanclo (para nos tapar a boca, como se faz ás crianças) um accôrclo em que se compro· 
mettiam a garantir elo 1° ele J ulho ele 1882 em diante a medida certa, mas o que não cumprem nem 
tinham tenção ele cumpeir já. no acto em que firmaram esse accôl'do com a nossa sociedade, entendendo 
ser tempestade passageira . 

Masaind_a não é tudo, Exms . Srs. Membros ela Nobre Commissão, esse prejuizo no desfalque ela 
medida que pócle- se aval iar pelo mínimo em 500$ por anuo, para cada casa, ou 2.500:000$ para 
todo o commercio de retalho . Estende-se mais longe, como vamo.> demonstrar. 

En ti·anclo 50,000 pipas por anuo , e durando cada uma dez annos , temos portanto 500,000 pipas 
inteiras ou em fracções que, depois ele desp~jaclas , continua rão cheias de v inagre da terra, aguardente, 
espíri to, mel e outros pt•oductos l íquidos do paiz, desfalcando o commel'cio ele r etalho, o povo e o proprio 
Governo em seus fm·necimentos . 

Esta nobre e illustrada commissão poderá com facil idade melhorar a sorte do commercio e do povo, 
informando ao Governo e a Augusta C::tmara, ele que dignamente fazem pal'te, a necessidade de decre-
tar u ma le i para que todo~ os genel'os des pachados na Alfandega sejam marcados a fogo n1 acto da 
locação com um carimbo, onde fique o numero elos litt•os bem patente no tampo de cada pipa _ ou sua 
fracção em barris. 

Só assim o commercio de re talho teria sciencia da quantidade dos generos que compra, claqu elles 
que recebe em seu estabelecimento, olhando para os tampos elas pipas e bar ris , ou outro qualquer 
volume, onde dey c ser marcada a fogo a capacidade da m2dida, isto independente ela obrigação de pesar 
e medir . 

Esta magna questão por si só é de uma importancia, cujo a lcance t raz, além ele uma moralidade 
incontestavel, um lucro fabuloso, em beneficio do comme1·cio ele retalho e do prop 1·io povo que se for-
nece ele todos os g eneros. E é, Exms . Senhores, na capital do Imperio, d'oncle deve partir a l uz da 
moralidade e do exemplo que se dão estas tr istes occurrencia:s, e se tolet·am abusos j á corrigidos nas 
demais províncias elo Imperio . 

As P osturas que r egem os destinos ela Illma . Camara Municipal são omissas, incompl'ehensiveis e 
até mesmo inexequiveis, quer pelas tantas a l terações e eclitaes decretados todos os mezes revogando 
uma ou outra disposição, quer alterando sua interpretação, e ao mesmo tempo tambem pela qualidade 
do pessoal subalterno encar regado de as fazer cumprir, elo que vê- se muitos c:xemplos publicados dia-
riamente nos jornaes . 

Actualmente pagam os varogistas de seccos e molhados uma licença que custa 74$, uma outra 
ele · 10 ~ , além das estampilhas, uma aferição de 30$ a 50$ e 250$ ele i mposto, o que perfaz tudo _ 
500$ a 600$, quando, como se vê pelo documen to sob a lettra , os grandes armazena de seccos e mo-
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lhados da rua La1·ga de S . Joaquim e do Visconde do Rio Branco (e como es tes centenas delles) 
vendem iOO, 150 e 200 contos de réi'.l annualment 3 por ata(:ado e a varejo dos mesmos gencros que nós 
e pagam apenas 77$ de i mposto, 31~ de liconça e iZ$ de aferição, sommando tudo 113$000 . 

Si a l iberdade da navegação de cabotage.11 de uns para outt·os portos do Imperio, fei ta por embarcações 
de qualquet• nacional idade estmngeil'a, des tr03 complctam 3nte a marinha mercante nacional, não menos 
prej udicial é ao commel'cio de retalho a tole ~·anc i a que tem havido dos atacadistas vender em a r etalho em 
concurrencia com o commcrcio ele retalho e addicionando cada um todos os generos que lhe apraz. 

Em todos os paizes o commercio ele retalho de todas as especialidades é i ndependente dos fabri -
cantes, intermediarias ou consignatarios dos mesmos gene ros, e n 9stas condiÇões vivem independentes , 
mas ft·aternalmente ligados, r:n·o1perando todos e sem;>re augmentando o numero das cas 1s commerciaes. 
E' o unico meio de se augmental'em as rendas do Thesouro, quer pelos direitos que pagam os estabele-
cimentos assim multiplicados , qu er pelos que p:tgam os proprietarios de suas lojas arrendadas, das 
quaes hoje e~:istem milhares dispensadas do pagamento de decima durante o tempo que permanecem 
desoccupadas . 

Os impostos gue,•reados nas proprias p rovíncia> elo Imperio e tão m~l aceitos, parece qtle estudados 
não deixariam de ser acertados , pala i g ualcladede cada um '[ugar uns ~an tos por c eu to sobre suas vendas 
annuaes, visto como cada qual pagaria em relação ao que vendia, e mais feliz seria quem mais pa-
gass3. 

De qualquer fórma, porém , o futuro da nação e felicid:tde de seu povo reclama a r eforma do lança-
men to de impostos e sua- a.n·ecadação com perfeila ig ualdade em relação ao objecto lançado e seus 
r endimentos ou valor das transacções, pondo o commerc.io acob e t·~o das imposiçõ 2s feitas a uns e 
r agalias cedidas a outros em prej uizo dos cofres publicas . 

As casas do commercio ele r e talho vendem no minimo 6 :000$ por anno, no médio 12 :000$ e n9 
maximo 24:000$, pagando no em tanto direitos maiores do quo o commercio atacadista intermediaria, que 
vende de 100:000$ a 200:000$ no minimo, de 300 :000$ a 800:000$ no médio e de 900 : 000$ a 2 . 000: 000 . 
no maximo, cujos direitos, lançados em regra, nossas vendas teriam de pagar de impo~ t os 4:000$ a 
40 : 000$ annuaes . 

Os poderes mal entendidos que até ao presente se tem concedido aos lança.dorea, _que se julgam 
a.rbitros de poder lançar conforme a sympatbia. ou antipatbia. elo collectado, tem muito poderos1mente 
concoiTido para. que o commercio de re talho seja sobracm·rcgado, como se acha ; e isto pela certeza de 
que, pela fr aqueza cl8 cada um, não reclamam a defesa de seuq di rei tos , que alias pela fórma adaptada 
se tor na i nutil. 

A r eforma do Regulamento de lançamento de impostos, suas respectivas tabellas e o modo p Jr que 
os collectados devem faze r suas reclamações, . ó uma necessidade notoria não só para. o progresso c 
igualdade de direi tos, como tambem para os rendimentos dos cofres publicos e da propria Illma. Camara 
Municipal. : 

Outro gl'_mde prej uízo sofft·e o commercio de retalho desia Córte com uma parte da população, a 
qual bem se póde dize r · que vive fóra da. lei, em prejuízo do commercio, das útes, da. industria e da. 
propt•ia. lavoura, e a inda da paz e segu rança da população pacific:J. e honesta de.> ta. cidade . 

Póde-se calcular , sem errar, a exist'3ncia dentro do mtmicipio de 30 a 40 .000 individuas de 
ambos os sexos, de todas as idades, nacionaes e estrangeiros , e de todas as côres, que são verdadeiros 
vadios, sem emprego n em instrucção, dados a todos os vicias e orgias que é possível imaginar, e todas 
elles, directa ou indirectam.ente :fiado, pedido ou roubado, mantêm-se e vivem :i custa do pequeno nego-
ciante de retalho . 

Nas officinas industriaes precisá-se de aprendizes e não ~e encontram ; no comme~· cio, de caixeiros 
praticantes, e não ha meninos que se que il'am sujeitat• ; na lavou ra , do braços liv1·es para os trabalhos 
rmaes, e não se encontram ; no propr io lar da famí lia precisa- se do fa.mu los e não se encon tram, exis-
tindo no emtan to milhares de pessoas aptas para todos os misteres r eferidos entl'egues ao vicio e prosti-
tuição vergonhosa . 

Vender gazetas, bilhetes de loteria, doces, e engraxar botinas não é a rte nem principio de vida 
que vossa tornar util a si e ao paiz um menor solto, sujeito a seu proprio i·aciocinio. Os libertos do 
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captiveiro tornam- se ·não"só imprestaveis para o trabalho, mas até perigosos á paz e socego publico, 
tentando alguns até contra a vida dos ex- senhores ou senhoras. 

A immigração apartada nestes ultimas anuas de differentes nações, na :maior parte italianos, não 
quer sahir da capital, á ex:cepção daquelles que incontinenLe embarcam para o interior, e esses 
mesmos volt~m na primeira oppol'tnuiclad3 ; as mulheres não se sujeitam a t1·abalho honesto em cfl.sas 
de família : umas seguem a prostituição, j á tão cre>cida nesta Côrte, e outras furtam ou pedem 
esmolas. 

Os homens tornam- se, de dia, vendilhões de peixe, hortaliça e fmtas , encarecendo estas neces-
sidades, que chegam :is mãos da população em quarta ou quinta mão, e , portanto, todos ganhando, 
ha de sahir do bolso do povo. Outros mascateam em bugigangas, só para te rem entrada nas cªsas de 
família, onde dese ncaminham os escravos e servos livres, quando o não fazem a té ás fi lhas-famílias, 
de qu3m t1·azem e levam cartas. 

Muitos destes ma~cates são chefes de quad l"ilha~ de gatun Js , e , disfar çados n e>ta qualidade· de 
mascates, estudam as entr adas e sahiclas das casas de familia , suas divisões e fechaduras , para dll-r-lhes 
o assalto, ás vezes favot•eciclos pelos famu los que elle3 proprios seduzem ou arranjam pat·a aquellas 
famílias, que innocentemente cs encarregam ele arranjar-lhes um criado ou criad:J. . 

Uma policia correccional organizada pelo systemà cl J mui tõls cidades ela Eu'ropa faria a fe licidade 
desta gente corrompida. ; traria a moralidade n ecessaria a uma grande cidade, como é esta capi tal, e 
com este regimen muito lucrariam a lavoura, as artes, o commercio, o proprio Governo Imperial, e 
mais ainda esse mesmo povo com,erticlo c transportado do caminho elo mal pa·a o do bem. 

Todo o homem ou mulher de qual·1uer côr ou nacionalidade, residente no paiz, deve ter um com-
portamento moral e um meio ele vida honesto por onde possa adquiri !" o seu sustento, e portan to quem 
é pobre de fortuna, não tendo r endimentos ou psnsões ne m em,prego ou meio de viela, onde ganhe li-
citamente o com que alimental" -se e vestir- se , é suspeito, e eleve ser corrigido e obrigado a empre-
gar-se e a dar esclarecimentos á autoridade da proveniencia do seu vestuario e alimentação. Toda a 
pessoa que se en contmr nestas condições, sem quebra elos direitos constitucionaes , eleve ser corrigida 
por uma policia correccional. 

Mais arbitraria se póde considerar U!ll. tet·mo· ele bem-viver, que tem dado effeitos completamente 
negativos, servindo apenas de clespeza.s ao Governo Imperial, que sust.enta centenas ele vadios presos 
sem utilidade alg uma, tendo servido apenas ele pel"seguições injustas, como em alg umas subdelegac ias 
se tem praticado, obrigando-se a ass ignar termo de bem -viver pessoas estabelecidas , que pagam im-
postos ele industrias e prefissões, só porque cahiram no desagrado de alg um vizinho ou não lhe qui-
zeram vender seus generos a longo prazo. 

Parece, port·lll to, que seria ele g rande inte1·esse, quer para as rendas dos cofres publicas, quer 
pu·a o bem-estar elo commercio de retalho, que fosse .n organizadas tabellas e decretadas leis para 
cumpril-as , BtJgundo a norma que segue : . 

. I nclependencia elo commercio atacadista do varegista, e deste daquelle 

1. 0 Não poderão os n egociantes atacadistas vender genel"os de seu r amo de negocio a varejo sem 
pagarem a taxa de impostos e liceaça de atacadistas, e em duplica ta a de varegish de 1• classe . Os 
infractores pagarão a multa de 100$, e ficarão pagando os r espectivos impostos na reincidencia . 

2 . 0 Não poderão os varegistas vender por atacado sem pagarem os respectivos impostos e licenps 
de atacadistas de menor tax:~., além dos de varegis ta. O a in frac tores pagarão a multa ele 100$, e 
ficarão pagando as r espectivas taxas na reincidflncia . 

Paragrapho unico . As casas , uma vez lançadas nas duas taxas, continuarão a pagar os i·espectivos 
impostos, salvo si se justificar que as primeit·as não vendem a r e talho ou as segundas por atacado . 

3 .0 Todos os generos liquidas encascados , entrados por mar ou ter ra, nacionaes ou es trangeiros, 
serão lotados por stereometra.s do Governo (medida pratica) , para pagamento ele direitos, sendo em 
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acto continuo carimbado(a fog-o, na Alfandeg-a ou trapiches alfandegados, os tampos dos ditos cascos 
com a sua capacidade, pela seg-uinte marca :- A . C. 480 L. 

Paragrapho uni co. O :commerciante ou tanoeiro que marcar cascos com marca a fog-o ou possua as 
ettras proprias para o faz er, ser:i punido com as penas criminaes dos falsificadores para rollbar . 

4 .0 Os generos líquidos encascados, sahidos da Côrte para portos estrang-eiros ou para o interior 
do paiz, quer pelas vias ferreas , 'quer por mar, serilo carimbados nas respectivas repartições , onde 
forem despachados, não podendo os remettentes obter despacho sem serem carimbados e lotados por 
empreg-ados do Governo . 

5. 0 Os cascos, uma vez carimbados, podem entrar e_sahir no merc.1do, independente de novo ca-
rimbo ou lotação, salvo si fôr verificado ter-se falsificado a marca da Alfandeg-a, falsificação esta que será 
pllnida com as leis do paiz e perda da mercadoria contida no volume, que será vendida para consumo. 

6. 0 O bacalhau em caixas ou tinas, a manteig-a de barril, banhas, paios e ling-uiÇas em latas, man-
teiga em latas, marmelada e mais generos serão despachados por kilos e pagarão, além do despacho e 
mais direitos, uma multa do valor das faltas , e não po:lerão ser vendidos no mercado sem serem pesados 
á vontade do comprador. 

7. ° Ficam prohibidos os vendedores denominados Zang-ões, que compram e vendem por conta propria 
sem terem estabelecimentos nem r esidencia certa, os quaes não pag-am direitos do seu commercio, esca-
pando assim não só ao pagamento dos impostos, a que todos são obrigados, como a obrigações pecunia-
rias que contrahem na praça com as casas d'onde tiram generos a :cred ito, escapando tambem á fraude 
a que pelo Codigo Commercial estão sujeitos todos os individuas que exercem a profissão commercial 
por conta propria ou alheia. 

8. ° Fica tambem prohibida toda sorte-de masca teação dentro da cidade, á excepção do peixe fresco, 
verduras e frutas, pagando os respectivos dit·eitos e licenças , visto que : :1°, além do prejuízo _ que 
causam todos os demais mascates e vendedores ao commercio estabelecido, não ha vantagem para o 
povo que tem todos os recursos nas casas estabelecidas em todas as ruas e facilidade d.e estabelecerem-
se outras em beneficio do povo e das rendas publicas; 2°, _porque das facilidadas des tas mascateações 
resulta a grande agglomeeação de homens do tt·abalho rural que não querem sahir da cidade nem 
sujeitar-se ao t eabalho braçal, por tira rem o ordenado nessa quitanda, com prejuiso e carestia do povo ; 
3o, porque são elles quem desmoralisam os fa mulos, sel"vindo muitas vezes de cJrreios para filhas de 
famílias que, inexperientes e em paga disso, dão- lhes quantias enormes, e aconselham-as a fins 
illicitos ; 4°, porque muitos delles são de mios costumes e estão filiados a quadl"ilhas de gatunos, tomando 
as dimensões das entl"adas e sahidas das casas e qualidade das fechadueas e trancas, favorec end-o aos 
gatunos as instrucç5es, quanlo mesmo não fazem parte delles; ·5o, finalmente, porque está provádo 
eviden temente o perigo que c.Jrre uma fa mília quê, na ausencia de seu chefe, dá entrada aÓs homens 
suspeitos, com raras excepções, q11e actuatmente exercem toda a soete de mascateação desnecessarifi 
e a té verg onhosa dentro ela capita l, oude o commercio de todos os ramos se deve estender. 

9 .o Achando-se evidentemente provada a inutilidade elos ki1scos nesta Côrte, que se podem con-
s iderar outro3 tantos mascates, apenas com logar ceeto onde são colloca:los , tambem prejudicando as 
casas de negocio e3tabelecida> em pr Jd ~os nas di ffd t"en tes ruas , fica o Governo autorizado a ordenar á 
Ulma. Camara Municipal qu3, findo o contl"ato, sejam os mesmos re tirados das ruas e pr,tças da cidade 
ou outros de qualquer feitio ou denominação, e menos conset·var os actuaes : 1°, porque se têm to l" nado 
pontos de aj untamento de pessoas de duvidosa honestidade, cJmo desord ú ros, desmoralisados, ebrios e 
capoeiras, que proferem palavrões e praticam immoral i:la.des impropria> de serem toleradas nas ruas e 
praças de uma capital; 2°, porqu l desse p ~o edim:mto r esulta prejuízo aos pl"oprietarios, que pagam 
decimas de seus predios, ficando-lhes co nstantemente vazios, porque, onde houver um k iosco, não 
podem a -, famílias dos predios proximos chegar ás janellas oll saccaclas ; 3°, porque long·e de se augmen-
tarem as casas commerc iaes, ao contrario fecham-se e diminuem com o concllr so destas verdadeiras 
guari tas; 4o, porque, além da falta de asseio notavel nelles , são embar,tços ao transito, dando sua 
existencia triste idéa de uma capital, onde existem 2.000 propriedades disponiveis, causando riso aos 
estrangeiros que, persuadindo-se que se es tabelecem taes barracas por deficiencia de propriedades, 
vêm ao mesmo tempo centenas de casas com escriptos, por falta de inquilinos . 

• 
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10 . OJ IDteis, casa> d3 pasto, bJt )qtlins e depJs ito> de cer<oja que vJndeD1 li 1uidos p,wa fó t·a do 
estabelecimento, ou outl'Js qu1es1u L' genet'Jl , se:n set'il11 c::>nsa .u idos dent:·o de S3 U3 estabelecimentos, 
pagal'ão os imp3.stos rebti1ro.> ao S3u n~gocio, e be.n ass im os CJl'l'espJudentes á> c,ts13 de seccos e mo-
lhados a val'ejo . 

11. Os al'.nazens de molha .los ürã) o com110rcio de seu ra mo c:>m vinhos e::n pipas e bal'ris e toda 
a sorte.dé bebidas pot• atacado, e mais co nservas, batatas, bacalhau, mallt3iga, peixe de conser va , camos , 
presu n tos, biscoutos, fl' utas, mass1s, doces sgccos , nozes, amendo.ts, papel de em bl'ulho, rolhas e mais 
miudeza> de molhados . 

12. Os armazsns ds mantimentos só pJden:: vendei' fa rinhas de todas as qualidades , generos em 
g L"ão de toia especi3, arl'oz de toclás as qualidades, fal'ello, carne, touçinho e batatas ; todos estes ge-
net·os podem se~ nacionaes 0 11 est l'ange it•os. Os atacadis ta > destes geael'os não pode!'ão vende!' a 
l'etalho, som pagat: o imposto de vat·egistas. Os que ven-:loi·em outl'os quaesqu~r generos de molhados, 
coino bebid·,ts , ole)s, ma!lteigt, b1nha, massas , velas, doces e müs generos ele molhfJ.do J, pagarão as Eluas 
taxas de impostos o licenças ; da mesma fót·ma os al'nnzens que venderem a varejo não poderão vender 

• por atacado sem pagar os dou.> impostos . 
13 . As casas ele seccos e molha los p~derão vender a varejo todos os generos pertencentes a molhados, 

seccos, prJcluctos de fabricas, como confeitarias, refin ações, fabricas de cerveja e sabão, korosene, espi-
rito, mel , agua ardente , fumos, cigarros e charutos , e todas a> miudezas concernentes á> necessidades 
rls uma casa de familia , dos quaes . ja pagam uma licença especial, excepto fazendas, objectos de 
arn~arinho, ferragell3, salvo si clelles pagar;;m os respectivos direitos . 

14. As fabrie.as de cerveja pagarão os impostos confoi·me a lotação que se fizer em suas calcleil'as , 
havendo neste genoro 1"' , 2"' e 3a. classes. 

Aquelles de qualquer classe que tiverem recreio ou bote =í,U Ím e venderem a r_etalho seu producto, 
pagarão, além da l icença o imposto de fabricantes , corra s~ondente i class) a que pertencerem, mai> a 
licença de botequim e seus respectivos impostos. 

:15. Não é ·per mittido vender- se g·en eros de molhados ou ag ua al'dente em casas ele qtlalquer negocio 
estranho aquella clas>e, sem pagar as respectivas ta:ns . Além d1 multa em que incorrerem aquelles 

• que assim pl'ocedel'em, soffrer ,'io prisão, caso não cumpram a multa no pt•azo de oi to dias. 
16 . PessrJa alg uma p:>det•i negociar sen estabelecimento abert~ ou particular, com ou sem casa ele 

negocio, sem pagar impos tos de lic3nças , sendo aquelles, que não tivsr em estabelecimento, obrigados a 
depositar de 1:000$ a 10 :000$ nos cofr.:ls municipaes, confor me fór arbitrado em relação á escala 
em que quizer n egociar . 

17. As confeit3. rias limitar-se-hã~ a vende!' os produc tos' de sua industria sem outro acc1·escimo de 
generos, e quando o façam pagarão tantos impostos quanto3 fo i·em os g eneros addicionados, quer de 
molhados, quer de Geccos. E quando vendam poi' atacado e a varejo pagarão ambas a.s ta:"ras 
r ehtivas . 

Candido Jose Gonçalves. 
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lllrp . e Exm. Sr.- Luiz de Magalhães, estabelecido á rua ele S. Joaquim com negocio de seccos 
e molhados, precisJ. a bem de seus dirJ i tos que V. E x. se digne mandar passar por certidão quantos 
ternos ele pesos e medidas afedram no anno pro:s.imo passado os negociantes Silva & Corrêa, rua elo 
Ros,~rio n. 70 ; F. Alves de Azevedo & C ... , rrra da Miseric)rdia ~. '17 ; Mattos Junior, Màchado & C. a , 

ru<t Primeiro de Março n. 58 ; Rebello & Bastos Junior, rua do General Camal'a n. 3, todos ela freguezi a 
da Candelaria; e da ft• Jguezia do S. S:l.cramento : rua elo Rosario n. 97 Manoel Dias Campos, declaro 
em tempo que é rua do Mercado n . 17. Nestes t3rmos. Espera receber mercê.- José Pereira Ramos, 
despachante. Estava collada e devidamente inutilisada uma estampilha elo valor de 400 réis, digo de 
200 réis. A. D. ela af~i'ição , 16 de Fevdreiro de 1883.- Passe, 16 de Feve~eiro, 1883 .• O clirector, Sd 
Carvalho.- Certifico que revendo o talão n. 9 a fls. 1688, verifiquei que os Sn. Silva & Corrêa esta-
belecidos com negocio de molhados á rua elo Rosario n. 70, ft·eguezia ela Candelaria, aferiram em 7 
ele Março ele 1882 o seguinte : Um terno ele . pesos de 10 a 50 grammas; uma balança de 50 kilos, 
tudo na importancia ele 15$300 . Quanto aos Srs. F. Alves de Azevedo & C. a., moradores á rua do 
Mer~aclo n. 17; Mattos Junior, Machado & C. " , r Lia Primeiro cb Março n. 38; Rebello & Bastos 
Junior, r na elo General Camwa n. 3 ; Manoel Dias Campos, rua do Rosa.rio n. 97 : Certifico que tendo 
revisto os talões do anno ele 1882 não consta qne o.> ditos senhores tivessem aferido nem terno> ele pesos , 
nem medidas e balanças. Em 2') ele Fevereiro de 1883 . O esc t·ipturar io, Os car da Silva .- Na:la mais 
continha o doc umento tr.:~nscl'i))to, elo qual fielmente fi z extrahir esta publica-fóJ•m:i, que conferi , 
subscrevo e assigno em publico e raso . Rio de Janeit·o, 24 ele Fevereiro ele 1883. Eu Mathias Tei-
xeirà da Cunha, tab ellião que sulBcrevi e assignei em publico e raso.- Em te.stemunha ele verdade, 
M athías Teixeira da Cunha . 

Certifico qn e a fls. 55 elo livro cl ; lançamento do imp Js to ele industl'ias e profissõ3s, do 4° clistl'icto; 
relativo ao exercício ele mil oitocentos oitenta e don s a mil oitocentos oitenta e tres, consta terem 
sido collec tados Pereira Di[l.s & lt·mãos pela casa numero seis ela rua do Visconde do Rio Branco com o 
imposto de carne secca, e qüe não pagou a quota cotTespondente ao pri meiro semestre em cobrança . 
E por ser pedida, eu Hermâno Engenio Tav.a1·es Filho pas>ei a presente certidão na Recebedoria do Rio 
ele Jan eiro, em 27 de Janei ro ele 1883.- O Chefe ele Secção interino, Jo se !11 endes ela Costa. 

Illm. Sr. Administrador ela Rec ebecloria do Rio de Janeiro.- Diz C_tncliclo Jo1<é Gonçalves que a 
bem elo seu direito e j LJstiç a carece qu e nesta Recebedoria se lhe certifique quanto paga de imposto de 
inclustria e profissão o armazem da=rua elo Visconde do Rio Branco n. 6, e n'estes termos P. a V. S. afim 
se dig ne deferir. E . R . M. Rio de hneiro, 29 ele Janeiro ele 1883,- C andicío Jose Gon-
çalves. 
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Certi fico que a folha cincoenta e cinco do livro de lançamento do imposto de iniustrias e profissões, 
do quarto dis tricto, relativo ao ~exercício ele mil oitocen tos oitenta e clous a mil oitocentos oitenta e 
tres, consta terem sido collectados Pereira Dias & Irmãos pela casa n. 6 da rua do Visconde do Rio 
Branco com o imposto de mercadores de carne secca, pagando a quantia de seteuta e sete mil réis an-
nuaes. E para constar onde convier, eu Hermano Eugenio Tavare3 Filho passei a presente certidão 
na Recebedoria do Rio de Janeiro aos vinte e nove dias do mez de Janeiro de mil oi tocentos oitenta e 
tres.- O Chefe de Secção interino, José 11f endes da Costa. 

Chamo a attenção elos illustrados me ntbros da Commissão Parlamentar ele Inquerito para este estabele-
cimento que vende cerca de duzentos contos por anuo ele generos ele seccos e molhados a varejo e por 
atacado, fornece hospitaes e repartições, asylos, companhias, casas de negocio pagando apenas 77$000 
por anno, quando· o supplican te pela c~rtidão de fi. consta na Recebedoria que poderá vender quando 
muito vinte e quatro contos, se tanto, como se póde verificar por seus livros sellados e rubricados na Junla 
Commercial, foi lançado em 350$000 por anno , isto porque não quiz mandar certos presentes, e tambem 
por ser iniciador da Sociedade~dos Varegistas, cujo fim é botar mascaras abaixo para descobrir e denunciar 
os escandalos em prejuízo dos cofres do Governo, e do commercio que paga seus impostos de industria 
e profissão, vendo-s·e concort•ido e guerreado por aquelles que nada pagam em regra de proporção aos 
impostos do 'supplicante. 

O Illm·. Sr . Candido José Gonçalves comprou a Carvalho & Irmão. Rio de Janeiro, 31 de Agosto 
de 1875 : 

2 pipas . de vinho verde . .. . . ..... .. ........... . .. . . 180$000 
Carreto ............... . ........ ... .................• 

Recebemos o importe acima em 29 de Dezembro de 1875.- Carvalho & I rmiío . 

360$000 
1$500 

361$500 

Esta c_onta é a prova das loj~s de Fazendas negociarem em vinhos, e não juntamos outras por 
terem-se os compradores recusado .a fornecer as contas, mas entre outras apontaremos a casa de tou-
cinho da rua da Can leiaria,_ canto da rua de Theophilo Ottoni; que vende vinhos e agoardente; a loja 
de meias da rua do Ouvidor, canto dá rua da Urug uayana, vende vinhos em quantidade e a retalho sem 
pagar impostos. 

N. B -A presente conta está passada em uma nota impressa : da alfaiataria, denominada a 
Africana, :i rua do Hospício n. '176. 



DR. ANTONIO MARIA DE MIRANDA CASTRO 

lllm. e Exm. Sr. Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira, Dignissimo Membro da Commissão 
Parlamentar rile lnquerito. 

Tenho a honra de remetler a V. Ex., e de rogar a V. Ex. de transmittir á Exm!J.. Commissã.o 
Parlamentar ele Inquerito, de que V. Ex. é Membro, as inclusas resposta;· aos quesitos do referiqo 
Inquerito, que dizem respeito ao nosso Meio Circulante, e Credito Commercial e Real. 

Rogo a V. Ex . e á Exma. Commissão_ Parlamentar ele lnquerito, que, em sua benevolencia, 
salvem as imperfeições das minhas mencionadas, inclusas, modestas respostas. 

Sou com a mais profunda consideração.- De V. Ex. attencioso, e devotado , obrigado amigo e 
cria ::lo. - Dr. Antonio Maria ele Mira nela Castro. 

lllms. e Exms . Srs. Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira, Drs. Antonio Felicio dos Santo~, 
Franklin Americo ele Menezes Doria, Manoel José Soares e Dr. Adolpho Bezel'!'a de Menezes, 
Peputados i Assembléa Geral Legislativa e Membros da Commissão Parlamentar de Inquerito. 

E' com a mais profunda deferencia que passo a procurar corresponder á alta distincçã.o, quere -
cebi de VV. E Ex . , desejando ouvir o meu modesto parecer sobre alguns dos quesitos, que VV. E Ex. for-
mularam sobre os assumptos da nossa Tarifa Aduaneira, Alfand ' ga, Meio Circulante, CreJito Commercial 
e Real, e sobre os nossos Transportes Terrestres, Marítimos e Fluviaes . Os quaes quesitos VV. EEx. me 
remetteram com o seu officio de 6 de Dezembro proximo passado. 

Em commetti mento de tão elevado patriotismo, qual o fim para o qual a Camara dos Senhores 
Depl).tados V03 elegeu eni Commissão de Inquerito sobre os diversos objectos concernente; á nossa 
organização fiscal e economica em suas multiplas ramificações, cremos qúe cada pessoa, cujo concur3o 
é solicitado por vós, deve, para melhor regularidade, e aproveitamento do vosso precioso tempo e 
attenção, concentrar-se em a par te ou especialigade em que SLra experiencia ou estudos possam ser 
mais proficuos. 

Sendo, ha vinte annos, os assumptos do Credito Commercial e Meio Circulante, quer nacional! 
quer de outros paizes, o objecto de meus estudos e investigações, limitarei a esta especialidade as con-
siderações que tenho a honra de offet·ecer a VV. EEx., em resposta aos respectivos seguintes quesitos 
do Inquerito, a que VV. EEx. procedem . - .. , 
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MEiO CIRCULANTE E CREDITO COMMERCIAL E REAL 

Quesitos 

]_o 

H a abundancia ott de(iciencia d~ meio circttlante? Póde-se fi xar os l imites, dentro dos quaes a 
nossa circulação (iduciaria eleve conservar-se? 

Ousam~s ponderar a VV. EEx., que as t1·es · especies differentes, que form am, isolada ou cumula-
tivamente, o meio cü cul.mte das nações, a saber, os metaes preciosos, o papel convertivel , ou a nota 
do banco, e o papel inconvertivel, ou papel-moeda, obedecem a leis diversas e hetero§;-eneas de cir-
culação moneta.ria, de modo que o quantwn ·necessario ao numeraria normal de cada paiz varia, 
segündo existe ou predomina em seu meio circulante uma ou out ~· a . das tt·es especies ele numeraria 
mencionados, como vamos considerar . 

Não soffre contestação que o numeraria dos metaes preciosos é o legitimo e genuino meio cir-
culante, ou instrumento das permutas do comme1;cio ou riqueza das naçõe', poi"que tem o valo!" 
intrinseco, correspondente ao valor das mei"cadorias, productos da natureza, ou da industria humana, que 
ella rept•es!mta em as permutas . Em os paizes , porém, em cujo numeraria predominam os ni.eta ~ s 

preciosos, como acontece ainda hoje em grande parte da Asia, e como acontecia em o continente da 
Europa em o principio deste seculo, sabe- se que os predi-cados physicos dos metaes preciosos clesper-
tlm toda a sorte de enthesouramentos, que exigem novos e successivos accrescimos de numeral'io me-
tallicÇJ. São pouco portateis as grandes sommas em metaes preciosos. E, além dos enthesouramentos, 
soffre o numerario metallico os desfalques, que lhe fazem as artes para os innumeros.misteres das 
sociedadeli modernas . 

Para evitar-se estes inconvenientes de numeraria metallico exclusivo, foi ins tituicla, como é 
sabido, a nota de banco,· que converte- se em metaes ]Jreciosos, i vontade do portador, e á vista; 
a qual, sendo emittida , principalmente pelos bancos roguhdoees do cambio, quaes são o Banco 
de Inglaterra, da França , ela Prussia , de Portugal e outros bancos nacionaes da Europa, e paL"a 
cujo fim foi creado o no~so Banco do Brazi l, goza da conveniente e adequada elasticidade, clila-
tanclo-se e restringindo-se conforme o movimento do commercio, prodiJ.cção e riqueza elos res-
pectivos paizes. E, como fgz o Banco elo Brazil durante as suas funcções de regulador do cambio 
a respeito das provincias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Par :i, S. Paulo, Rio Grande do Sul 
e Minas Geril:es, as notas. do banco devilm dividir-se em tantas circumscripções, quantas são as 
praças commerciaes do banco central, e de suas caixas· filiaes em as capitaes d:~s provincias, 
departamentos ou condados. O banco central e as caixas filiaes regulam as suas emissões, se-
gundo as necessidades elas permutas e da producção de suas respectivas circumscripções. 

A terceira das tres mencionadas especies de meio circulante das nações é, como dissemos, 
_o pap el inconvertivel ou papel-mozcla , o qual não t em a necessaria elasticidade , porque não é 
regulacl ::> em sua emissão por adequado banco. E a sua circulação, em vez de estn- dividida em 
certas e determinadas circumscripções especiaes e exclusivas para c9.da p·ovincia , departamento 
ou condado, tem de prover, pelo contrario, com o mesmo qucmtwm e qualiclàde de meio circu-
lante, geral, englobada e cumulativamente, a todas as praças commerciaes do paiz. O que, pelas 
diversas circumstancias que promovem a accumulação ele meio circulante em algump.s elas praças 
commerciaes de um paiz, não r ócle deixar d_e desfalcar, muitas vezeH, as outras praças commerciaes 
do me.;;mo paiz, do necessai"io meio circulante para o mecanismo regular e imprescindivel de 
suas operações. Veremos os meios pe los quaes o Banco do Brazil e os bancos de deposito e de 
desconto nesta praça comnl'l rcial e nas provincias attenuam estes inconvenien_tes de nosso parei 
i nconvertivel . 

Compõe-se o nosso actual meio cii"culante de 212,000 contos de r éis, sendo de cerca ele 
188,000 contos de réis de papei-moeda, e de -ee.rca de 24,000 contos de réi~ em p.otas incouvertiveis 
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do Banco do Brazil e ele suas caixas filiaes. Ao que eleve-se acldicionae as moedas em prata e nickel 
para trocos. 

Considerando-se abstrac tam ente, e sem l evai' em linha de conta os inconveni entes de sua 
inconvertibiliclade, não sã.o os .212,000 contos ele r éis ele nosso meio cir culante um algarismo tão 
insigni~cant(;l , que não seja o dL1plo da actual receiL~L get•al do Imperio. Ex:ceptuanclo-se o Reino 
Unido da Inglaterra, em que as opGrações elo credito commGrcial, que economisam e substituem 
o meio circulante, são empregadas em elevada escala, tem o numeraria dos p!'incipaes paizes da 
Europa e ela Americo, como se verifica pelas respectivas estatísticas, cerca do duplo ela verba da 

• receita geral dos mesmos paizes . E, como dissemos, sómQ nte a nação ingleza faz e:s:cepção a esta 
r eg-ra . De modo que, segundo a opinião de Gi lbeet, ha alg umas dezenas ele ánnos que o nume-
raria da nação ingleza não excede ele cerca de 60.000 ."000 de libras sterlinas ( seiscen to3 mil 
contos de réis ela nossa moeda), sendo metade e m metaes preciosos e metade ern notas elo banco; 
o que é, apenas, tl'es quartos da recei ta geral elo mesmo paiz . E, embora a receita publica geral 
e a r i queza da nação ing leza cresçam cada ann') com muito vigor, multiplicam-se tambem por 
outro belo as operações ele c!'edito commercial, que substituem o emprego do meio circulante . 
E, assim, o progl'esso ela r iqueza nacional não augrnenta, : de modo sensível, a necessidade ou 

· emprego do s ~ u meio circulante . 
Os 212,000 contos de réis do nosso actual meio circulante, com os pl'edicados da convertibilidade, 

pôde-se julgar, ~a! vez, sem erro, que não sómente satisfariam as necessidades ela nossa actual riqueza 
nacional, como, ·mesmo, em alguns dos proximos decennios futuro s . 

Differentes são os modos, pelos quaes a lnconvertibiliclade do meio circulante difficulta e emba-
raça a regularidade do mecanismo monetario, de que carecem o commercio, proclucção e riqueza de 
cada paiz ; os quaes in~onvenieiltes pocle!'ão ser classificados elo seguinte modo : 

1. o Eleva a algarismos artificiaes os v:tlores e os preços de todas as causas, exigindo-se col'!'espon-
dentes accrescimos de meio circulante; 2. 0 Gúa um cambio artificial e oscillante, cujas gr,wes tluctua-
ções não podem deixar ele atemorizar os espíritos, occasionar a desconfiança e as retracções de capi-
taes ; 3. 0 Em as épocas annuaes da venda das safr.-1s ou colheitas agrícolas, e em outras circumstancias, 
em que é necessaria algumá maior expansão monetaria, fa lta ao papel inconvertivel a necessuia elasti · 
cidade, que sómente póde ter a nota de banco; 4. 0 Agglomerando-se, por diversas razões, o papel 
inconvertivel em alguma, ou algumas das praças commerciaes ele um paiz, ficám as outras praças 
commerciaes .. do mesmo püz em deficiencia ela circulação monetaria, de que carecem ; 5. o Finalmente 
pela baixa do cambio, e elevação elos preços elos metaes preciosos, o papel inconvertivel torna impos-
síveis as funcções dos bancos reg uladores do cambio. 

Os quaes dão no commercio moderno das nações a estabilidade do cambio e do pacll'ffo de valores . 
E dão o numeraria e a segurança necessaria para que os seus auxiliares naturaes, os bancos de de· 
posito e desconto, consolidem, e generalisem as suas modestas e fecundas operações de deposi tos de 
dinheiro a premio, contas correntes, e pagamentos por cheques sobre os bancos, e outras, economisam 
o meio circulante, regularisam e gencralisam o emprego elos capitaes ás fontes de producção, e ao 
trabalho moderno das nações. E taes são instituições e op0rações de credito commercial, que j:i temos 
em louvavel e modesto principio, como são o nosso Banco do Brazil, e os nossos importantes bancos 
de deposito e ele desconto nesta praça commercial, e com as províncias elo Imperio. Os quaes esta-
belecimentos, em o auno commercial de 1881 a 1882, fizeram um elevado movimento de fundos, que, 
só mente em a caixa centl'al do Banco do Brazil, foi na importancia ele 1,203. 853: 152$695, por entrada 
604.200:191$724, e pot· sahida 599.652:960$971. Os depositas, ou dinheiros, a premio elevaram- se, em 
os diversos bancos desta pr.otça commel'cial, a ce!'ca de 120.000 conto J de réis, sendo, em o Banco do 
Brazil, a importancia ele 62.477:534$467. E a tt•ansferencia de di vidas e pagamentos sem intervenção 
ele moeda, por cheques sobre; os bant.:os, fo i , sómente, em o Banco do Brazil, em a importancia de 
384.450:358$637, em o numero total ele 23,4 75 cheques, sendo 18,050 sobt·e contas co I' r entes com j ut·o 
e 64;425 sobre contas garantidas, como vê- se pelo Relatol'io do digno P residente do Banco do Bl'azil 
o Exm. SI'. Dr . José Ma c haclo Coelho ele Castro . 

Pelo que fica dito ; cr eio que poderei !'esponcler ao 1° quesito desta secção de vosso inquerito: 
19 
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Si lia act1~almente no Bra~il abunrlancia 011 clefici enc ia ele meio ci?'CJ,;lante? E si pócle- sa (iroa1· 
os lim ites dentro elos rzuaes a no ssa c i? 'Ct~la.çito (dt;ciaria deue conse1'·vm·-se? que os 212, 000 co ntos 
de r éis do nos3o actual meio circulante; sem a iuconvertibilidaclo, i sto {• , sendo convertivel, satis"a-
riam ás necessid·1des monota1·ia-:; actuues do Impel'io, e, talvez, em os proximos futLU'03 dece nnios . As 
difrlcul dadc~ e cmerg ncias , p:m~m , qLw cel'citm o num er:wio ele p:tpel inconnrtivel , constitu 0m outl'os 
t J!ltos casos d l d ficiencia ch meio circulante. 

A (alta de s;;mmar io, que em certas epocas sa santa na Praça do Rio ela Janei ro, w ove m ele 
doficia•c ia dJ meio il·cnlan te, o~! e cm;sadnpelas clif!i c·~;l tl ncles elas 1·emessns de numerario ele ttmas 
par tmt /'(tS p ,·ovia:;ias elo I mperio? Have;·à outras cat~sas, que concm·mm pw·a aquella f ct lta? 

E m a ha1·monüt su prem9. on tl'e as leis •1ue r Jgem o muuto physico , e l\S le ~s a que ob3Jece o 
mundo mo··.tl, não Jove cuu ·r..r a ~lmil'ação que, em a cir cn l <ção m~ne 'aria dtt r iqueza elas nações , 
àlguns pontos de analogia se encontre com os preceitos, a que es tá subordinada a cir<:ulação dos 
tludo.s vitaes e nutriti Yos em a organisação physica gel'al de Lodos os seres animaes. 

A· p:·ovideucias, os orJãos, e as precauções , que a organisação animal da naturez1 apresenta 
em às funct;ões di! circuhçã do> seus fl uidos vi tacs e nut ritivos, pód~-s e consilerar como outrJ.> 
tantas normas, e conselhos, que a natureza ofl:'el' i!Ce p.wa. as creações humanas de quH.lquer ordem , 
ou nttlut· za moral, poli lica, ou soci·ü, como sejam, a r espei to da economia e riqueza das naç.õe ;, as 
i11 tituições, destinJch>s a regularisar a circulação d::> numeraria, ou meio cil'cula11 te cl:l.s naçõ~s , que 
é o fluido vilal o•.t instrumento da sua vida commel'c i<Ü e in_!ustl'ial, e ci o uexo entre a pro !u ·~ção e o 
co11 umo, para a saLisfctção physica o mo t•al das soci<Jdarl.es hum'lnas . Taes são as instituições sociae.>, 
a que s 3 deu o n0me de Ins tituições de Cre li to Commercial, e que o engenho humano conseguiu con-
ceber e Cl'Car. E, cada dia, generalis un-se e aperfeiçoam-se em o complexo das modernas institui-
Ções moraes, politicas e sociaes da c i vilisa ção chrislã . 

A divi~ão do trabalho e as e ' pecialidades sãJ tambem a base do t l'ab.ü ho, industria e sciencias 
modernas. E não p_Hece possível que sejam o commercio, a al' te e a sciencia da~ operações do di-
nh~i.ro o do' capit'l es, que podess3m dispensar as respec tivas aptidões e instiLuições especiaes . 

Permitt·:tm \' 'i . E Ex . chamar a su t al tenção para a disLincção essencial , que faz hoj} a Sciencia 
do Credito Commercia l moderno entre moeda e capitaes , e cutl'e a au tonomia da circulação mone tar ia 
e a autonomia da circulação de capitaes. E, bem longe de serem homogenea.s e solicbrias entre si 
estas duas circulações, r egem entre si de modo diffel'ente, que não se perd e hoje de vista. Assim, o 
moderno desenvolvimento da circulaçã.o de capitacs pe lo3 modes tos bancos de depo'Jito e desconto 
exerce uma influencia benefica sobre a cit·culação monetaria, simplificando -a, e reduzindo-a a propol'-
ções prudentes e moderadas . E, pelo cont.·ario, quando a cit·cuhção monetaria e.>te nde .se e multiplica -
se, am~dl'Onta e afugenta as modes tas operaçõJs dos capitaes pelo> ba11cos de deposito e de desconto, 
que ella ab;orve em a natul'al incanclescencia virtiginosa de suas operações, quando adequadas pêas não 
lhe oppoe:n as nec?ssarias b:ureiras . E, cJmo prova de que a cir·culação dos capitaes não hostilisa á 
prudente circulação monetaria, onde os ba.n(:os de deposito e d'3Sconto são os auxiliares na turaes .dos 
grandes bancos reguladores do cambio, e de s uas caixas filiaes e agencias, é o numero de 50 bancos de 
deposito e de desconto, que, jà, em 1854, exi 'l tiam em Londres, em toruo do Banco de Ingla terra, tDndo 
em os diversos districtos da cidade de Londres caixas fil iaes , s Jm co ntar·-se as suas caixas filiaes fóm 
da cidade de Lon::lres . 

Em r asp:st1 a este quesit-O do vosso inqueri.to, a saber : Si a falta ele nwneraY"io, que, em certas 
épocas , se sente na Praça do Rio de Janeiro, prJvem de cle(iciencia de m~io circula;He, ou é caú -
sada pelas ditficuldades das remessas de nwnemrio de umas para outras Províncias? cremos con-
correr em as duas causas, isto é, a nallll' 2za in converti vel elo nosso meio circulante e as clifficuldades 
para as remessas de numeraria, e para a circulaçã0 dos capitaes de umas para outras proviucias, e 
dentro de cada uma das pro vincias elo Imper io. 
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A r eg ularidade em as r emess:1s ele numceal'io c em a cil'culação ele capitaes ele umas para outt·as 
províncias não se cons;g~c sem as necessat·ias instituições; as qnaes co;nem sejam o Banco do Brazil, 
e suas caixas fi l iacs, uma em cacl:t província elo I mpel'io, e :;:erc 3nclo as funcções de emissão , c ele re-
g ular .o cambio . O que pt•omovct·à o desenvolvimento elos Bancos elo deposito c de desconto, que faltam 
ainda om alg uma•; ou em " maior parte cbs nossas p1·ovincias, Bm gl'ave prejuízo da r Bgulat• cil'culação 
de SBus capitaes dispersos , q ue s;t•ão molho~· applicados ao trabalho e ás fontes ch nossa producção 
nacion:,ll . 

Os Ban~ os, qtwi· elo No1·te, quú do Sul elo I mperio , crean1,lo Caixas Filiaes e Agencias, poclerâo 
(acilitw· as transacções com mel·ciaes, e, po;·tanta , as ?"enwsscls ele numcrw·io? 

Pelo que h avemJs di to em 1'0sp :Js ta ao vosso tll'eccdente 2° qu;s ito, o Banco do Bt·a~i l e suas Caixns 
Fili a~s, exercendo as funcçõo.> de emissão o de regu lar o cambio, r Jg·ttladsarão as t•emessas de nume-
raria in te1·prov in ciaes . E os Bancos, quer do Nor te, quet• do SL\l do Impel'io, creando Caixas - Filiaes e 
Agencias que facilitem as t~ansacções oomme ~ciaes, quer inte~p rov inciae s, quer, principalmente, 
dent:·o das mesmas provincias, operarão, muitas vezes, o movimen to de fundos dentro das mesmas 
províncias, o interprovincial, sem emprego de numeraria. E essas Caixa;:; Filiaes e .Agencias, estrei- · 
tando melhor as relações entt·e os capitaes e o trabalho o.::n t')das as suas classes , não só faci li tarão a 
applicação doa capi taes ás diversas ind tlstr ias das reap.ec tivas provincias, como economisarão , e redu-
zirão as necessidades elo numeraria em as .mosmus Provinc ias. 

Convirá promo·ve1· a creação de Ba1~cos, Cahcas Filiaqs e ,Agencias qtte facilitem as 1'emessas, 
para o Rio ele Janeiro, do commercio da P1· ovin~ ic! ele llfinas Geraes, a mais populosct do I mperio, 
e onde taes institt1ições (alta :n completamente? N ero é essa (0,lta uma elas ccmsas perttt1'baclm·as dc1 
circu laçcio elD nwnere~ rio, necessario para as transacçõfs da P1·açct elo R io ele J anei1·o? 

As considerações quo acabamos de f,1zcr, em respost:1 aos 2° c 3o quesi tos cbsta parte elo vosso in-
quel'ito, teriam, sem duvida, maior vulto, a respeito elo g rande emporio ele producção nacional , qual é 
a Província de Minao-Geraes, que tem os pt·ec!icados cs ;eciaes ele entreposta ele duas das mais centraes 
e maiores provincias do Imperio, ag Provincias ele Goyaz e Mato Gl·osso, e ele s ; r tambem o nexo elas 
r egiões centraes ele outt·as províncias de grande im ::ortancia , e ao norte e a:> sul do Jmpario . 

Tem a Província ele Minas Geraes uma snpodicie territorial que se approxima da extensão ela sn -
podicie territorial cb França. E' a mais 1 o,:ulosa elo TmpBrio e dB uma prodncção br uta annual cb cerca 
de cem mil contos de 1·óis. A sua civ il is1çãa , em razão da sua riqueza minoml, an tecede u, el o cer ca de 
um seculo, o cbs~nvolvimen to matel'ial e moral da ma.iot· p:trte d3 suas it·mãs. Pelo que, não ó de dat~t 

moderna que <t sua população tem um espil'ito esclarJciclo e os h:"tbito3 laboriosos cb o!·clem c de eco-
nomia . E o es?irito de empr! za lhe ó tão pouco estranho, que seus fi lhos tem 'concorrido, em max ima 
escala , para o povoamento e engrandecimento elas províncias vizinhas; e exercem uma benemerita c 
bem m' r ocida infltwncia em as principaes praças commerciaes elo Imporia. 

P elas suas avultacla1 trans:~cçõeo com esta capital, a quem abastece do3 princip~ c.:; genet'03 ali men-
ticio> , c onde se suppre elas mercadm·ias ele impor tação estrangeira, o movimento cb fundos ela P ro-
víncia de Minas Geraes c0m esta ]Jraça commcrcial não póch se1· c.em con oideravel importancia . E, em 
taes circums tancias , ó o credito commet•ci::Ll de inconlestavel nece'Jsiclacb e conveniencia. 

Para a rcgubr iclado da c.irculação mone t1ria nes tJ, provincia, o para a circulação, qu ei' ·intei'l1 '1, 
quer interprovincial ele selis capitctes, uma caixa fili :tl do Banco do Bra~il , exercendo as funcções elo 
emissão e cl 'J regular o cambio , tem, em esta provincia, elevados fins a preenchet• um au:úlio de seu 
crescente progl'esso, riqueza, em cujos elementos não figura menos o ct·esceu te incl'cmenlo el o suas 
vi~s fe rreas . E 0s Han~os ele cl'epos ito " ele desconto, flli O t.enham· r] o estabelece t··se nelh, ou destn 
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praça commerciai, que tenham de la estabelecer caixas filiaes ou agencias, encontrarão não só os me-
lhores nucleos de capitaes disponiv is, como as convenientes aptidões de trabalho productivo eru di-
versos t·amos da industria nacional. 

O t•esgate do papel-moeda deverá ser lento, e operado com. os recut·sos d7 Thesouro, isto e, com 
saldos, que venham a apt·esentar os nossos orçamentos ; ou convir a faz el-o por meio de operações de 
credito, que permittam _a creação de um banco de circt1lação, com caixas filiaes nas provincias, 
e encarregado do referido resgate? Nesse caso, qual deve ser a si1a organização? 

Dividimos a resposta a este quesito em duas partes, 8egundo as perguntas que faz . 
Inqu ire a primeira parte des te quesito: Si o resgate do 71apel-moecla devera se1· lento e operado 

com os saldos, qtle venham a ap1·esentar os nossos orçamentos? 
Em outro qualquer assumpto , ou menos imperiosa circ umst tncia, qual é a ac tual situação do 

nosso cambio e o actual depreciamento do nosso meio circulante·, que affectam profundamente todos 
os centros vitaes do nosso paiz, e que importam os mais graves damnos publicos e particular es, seria 
esse alvitre, talvez, possivel , com adequadas providencias . 

Em um paiz novo, porém, como é o nosso, em que impr escindiveis melhoramentos para as mais 
Ul'gentes necessidades publicas, quer ma teriaes, quet· moraes, carecem elo auxi lio dos cofres publicas, e, 
cada anno , elevam as verbas do nosso orçamento de cbspeza, sem correspondente augmen to em as 
fontes de recei ta publica , não parece possivel es ;Je;·at··-se , em o pl'oximo anno financeiro, e em os pro-
ximos seguintes annos, um mais lisongeiro deside;·atum, do que o equilibrio da nossa receita com a 
despeza, o alguns pouco avultados saldos. O que não corl'esponde a g ravidade dos males, que 
cumpre debellar. 

E permit tam VV . E Ex . passar eu a considel'ar a segunda pal'te deste quesito, qne se refere ao 
l'esgate do nosso papel-moeda pela> operações ele credito, quaes, tambe.n, fot·am empregadas, em os 
ultimes tempos, pelos Estados- Unidos da America do Norte, Reino da Italia, e pelos Estados, nossos 
vizinhos em a America do Sul, a Confederação Argentina e Estado Oriental do Uruguay . 

Convi1·d, inquire a segunda parte deste 5o quesito, fazer o Tesgate por meio de I'Jperações de 
cred ito, gue permittam a creaça:o de um banco de cü·culação, com caixas filiaes nas províncias 
e encarregado do referido resgate? Nesse caso, qual deve ser a sua 01'ganizaça:o? 

Sendo o papel- moeda uma promessa de pagamento, sem praz :> de vencimento e sem premio, 
tem, todavia, por circumstancias de fot·ça maior, o cal'acter de moeda, com menos predicados 
para exercerem estas graves funcções, do que os titulas da divida fluctuante .das nações, que não 
soffrem desconto, quer pelos seus curtos prazos elo reembolso para seus portadores, quer pelo 
premio que vencem. Por maior que seja a confiança que inspi ram os governos que emittem 
papel- moeda , é da ol'clem natural das co us:.ts, que e.>tes titulas ele divisão não possam tel' o mesmo 
valol', e não sofl'ram desconto moral e monetario, em r elação aos outl'os titules elo credito publico, 
que vencem premio e têm prazo proximo de vencimento, como é a divida fluctuante, ou vencem 
premio e tem uma amortização gradual, como são os nossos emprestimos de 1868 e de 1879, ou 
simplesmente vencem premio, sem designação do prazo de reembolso, como são os outros titulas 
da nossa divida fundada. E tal parece não póde ser OLltl'o o desconto que produz a intervenção do 
papel-moeda no meio circulante das nações. Do que resultam as conhecidas perturbações elo nosso 
cambio e o der:reciamento do nosso meio circulante. 

E' o nosso systema monetario o mesmo systema mouetario elo Reino ele Pol'tugal, de quem 
o adaptamos. Tem o Reino ele Portug-al mantido a sua circulação metalli ca, isto é, monetaria, 
S } ffi intervenção elo papel inconvertivel. Em consequencia do que, apezar da inauguração do seu 
credito cocnmercial, e da sua nota do banco, desde a terceira dezena deste seculo, o seu mil 
reis consel'vou sempl'e o mesmo val01·, ou cambio que tem hoje 50 de pence ou dinheiros in-
glezes . Tendo a libt·a sterlina 240 pence, 4$500 (quatro mil e quinhentos réis) ele moeda por-
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tugueza compram, pois, uma libra sterlina. Tal <i o valor que teria o nosso mil réis, sem a 
presença. do papel inconvertivel. E tal é o valor que terá o nosso mil réis, desde que o papel incon-
vertivel fór retirado das funcções ela. nossa. moeda. 

O nossJ mil róis (1$000), pelo cambio actual ele cerca de 21 1/4 pene<> , valendo 28 3/4 pence 
ingle zes menos do que os 50 penca elo mil réis portuguez, tem, pois, um depreciamento maior 
de cincoenta. por cento (50 °/0 ) em relação ao seu valor primitivo . E, como vê-se peh tabella 
annexa; pelo cambio ac tual de cerca ele 211/4, custa-nos a libra stel'lina o p1·eço de onze mil 
duzentos nQventa e quatro réis (11$294) do nosso actual meio circnlante. Tem, pois, o nosso mil 
réis (1$000) pelo cambio actual de cerca de 21 1/4, ou menos 28 3/4 pence abaixo do cambio 
portuguez, o depreciamento de cerca de 60 por cento . E vale, pois, apenas cerca de quatrocentos 
réis (400 rs.). 

Em conseguencia elo cambio cl·3 50 pence, que, no perioclo de tres a cinco annos, passará 
a ter o mil réis (1$000) elo nosso sys tema roonetario, feito o resgate elos nossos 188,000 contos 
de réis do nosso ·papel inconve rti vel, o Thesouro Nacional, contrahindo um emprastimo externo 
ele cerca de 20,000,000 de libras sterlinas, com que fará o resgate dos 188,000 contos ele réis 
do nosso papel inconvertivel, nem augmentará o algarismo effectivo e real ela nossa actual divida 
externa de c n·ca de 20,000,000 cl: lib 1·as sterlinas; e não duplicará os encargos annuaes respectivos 
dos nossos cofres publicas, como passamos a ver . 

Deve o nosso Thesouro Nacional, pela somma de todos os nossos emprestimos externos, inclusive 
o ultimo de i. 4,000,000, o algarÍsmo de cerca ele z 20,000,000, que, pelo nosso actual cambio 
de cerca de 21 1/4 pence, importam em cerca de 200,000 contos de r éis (cerca de 225 .880:000$) da 
nossa actual moeda. Os 20,000,000 de libras s terlinas de um novo emprestimo, que resgata os 188,000 
contos ele réis do nosso papel inconvertivel, reduzindo, em o período de tres a cinco annos, a quatro 
mil e quinhentos réis (4$500) o pl'eço de 11$290 (onze mil duzentos e noventa réis), que não 
custa hoje a libm sterlina, duplicará, sem cluvicb, e elevará a 40,000,000 o numero de libras ster-
linas de nossa divida externa. Os 40,000,000 :r., porém, pelo cambio ele 50 pence, que, no decurso 
rle tres annos, passaremos a ter, r eduzindo a cerca de quatro mil e quinhentos réis (4$500) o preço 
da libra sterlina, em vez de. elevar a nossa divida externa ao algarismo de cerca de 400,000:000$, 
pelo preço actual de onze mil duzentos e noventa r éis, reduzirJo o valor effectivo seu total a menos 
dos 200.000:000$ da nossa actual divida externa . O que, de um lado o novo emprestimo dupli-
cará em o mesmo numero de libras sterlinas, diminuirá, pelo contrario, em compensação, a menos 
de 50 por cento, o preço , pelo qual teríamos de pagar cada libra sterlina, sem o novo empres-
timo e o r espectivo resgate dos 188,000 contos de réis do nosso papel inconvertivel. E da- se o mesmo 
facto, pelo que diz respeito aos encargos annuaes do nosso Thesout·o Nacional, porque, si o novo 
emprestimo duplica o numero de lib1·as sterlinas, para os r Js ;Jectivos juros, e amortização annual, 
reduzira pelo contrario a 50 °/o, e a menos de 50 °/o o custo de cada libra slerlina para todo o ser -
viço de juros, e amortização de nossa total divida externa . 

Taes são as vantagens, que colheremos com o resgate do nosso papel inconvertivel; o qual 
resg-ate a sabedoria elos Poderes do Estado examinará, si convira ser feito por um só emprestimo 
estrangeiro, como fez o Reino da Italia, ou pm· partes, como fez o Ministro ela Fazenda dos Estados-
Unidos da America do Norte, clijo papel inconve1·tivel era dez vezes maior elo que o nosso, e do 
Reino ela I tal ia. 

Cremos terá approvação geral a opinião de dar-se n. mcessaria energia a esta operação, porque 
toda a possível celeridade, em termos habeis, de um ou dons emprestimos externos exig-irá, ainda, 
um período de cerca ele tres a cinco annos, em que o nosso cambio, e a nossa moeda terão de 
percorrer diverc;os tramites e fluctuações, até que poderão entrat• em o valor do ouro intrínseco 
universal de cerca de dons mil e duzentos réis a oitava ~àe ouro, ou 50 pence inglezes por mil 
réis (1 '000) . 

Como acontece em a organização animal, o papel inconvertivel é um desses agentes da desor-
ganização economica das nações modernas, cujos cleleterios effeitos estão hoje convenientemente conhe-
cidos e estudados. E, assim, explica-se como os dons memoraveis gener aes dos Estados-Unidos àa 
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America do Norte, o Sr. Grant, como presidente. da Confederação, e o Sr. Sherman, como Ministro 
e Secretario de Estado da Fazenda, tiveram a energia de vontade e perseverança necessaria~, par.1 
em cerca ele tres annos operarem o resgate ele cerca de 2.000.000:000$000 (1. 000,000,000 de clollars), 
ao lado ele uma divida fundada dupla, e tendo soift·ido a agricultUI'a e industria ele s3u paiz a eles-
traição de suaB vias ferreas e plantações pelos excessos ela lucta .. 

Cumpre soffrer-se os padecimentos moraes, inevitaveis à toda a mudança de habito, si (:as cü·-
cumstancias os forçam a uma intensidade, e energia ~h acção, a que se oppoem a moderaçãÓ e in-
dole do nosso caracter nacional. E', porém, o meio de evitar-se males m:tiores, reaes. E, si lánçat·mos 
os olhos para a 'Europa e para as duas Americas, que soffreram iguaes emergencias, encontraremos 
a segurança . ele animo, e convicções necessarias, e aquella sibia approvação e sympathia que o 
homem OU nação sensata não deve desprezar em as OCCasiões solemnes da exis tencin; humana. 

A solidariedade, que une, hoje, as nações ou sociedades humanas, reciproca e alternarbmente, 
productoras e consumidoras, estreita-se gradativamente pelo vapor e pela elec tricidacle . Pela s ~li
daríeclacle ele interesses, progresso commum e invento~ , não é hoje difficil a cada gTande familia Im-
mana comprehender o quinhão, que lhes chega pelas felicidades e infelicidade:3 em qualquer elos mem-
bros da communhão geral e universal elas sociedades humanas. E, assim, não se pócle duvidar elo 
sentimento ele auspicioso futuro para as gerações contemporaneas, com que foram acolhidas as ultimas 
grandiosas operações finan ceiras da União Norte-Americana e do Reino ela Italia, rehtivamente ao 

· seu meio circulante. 
O Brazil, pela magnitude e fertilidade ele suas t 3rt•ae, pela maior parte inexploradas, é, sem 

duvida, uma : fonte inexgotavel de materia prima. t=ara a.s fabricas ela Europa, futuro celeiro inex-
gotavel de generos alimenticios, e futuro emporio de consumo para os productos das fabricas da 
Europa. Não póde a Europa ser inclifferente ao progresso elo Brazil, que lhe é solidario por diversos 
titules. 

Cremos que, ele qualquer modo, pelo qual seja feito o emprestimo externo .para o resgate do nosso 
papel inconvcrtivel, marcara el!e uma. época memoravel em os annaes ela historia ela civilisação con-
temporanea., e será um novo élo da solidariedade elo Braz i! com o a~tnal engl'anclecimehto material e 
moral cdas gerações contemporaneas. 

E cremos não abusaremos da vossa benevolencia, interpretando nesta. occa.sião os profundos sen-
timentos humanos contemporaneos, de modo que, acreditamos, repercutirá , de todos os angulos elo 
nosso Planeta, o mais sincero regosijo geral, quando assumir a mesma politica financeira em relação 
ao seu meio circulante e instituições modernas o lmperio ele todas as Russia.s, pelas sympathias, 
que inspiram os seus serviços à civilisa.ção do norte da Europa e da Asia. 

Refere-se esta parte deste quinto quesito sobre a conveniencia de auxiliar ao Ministerio da Fa-
zenda em operações do resgate do nosso papel inconvertivel um banco de cir(!ulação, com caixas 
filiaes e agencias em a.s provindas elo Imperio. Outro não foi o fim, pat·a que foi Cl'eaclo o nosso Banco 
do Brazil, isto é, auxiliar o Ministerio ·ela Fazenda em o resgate elo nosso papel inconvertivel, e para. 
todas as operações de cambio, meio circulante e credito commercial. 

}>ara dous grandes fins foi creaclo, com elfeito, o Banco do Bra.zil pelo seu venerando fundador, o 
Sr. Visconde de ltaborahy. O primeiro não podia. deixar de ser em relação ao cambio e · ao credito 
commercial, como regulador do cambio e da taxa. elos descontos, como faz·~m os bancos ele Ingla terra , ela 
França, da Prussia, de Portugal, e de outros grandes Estados da Europa. 

O segundo fim foi , a imitação, tambem, elos lnncos ele Inglaterra, ele França e dos grandes Estados 
da Europa, auxiliar o nosso Th<Jsouro Nacioüal em suas opet·açõ·es de credito public:) . E está em a me-
moria de todos a solicitude, com que o Sr. Conselheiro Affonso Calso, como Ministro da Fazenda, iniciou 
â conta corrente do Thesouro Nacional em :o Banco do Brazil, fazendo recolher ao mesmo Banco elo 
Brazil, para vencet• premias, as sobras ou saldos, que então se accumulavnm , em sommas de alguiB 
milhares de contos ele réis, em os cofres do Thesouro Nacional, em prejuizo da Fazenda P ublica, que 
perdia os t'elipec tivos pramios dos seus dinheiros, e em cle3va.ntagem. desta praça commercial e elo com-
mercio do Imperio, a quem nem sempre superabunclavam o meio circülante e capitae.> ~lispo~iveis 
necess1rios. 
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· Pelo que diz respeito ás suas funcções ele regulador do cambio e elo credito commercial, dez annos 
manteve o Banco do Brazil, neste Imperio, o cambio fixo de 27 pennys por 1$000, tendo de refazer, como 
é a marcha natul'al em t:J.es funcções, o seu fundo disponível metallico, com as compras de ánno, que 
recebera. mensalmente da Inglatet·ra.. E, para melhor desempenho_ de suas funcções ele emissão e 
regulador do cambio, em todo o Imperio, com caixas filiaes em as seguinter> sete províncias, a saber : 
Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, S. Paulo, Rio. Grande do Sul e Minas Geraes. Das quaes caixas 
filiaes, a da Bahia tem hoje o capital ele 5 . 056:000$ , e um resto da sua emissão em a importancia de 
269:960$; a ele Pernambuco tem o capital cb 4.065:000$, e um resto d'l emissão, em a impor-
tancia ele 168:600$ ; a do Maranhão tem o capital de 3. 057:000$, e um resto da sua emissão, de 
ii2:170$ ; a do Pará, 440:000$ de capital, e 44:560$, resto da sua emissão ; a de S. Paulo 
1. 604:000$ de c:tpital, e 84:000$, resto de sua emissão ; a do Rio Grande do Sul, 723:000$ de capital, 
e 15:000$ resto da . emissão ; e a de Ouro [Preto, tendo suspendido [ as suas operações, tem ainda um 
r est-J da emissão, em a importancia de 28:000$000. 

E, assim, desde cerca de 1853 a 1864 cumpriu o Banco do Brazil as funcções de Banco de emissão 
e regulador do c;,.mbio neste Imperio. As circumstancias, porém, de força maior, pela nos :a guerra 
com o Estado do Paraguay, levaram o nosso Thesouro Nacional á contingencia de alargar a emissão 
do .no lso papel inconvertivel. O que collocou o Banco do Brazil em a impossibilidade de continuar em 
as suas funcçõ es· d3 B.1 nco de emissão e reguhdor do cambio, pelos prejuízos que teria em o tróco das 
suas notas em ouro, pelo preço de quatl'o mil réis (4$000) a oitava, quando comprava o ouro por preço 
superiot· e em eJcab ascendente. 

Si o caso de força maior, a nossa guerra com o Estado do Paragnay, pelo aug-mento elo nosso papel 
inconvertivel embaraçou o Banco elo Brazil de prestar a este Imp erio os beneficos serviços de banco 
de emissã) e ragulador do cambio, não deixou por i>so de ser o prudente 13 adequado centro director 
do credito commercial desta Praça Commercial, e do Imperio . E encarregou-se de uma não pouco im-
portante caixa hypothecaria que salu tares auxilias tem prestado as nossas lavouras de café e assucar 
do sul do Imperio em suas difficulclades. E não enganou-s3 a sábia providencia do benemerito creadot• 
do BaRco do Brazil em a creação deste banco, como o conveniente centl'Q de capitaes, e do credito 
commercial, que auxiliasse o nosso Thesouro Nacional em as suas operações de credito publico . E que, 
:). imitação dos banco.s analogos em outros paiz 9s, tivesse as condições necessarias para tão elevados 
fins. 

Com algumas difficuldades tem lutado a nossa situação economica e finan ceira, as quaes podem 
genericamente ser enumeradas do seguinte modo: 1°, deficiencia de operarios em a nossa principal 
fonte de riqueza, a agricultura; 2°, a nossa gne t• t·a com o Estado do Paraguay, que elevou os encargos 
do Thesouro Nacional; 3o, o accrescimo em o nosso papel inconvertivel, que aggravou as fluctuações do 
cambio e o depreciamento elo nosso meio cit·cttlante; e 4°, a imperiosa necessidade com que os cofres 
publicas têm.auxiliado a viação ferrea e outl'Os meios de communicação e transporte, que reclamam a 
riqueza e extensão do nosso paiz ; e, finalmentg, a extensa e duradoura secca em algumas provincias 
do norte do Imperio e a actual diminuiçilo em os preços do nosso principal genero de exportação. 

Accumtlladas, principalmente, estas diversas circu mstancias e suas consequencias em o corrente 
anno fin ancú ro, o modo prudente pelo qual são obviadas umas difficuldades e resolvida~; outras em a 
.nossa gestão financeira e em as operações desta Praça Commercia.l e em as Províncias, dá a medida do 
espiri to pruelencial dos nossos Ministerios cla Fazenda e elas aptidõ3s que adornam as Instituiçêíes de 
Cradito elo nosso paiz, · a nber: o Ban~o do Brazil, os bancos de deposito e de des.conto desta Praça 
Commercial e das Províncias. 

Taes são algumas considerações qu ~ .se referem á histori :1. do Banco do Brazil. E, para que não 
possa pairar alguma nuvem injus ta S)bre o horizonte da sua histoi'Ía em o ultimo anuo do primeiro 
decennio do tirocínio d ; sua creação, não deve ser esquecida · a crise qu3 sotfrdu, então, o nosso prin-
cipal g-enero ele exportação, pela molestia que affectou os cafez:1e l, e, durante tres annos, reduziu de 
cerca de 50 °/o a exportação deste nosso producto. 

Um facto analogo, de diminuição da producção do trigo em o Reino Unido d<t Inglaterra, não aggra-
vou menos a situação commercial da praça de Londt·es em 1837, pela exportação de metaes para a com-
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pra de trigos estr,lngeiros . Não deye causar admiração de que um banco regulado!' do cambio, em um 
paiz novo e da extensão e importancia do Brazil, m os primeiros annos da sua crea~ão, encon trasse 
difficuldades, em circumstancias excepciona~s analogas que não foram menos embaraçosas para o Banco 
de Inglaterra em os annos de 1826, 1836 e 183J . Desde que , porém, a Lei ingleza de 1844 regularizou 
o excesso de emissão de notas, que faz ia o sys tqma multiplo de bancos de emissão em o Reino Unido da 
Inglaterra é, ha cerca de 40 annc.s, o B>laco de InglaLerra a norma da existencia placida quo podem ter 
os bancos reguladores do cambio em 03 diversos paizes, e de que o maior desenvolvimento da. r iqueza e 
do trabalho moderno póde conciliat·-se com a regubridade das operações da moeda, dos capitaes e do 
cambio, como se observa ha quar enta an nos em o emporio commerc·:al e industrial do Reino Unido da 
Inglaterra. 

Permitta a elevada benevolencia de VV . E Ex. as breves considerações de que, em a vacillação de 
convicções que, em alguns elos vastos domínios das sciencias econoa1icas, prepara as ap tidões o profi-
ciencia dos povos das origens indicas, teutonicas e latinas; em relação á madura e consummada expe-
riencia d·1. nação ingleza nestes assumptos, não se póde perder de vista q"ue a m·eação do Banco de 
Iugln.terra , do espírito elo as Jociação e de todas as instituições moraes, políticas e sociaes cl t nação in-
gleza àatam de cerca d,3 dous seculos, quando, alias, não puder,~rn ser transplantada> para o continente 
da Europa, senão no fim do seculo passado e em o principio deste scculo. E assim tem explicação o facto, 
que Iam nta actualmente a imprensa economica francela (Economista e J ornal dos Economistas), 
de que tod!is as vias ferreas inglezas e todos os melhoramentos materiaes ing-lezes sendo feito3 e se ndo 
propriedade da iniciativJ particular, sej am os cofres p ~: blicos, em os Estados do continente ela Europa , 
que em multiplas desvantagens publicas absorvem taes emprezas e fontes de renda que procuram os 
r espocLivos capitst•s particulares nacionaes, os quaes ficam em contingenc ia de emigrarem em procura 
de rendas ou perderem-se em o jogo em as P t".lças Commerciaés. 

Como confirmação rb sÍís doutrinas economicas e consultando alguns dados estatísticos da impren~a 
economica franceza (Economista e Jornal elos Economistas) ousamos chamar a vossa atte nção para o 
incremento, superior a 100 °/o, que, em os ultimes trin ta annos, de 1852 a 1882, tiveram a expor-
tação, importação, e todas as principaes i ndustrias e fontes de producção em a nação ingleza . E, por 
outro lado, havendo sido diminuidos os impostos na importancia de cerca de ;f 20,000,000 (cerca de 
200 . 000:000$) , princi palmente sobre generos alimentícios, o bem estar disseminou- se em aqu elle paiz, 
que o consumo do assucar, do chá, e do cacáo se duplicam. E o assucar entrando livre de direitos 
actualmente, cada cidadão inglez consome annualmente uma quantidaàe ele assucar superior à 67 iibras. 

E passamos a proseguir em o exame dos r estantes quesitos desta parte do vosso inquerito . 

O que determina o CUI" SO elo cambio entre n ós? Qual a causa ela sua baixa, e que papel exerce 
nella o papel- m oeda inconvertivel ~ 

Sabem VV. E Ex . que o cambio é a expr ssão da relação entt·e a procura e a offcl rtg, elas cambiaes, 
isto é , a relação entre os capitaes, que pr ocuram sabir, para sal :ar os valores da importação, e 
os capitaes, que r rocur am r egressar, e são o producto da venda cxtema da exportação. 

Os bancos raguladot'QS elo cambio, pela taxa <'los descontos, embaraç,tm os excessos da especulação, 
que produzem a baixa do cambio, e as crises comroerciaes. E, pelo seu fundo disponível metallico, e 
convertibilidade de suas notas ao por tador , e . á vista, evitam os Bancos r egul ador es do cambio a elevação 
do cambio . 

O meio circulante não e>tando depreciado pelo papel inconvertivcl , as oscillações do cambio 
deviam acom panhar o equilíbrio entre a importação e a exportação, e sustentar uma certa fixi dez . A 
qual , porém, some nte os bancos reg-uladores do cambio a podem conseguit·. 

O nosso pa pel inconvertivel, além do dep1'eciamento do nosso numeraria ou meio circulante, ex-
tr ema baixa e f!uctuações de cambio, embar.1 ça ou impossibilita as funcções de regulador do cam-
bio, com que o nosso Banco do Brazil manteve, cerca de dez annos , o cambi o fixo de 27 pence 
por mil réis . E cremos que, para completar as suas caixas filiaes em as províncias elo Imperio, 
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terâ de elevar o seu fundo C!l.pita.l o nosso Banco do Brazil, levantando em as respectivas províncias 
o capital necessario para as suas caixas filiaes. 

O cambio varia de província a provin~ia? Por que, e em que p!·opo1·ções? 
As caixas filiaes .(lo Banco do Brazil, e dos bancos de deposito e de desconto, em es ta praça com-

1.nercial, são o corractivo dessa variabilidade que não. parece existir em o nosso cambio inter -
provincial. 

Ha fundamento s em as queixas vagas, mas constantes, de que os dotts bancos i1~glezes, esta-
belecidos na praça do Rio de Janeiro, concorrem para a béxa do C<tmbio? 

Não cremos que tenham fundamento taes apprehens_ões. As •1uaes dissipará um exame cahno d"a 
verdade das c ousas. 

Os nossos B ancos de deposito"e de desconto deve1·ão alargar a esphera de suas opet•ações, e crear 
çaixas fi liaes , ou agenc ias , com o fim de facilita1" as 1·emessas , e servir ao ·commm•cio, d lavoura, e 
á industria? 

São os bancos de depositá e de desconto, e suas caixas filiaes, agencias internas, ou inter-provin-
ciaes, que regularisam e aproveitam os capitaes dispoaiveis em favor do commercio e de sua appli:. 
cação a todas as fontes do trabalho e producção. E, por outro lado, por suas diversas o~erações, 

substituem e economisam o emprego do numeraria ou meio circulante. 

Quaes os motivos, por que as letrgs hypothecar·ias, entre nós, têm encont1·aclo difficuldades na 
sua circulação, e em localisarem-se co·mo titulas, que seio de renda ? Porque se conservam eUas 
abaixo do par ? 

E' uma questão de tempo e !le circumstancias~ Si não abundam os capitaes para g·raves misteres 
do nosso commercio e urgentes industrias, e outl'as fontes de producção, J;lão é natura,! que ayultem 
,os capitaes que procuram os títulos de renda. 

11° 

A organisação dos nossos bancos de credito ~·eal offerece as necessm·ias gar·antias, ou rese-nte- se 
de defeitos, que convird remediar? 

Não olvidam os nossos poderes publicos remover os obices, que a nossa Lei hypothecaria pó,de 
oppôr á segurança e progresso dos nossos bancos ele credito real. Tal é a adJudicação forçada., cuja 
revogação só depende de uma discussão em a nossa ca.ma:-a vitalícia. 

Convem que o B anc o do Brazil alarg-ue o circulo de suas ope;·ações de creclito rea.t, emprestando 
sob hypotheca a outros rnutuarios, alem dos fazendeiros de café, e mesmo a ou,tr·as it~dust"r:ias, 

corno .a fabril, a pastot·il, po1· exempto? . 
Parece que, em vez de o Banco do Brazil dever alargar as suas operações hypothecarias, e des-

viar-se mais dos fins, para que foi creado, outra é a dil·ecção, que lhe indigitam os saus intere;ses e 
os do paiz, isto é, o trabalho ou riqueza nacional, e o nosso Thesouro Nacional. 

20 
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13° 

Qual o motivo da rept1gnancia dos capitalistas e bancos para os emprestimos sob hypotheca 
de predíos ? 

Não podem dei:s:ar de concorrer para esse facto as circumstancias transitarias actuaes do nosso 
meio circulante, capitaes disponíveis e credito commercial, 

Por que razões os bancos e capitalistas recusam adiantar dinheiro sob caução de generos de 
pt·oducção nacional; não só de consumo como de expm·tação ? 

Assim como soffrem, pelas circumstancias, operações antigas do no>so commercio, a época não é 
favoravel para a iniciação de novas operações. 

Quaes os motivos, que têm obstado a que o commercio adopte nos pagamentos o uso dos cheques 
visados pelos bancos ou banqtteiros ? · 

Si, em cada paiz, as contas correntes, e outras operações de credito commercial não se familiari-
sáram nos habitas do commercio sem tempo e vagar, parece que não se deve duvidar da conquista do 
tempo para a aceitaÇão, e generalisação desta, e das outras operações de credito commercial. 

Concluindo esta imperfeita resposta aos 15 quesitos desta pal'te do vosso inquerito, que têm re-
lação com o nosso Meio Circulante e Credito Commercial e Rural, teríamos o mais profundo pezar, si 
os nossos mode>tos esforços não podessem corresponder aos altos fins da ·camara dos Senhores Depu-
tados, quando vos encarregou da melindrosa Commissão de inquerito, a que procedeis . São vossos 
quesitos de inquerito a lumi nosa interpretação das justas aspiraçõ3s a necessidades nacionaes sobre os 
graves assumptos que flzem o objecto do vosso inquerito. 

Cremos não serão mallogrados os patrioticos intentos da Camara dos Senhores Deputados, porque 
:oa vossos·sabios quesitos não deixarão de promover o necessario conjuncto de luzes, e de encontrar a 
esclarecida aceitação do nosso commercLo, classes productivas e illustraEI.as, e de nosso espírito nacionàl, 
para a solução de algumas das mais urgentes necessidades publicas em alguns dos diversos impo~tantes 
objectos do vosso inquerito . 
"' Pedimos ao Todo Poderoso que vos inspire e aos nossos Altos Poderes Publicos, para o bom exito 

dos justos desejos e pretenções nacionaes, quaes são, entre outros urgentes ebjectl'ls, pôr um paradeiro 
e um correctivo aos nossos soffrirrientos economicos e financeiros do depreciamento do nosso meio circu-
lante, e:s:trema baixa do nosso cambio, suas incertezas, vacillações e fl.uctuações, pela presença do 
papel inconvertivel . em o mesmo nosso meio .circulante. 

Em os heroicos esforços, que empregaram as gerações coRtemporaneas, para a solução de graves 
difficuldadea, acGumuladas em o decurso. dos secalos, e cuja natureza, sómente, agora, se póde, talvez, 

. avaliar .. . e comprehender devidamente, e que, só mente agora, tem-se, talvez, os meios de vencer, 
cremos que não serã.o os nossos poderes publicas, que negarão todo o seu contingente de esforços para a 
verdade da nossa moeda, e para a fixidez dos valores da nossa propriedade nacional e do nos::>o trabalho 
nacional. E temos a profunda convicção de que, o nosso commercio, as nossas classes productivas 
e illustradas, e o nosso espírito publico nacional estão em a ·elevada altura da nossa grave, actual e 
auspicipsa situação, , ~ das nossas justas pretenções nacionaes. 

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 1882. 

lllms. e Exrns. Srs. Dignissimos Membros da Commissão Parlam·entar de luq~erito.- Dr. Antonio 
·Maria de M irarida C astro . 
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Para o par do cambio inglez tornou-se o algarismo 27 e para o francez 353, augmentada naquelle e 
desprezada neste uma pequena fracção. 

Na columna relativa ao cambio portugnez está só indicadJ o premio que se deve pagar sobre l.00$000 
rle nossa moeda para ter iOOlJOOO em Portugal. 

O valor do marco reicbsmarlc foi deduzido da comparação da moeda de 20 marcos com o valor legal 
da oitava de ouro amoedado no Bmzil. A moeda de 20 marcos é de ouro do toque de 0,900 e pesa 
7,96õ grammas . O marco divide-se em iOO pfennin gs e vale em França fr. i ,23.c·45. 





PRAÇA DO GOMMERGIO DE PORTO ALEGRE 

Illms. e Exms. Srs. -A Directoria da Praça do Commercio tem a honra de remetter á Exrna. 
Commissão Parlamentar de Inquerito as respostas aos quesitos por ella apresentados, relativos á nossa 
tarifa, nossas alfandegas, meio circulante, transporte e industria fabril. 

A mesma Directoria. lamenta não poder offerecer um trabalho mais perfeito, devido á pequenez do 
prazo concedido para a sua realização. 

Deus Guarde a VV. Exms. - Illms. e Exrns . Srs. Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira, Dr. A. 
Felicio dos SaRtos, M. J. Soares, Dr. Adolpho Bezerra de Menezes, Dignos Membros da Commissão 
Parlamentar de Inquerito.- O Presidente, Antonio Jose Gil M ostardeiro.- O Secretario, Luiz (]. 
da Sit1Ja. 

Praça do Commercio de Porto Alegre, em 21 de Fevereiro de 1883. 

TARIFA 

A classificação das mercadorias, adoptada pela nossa Tarifa aduaneira, não é satis factoria. 
Entre os diversos defeitos notamo3 o principal, que é o excessivo numero de artigos classificados por 

um complicado systema de divisão de taxas. 
Encontram-se separadas muitas mercadorias identicas e muito semelhantes, que convem reunü· 

tanto quanto fôr possivel, simplificando- se a Tarifa, ··para evitar-se duvidas, questões e abusos. 

' Os valores officiaes das mercadorias em geral differem notavelmente dos preços correntes dos m~r-
cados exportadores, principalmente n 'l.s mercadorias de maior consumo, como, por exe!llplo, nas chitas 
(morim estampado): 1 peça de 50 metros, termo médio, custa 1 ;t; com 10 °/o para despezas de frete e 
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seguro, etc., ao cambio de 22, import:J. em 12$ ; pesa 4 1/2 kils., o que a 1$200 perfaz 5$400 que 
paga de direitos, fóra os addicionaes, portanto dá a razão de 45 °/6 , quando o artigo 515 da tarifa marca 
30 °/0 ao cambio par : a differença é de 55 °/0 , tambem fóra. os addicionaes, com estes é de cerca de 
91 °/0 , quasi tanto quanto custa no mercado exportador. 

As consequencias das differenças neste sentido, como em geral as taxas altas, têm sido acoroçoar a 
fraude, o con trabando e as peitas, concorrendo para augmentar a desmoralisação, que infelizmente se 
pó de notar em q uasi todas as repartições. 

O valor que deve servir de base á cobrança do imposto é o do mercado exportador. 
Oa preços correntes do mercado imfJortador não. podem nem devem servir de base para o calculo das 

taxas, principalmente em um paiz onde o meio circulante é moeda-papel inconvertivel, a qual 
occasiona fortes e constantes oscillações no cambio. Os organizadores da Tarifa têm tomado por base 
para calculo das taxas os valores das mercadorias no mercado importador, motivo por que em sua 
maioria os direitos que se pagam dão uma razão muito acima das que estão estabelecidas na Tarifa. 

a.o 

Nada de augmento de taxas, e sim diminuição em geral em todos os artigos, extinguindo-se os 
addicionaes. Os resultados da tarifa especial provam que a reducção nos direitos trazem o augmento ela 
renda, alem de outras vantagens de ordem moral. 

4,0 

Em geral os direitos específicos devem s€n· preferidos, adaptando-se o t 3rmo médio das diversas 
classes de mercadorias destinadas ao mesmo fim, compostas das mesmas ma terias. 

E' possível, mesmo certo, augmentar-se a renda do Estado por uma bem pens<tda r evisão da Tarifa, 
baixando-se as taxas, creando uma pauta breve, simples e moderada, acabando-se com o regimen do 
papelorio, diminuindo-se o numero de empregados e pagando-se-lhes bem. 

6,0 

As frequentes reformas da Tarifa antes têm sido cópias das anterioras do que verdadeiras revisões. 
Suas pequenas modificaÇões têm sido mais no sentido de vexar o commercio, do que facilitar o seu des-
envolvimento, e sem proveito para a industria nacional, nem augmento da renda do Estado. 

Os direitos da Tarifa actual são mais que protéccionistas, e por isso collocam a industria nacional 
em um circulo acanhado, contando com a protecção das altas taxas. 

Não trahm em geral de aperfeiçoar G seu genero pela luta da concurrencia, permanecendo na 
rotina ; uma das protecções que precisa é diminuição ou extincção dos direitos das materias primas que 
não se podem obter no paiz. 
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s.o 

As influencias que as oscillações do cambio têm exercido e podem exercer sobre o pag-am:m to dos 
impostos aduaneiros é o natural. 

O meio de remediar o mal é acabar com a moeda-papel inconvertivel. 

9.0 

Sim. Podem os poderes publicos facilitar o movimento interprovincial de fundos destinados ao 
pagamento dos impostos aduaneiros e ás transacções mercantis, por meio de saques, sem o onus sello 
para o tomador, que sejam aceitos nas repartições arrecadadoras, em paga mento de impostos ou pagos 
ern dinheiro pelas mesmas repartições, d vista da apresentação dos saques, sem mais foemalidades . 

10.0 

Para esta província é de rigor a tarifa especial q ~e já tem, cuja!'! t axas ainda precisam ser redu -
zidas; seria de immensa vantagem si por meio de tr.t tàdo com os Estados vizinhos do Prata pudesse 
obter- se medidas aduaneiras que impossibilitassem o contrabando. 

11. 0 

Os r esultados da adopção da tarifa especial para esta província têm sido : 
i. o A conservação do comrnercio licito, que sem elh já se teria aniquilado de todo na luta com o 

contrabando. 
2 .o Augmento da renda, como prova o quadro demonstrativo da r eceita dos direitos de importação 

aerecadados pelas repartições fiscaes da província, nos tres ultimos exercícios anteriores á promulgaç:lo 
da meema, e nos que se s~guiram depois de sua execução, o que, comparado, apresontJ. um accrescimo de 
renda de 28,2 °/o; notando-se que ainda é maior este accr·escimo tomando-se em consideração que no 1o 
semestre do exercido de 1878-1879 ainda não vigorava a tarifa esp ecial. ( Appendice sob n. i. ) 

Além destes tem tido mais o r esultado de localisar o contrabando na província, pois sem a tarifa 
especial elle teria invadido todo o Imperio, porc1 ue então as mercadorias não estariam sujeitas ás taxas 
differenciaes que têm de pagar, quando reexportadas para outras províncias . 

Si ainda o contrabando pela fronteira continua, tendo toma lo ultimamente maior desenvolvimento, ~ 
devido em parte ao mau estado em que está a barra da província , e pehs facilidades que encontra em 
obter guias na Alfandega de Uruguayana, que servem para legaliza t• o transito pela Campanha das 
mercadorias introduzidas fra udulento.mente pela fronteira, e porque as taxas da tarifa especial aiada 
deixam margem para lucros ao contrabando, principalmente, t•epetimos, com as facilidades que tem em 
obter as taes guias naquella Alfandega . Além disto, comprehendendo a tarifa especial sómente 36 ar-
tigos, ficam acima de 1,000 artigos da tarifa geral, entre os qua< s o contr:J. b?.ndo encontt·a diversos de 
grande lucro . Portanto, para combatel-o, é necessario, além de medidas fiscaes, exting uir os addi-
cionaes da tarifa geral, : eduzir algumas taxas da tarifa especial e augmentàr o numero do~ artigo;; que 
precisam ser incluídos nella. 

Juntamos uma relação destas taxas e artigos. (Appendice n. 2.) 

12.0 

Este quesito está res pondido pelo 3° : os direitos ad:licionaes servem par~. complicar o processo dos 
despachos, e tambem encerram perigos de ordem politica, pela facilidade com que o parlamento os 
altera, para augmentar a receita, concorr endo assim tambem para fazer illusoria a razão da taxa . 

21 
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ALFANDEG-AS 

1.0 

A classificação das nossa Alfandegas e a base para ella adoptada, não é a melhor. Quanto a esta 
Proviu ia, a Alfandega de Uruguayana devia ter uma classe mais elevada , afim do ser dotada de um 
pes oal mais habilitad , pMa podet• fiscalizar melhor n ex. tenstt fronteira daquella zona. 

~ o ·-· 
Em geral não é satisfac tori& a or ganização, numero, condições de habili tações e vencimentos 

do pessoal das nossas Alfandegas e Mesa de Renda · por exemplo : as classes de guardas e officiaes de 
desca1·o-a , que são os primeiros fts c:tes, têm vencimentos tão mesquinhos, que é quasi impossível viver 
só delles . Um dos maioras defeitos ó o g1•ande numero de empregado> mal pagos ; os maios de cor_ri-
gi l-o, d pagar melhor, exigindo mais habilitações. 

s.o 

O modo de verificação das qualidades das mercadorias para o calculo do imposto é acceitavel, de-
pende, porém, do bom senso e pratica do ser viço do empregado das verificações . 

Os r ac ursos facultados pelo Regtllamento e mais disposições em vigor par ecem sstisfactorios. 
A alçada fixada pelo Decreto n. 5644 de 24 de Dezembro de 1870, art. 3° , em 400$000, para as 

Alfand_egas do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará~ Maranhão, não é a mais 
justa, desje que é igual par<~. Alfandega.s de_ i " e d-3 za ortlem. 

Como na fórma. do art . 559 :s 2° do Regulamento ms questões de classificações a alçada reg ula -se 
não pelo valor das mercadorias, mas pela differença de direi tos em uma e outra qualidade controver -
tida, succede que raramente nas Alfandegas de 2"' ordem se dá o caso de r0curso ; convem, portanto, 
manter aquella alçada de 400$000 para as Alfand,>gas de f a ordem, e fixar em 200$000 para as outras. 

As medidas adoptadas pelo Regula.mento e mais disposições em vigor, seriam suflicientes 
para impedir o cont.t·abando , si as taxas da tarifa não fossem em geral tão altas a ponto de em alguns 
artigos tornarem-se prohibitivas, animando assim o contrabando, que neste caso até certo ponto é des-
culpavel, trazendo, porém, os inconvenientes ele excitar costumes contra ries á Lei; si isto acontece no 
geral, então quanto á província do Rio Grande do Sul, pelas condições especiaes em que se acha em re-
lação ás outras, o mal cresce de importancia, porque com uma extensa . fl'Onteira com os Estados vi-
zinhos é impossível evita;· o contrabando, animado por taxas tão altas . Tan to é que, conforme consta; a 
companhia da estrada de ferro do sul, subv~ncionada pelo pro prio Governo, incluiu em seu prospecto, 
como fonte de receita, o transporte de fazendas contràbandeadas . 

6.o 

O serviço de descarga na Alfandega de Por to Alegre não é satisfactorio por falta quasi absoluta de 
meios adequados ao movimento do desembarque das mercadorias, que é feito com muita lentidão; não ob-
stmte as embarcações pagam um pesado imposto de docas , que não existem . 
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)/',o . 

Não offerece inconvenientes o modo de calcular o p ~so liquido para pagamento dos direitos, esta-
belecido pelo art. 24 das disposições preliminares da Ta!'ifa; coa vi ria , porém, com relação ao peso li -
quido real, tornar claro o que se entende por ma terias indispenaaveis para a conservação das mercadol'Ías" 
e que fo rma com ellas como que parte in tegrante. 

O serviço das capahz!as aqui é mal feito por falta de edificio·; apropriados, sendo por isso neces-
sario armazenar as mercadorias em edificios acanhados distantes uns dos outros . 

Pa1·ece que o Decreto n . 6384 de 30 dé Novembro ele 1876, que org anizou as juntas e insp <) CLorias 
commerciaes, satisfaz e que não são por agor:1 neceasarüs novas in tituiçõe3 a uxiliares do commercio 
e da industria . 

]. Q ,o 

Não podemos indicar como eleve · ser organizado o serviço da est·,ttistica, roas é aerto quo ac tua1-
mente si elle exis te, não é nas condições exigidas por tão util quão importante materia. 

11.0 

O edificio da Alfandega de Porto Alegre, além de ser velho, acanhado e d.espido de garantias de 
seg urança, está em tal estado de ruina, que não ha mais meio de evitar a avaria das mel'cadorias pela 
chuva . A Alfandega necessita absolutamente de edificio novo e convenientemente co nstruido, munido 
dos necessarios meios de descarga e transporte das mercadorias do tr&piche para o arroa:r.em da repar -
t ição . 

BANCOS E MEIO CIRCULANTE 

1 .o 

Não ha abundancia nem àeficiencia de meio cü·cn lante . Si ell.e esta depreciado é pela f.tlta de 
confiança , pelo r eceio de novas emissões, aggravado pelos abusos dos Govemos, reco r rendo a esse meio 
sem autorização do poder competent0. 

Não se póde fixar os limites dentro dos quaes a nossa circulação fiduciaria deve conservar- se ; 
convero acabar com ella sub>ti tuindo por papel bancaria conver tivel. 

A falta de nuroet·ario que em certas épocas se sente na praça do Rio de hneiro e em outras do 
Imper io não provém da deficiencia do meio circulante, ·nem das difficuldades da> remess1s de dinheiro 
de umas para outras praças, e sim. influe para ella a si tuação financeira das mesmas praças, segundo 
sua maior ou menor impot'tação ou exportação. 
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Tambem ás vezes influe a imprevidencia do Governo deixando de habilitar as Thesourarias das 
Províncias com fundos p:tra fa~er os pagamentos tanto das despez.ts como de tl'oco das cedulas que 
ma.nda recolhe;· marca.ndo pt·azo fatal. Est3s ca.sos já pol' divet•sas vezes tem-se dado nesta Pl'ovincia, 
occasionando grandes tl'anstol'nos nas tr::~nsacçõeo em g eral , e descredito par a o proprio papel-moeda. 

3. 0 e 4 . 0 

E' claro que o estabelecimento de fil iaes facilitará. a remessa do numeraria, mas estas fi liaes serão 
creadas pela propria in iciativa dos bancos e em vit·tude da nova lei sobre sociedades anonymas, desde 
que o estado fi nanceiro se torne normal, ce~sando o depreciamento da moeda -papel. 

S .o 

O resgate de papel-moedl de v ser lento, porotr.. começado qua!l to antes. Seria prefel"Ível que foss e 
Jeito com os saldos dos orç1mentos, e na falta destes saldos, por meio de operações de credito que per-
mittA.m a creação de um banco de circalação com filiaes nas Províncias, encarregado do resgate, 
ficando estabelecido qu3 o Governo em caso algum far ia novas emissões de papel-moeda. 

6 .0 

O que determina o curso do cambio entre nós e o balanço commercial da importação e exportação, 
sendo uma das principaes causas, para sua baixa, o papel-moeda inconvertivel . 

O carribio val'ia pouco de provincia a pro"Yincia, apres3ntando apenas a differença correspondente 
ao frete do dinheiro. 

s.o 

E' fóra de duvida que os Bancos Inglezes aproveitam habil mente o ensejo que lhes é offerecido 
pelo depreciamento da moeda- papel e pelas constantes pertul'bacões produzidas pelas compras de cam -
biaes, favoravel para elles e em prJjuizo do commerci0. 

9.0 

Para o effeito, basta a influencia benefica da nova l ei sobre sociedades anonymas e desde que 
cessar o estado anormal a que nos rednziu a inconvel'tibilidade effectiva da moeda-papel, por si 
alargarão os bancos a esphera de suas operações. 

Toda a intervenção directa do Governo em as~>umpto tendente a estabelecimento de credito, é 
condemnavel e perniciosa; eventuae3 favores officiaes dão sempre resultado contraproducente. 

10.0 e 11.0 

Nes ta Província ainda não es:.istem bancos de credito real ou hypo thecario, por isso não são 
conhecidas praticamente estas operações. 

E' questão de iniciativa do Banco e o Governo nilo deve, ou, pelo menos, não devia ter competencia 
para intervir nas resoluções do grande instituto de credito por esta ou qualquer outra fórma. 

As relaçõe-, com o Estado são o maior per igo que ameaça o Banco do Brazil. 
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13.0 

O motivo é, alem da falta de um cadastro, que fixe o valor official, ser tortuosa, cheia, de reti-
cencias, accessivel a todas as chicanas e absolutamente inhabil a nossa legislação hypothecaria, que em 
vez de garantir os interesses do credor parece mais feita para prestar auxilio ao mau pagador. 

14.0 

O Banco da Província, estabelecido nesta capital, não tem recusado adiant!Lr dinheiro sobre caução 
de generos de producção nacional. 

1~.0 

·Os cheques emittidos contra esse banco são acceitos em pagamento pelo commercio desta praça; 
por is >o. não occorre o facto a que allude este quesito . 

MEIOS DE TRANSPORTE 

Sim. O nosso commercio intermediaria de importação luta com difficuldades, por falta de meios de 
communicação. 

Sim. O nosso commercio intermediaria de exportação luta com as mesma.s difficuldades, sendo as 
principaes o mau estado da barra e os bancos de arêa da Lagóa e do Guahyba. 

A maior difficuldade com que luta o nosso commercio a retalho é o contrabando. 

Sim. Ha necessidade de medidas legislativas que regulem a ma teria. 

O transporte terrestre entre nós acha-se em condições primitivas : é feito em carretas, unicos 
locomotores possíveis na ausencia absoluta de boas estradas, regulando os fretes de i O a 20 réis por @ 
por legua. 

A unica via ferrea que funcciona na província é de 50 kilometros, entre a capital e as colonias 
de S . Leopoldo , achando-se em construcçãoa. estrada de ferro do norte, de Porto Alegre a Uruguayana, 
e a do sul, da cidade do Rio Grande a Bagé. 

Esta em condições muito adiantadls a navegação no interior. da Província : · mais de 40 vapores 
tran~itam os nossos rios e lagóas, a par de um grande numero de embarcações a vela ; são relati-
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vamente altos os fretes, nriando de 3 a 10 réis por @ por legua, devido aos muitos obstttc ulos, como 
bancos de area, bai:s:ios, etc., etc., que a nossa naveg-ação interna 'encontra a todos os passos e cuja 
remoção na verdade seria facillima. 

A liberdade de cabotag-em ás bandeiras estrang-eiras deve ser mantida . Sem ella, es ta Provincia, 
que exporta em g-rande escala, pela barra do Rio Grande, g-en'lros de primeira necessidade , como xarque 
e cereaes, teria de pagat• fretes elevados, assim como o commercio estaria na dep :nclencia dos pt·o-
prietar ios ele navios, os quaes, alóm de levantarem o preço dos fretes, haviam de apt·oveitat• em 1° 
logar para · si as conjuncturas dos mercados, monopolisando a exportação . 

Si os nossos fretes, ainda assim, com a livre cabotagem, são relativamente altos, é porque a nossa 
barra não admitte senão navios pequenos, e seriam seguramente o dobro com a marinha mercante 
nacional só em campo, ou em logar de 200 a 250 r éis que pagamos hoje por @ desta capital ao 
Rio de J"aneiro, pagaria mos 400 ou 500 réis. 

Durante a secca do Ceará assumiu g'l'andes proporções a exp01·tação de farinha de mandioca, a 
qual, sem o auxilio dos navios estrangeiros, ter-se-ia tornado quasi impossivel, á vista da repugnancia 
dos nacionaes de acceitarem fr·etamento para os portos situados ao norte de Pernambuco, emqnan to 
que os estrangeiros se suj eitaram a descarregar em qualquer parte da costa até o Maranhão . 

Como medida de protecção a marinha mercan te nacional, leJUbramos a red ucção dos direitos sobt•e 
o s artigos: de seu apres to, que o commercio designr. por « Maçames » etc. 

INDUSTRIA F ABRIL 

s.o 

Uma das maiores difficnldades com que luta a industria nacional é a pre fer enci;t que o Governo 
dá ao genero estrangeiro nos fornecimentos necessarios para o exercito e a marinha. 

Si o Governo dér preferencia ao genero nacional em identidade de condições , facilitara muito a 
acquisiçã0 de capitaes, braços, machinas, etc. etc . , mor men te si os fornecimen tos forem contratados 
por prazo maior de um anno. 

O que prejudica em nossa pauta o desenvolvimento da industl'ia fabril, são mtütas t~xa> de ca-
racter propriamente proteccionista, a cuja sombra veg·eta a industria respectiva sem faze r esforço por 
progredir. O clamor pot· dire itos proteccionistas é, na grand9 maioria dos casos, menos justificavel, 
porque infelizmente já é a nossa pauta mais que proteccionista. E' um erro economico querer- se acli-
matar li força de direitos protectores, em um pai~ nOI'O como este, industt·ias que não podem medl·ar sem 
auxilio artificial ; toda a industria de estufa é ruinosa ; obriga o con mmidor a pagar caro o que podia 
comprar barato, e impede que a actividade se dedique a industrias que as circumstancias do paiz 
permitt9m, utilisando o que a naturaza lhes fornece em mabrias primas e em agentes g ratuitos . Não 
obstante, ha alguns artigos que com vantagem podem ser produzirias no paiz e que necessitam de fa-
vores da pauta. Estes serão indicados no quadro annexo. (Appendice n. 2. ) 

11.0 

Não ha nesta capital ensino profissional d'l. industria fabril. · Existem apenas duas aulas 
nocturnas para operados, qu ; prestam acanhados serviços. A i ndustria nascente ainda não tem forç.as 
para organizar a expensas suas o ensino profissional. 
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. 1,2,0 

'A recente lei sobre sociedades anonymas ja re mediou uma parte da s necessidades em questão 
E' entretanto necessario modificar- se as disposições legaes sobre locação de serviços para facilitar 
braços a industria. 

No final do appendice n. 2 estão not1dos os artigos que, pai-a favorecee a industria nacional, ne-
cessitam de reducção ou isenção de direitos, e o appendice n. 3 traz a desc l' ipção das nossas fabricas, 
salvas algumas lacunas, pela repugnancia que as partes têm de prestar esclarecimentos. 

Eis as resflOStas da Praça do Commercio de Porto Alegre aos quesitos postos püa Commissão P ar-
lamentar relativamente ao nosso commercio e industria, que ambos p.3dem amparo aos poderes pu-
blicas para o seu desenvolvimento e engrandecimento. 

Fizeram parte da commiscão encarregada de reunir os dados para o presente trabalho os Illms. 
l:3rs. Carlos von Koseritz e José Pedro Alves _ 

Porto Alegre , Província de S . Pedro do Rio Grande doi Sul, Fevereiro de 1883.---. A Directoria da 
Praça do Commercio: Antonio Jose Gonçalves Mostar-deiro, Presidente. - Augusto Eiras, Vice-
Pre;idente. - Luiz C. da Silva, Secretario. - L. Ebssen, Thesoureiro. - Ze(erino Ha ensel. - An-
tonio Joaquim de Car-valho Bastos.- Joaquim Guimar-ães Chaves & Filhos .- H. Lindris .- João 
Daniel Collin. ---: Antonio Jul io de Carvalh?. - Carlos J. Schilling. - M. F. Slundt.-Edmund 
Feltsche1· . - Joh. Ar-etz .- Joaquim Gonçalves Bastos Str-utz. 

• 
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APPEN 
Quadro da renda de importação · arrecadada pelas repartições 

posteriores á promulgação anteriores e nos 
fiscaes da 
da tarifa 

I 
I 
i 
I 
I 
I 

Exercicio de íS75-iS76 

Direitos de im portação para consumo .... ....... . .... ... ....... . . ..... .. . 
Expediente dos generos livres do di reitos de consumo .... . .... . ..... ... . 
Armazenagem . . .. . ..... . . ...... ... . ..... . ...... .. ............. . ... ... . 

;_Exercicio de iS76-íS77 

i· ~iroitos de importação para consumo, ................... . ..... . . .. . .. . 
; 1 Expod toote dos goneros livres do dll'ettos de consumo .............. .. .. . 
i Armazenagem ...... .. .... ... ..... ... .. . ... ..... . . . . ........ ... ....... . 
; 

I Exer·cicio de íS77-iS7S 

i Direitos de importação pa~·a consumo .......... . ...................... . 

I' i Ex pediente dos genoros li..ros de direito do r.onsumo ..... .... . 0000 . . .. .. 

: Armazenagem ... .. .. .. .. .... .... .............. ....... ... .. ... . .. . . .. . . 

I 
Exerci cio de iS78-iS 79 

Direitos do importação para consnmo .... ..... . ....... ...... .... . ..... , 
Expediente dos generos li vros do diretos de consumo ... . ...... . ....... . 
Armazenagem. . • .. .. .. . . . . • . • . • .. ..... . .. ........ oo ..... . ....... . ... . 

11 EXero<c>o de >879->SSO 

11 Direitos de importação para cons~1mo ..... . .......... .... ... . ... . .... . 
, Expe!h ente dos goneros livros de dtre1tos do consumo ....... . ....... .. . . i Armazenagem .... • ... . .•......•...... ............ . ....• •. ... ... .....•.. 

I 
I 

~~ Exercicio de íSSO-iSSí 

l Direitos do importação para cons~mo ....... .......... ... .. . . ..... .... . 
i .. Expediente dos goncros l tvre.:; do úJreitos do cous umo ...... . .......... . .. 
i; Armaz enagem .... 00 .. .... ..... .............. . ..... . ............ . .... . . . 

li . 

ALFANDEGAS 

RIO GRANDE PORTO ALEGRE . URUGUA YANA 

L070:675,~5H ' i80:995,r.ll•9 
1 :i24,SV.O 2 :0:i7852'• 

1-----
H: 58417560 8~58~ 199 

-----
!.083: 384B5H i83:87~B472 

2. 009 : 0958504 
22:123 ;939 

935: 963,)82'• 300: 432)/669 
4 70,$363 1: 452.~263 

12 :955,j993 1 : 534,~9!0 18 :293$066 
1------ J -----

2 o 049: 512!3'09 94.9:390,t;i80 30~:419,j81,2 
1------

i. 6i4 :0018295 767 :749,S!H6 355:0018018 
28:6'•·484!.7 46387[10 1:3118570 
i 5: i65J 195 i2:i7íJ918 1. :9036374 

i. 717:8l08937l---78_0_:_3\-ri-,l-62-'• __ 3_5_8-:2-1õ-',r.l_6_2 

L948:1.52,s9H L405:485_H078 314:8848807 
36 :H2.~833 i: 389,S147 1 :5251!603 
i8:756$101 i8: 537J 67i 2 :2638649 

2. 003 :022,)'11·5 i. 425: 4H~896 3i8:674~059 
------

2.1.06:552,,1\69 :1.678:9595699 285:7368302 
34:6208310 i 7: 812,j539 i:768B5I0 
25: 3668912 17:985$597 2:730$121 

2 .1.66 :539889 1. i. 7H:757,\1835 29o: 234.n933 

i. 762:285HOlõ 1-676:797$762 321 :9898i51 
35:3238301. 1.0:2068350 2:9971J522 
24: 966;$61.1, 34 :824,:660 3:72 18640 

L 822:571•$930 i. 721.:828,, 772 328 : 708fl313 

Observação.- A arrecadação d 01° semestre do oxorci cio do i878-i879 foi feita pela tarifa gora i. 

Contadoria da Thesouraria de S. Pedro, 1.2 de Jar.oiro do 1883 .- O 3o escripturario, J oiio F elix Silveira d• Carva!ho. 
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DICE N. 1 

provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul nos tres ultimos exercicios 
especial pelo Decreto n. 7101 ele 30 de Novembro de 1878 
-

'I MESAS DE RENDAS 

I 
TOTAL l 

I 
I 

SANTA S . JOSÉ I 
JAGUARÃO VI CTOR IA 

S.A.NT 1ANNA ITAQUY DAG Ê S. DOR J A PELOTAS QUARAUY D. PEDRITO DO NORTE 

I 
I 

!4:8678094 1 :421/j509 i77,)415 !.92i 360 3:530$482 " H li 8 /j 3.iH: 274/14 43 I li ~ IJ 2:960 .336 lí 3798954 lí ~ ~ il 32 :5548336 
ll /J 8 15 IJ 15 ~ 36 :761,~5 65 I 

--- --- --- --- --- I 
1.4:8671J094 i :421.$509 17784i5 3:1528696 3:5308482 379~954 li .~ IJ s 3.2>0 :590,}31.'• 11 --- --- ---

1.5:738~6'•2 l! 888h939 /J ! 5;1488 27[,720 56~868 i) !l ,) 3. 262 :21.9,5651· 
B li 73,;805 2:5981JH2 /} 303$624 lJ íJ B 27 : 022ji06 
IJ ~~ 8 .~ lf IJ 8 , 8 8 32 :7838969 --- - -- - - - - - -

15: 738{)642 iJ 962!l744 2:598,~ 11.2 1.5,)1.88 3318344 56$868 lJ ,s fi 3.322:025,1729 --- --- - - - ---

!.2:033/l987 323A085 i :6858169 8 86~"904 ~ 918861. 208,S770 8 íJ 2.8H :958,)005 I s /) 451 51.80 2 :210n228 ~~ 373fl,747 B s $ .~ 33:4545962 
8 8 IJ li i! IJ IJ lí r5 29: ~4 6,~1.87 --- --- --- ---

12: 0331S987 323E085 2: 1 36,~31,9 2:2l.O!J228 8623904 3731J747 9l.{J861 208$770 .~ 8 2. 874, 659J454 1 
--- - -- - -- ---

8: 1.03h5W lí !. : 357,$907 25 1~500 2:1.60~879 !9$440 29:0831J929 li !. :6675528 lJ 3. 7H :1.67}j5!.9 

I .~ lJ 82 1. ,~895 2:024 264 z H2~290 3~000 787~530 H0,~600 8 42:91.7 ,~1. 62 

lJ .~ r1 ~ 11 37 :185 6 lJ 11 39:5U.4S906 
--- --- - - -

8:1.03EM9 8 2::1.791$802 2:2751J761, 2: 1.60ffil79 l.GI.lJ730 29::12.4$H4 787iJ530 I. :7788{2g lJ 3. 793:679$587 I --- --- --- --- --- f 
I 
I 

9:1,748203 
~ i :548b77!. 6,5750 .~ 2651J259 5S:8551J06-l i91J900 lJ ,5 l..iH ;1,1.8,5614 11 1,56BI,tJ 6S8lJ629 2: 360,570'• i! 304;)1.60 1. : 168,)3U8 ! :08fí,5.628 8 1,9500 60:2668731. 

.~ I! lJ 11 IJ 8 284/15!.3 lí fJ 15 46:367,~1.43 
--- --- - - -

4.248 :052W•88 !i 9 : 9 30,~646 15 2:2371J400 2:367.'1'·54 .~ 56J[JH9 60:3J71J882 i :l.05fl528 1$ 1$500 - -- --- --- - -- ---

I! 
9:71.9~6i2 1: 5H,)86i . 753~306 2Já700 iJ, i : 1,36,~395 :165: ü43,~034 929~000 

61J900 {J 3 .940 0638736 11 726§:190 {; 680 346 1: 7535972 {j l,5flai20 !.: 5i08597 ,)396 fJ 54:61·3~79ó 
fi IJ ~ 1•9$l6i IJ i> 3:251í,~487 IJ 15 8 6j,8 17/1562 ---- --- --- --- ---- - -- r, . 06 1: 525,~092 1! W:44GS802 :1:5!1.,}861 1.:43M652 j :823,~833 .~ l :8921JH5 !70:3691JH8 929,~000 7S296 .~ 

i! 

22 
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' APPENDICE N. 2 
Relacão dos ar tigos da Tarifa especial, que precisam tm; reduccão nas taxas 

"' "' "' r"l o Q o 
c:: E-< o MERCADO RIAS < r:;; ~ Q •< ":;! z c:: N 
:::> Ã ... 
z :::> c:: 

C lasse 1 5 . - ALGODÃO 

478 Baotilhas, flanollas o pellucias • • ... . • . ... . . . • Kilogr. 600 30 % 
48~ Brins o riscados entrançados ou á imitação 

tio lona; cassi netas, castores e tecidos 
600 somelbanlos ... . .. • . .. • . .... . .. . . .. . •. . . 

502 Fustõos, musse linas o sotinotas -lisas .. . .. • . . . 1B000 20 % 

~ incorpados, imitan do o brim . ... . . 600 30 % 
5!4 Motins . .•• 

1
lustroso, propri o pam for ro •. . •.. ' lo30 20 % 
de qualqueo· quali dade .... •. .. . . 800 . 

\ti ntos ou ostampados com o pro - _ 
paro do cambraia, imi tando 

Morins ... ( cassa, vulgarmente chamada 
1 ~000 batistas ... • . • • . ........... . •.. . . Estas morcadorias de,•iam ser rou-

não espocilicadas .. . . . • .• . • ..•... . • 800 . oi das om um só nu moro ou art.igo, 

~lavrados , do listras ou xadrez . . .. ! i,)OOO 
pagando todas uma só taxa, que . . do v e ser da 500 rs . por ki logram-

gornmados ordinarios, brancos, ma. O quo dá termo médio a razão 
517 Panoiohos tintos ou de c~ros , po·oprios EÓ-

430 
do 20 %-

~ monto para fo~ros .... . . . . ... .. . . Nesta numero tam bom póde ser com-
estampados, o outros não espo-

800 
prehend ida a cassa grossa, propri a 

cificados ........... .. .... . . .. . . . para forro, do a rt. 487. taxada por 

~""'". "'" .. """'""'"· ... ... .. 600 
530 rs. o kil ogo·amm a. 

lavrado ou ad amascado uão el as -
30 % 

51.8 Panno . • · · fcls~~~~~\ro·p;i~· ·p~ ;~ iõ~ih~·; · Õ 
. i ,jOOO . 

l ençóos .. . .. . ... .. .... .. . .. . . . . 1)600 . 
listrado, proprio para ponche • .. .. . 8900 . 
Í até i2 H os em 5 millimeto·os (4) .•. $500 25 % 
do ma1s uo i 2 fi os, 1dem •... • . . . §750 

5'!3 Riscados .(" mais do i5 fios , · idem . .... . . . iBOOO , 
lavrados ou adamascados, de 

, listras ou do xadrez .. ...... . ... . i ,$000 20% 

4-79 Barojes,Larlatanas, lpesando !00 metros qua-
grauadmes c ou- drados 4 kil. ou monos .. . 3S330 20 % {Uma·_ysó taxa i [;!800 por kilogr amma tr~stc!; •dos~ber-~pesando iOO motros_qua-
to.d. nao cla.stfi- drados ma1s de 4 k1 l.. . . . ! 8670 . r azao 20 % 
ca os. 

grossas, lisas, do listras ou de 
/ xadre1, brancas ou de côres, . .~53() . Esta classe deve ser reunida cam as I proprias para forro .. . •. . • •. . mercadorias qu e deviam pagar 

500 rs . I , .... ,. "' 
do qua lquer 011- ~~~d~~ 1,\~f.~ 
t ra qua lt dade, ou menos •. . . 3$330 . 
" "'• '"'""•(,.,..,, moi• ada mascad.sou do 1, kilos • . . . i$670 . 
bordadas ll o om córt es do 
tear ; de xa -{ vostidos do 

487 
c .... ' • ' ,, .... '" """l''"· ,; .... cambra1as ., ou do sa l ~1cos, cas ou coifas I .. ,.. .... ". .... . ... ,.. .. . 

nscadas ou 03 - foi tos . . . . . . . . 3J330 . 
tampadas. em t iras e en -

-, tremoios .• . . . 2/J670 . Uma ~ó taxa, 2§500 por kilogramma, 
,posando i 0 0 razao 20 % 

\ """"' , ... 
1 

drados, 4 kil. 
ou me.nos _ . . . 55330 . 

pesando ma is 
do 4 kil os . . . . 2h670 . 

\,bordadas á mão om córtes de : "" ........ ( .. ,.,, .. . ,, 
sal as , de tou-
ca3 ou coifas 
o outros en -
feitos .. .... . . 6a61o . 

om liras e en -
tromoios . . . . . 51J330 > 
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MERCADORIAS 

488 Chales, mantas e lenços pagam 800 rs. c :1.$200 

, comprim. no pé . Duz.-par ~
ató 20 conL. do 

!
cur ,as . do ma1s de 20 cont. 

M~:gifi~~~a~~ - ~a::o:~. -~~~:.·. ·~~ , 
. . éom-prim. no pé . • 
comprtdas dfd~J~i·s· ~.o.~~ .c.e.~t: 

513 

5:1.5 Morins, madapolõos, brctanhas c irlandas 
brancas . .. . . . .• . . .. •.• ..... • ...... . 

M7 Panninhos lisos brancos, do qualq uer quali-
da de ..... ....•... •... . •. . . . .. ..... . 

S:I.Sj Panno corado . ..........•.. . . . .. .. ..• .• . • .. 

)- Panno· crú, li"so e cntrançadó; a 350 o 400 rs .. • 

524 
~
g~~~;~s, :~~~ 
trabalhado· 

do meia res .... • .. . 
do qualquer 
outra qua -
lidade .•. . 

Roupas fo1tas. Camisas li i s a 5 ó u 
de qnaos- com · pré -
quer on- gas .. - . .. 
Iras te - idem idem 
cidbs. com pei-to 

liso . ....• 

Cl.asse :t6.- Li 

544 Alpacas, cassas de lã, li! as, durantos e antros 
tecidos semelhantes não classifica-
dos, lisos, lavrados ou adamascados . 

546 Baetilhas e flancllas~l~~~~~~~ ~.o~:~~~;~~~~: 
556 Casimiras singelas, com ou sem mescla do 

seda' . . .-... . ...... ... ... ...... . .. 

565 Damasco ... _ . ........ . .. . . .... . ..... .... . . 
57~ Morinós, cachemiras, princotas, sarja sara -

finas, gorgorõcs, riscados entran-
çados, royal selim da China o teci -
dos semolhani<!S .• . ... .. •... . . .. . . 

578 Panno de qualquer qualidade .... . •.... • . . .. ' 

556 Casimiras dobradas, com · ou sem mescla do ' 
seda .. . . ... •.... . • . . . .......... .•• 

578 Panno abaeLado incorpado, proprio para 
tropa; piloto, castOr o semelhante 
inclusivo o proprio para ponches ... 

Kilogt· . 

Duúa. 

Kilogr. 

574 Meias curtas c compridas, que pagam 600 rs., 
:1.!)200 o2JS400.. .. .... . . . .. .. . . .. . .. Duzia. 

582 Roupa feita não especificada . . ... . Kilogr . 

300 

600 

600 

:t.S200 

600 

:1/JOOO 
600 

900 

9SOOO 

:l.ty.i(} 

:l.,s200 

2a2oo· 

2/J200 

i,SOOO ' 

o 
'""" N 
< c; 

30% 

3ú% 

20 % 

30 % 

-

Um;, só taxa, 800 rs. por kilogram-
ma, razão 20 %. 

Só duas divisões, cut·tas o tompri -
das, tom an do-se por ba•o lodo o 
comprimento da moia, sendo con· 
sidoradas curtas até 60 contimo-
tros, estabelecendo -se só duas 
taxas, a sabor : para as Curtas 
450 rs o para as compridas 900 rs. ! 
por duzia do pares, razão 30 % · 

(uma s·ó taxa de t,oo rs. por 
) gramma, razão do 20 %· 

kilo-

Uma só taxá ~o 250 rs. por kilogram -
mo, na razão do 20 % • 

lema só taxa de iB-JOO po•· duzia, 
) razão do 30 %. 

}uma só taxa pagaudo 4.5500 por 
\ duzia, razão de 20 %. 
) 

Uma só t~xa do 18200 por kilogram-
ma, na razão do 20 % . 

)

Uma só taxa do 800 rs . por kilo -
gramma, na razão do 20 %, con-
siderando-se dobradas as casimi-
ras_ o o panuo incorpado quo pe-
zarom ma1s do 300 gTammas o 

., metro quadrado. 

~
só· duas divisões curtas o compri· 

das, tomando-se por base todo o 
comprimento da meia, sondo ,con -
siderado cu rtas até 60 con timelros, 

( 

ostabeloconcto -so a taxa para as 1, 
cu rtas 900 rs . e para as compridas 
l.,SSOO, que dá a me~ma razão de 
30 %. 

As taxas ostabolocidas de ihSOO, 
4,)200 o 51~000 são exorbitantes; 
dão uma razão do 50 a 80 %: de-
via-se rouqir tudo om uma só taxa 
de' 2~000 por li ilogramma, dando 
termo médio a razão do 20 %· 

Bordada ou énfoitada ad valo1·em, 
razão do 20 %. 
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Artigos ela Tarifa geral que precisam entrar para a especial com as necessarias 
- reclucções 

ThiERCADORIAS 

O .lasse 3 ,a- PELL RS B coonos 

(do p~ i li ca, i nclusivo as do pea1L de 
49 Luvas. _) Sue do .. .. .. .... ... .......... .. . Duz.-par 

· ~d o camurça, castor o semolhan to> .. • 

Cla s se 5.u- MARF l llr, :\I AD REPEH OLA, TJ\R;. 
TA. RUGA E OU'l'I\OS DE:i l10JOS DE AX IMA ll S 

9l Botões com furos de marfim, madrcporola o 
tartaruga ...... . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . Kil ogr. 

~
de osso, bu falo ou chifro . .. ...... . . 

gt, Leques. de marfim , mad rcporola ou tart a -
ru ga . . . . . . .. . . . .. .. ............ . 

Um 

Olas s e 15.- ALGODÃO 

t,74 Em fio, tort ido ou linha do qualquer quali -
dade; em c arroteis, novcll os ou mea-
das, para cos tura, crochet, tr icot o 
semolban tos ......... .. .. . . . .. . . . . .. Kilogr . 

499 E spar tilhos ... . .... .......... . . .. ... . ... · ... . Um 

Classe 16 .- LÃ 

554 Cadarço com ou som mescla do algodão ou de 
linho. . . ... ...... . .. . . . .. . . .. .. .. .. Kil ogr. 

562 Cordões, tranças, tranceli ns: gregas, galõos, 
fra njas o roq_uifes de lã pura ou com 
mescla de a lgodão ou linho o com ou 
sem vidril hos.. . ...... ..... . . ... . .. . • 

Clas se 17 . - LJNHO 

~
c rú o tdguoiro .... ...... 

602 Brim .. á imitação tampados .. .... .-.. .. .. ~
outra u cado .. riscados, tintos ou e;-

de lona . . brancos ... .... . ..... .. . 

606 
)

até l2 fios om 5 mil. quad . 
do i2 até !5 i dom ..... . .. . 

C halos, man tas c do i 5 até i8 i dom .. .... .. . 
lenços . de i 8 a té 21. i dem .•. . ...•. 

do 21 at é 24 i dom ....... .. 
,de mais de 24 i dem .. . .. .. 

Class e 1 8 .- SEDA 

659 Grara Las do seda pura ou do seda com qnal -
quor outra materia,do qnalqnel' fór ma 
ou fei tio, para homem ou mulher ... 

Classe l.9 .- PAPEL 2 SUAS APP LJ CAÇÕES 

6
_
15 

(em baral hos .. .... ... .. . . .. . .. .. . 
Car tas do om cartão por acabar , ou em fo· 

jogar .. • ) lllas por c01·lar, collor idas ou 
\ sómente estamp adas •• . ..• .• ••• 

4$800 

3,~000 

3~000 

6,)00Q 

600 

i j200 

18200 

2h500 

600 

800 
1.)200 

iJ700 
2M OO 
2,}600 
3,~600 
"H700 
GtlOOO 

81j000 

200 

ôOO 

o 
I <O 
N 
< 
~ 

30 % / uma só taxa a 2,)000 por duzia ·do 
~ pares, na r azão de :10 %. 

Reduzida para a taxa do 18000, na 
razão de :10 %. 

I uma só taxa do 18000 por cada um, 
~ na razão de lO %. 

Taxa de 400 rs . por kilogramma, na 
razão do 20 %. 

Esto artfgo é n ecossario para o dos· 
envolvimento da · industria na· 
ciona l. 

Taxa do 600 rs , na razãc do 20 '/o . 

lu ma só taxa do :l/i300 pó r kilogram-
~ ma, na razão do 20 %. 

/uma oó tax a uo 500 rs. por ki log ram· j ma, na razão do 20 %. 

lU ma só taxa- do ! 5200 por kil ogram-
ma , na razão de iO 'lo · 

Este artigo presta -se muito ao con -
t rabando; para evit ai-o precisa 
ter uma taxa baixa. 

Taxa do 56200 po r ki logramma, na 
r azão do 20 %, 

l u ma só taxa ti o 200 rs. por kilogram· 
) ma, na razão do 20 %-· 
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~~==============~======~==~=============ti 

I I I 

MERCADOR IAS 

O.lasse 23 .- COURE E SUAS LI GAS 

736 Apparelho •, etc ., etc ... . ... ... . . .. . .. . ... .. 

738 Bijoulcria de qualquer qualidade simples on· 
vcrnizada, pOifumada, dourada ou 
pratoada.. . • . . • . .. • . • . . . . • .. • . .. . • .. Kilog. 

~
gnmdes , donominadas cbi -

750 Esr oras.... .... . _l onas e _semelhantes . . . ... Duz.- pal' 
· nao especificadas........... • 

75l 

755 

762 

805 

8~9 

857 

!
limados ........ . .. .. . . .... . 

Eslri!Jos ... . .... polidos. \com mola . .... ... . 
/sem mola ... . .. . .. 

para sellim de banda ... .. . . 

Freios de qual-~li mados com barbellas ou 
q·uor qualidade s:m •!las. ·: · · · · · • • • · · · · polidos 1dom 1dem .. . ... . . .. 

~
limadas ou simplosmen to po-

lidas, envernizada~, esta ~ 
Qu aesqucr ou- nhadas, ou bronzeadas, 

t ras obras não simples ou com guarnições 
classificados. ( do outro metalo.J·dinario . . 

prateadas ou douradas no 
· . todo ou om parte ... . .. . . 

Colhoros e garfos) sim ples .. · .... . .. ·· · · ·'" · · • · prateados ...... . .. .. ..... . 

01asse 25,- FERRO E A ÇO 

(do uma só volta com ou sem 

Focbadura<. )ct~bdo~:~ ",;õit~~: ".i~. i..~.~i..~; 
.. ·· · · ~ segredo, ou eom tr1nco, 

idem idem, o outras não 
especificadas ... ........ . . 

O.lasse 27 .- ARMA?>!ENTO E OUTRAS 
OBRAS DE ARME IRO, ETC, 

Espingal'!!as o clavinas~de um cano ......... . 
do qualquer quali-
lidade. de dons canos . . ... . •• 

\

'para algi!Joira .'de um cano . 

lla t:a ca,-al- { 
a.na ou do\ 

. munjcõcs o ·· 
pj ·tolas som e.lhantosf ' · · ... ""t' dequalquor qualidade. \. do dons canos 

rowolvers de qllalquor qua -
\ lidado ..... ............. . 

01asse .28.-0BRAS DP. CUTELARI A 

par a aparar ícom cabo do 
ponnas, para osso, ma-
frutas o se - doira, chi-
melbanto s frooumo-
com ou som tal ordina-

Duzia. 

Um 

Kilog•·· 

Uma 

Par 

Tiro 

molas ou ou- rio........ Duzia 
tro accesso-

86i Cani vetes . . ..... rio,comosoja com cabo de 
tesoura para m a r fim , 
un~as, saoa- ma d r o· 
rolhas ou fu- perola ou 
r a dor. tartaruga . ~ 

para poJar ou para cortar 
galliós e semelhantes .. .• . 

2,lj500 

6B000 
38000 

28~00 

98600 
48800 

30603 

500 
l900 

200 

600 

! ,)000 

2,$800 

!f.}OO 

3_5000 

300 

720 

!~800 

30 % Este artigo dovo oxcoptuar colboros 
o g~~fos, sondo ostos incluido• no 
n. 102. 

Taxa i$000 por kilogramma, razão 
20 %-

lUma só taxa 2HOOO duz . par, razão 
20 %-

!Uma só taxa 300 rs. 
I 20 %. 

\ 

um, razão 

(uma ~ó taxa 400 rs . 
~ ma, razão 20 %-

por kilogram · 

l Uma só taxa 200 rs . o kilog ramma, 
razão 20 %. 

De um cano 500 rs. uma, razão iO %. 
JJe deus eanos 11)000 uma, razão 20 % 
De um cano 800 r8. o par, razão 20 %. 

de dons canos :115600 o par, razão 20%. 

Ti ro 2~0 rs. um, razão 20 ~ ~ -

Uma só taxa 800 rs . a duzia, razão 
20 %-
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MERCAD ORIAS 

com cabo de 
osso, ma~ 

dcira, chi-
fre ou mc-
t.a l ordina-

I 

. para alv ei-
· !·com accosso · rios ou ferros 

86i Canl\'etes ...... . tar ou com rio ... .... . 
com cabo de 

marfim ou 
madrepc-
rola ou tar-
taruga ... . . 

!Oi4 

!094-

i72 

73~ 

763 
766 

767 
769 

7i3 
774. 

8!0 
824 

porloncos pa-
ra viagom.- .. 

C1asse s3·,!.._ Il'I"'STUMENTOS DE liUZICA E 
iEUS PERTENCES 

Harmonicas portat1lis ou Jo mão ( accordoõos 
e concort.inas) .. ···················· 

com cobortm'a do qualquer 
. toei. do de a lgod.ão ou linho. 
Idom id em de lã ......... . . , f,.,... . Chapéos para sol idem id em de com cobor-ou chuva. 

s o d a pura ~.~~: 0d~ 
ou com mos- enfeitados 
ela te qual· com ronda 
quermatena franjas ou , 

bordados .. 

RKLAÇÃO DE ARTIGOS QUE PRECISAM TERrREDiiCÇÃO . 
OU BX'J'INCÇÃO DOS DIRRITOS, PARA FAVORECER A 
I iX" DUSTR I.A NACIONAL 

Oleo de linhaça impuro ou corado purifict>do 
ou incolor e fervido ........ . .. . .. .. . .. .. .. 

Cobre em bruto ou preparado,, etc., etc., com· 
ou sem li ga .... . . .. . . ... . . . ........ . ..... . 

Chumbo em barras, linguados ou pães, etc .. •• 
Ferro em linguados ou ferro guza • . .• -..... . .. -. 

Ferro em barra, chapa ou verguinha, etc. , etc. 
Aço em vorguinhas, vergalhão ... •.....•. . •. . 

Amarras e amarrotes ............ . ... .. ...... .. 
Ancoras, aneorretas e fateixas ........•..... . 

Ji\llha de Flandres emlaminas .. · .. . . ... .. .. .. 
Tubos de ferro laminados, etc.· .......... .. .. . 
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Duzia 2il'·00 

6SOOO 

Kilogr. 8600 

Um .lilo50 
> 8900 

> 28000 

> 48000 

' 

- -

- -
- -
- -
- -- -

- -- -
- ~ 

- -

o •< 
N ... 
~ 

30 % 

> 

> 

> 
> . 

> 

. 

-

-
-
-
--
---
--

lU mo oó "" 800 ". • do rio, razão 
20% . . 

accord.oões 300 rs. o kilogra:'mma, 
razão 20 % . J..:.t.li' 

~Uma só taxa 350 rs. 
razão iO % -

por um chapéo, 

' lUm .. óC<MO .... P" Offi OhOpÓO 
razão !.0 % . 

As taxas actuaes da tarifa para este l 
· ar·tigo é de uma razão média de 

80%- i 
' ' J 

l 
! 

Uma só taxa de 40 rs. por kilogram-
mo,razãi> iO %, esto artigo é nacos- l 
sario á navegação . i 

I Devia pagar 80 rs. por kilogramma; 
razão tO % . j Livre. 

Livre. i 
~Uma só taxa 5 rs. por kilogramma, 

razão 5%. l 
I 
' ~Um a só taxa 20 rs. por kilogramma, j 

razão !O % - i 
I 

Li vre. I 
20 rs . po•· kilogramma que ainda dá ~ 

' razão iO % - ; 
! 



QUESITOS 

N. I. 

J,OCALIDAI)f~ 

DA 
UADRIOA 

Nosln oldndo . •• 

Neste municipio. 

o 
•"""1 
""' 

PROPHIETARIOS 
"""1 

"" z 
:::0 
>-< 

Lo il o &: Alves ......... .. . ... . .. .. .. I 1.86~ 

lJ a ,.,. os & C." .. ..................... ,i87i 
~oop o l d~ Di o1· .. ..... • . . . . . . •. . ..... 1870 
Sá & C .............. . . . ..... . ... . . iSio-0 

Fm u.cisco ,JoncJuim Leite do Alrnoida., ·t8~6 
ALi olpho \ 01 gL ........... . ....... . .. :L8o2 
Ha\l • wol & U .• ........... .. . .. . . .. :LS82 

El'ineo Francisco do Sou1.a e Si lva. 
successor do Dr . Ub ;~ tuhn ........ !.805 

Valloi'Y . ....... .. . . .. .. .. ... ..... .. :L882 
An gelo Ignncio tle ll a1·cellos .. . .... .. :LS7i 
Frodori co Chdstolfol ................ 1.86-1-
llornardo José Dias Poreira ..•. . . • • . :L86R 
José Bocbor & .Irmão . . . .•... . .• .. , . i863 
Costa c\- Silva ....... ..... . ......... 1860 
Pod1'0 Moy or & C." ................. 1.87G 
Bru·tllo :amou Clmna .... . ..... .. ... . . :1.871. 

Sornfim do Magnlh:i os R h o dos . . ... . . 1.870 
Cnndido Antonio Lopos .. ... •. .... . . i870 
Kllppol & I rmãos .. .. ........ . . ... . . :l ~69 
João Gonça lv es Lima ti.: c a . .. . .. . . . 1872 
l\afaol Gon çalves Ventura .•......... :lSSi 
Gad os Obos & C • . .. .... ..... . .... .. :l872 
JoUo Kotzor .... . .. . ........ ... . ... . 1Si0 
J acob PelLol·sou & Filhos ........ .. . . l.Sü2 

Jac ob Bol'lit J unior ... .. .......... . 1. ~82 
Gui \h ormo Ub 1'iM . .... ............ . i870 
llockol' & Campani. . .. ...• .. ... . .... iSSO 
Ado lpho Kanf1Hauu . .. . . . . .. . ..... . . 
Kdu a,·do Somm o1· ... . ..... . .... . ... . 
Birnfoldt c\: Jrmão . . ..... . ........ . . 
~lartin s & C.u ....... . .... , , .. . .. .. . 
Leandro d'AndradR, ..... .. .... . .. . • 
Marte!, I' i conto Pol'to, Succossoros .. 
Lo pes & C. n ...... .. .......... .. ... 14880 

João Gon çalves Lopes .. : . ..... ... . . 1.8 , 2 

APPENDICE N. 3 
lndustria fabril 

N. 2 !'i. 3 

CAPITAJ.. MOTOR 
RM111\B0A u0 

150:00081 Vapor 

70:00011 . 
2/,.;000fl 

2CO:oooal Vapor 

iOO:OOOS 
1. 5 :000,~ 
32:000/J 

6:000,1JForç<t animal. 
fí O:OOUi$ Vapor 
60 :000/l 

200:0008 
30:000/l 

l.fi O : OOO~ 
30:0008 
l.2: 0008 
iíO:OG0/1 

20:0: 0/J 
20:000/1 

!20 : 000,~ 
:100:000,) 
õo:o o,~ 
30:0011/) 
1.0 :000~ 
:t2:ooos 
V. : 0001~ 
20 :000/l 

N. ó. 

VA I.On QUALIDADl-: DOS Pn0DUCTOS 
l)l~ MA'I'BI\lA 

l) JUMA 

200:000,)1 Oleos voge Laos, banha do porco o 
pod'nmarias . . . .. . .... . .... . ... . 

100: :OJ,\( Calçado ........... . . . ........ . .. . 
i2: 000~ : Ou/·ectos do montaria e carros ....• 

iOO : OOO,~~ Ca doiroiro, nutchiuas o fundição 
do motaos . .... . .. .. ... . .. ... .. 

i 20:0000 Co1·tumo, arroios o cal çado . ...•.. 
- Volus, sabão o subonetos .•.. ... . . . 

Bisnagas .. ... .............. .... .. 

~:0009 Extracto do carne ........ .. ... . .. 
- ' Gole . .... ... . ... . .•.. . . .•..•. . .. . 
- Sorrnl'ia do madoi,·as . .......... .. 

i 32: 000,9 Corvoj a ........................ . 
40;00UB Serraria do madeiras ... . ........ . 
- Fnndiçllo o mach111as .......... .. 
20:0008 Sonada do ma deiras .. ....... ... . 
i2:000/l Fabrica de vidros ............... . 
lo-0:0001) Tinturaria, r o/i nação do ass uc ar o 

moo g0 111 do tu fó .. . ... . . . ..... .. 
To\ hüs fran co1.as ..... . . . . ....... , 
Lo uça do bano o !.olhas J'<·nncozns 
Sel'l'L\I'i a e movois .. . . .... .. . . .. . . 

150: 000$ Hor·v11 matl.o . ... ·: ·· .. ··· ···· · · · ·· 
- Sormnn do mnd ou· a •. .• .. .... ..•. 
!6:0008 Se rra 1·~a o mo veis . . . .......... . .. 
- Annaçao do sollns . ......... .. . . , 
8 : 000,~ Vassor11·as do palha, oscovas o ar : 

mações pura se lins ..... . ....... . 
'•:0J08 Pi rtll OS .. .. . .. . ...... . . . ...... . . . . 

:1.6: OOOJ C a ,·,·os ................. ... ...... . 
Corvoja ..... . .. . . . . . . . •• . ... •. . . . 

Chn.J) ÓOS . 

F'umos. 

- Aguas mm en.\O::s. 

N. 6 

NUMEUO 
DE OPEflARIOB 

30 
80 
1.2 

30 
40 

32, sendo 
i6 mulheres 

8 

13 
'•5 
4 

!,O 
8 
5 

20 
8 

20 
1.00 
25 
8 

20 
8 

!.2 
4 

14 

:LOO:OOO/l 

iOO : OOO,~ 

Vapor 

- IFund i(:ilo o ~IJms do metu l branco; 
1
. 

300 :0008 lloviuos .. ... .. . ............. . .... ·1 
300:000,1 • . ..... . ................. . ,, 

riO 

50 

Port-o .Alegre, P rovíncia do S. Pcd1·o do Rio Grande do Su l, Fevoroiro do 1.883.- O secretario da Diroctol'l a da Pmça, L~ti;: O. r!a Silva. 

N. 7 

"'fAT..OI\ OBSERVAÇÕES 
DO PRODUCTO 

FADJUC ,\00 

250 :ooos 

36 :000,) 

250:000~ 

24- :000,~ 
S:OOOH 

50:000,j 
- ITralJalhn om grnndo e ~ ca ln. 

'•00 :000$ 1 O ' 'apor é applicado t\ oxlmc· 
ção dns go rduras. 

400 :000/l . 

,.... 
....:t 
Cl' 





INSPEGTOR DA ALFANDEGA DE URUGUAYANA 

Illms. e Exms. Srs.- Em satisfação aos quesitos a que acompanhou a carta-circular da Com-
missão Padamentat· de Inquerito da Camara elos Sa. Deputados Geraes, ele 6 de Dezembro ul timo, 
ele (1ue são VV. EEx. dignos e i Ilustres signatarios , faço acompanhar por cópia os parec 3res. que sobre 
tão importante assumpto deram duas commissões formadas elos negociantes mais esclarecidos e 
praticos desta praça, que a convite desta Inspectoria concorreram com as suas luzes para o desem-
penho ele tão ardua tarefa: cumprindo-me por esta occasião declarar a VV. EEx. que, parecendo-me 
digno ele aproveitamento o que alli se acha expendiclo, resta-me accrescentar o seguinte no tocante 
ao artigo-Alfandega. 

1. o Parecem-me regular , não só a classificação elas nossas Alfanclegas, como tambem a base para 
ella acloptacla. 2.o Só posso dizer que as condições de habilitação elo pessoal elas Alfanclegas e Mesas 
de Rendas seriam satisfàctorias, si se cumprisse á risca a Lei, cumprindo-me declarar, pelo t![Ue 
diz respeito a vencimentos, que emquanto o do pessoal ela força dos guardas não estiver na àltura 
que lhe corresponde, como quem mais em contacto está c9m as mercadorias fóra dos armazens, e 
por conseguinte com os seus interessados, clifficilmen te se poderá conseg uir clelle o que só se al-
cançaria si se tratasse com gente escolhida, sendo finalmente minha opinião que em taes condi-
ções dispensará elle no futuro a clas ' e dos officiaes de descarg·a. 5.° Com uma tarifa equitativa, e 
com um pessoal como exige a Lei, é minha convicção que cessará o contrabando, urgindo muito 
esta fronteira de taes medidas r::ela proximidade em que estamos da Republica Oriental do Uruguay, 
e da Confederação Argentina, onde as pautas têm offerecido mais vantag·ens ao commercio que por 
aqui se faz, bai:xando á menor noticia de qualquer concessão do nosso Governo nesse sentido, com.ó 
succedeu na primeira com a apparição da nossa tarifa especial, onde a herva-matte teve isenção de 
direitos de exportação, com a noticia alli de medida qnasi identica de nossa parte . i i. o Este porto 
exige uma alfandega, pois a que até aqui tem servido, alem de uma casa particular, boa e decente 
é verdade , aluga-se por 330$000 mensaes, fica alguma cousa distante do rio, trazendo iseo algum 
embaraço i boa fiscalização, não fallando na sua orientação, que é má por qualquer lado que seja. 

Quanto aos queJSitos direi: Lo Ha presentemente falta ele meio circulante nesta praça, não só 
pela recente substituição das notas do Thesouro, de 100$000 da 4a., e das de 20$000 da 6a. estampa., 
além da desapparição das notas miudas de differentes valores, e das moedas de nickel, e de cobre 
mesmo desta circulação, existindo o nickel na povoação fronteira denominaLla Res tauração, e o demais 
disseminado pela Campanha : convindo, portanto, que as remessas de fundos para estes e outros 
logares longínquos sejam feitas com a maior regularidade e promptidão . 3.0 Acho conveniente 
a existencia de ,c:lixas filiaes, ou de agencias nes tes pontos, com o que ID\Üte lucrara o cemmercio nas 
suas transacções e remessas de dinheiros. 

23 
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A'cercn. do SGrviço de transp:J rtes fluviaes nesta parte da Província, cumpre- me dizer que na epoca 
. :J. vasanto dos rios, como agora està succedendo, soffi·em os vapores ás vezes com as demoras das 
desc~rgas feitas por can·etas, o que só se obviará quando este porto fór dotado com uma al fandega 
em condições para is~o mais favoraveis do que a actual, para semelhante trabalho poder ser feito 
nas primeiras horas da noite , como se pratica em alguns portos. 

As companhi"s subvencionadas pelo Est;\do nom sempre cum prem com o que se obrigaram para 
com o Governo, tendo mai s em vista os seus proprios interesses do qu e os do' Estado protector. Assim 
e quo os vapore8 da que sene á Província de Matto Gro: so, de cuja alfandega acabo de se r removido, 
Eão mais propl'ios para o mar do que para rios como o PaJ•anà e o Paraguay, do que resulta ficar em 
aquelles barcos na época da seccD. abaixo da capital da Republica elo Paraguay, on tre cuj8. cidade e 
Corumbá, séde claquella alfnndegJ , medeia a distancia ele duzentas e tantas legnas, além do abuso 

·que ainda ha bem pouco commettia a g-erencia em Montevidéo, cobrando as impor tancias dos ft·etes 
e das pGsoagens em moeda estmngeira, quando lhe cumpri :~, fazel-o em dinheiro br8ozileiro, como 
t'3presentante alli ele u ma companhia nacional subvencionada pelos cofres publicos . 

Deus Guarde a V. Ex. Alfandcga de Uruguayana, 14 de Fovereit·o dG 1883. - Illm. e Exi:n. 
Sr. Dr. Luiz Joaquim Duque-Estt·ada Teixeira , Dignissimo Deputado a Assembléia Geral pelo Muni-
cípio Neutro.- O Inspector, A taliba Fen·eira Pimentel BeUeza . 

Ill m. 81·. Inspee.tm· ela Alfa ndega .- A commissão nomeada por V. S. para dar parecer sobre os 
quesitos da Commissão Parlamentar de Inquerito ela Camara dos Srs. Deputados Geraes, vem apresentar 
:;eu t t'D.baJho, sendo este simpl2s e o mais resumido possível pelo mo tivo de não ter ella tido o tempo 
suffic1enLe para o estudo de tão importante assumpto, e mesmo por ser este um trabalho que exige 
ele>ado.;; conhecime,ntos, encontrando a commissão em quasi todos os ·quesitos completo embaraço, para 
r :sponde~ com consciencia e conhecimento de causa . 

Assim pois , e3per a. ella que lhe seja desculpado não preenche!;' satisfactoriamente , como era seu 
1esejo, o que com tan ta espontaneidade lhe foi confiado . 

Primeiro que tudo diremos que a classificação adoptacla na nossa tarifa aduaneira não é satis-
factor ia pela falta de subdiYisão nas classes das mercadorias, pag-ando a orclinal'ia tanto como 
a fina . 

Que muito differem os valores officiaes, tanto dos mercados expor tadores, como elo nosso, sendo elles 
termo medio 50 °/o mais elevados, de cuja diiferença r esulta a retracção da importàção pelo excesso elo 
tributo : parecando- nos que o melhor meio de harmonizar as ava liações officiaes com os preços correntes 
era comulLar as facturas originaes, sendo finalmente nossa opinião ·que os va:ores officiaes elos 
c.1ercados export::tdores são os que devem servir de base. 

Entendemos mais .que é possível angmentar as rendas por uma bem pensada revisão da tarifa , 
e por medidas legisla tivas que tendam a melhorar o nosso cambio, obrigando mesmo a que uma parte 
àos direi tos seja paga em metallico ao par. Apezar de favoravel, a tarifa especial para uma part e desta 
P rovíncia, ainda não o é para esta localidade e fronteira, onde as condições são differentes. 

Terminamos dizendo que não devem ser mantidos os dit·eitos addicionaes pelas razões antecedentes, 
pois resta.belecendo-se o cambio ao par , augmentarão não só a renda das Alfandegas , como o consumo · 
das mercadorjas na sua devida proporção. , 

Uruguayana , 3 de Feverei ro de 1883.- O Presidente, B ento Pereirct SiZva L ima .- O sec reta rio, 
Francisco Martin s Codorniz Junior .- Vogaes, João Martins d'Oliveira, Jos é ]JI[ ajó, L uiz Manoel 
de .Souza , M anoel B illau Garcia. 
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Resposta a alguns quesitos propoa·to- pela O nxJU.issão ,d G X:rtl}.•'l~

rito da Camara dó s~~ ·. epatados 

A classificação das mercadorias, adoptada pela noHea tarifa aduaneira, é raá, 
Não aLtende as diversas qualidades e preços de uma mesma mercadoria: ní•rcla-a;J toda:> !!<;b um, 

só taxa, com o fi m unico do facilita r o serviço fiscal . 
Desse systema defei tuoso resu lta o absurdo de fi~arem as msrcadoríaB de qualídadea inrcrit:Jre~ 

(por serem importadas em maior quantidade) muito tributadas, ao pa~s!Y que as de qualidades Su{v.ríore<;, 
e mesmo as de luxo, pagam um dü-eito relativamente insignificante. 

Outro inconveniente é que nunca pod'Jrá o valor official o:tprimir o -,a101' real da mercadórn. ; ,, 
razão da taxa será sempre fictícia ! 

Realmente : O que e o valor official1 
E' o médio encontrado entre os valores das diverilas qualidade;; de uma mesma m<::rcadorh. 
Mais claro : o que e::s:prime o valor official dos chapéos de feltro ~ 
E' o valor médio das diiferentes qualidades dos chapéos de feltro , 
Ora, para que esse valor official seja uma verdade, é preciso que a2 díf.ferentcs qruiliiladeilõ de t;'!iá -

péos sejam importadas na mesma quantidade; mas, como as qnalidadas ínf~riora.~ são eOOipl"C 'm?~l!'

tadas em maior escala, segue-s-, que o valor official deixa de !ler o valo: m61íl:l !h m2rea!b:rú> •• !'f>:-
tada.; segue-se que a razã'J deixa de se7 trilHa por cento, e passa a go,r quarenta. dJ:i!W8 W. ,<:: ;<;11,;, ,, 

po1· cento . 
Ora, é incontestavel que as mercadorias d.<J qualidades inferior<:i! s!à íut-I'Oillzit!he: -

cado em maior quantidade do -qu~ as snperio:eJ; nãQ só po:-qaa <3 mab-: o !!lru::l9:':> de i'v 

dores, como porque ellas são de menor dUI"açiío; logo, as merea«h>rias infl)ri~!'!li! .~o m1lliro 
logo, o valor offidal não é a expressão da verdade. 

eon;;; -:: ,_ 

mbull:fà~"' 

Assim, uma casa qne só imp!>rta mercadorias d:! qualiili!d~n st1p':lri;J!''<3, pagam díreíUm n'!lmiil ;:;;:,z;; 
muito inferior a 30 °/o ; e o conLrario aconL'=C€<':Í. á casa q!le ;;6 implttÚ<l' as de qualídw!\_:, 
inferiores; a razão será muito superior á qne marca a T~~,rif'a. Poder-íamO.'> pro-·ar o qu<íl a:<ian~m,.:, 

com exemplos e algarismos ; mas julgamos dispensaveL Para Ob7Í3.r a ei!S€3 ineonv8ni-:;nt%. 1:. 
dons recur:;os : on faz~r-se nova classificação mais mirtncio5a, ainda que com pzajnízo da ffacilédad~ ,u, 
serviço fiscal, chndo-se pelo menos tres valores médios para as di:furente;;; q.aalidadeoa: de uma ~;,::;:;.,::, 

mercadoria, on puferir-se os dirútos ad 1Ja~orem ãos dírútos e;;p9cifieo.s. 
ós prefe. imos os direitos ad r;alorem., como praenehendo à;, duas condlçihs : a1m~v-:úmdo r.;; 

inconvenientes acima apontados, e facilitando, ao mesmo tempo. o serviço fi..~L Pooeril'o nos obj~~;:t•
que, sendo as facturas o unico m<Jio de Teri:ficação do yaloi' dás mercadorias, pll.d~ o Es~ .aet le:;;ruL. 
A is;;o responderemos: não s~jam acceitas facturas que não estejam oomp,g'!mt~m:mtelegali<:Mas "Pe'k,z 
nossos consules nos mercados exportadore.:;, e obtenham- se, }''}r meio d~ l:-a1ad~, q~o co:::mpr~ :'lliS.\. 
seja responsav~l senão pelo valor assim legalie::.da. C amos que is:ro sará, um ifreio • p,crsto lW >S'll-

dedcr, para elle não falsificar as facíuras. 
~. si es3d procedimento parecer aindJ. = frae& ~:rantía, ii'es?Onàerenws : IJ Estado t.<:m a<: 

impugnações para os despach1J3 (l/l'f1ab'Jr'em . QMlquer que ll!eja o syJ!t.Bma de clas-;;ill~ção. (11![ de · ':?' 
sição adoptado, o que convem, sobretudo é acabar- se de 11m- wz co o procedinumto d3 kili::1!a -a~ 
exorbitantemente mereadorias e3lrangeiras dl.' pi'imeira :n~e:3idade, símilaTes lls fabri~<> no pa:Z. 
sob o futil pretexto de proteger-3e a indllStria Il2.cional -

--ão queremos dizer que não se a prot~ja. Qne Ee o :faça, mas de m'Jdo que os: l_llt\í)!iaeWis Ii:<l~é\lZ 
po=,m concorrar com 03 similareE e.~trangeir1s pela. barateza, íst" é, p1"oteja- :;:e, !!WS: we:rufo ki-úar os 
prodnctos naciona~ e não ele.-ando os simili! es t.:~Lrangeíro;;; . Asi>"Ím aprov eílarã rw con>:~!l". e , 
como se procede aetualmente, aproveita ao Esl.ado. com _ !f.iuízo do coru,-umídol'. 
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Porque temos uma fabrica de velas stearinas, por exemplo, tributa-se extraordinariamente as velas 
importadas do estrangeiro! Mas si a nossa fabrica não prodllz o sufficiente, nem sequer para abastecer 
ao mercado do Rio de Janeiro~ ! 

Entretanto não podemos deixar de importar velas, embora muito tributadas, por termos dellas 
necessidade. 

E por este systema quem é o prejudicado~ o consumidor, que obteria velas muito mais baratas . si 
não houvesse a tal fabrica, e que, entretanto, as paga por um desproposito ! E · quem aproveita 1 só e 
unicameNte o Estado, que cobra maior tributo. 

E porventura esse pessimo systema de protecção tem dado o impulso desejado e esperado á nossa 
industria fabril 1 Não, por certo. 

Quer-se proteger a industria nacional 1 Conceda-se-lhe importação directa dos machinismos e 
ma terias primas que lhe são mister. Quer-se proteger a fabrica de velas stearinas ~ Conceda-se-lhe 
livre importação da steat·ina em massa. Quer-se proteger as nossas charqueadas? que seja livre 
absolutamente a importação do sal, das facas de charquear, etc., etc. Isto é mais razoavel, porque 
assim conseguir-se-ha proteger a industria, sem prejuizo do consumidor. 

Como to:los sabem, a . causa do pouco desenvolvimento de nossa industria fabril é mui complexa : 
depende principalmente da carestia da mão de obra, e a mão de obra não póde ser barata n'um paiz 
onde não sobram braços, e onde as classes operarias são mais tributadas, em consequencia de serem mais 
tribut1das as mercadorias que elias consomem. Dependem da falia de capitaes, que encontram interesses 
mais remuneradores em outros empregos, da falta de iniciativa, da falta de estimulo, e, finalmente, da 
falta de aptidões industriaes. 

Adaptados os direitos ad valore m, é nossa opinião que deve haver uma só tarifa uniforme. Isto 
evitará as queixas, as invejas e os despeitos. Adaptados, porém, os mirei tos especificas, a menos que 
haj a uma classificação muito miuuciosa, é forçoso estabeleceram-se tarifas convencionaes. Com uma 
só tarifa nas condições da que possuimos actualmente commette ·se o absurdo de tratar-se igualmente a 
seres desig·uaes. 

Todos sabem que as mercadorias que se importam na praça do Rio de Janeiro não sã0 iguaes :is que 
vém para o Rio da Prata, e que nós importamos aqui ; estas são muito inferiores e quasi que de pura · 
fantasia . E, finalmente, o cons umo de cada província está em relação com o clima, com os costumes e 
com as necessidades dessa p i'ovincia ; e como todas as provincias mais ou menos differem umas das 
outras, segue- se que as merc~dorias pot· ellas importadas differem tambem ; e seria absuedo e des-
igualdade impor-se uma mesma taxa a mercadorias diversas. 

O resultado das tarifas especia!:ls para o Rio Grande e Matto Grosso, cremos poder affirmar, tem sido 
diminuir o contrabando que se fazia pela feonteü·a, e que por outros meios seria impossível evitar. 

Prova o que avançamos o augmento da renda da Alfandega de Uruguayana, quando a população e 
a exportação desta zona não tém augmentado na mesma proporção. 

Somos de opinião que sejam abolidos os direitos addicionaes; quando mais não seja, para facilitar o 
serviço fiscal. 

Que se eleve, si fôr necessario, a razão da taxa na proporção dos addicionaes ; mas que se os 
abula! 

São estas as considerações que suggerem os quesitos propostos pela Commissão de lnquerito da 
Camara dos Srs. Deputados . 

Uruguayana, 31 ele Janeiro de 1883.- Lino Ballesteros.- Paulino Anselmo de Menez-es,-
Andre Demarch. -Joaquim Pedro Barbosa. - A. de la Cerda. 



GOlmfliSBÃO DO GOMMERGIO DE EXPORTAÇÃO 

Illm. e Exm. Sr. Presidente da Com missão Parlamentar de Inquerito. 

A Commi8são especial do commercio de exportação por vós nomeada para o fim rle estudar as con-
diçõe> em que se encontra o mesmo commercio e indicar as medidas indi>p:msaveis ao melhoramento 
dessas condições, tem a honra. de apresentar a V. Ex. o resultad) de seus trab tlhos . 

No intuito de simplificar a sua tareh e de ücilitótr o exito da missão em boa ho1·a confiada á illus-
tração e patriotismo dessa respeitava! Commissão P arlamentar, os abaix0 ass ig nados deixam de ex-
planar. muitas considerações relativas a ess~ importante assumpto e limitam-se a indicar alguma~ 

medidas administrativas que no seu entender podem ser adoptadfls sem prejuízo das rendas 
publicas. 

Assim procedendo, esta commissão confia e espera que outras providencias de ord:Jm superior e de 
caràcter legishtivo não deixarão de ser opportunam3nte adoptadas em b3neficio do pt·oprio Estado, 
cuja prosperidade e fortuna depende essencialmante da livre expansão do commercio e das facilidades e 
vantagens que foram prop:Jrcionadas aos inàustriaes e aos productores brazileiros. 

Ca:Cé 

Com relação a este principal producto da nossa exportação, pen >am os abaixo assignados que são 
de urgente necessidade algumas medidas, as quaes dependem de uma lig eira modificação do nosso 
regimen aduaneiro e das praticas até aqui seguidas pel a Alfandega . 

1. 0 Pauta ela A lfandega .- Os prazos concedidos para duraçã0 d1s pautas confeccionadas sema-
nalmente, sendo de 30 dias para os direitos geraes e de 15 dias para os provinciaes, causam prejuízos 
aos exportadores todas as vezes que estes effectuam vendas calculando com a pauta da semana em que 
r ealizam a transacção e por qualquer motivo vêm a effectuar o embarque rlo producto em outra 
semana, cuja pauta t gnha sido augmentada. 

P ara evitar este prejuízo, que ordinariamente perturba as transacções e os calculos mercantis, 
bastaria que a pauta da Alfandega fos se orgaBizada para vigorar mensalmente, servindo de base a média 
das cotações officiaes do mez anterior. 

2. o Pagamento do s direi tos de exportação .- Como consequencia da circumstancia acima allu-
dida, resulta que o exportador esta sujeito a pagar differ Emças para mais sempre que a pauta se eleva, 
ao passo que na hypothese contraria n enhuma restituição ae lhe faz. 
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Fóra convenien te que, uma vez pagos os direitos , t~n to g·eraes como provincia3s, pudesse o expor-
tador emb:~.rcar o café despachado em qu.tlquer tempo, sem set• obrigado ao pagamento da differença dt\ 
pa.uta quando esta se eleve, sendo-lhe facultado transferir o cbspacho de uma para ou tra embarcação ou 
para outrem, como tem sido até hoje permittido pela Alfandega dá Córte. 

Parece a commis ão qne , ela adopção desse estylo nonhum pre,juizo resultará pam a anecaclação do 
clit·ei t , ao p:~sso que sel'ia um'l g'l',mde facilid~tde fornecid:t aêl coa1met·cio, a quem sempre in teressa a 
uniformid:,de do regimen na cobrança dos direitos. 

s.o Typo de cafe esoolha .- Pensa a commissão que a Alfandeg-a eleve estabelecer o typo do cafo 
escolha para senril• de base aos despachos do café d3ssa qmtlidacle . Esse typo deve ser fo l'lleciclo pela 
junta dos corretores . 

4." Guias de cafe.- Julg-a a commissão que as guias el evem ser aceitas pelos se us valores em paga-
monto do- direitos, e em qualquer tempo ; quet• para os despachos de café born, quer para os de café 
escolha. Actllalmente as g-túas d3 café escolb.,1. não tondo applicação, por não haver despachos de cafo 
dessa qllalidade, a. importancia dellas torna ·se mais um imposto pago pelos cultivadores sobra esse 
producto de menor valor . 

EstRbelecendo. se o typJ leg-al do ca.fó escolha e sendo a.cei tas as g llias em pagamen to dos direi tos 
som prazo limi tado, ces:;arão todos os i~convenien tes resultantes das restricções existentes para taes 
documentos e nem ficara o despa,cho do cafó escolha dependente da classificação dos conferentes ela 
alf1lldega , que r.:tras vezes admittem aqllella qualidade . 

5.o Embarque ele cafe . - Attendendo-s J ás gt•andes difficuldades do transito nas ruas onde se acham 
os armazens de ensaque de café, tod:.ts as medidas t endentes a facilitai- o deverão ser empregadas . A 
com missão vai indicar algumas dellas, não tanto ]JOrque ellas depend:tm de providenci::ts l eg-islativas , 
mas porque a sua indicaçãopor um orgão tã'J respeitavel como a Commissão Parlamentar, sem dllvida 
estimulará o zelo do Poder Adminis trativo . 

Entre essas medidas podem ser consideradas princ ipaes ag seg-tlintes : 
Reglllamento policial pat·a imEJedir o atropello c regllhrisat• o movimen to dos vehiculos de 

transporte ; 
Alargamento das ruas que convergem para os pontos de embar.:1ue e abertura de novas ruas de 

commllnicação para o mesmo fim; 
Estabelecimento ele maior numero de pontos de embarque, afim de evi tar a agglomeração dos 

vehiculos e remover a morosidade com que actllalmente é feito esse serviço . 
Os novos pontos l'lara embarque devem possuir armazen'l convenientemente prepar ados não só para 

receber o café qlle tenha de ficar depositado, quando, pJr . qualquer motivo, não possa ser immecliata-
mente emb;ucado, como tambem sob coberta enxuta e com todas as garantias ele segurança . 

A commissii:o pensa, finalmente, que amplos poderes devem ser dados ao Inspsctor da Alfancleg-a, 
para que este facilite por todos os m3ios ao sell alcance o emb:uq ue do café em transportes a vapor. 
Esta medida é de grande importancia attendendo-se a que a exportação do c:1fé em barcos a vapor 
augmenta consideravelmente; a que novas linhas se estabelecem e se dirigem para os nossos portos ; 
e a que, finalmente, e é de toda a vantagem, que esses meios de transporte , tão uteis pela sua celeridade, 
não soffram aqui delongas e a traz os que annullam a sua efficacia e redundam em despezas· inuteis . 

Taes são as idoas que, rapidamente esboçadas , os abaixo assignados julgam dever suggerir com 
relação ao commerc i o da exportação elo café . 

Fumo 

A commissão teve occasião de ouvir reclamações elos principaes interessados na expor tação dos 
fumos acerca da maneira por que é confeccionada a pauta da Alfandega. 

Queixam-se de que, valendo as qualidades d'} fumo em folha elo Rio Grande muito menos elo que as 
do da Bahia, são obrigado3 a pagar direito de exportação, sem discriminação alg uma, por uma pauta 
baseada nos preços do fumo da Bahia . 
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P edem os interessados que se estabeleçam pautas para as duas qualídade31 p~Jrqwmto oB pr~ do 
fumo em folha do Rio Grande do Sul regula!a de 5$ a 8$ e os da Bahia de 8~ ª 30'-1000, 

Em yirtude da concurrencia que a~ t~m apres'lntad" rw;; o.ltimm> tempo;; por pal'ie doz B;:~ 
Unidos e outros paizes productores desse genero, .wb:-etudo IW Río da PraLt>, o &'l'andr, me. e!Uio 001i>m-

midor desse artigo de exportação dJ noE~o poi'to, entende a commíE;;iíl) d~·er eham~ a · ;d'.enr;Jo floz 
pcfderes competentes para. eate aesumpto , conyindo observas que, quanto menm·e-. furem 01l dirdtoo M 
exportação, mais facil será affrontar a concurren::ia nos m()reados eon.;;umído:-es . 

.L~ssucar 

As informações que a commisaão pôde obter ácarca de5to producto nãv tae5 qu!l nenhuw.z. meditla 
administrativa h3. que reclamar actrudmente eín fuvor deste a.rtigo, 

O ouros 

Os explorado:es deste a_ tigo decla.raril.m !! .. commÍBilão que :não encontl'a.-le .. m ~Jmbaraçoo na <.~pM~~iW 
e nenhuma meiída tinham que p:ropo;- para melhora.r aquello s!31'17Íço, 

Jaearan.dá 

Co:no esl.a madeira, d3 natureza muit~ ;;esada, é de dimcíl Fem;:ção eD'Jil OOlllS"z&íjt1ll!a:.~ .00 $'!1fll. MJ~ '~ 

e irregula.ri.-ilild'l> de fótma., Wll'J:Ia a pei!agem mlÚt.Q dí:;,-pelll.dio.sa. ~[llruti!l? Ãà'i~ ~ ~:at">lliíllll 1]:;,) ~; illrw-rlk:t ~ 
trapiehes e tambem porque, ~egunào a dell!:na em. e~to. ~ mjeif.., :a 1lll= ~;.fo:.'? 1iW ~

Sómení& n" aero dD embafqt!!e '!e flilz 2. ~o:agem. ;mo em~n~o. seJlllt:Bo o e:qíl!ll'l'W.~ o,'b>::i;gaoo a~. i!ll.oo]:mn-r 
no despacho, que pr-e~ede o em'..z.?~ne. o '!J€?30 d3 mad;ir.ill o q'IW w :E::il p009 da! «1\n~:-.;;rlm<i!<>JWe~e. ~:<t 

~im 6ujeito a dmerenças e multas. 
See;a de ju.s!iça concfl1l.ell' ao e'ltpormdor a fueuldade de d®~bl!'all' no à~.eoo 1!mll pB2'o ali>[ii''<~'~KiliDl':ll<ille 

sujeito á c()nfe~enc1a, pa,<>arulo-!iis a diffurença que se ·erifiear lW acto ,00 !"'mOO,.qrw. 
O embav.:tne d9 jacarn dá s1>lfre demoras que e&tt.."\!lm dei!lpeZllls eom :a:aveill'c-e d~dml, ~Jr' lll;$'11 

bar r mn num;;ro :sufficiente de ronfe?e-'lte.s l_J<!Pa ess~ ,;ervíço. ApB:na.s ha um ro-Merente "!11<1> n«mt 
sem?Fe pód;; a ·wnd~B::' de proml_)W á tooas as wnfe'l'encías de qn;; é r;-ncaue.gado. 

A e:qwrtl-.açâo dzs~a impo::-ltrumw :fibrn que oos era. remett.id.>-'. das p · vnmeias ~., $ .. P<Etlil!.!~ lll MiliDa:;;; 
Gernes atn.inriu em 815 a 870.935 llillogre.tmi!WS em .-alor snJ!lle~ a (}(){);{~~ mas rn~a"~eue 
foi diminni.ndo de modo qne aelml, te ~e «lizee' que n:~o eris!W. 

A en!Fada 00 al·cudão em -~ «Ja, prow-ii !!'fu, de :S. p~ é ·!1L.~EI.W ]ll8·rn o OOlfliS~ M.ls m-
br:"cas: naeiol!ilaES que re31 ~~ obriga~ a~ o cl~ ® K _te ; e a,$ ~M lo im l!Ífuas 
Gemes cel!>S'.Oil complebm:aen!.e. 

()s preços p:agtl'.S p3Jas ifafmeau;,, :E8ruW S3ml_}i!'6 :!> • :~2S ai!J'3 1l!B ~.Jl\ ~~ OZ' ~~ff& ® 
reia.~i;~amei!l!ie «lle ma.· or ~nmgem. ~'l:rn o ool~liloif, oom.!JI"r,mifu::.;; eom o oo e:alfé. aeltwlmnenmre. ~êm. :a.J!Ili* 
mado oowm.e te a cnlrurn. em. gr.ami!Jl e;reaili:l e e!:>pe :;;; !Ee que a ~a ~ deilw: .robJra$ JJ:m a 
ln:p!Jl'l<aç2i'9 . 

Citmw'l.m., ll_l01'em., as líaMS dias €:êíÍÍI.!'a:m.s: de fte-l'«' :r.:ejmm JrodlllZíOOs1 00Jr.11 e$.liW l;íl3 • eifu.:!l iRe 
sahlàa. 
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Tapioca 

A posição deste genero de producção brazileira tem declinado sensivelmente nos mercados euro-
peus, em consequencia da concurrencia do importado alli da Inclia, que se vende a preços ínfimos; e, 
si este artigo não fôr quanto antes desonerado dos impostos, tera certamente de desapparecer esta in-
dustria, cuja p!'oducção nesta província é de ce!'Ca de 300.000 kilogrammas. 

A commissão compl'ehende que o E~ tado · não ·póde fazer grandes reducções nos direitos de exporta-
c;ão, porque precisa de renda para aLtender ás despezas do paiz, mas não póde deixar de manifestar a 

sua convicção de que, si os direitos de exportação não forem diminuídos, principalmente para os pro-
duetos de menor valor do que o café, a industria ag rícola os abandonara por não poder competir com 
os concorrentes que, por disporem de trab:üho mais barato e machinismos aperfeiçoados, têm obtido 
vantagens não só na qualidade dos productos como na economia de producção. 

Com profundo respeito e distincta conside: ação temos a honra de assignar-nos 

De V. Ex. muito attentos veneradores e criados.- Augt~st.o Weguelin.- Joaquim Dias Cus-
todio de Oliveira.- F. P. lriayrink. - Edward Tootal.- J. E. E. Berla.- F. Chaves.- Charles 
Pradez. 

Rio de Janeiro, 28 de Março de 1883. 



GOMMISSÃO AUXILIAR NA PROVINGIA DE SERGIPE 

lllms. e Exms. Srs. - Agora é que me cabe responder ao honroso offieio que em 29 de Novembro 
do ar-mo preteri to me foi dirigido por VV. E EX:. solicitando o meu auxilio para o desempenho da honrosa 
missão de que VV . E Ex . se acham encarr egados, na Commissão Parlamentar de lnquerito. 

A' falta de daàos positivos pa1;a a solução das questões propostas por VV. EEx . sobre tarifas, 
não abordei directamente todos os quesitos, externando no relatorio junto o meu pensamento sobre 
elles. · 

Quanto, p01·ém, ás respostas sobre os concernentes a industria_ fabril, julgo satisfazer com 
o trabalho que tenho a honra de apresentar. 

VV . EEx. desculparão e preencherão com suas luzes as lacunas que, porventura, em ambos 
houver. 

Deus Guarde a VV. EEx. - Aracajú, 28 de Fevereiro de 1883 . - Illms . e Exms . Srs . Drs. 
Luiz Joaquim Duque Estrada Teixeira, Adolpho Bezerra de Menezes, Antonio Felicio dos San tos, 
M . J. Soares e Franklin A . de M . Daria. 

O deputado por Sergipe, Barão · da Estancia. 

INDUSTRIA FABRIL 

Ao !J.Ué toca a esta parte das informações que pede a illustre Co=issão, exporei com toda 
a franqueza o que penso, mót"mente r elativa a minha Provincia . A questão que mais move a 
attenção publica, e a que mús intet"esse deve ligar o paiz, é, sem duvida, aquella qRe trata 
directamente sobre as rendas, como seja : a da industria fabril e a da lavoura . A primeira sempre vai 
tendo o seu desenvolvimento especialmente na3 cidades grandes do Imperio ; a segunda, em geral, 
esta no seu estado primitivo, debaixo da mais ct"uel rotina, sem ter t ido os precisos cuidados da 
parte dos Poderes do Estado para que se desenvolva, tome uma marcha regular e anim~dora, afim de 
chegar a um estado util e desejado . P>~sso, pol"bnto, a responder aos quesitos proposto-; 
por VV. EEx. 

24 
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i, o 

Qual a localidade da fabrica ou estabelecimento, nome do proprietario, sociedade. ou com-
panhia, historico do estabelecimento? 

Não ha fabricas industriaes nesta Província que produzam generos de exportação, á excepção 
do assucar, algodão e agLlat'dente . As mais, de pequenas indus t1·ias, t êm o consumo na propria 
Província. Tambem ha a l avoura do sal, que pouco exporta por mar, pagando direitos pro-
vinciaes . 

A maior quantidade produzida é conduzida por animags e por agua para. o interior da Província, e 
das limitrophes que se abastecem nesta. 

Em todos os pontos da Prvvincia existem fabricas de fazer asmcar, ass im como alambiques. 
Fabricas de sal - ou salinas - só existem em grande escala nos t ermos de Aracajú e 

S. Christovão . 
E' difficil, senão impossível, indicar os seus proprietarios e localidades, pois cada um tem 

a sua denominação. 
As fabricas de descaroça!' algodão existem tambem em qua~i todos os pontos da Província ; mas 

em maior escala nos termos de Itabayana, Simão Dias e Nossa Senhora das Dores. 
As fabricas de pila!' o arroz, que s il:o em pequena escala, existem nas margens do I'io S. Fran-

cisco; mas desse producto pequena quantidade se exporta por mw, em razão do grande cons umo do 
interior da Província e suas vizinhas. 

z.o 
Qual o capital empregado ? 
Os capitaes empregados, em geral em pequena escala , variam segundo as localidades. 

3.o 

Qual a natureza do motot• empregado, sua fo1·ça, cÓnsumo do combustível e despeza annual ? Da ta 
em que foi adquirido ? 

Os motores geralmente empregados são : o vapor, agua e animaes. 
E' conhecido o numero de fabricas a vapor. As demais não se podem enumerar , á falta de estatís-

tica. O combustível empregado nos engenhos de fazer ass ucar é a lenha , sendo que tambem se usa o 
proprio bagaço da canna . As fabricas de descaroçar o algodão usa~ do caroço do mesmo . As da tas em 
que foram adquiridas são desconhecidas. 

4. 0 

Quantidade, qualidade, valor e procedencia das materias primas empregadas ? 
A quantidade varia segundo as estações. O valor e desconhecido. As materias primas são 

obtidas na mesma Província. 

5.o 

Quaes as m1chinas empi'egadas, seu numero, procedencia e custo approximado ? 
Existem 850 engenhos de fazer assucar, sendo : 300 movidos a vapor, 50 movidos por agua, e 500 

por animaes. 
As fabricas ele descaroçar algodão montam a 105, tod ~s movidas a vapor. O custo approximado dos 

motores a vapor varia de 10:000"000 a 20:000$000. 

6. o 

Qual o numero de operarios, s ua idade, sexo, es tado e nacionalidade~ Systema de trJbalho e 
respectivo salario ? 

Não se póde calcular o numero de trabalhadores das fabric as, porque o trabalho do campo está 
annexo ao tl'abalho fabril; poré m, considerando-se que o trabalho das fabricas é quasi todo feito poi' 
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braço escravo, e possuindo a província 26.000 escr<~vos, desviando-se p1ra outros misteres 10.000 
approximad<>mente, restam 16.000 empregados na lavoura e fabricas. Os braços livres occupados, quer 
nas fabricas, quer no campo, calcula-se na 6• parte desse numéro. Não se faz maior applicação Elos 
braços livres pela circumstancia e i rregularidade nos trabalhos ; mas quando o governo tiver leis que 
regularisem o serviço, impondo obrigações aos trabalhadores, punindo-os quando as não satisfizerem, 
não só tranquillizará mais ·os lavradores e fabricantes, como a producção será mais vantajosa. Os 
sala rios variam de 500 a 800 réis. 

7.o 

Qual a quantidade e qualidade dos productos fabricadJs annualmente, seus preços de venda e mer-
cados de consumo ? 

Os productos de que mais se póde conhecer a quantidade e valor são o assucar e o algodão, porque 
esses pagam direitos de ex portação, por onde se póde calcular o seu valor commercial. Do sal, aguar-
dente e outros é difficil conhecer-se a quantidade produzida, porque são conduzidos em pequenos barcos, 
anima os e por outros meios de transporte para o interior da Província e de suas limitrophes . A quan-
tidade do assucar "varia ~egundo as es tações, mas a média da exportação é de 60 milhões de kilo-
grammas. A safra de 1880 a 1881 produziu 85 milhões. 0 3 preços do assucar são: de 2$800 a 3$500 
branco, e de 2$000 a 2$200 mascavado. Do sal de 500 a 800 r éis os 80 litros. Da aguardente de 600 a 
1$000 a can:J.da (7 litros). Os mais importantes mercados de consumo são nas praças estrangeiras, sendo 
a exportação de tt·es partes dos productos. Dentro do Imperio, é a província da Bahia que recebe qüasi 
a 3a. parte, indo uma diminuta para a Côrte. 

8.o 

Quaes as difficuldades para obter capitaes, braços, machinas, tmnsportes , etc.? 
Não ha na Província meios de obter-se capitaes, que se po3;oam applicar á lavoura e á industria, 

porque não ha bancos mercantis, nem capitalistas que emprestem dinheiros com seus competen tes pre-
mias. O dinheiro, mesmo pouco que ha, é cárissimo, val'iando de 18 a 24 °/ o ao anno. Os unicos meios 
de que podem dispor os lavradores são os seus pt·opr ios recur.>os . A' custa de rigorosa economia mal 
sustentam as suas fazendas e evitam compromisso.> sérios, sendo pequeno o numero de lavradores 
que e3tão empenhados no commercio. Alguns tem conseguido accumular capilaes, ma.s a força 
de economias, de força.do trabalho, e, sobretudo, por causa da fertilidade dos terrenos, sendo de 
notar que julgam-n'os mais garantidos convertidos em apolices do G.wer no Geral e Provincial. 
Os unicos braços livres que se empregam na lavou ra. e industt·ia são obtidos na Província. A emi-
gração é nulla. 

9.o 

Quaes são os direitos da actual tarifa, ou disposição vigente, que prejudicam o desenvolvimento da 
industria fabril e como 1 

Externo minha opini::to na J"e3posta aos quesi tos sobre Tarifas. 

fü. o 

Qual o estado de instt·acção do pessoal opJrario 1 O est,belecimento tem escola 'I Qual o seu 
ensino 'I 

E' justamente nesta questão que cabe grande responsabilidade ao Governo. Quem conhece o Brazil . 
quem presencia os apparatos de instrucção que se faz em na Côrte do Imperio; qúem viaja o interior d~ 
Província, não póde deixar de entrist 'lcer-se diante do espectaculo desol.ador de um povo sem instrucção, 
e,_ pórtanto, sem aspieações; tendo por ultimo recurso nas cid~de3, a esperançct do emprego publico, 
para aquelles que apr enderem a b r. O povo sem instrucção alguma, aquelles principalmente que se 
dedicam á lavoul'a, não sabe m desenvolver os recursos do trabalho, nã0 pódem acompanhar os avanços 
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da sciencia. Uma das grandes necessidades do paiz é ensinat· ao povo os meios de saber viver, para, por 
seu trabalho, sustentar as suas famílias, evitando-se desta fórm:i que as prisões estejam regorg·itando 
de criminosos . Em um paiz como este, em que as suas rendas têm origem na lavoura e na industria 
o Governo não trata de plantar escolas theoricas, nem praticas, dando a entender que só devem apren-
der a ser bons laveaiores aquell es que moram dentro da Côrte. 

Não const:1 que em Província alguma, á excepção da Bahia, no Instituto Ag!'icola, hajam escolas em 
estabelecimentos agricohs ou fabris, e algumas que dizem haver são imaginarias. 

Termino aqui a minha exposição . 
VV.. E Ex. , membros da illustre Commissão de lnquerito, poderão muito bem com sua illustraçãe, 

intelligencia e criterio ramediar muitos males, porque estou certo que o Parlamento tomará em alta 
consideração o sabio parecer de VV. E Ex. 

TARIFA 

Apres~o-me, satisfazendo, como me cumpre, ás exigencias de VV. E Ex., em responder a alguns 
dos quesitos que me foram enviados sobre os melhoramentos de que carecem diversos ramos do serviço 
publico, e especialmente sobre a r evisão da Tarifa e serviço das nossas Alhndegas , confiando que 
desculparão, attento o pequeno movimento das reparti.ções desta Província, de seu commerGio e 
industrias, o que me colloca em acanhado circulo de experiencias, si, porventura o meu trabalho não· 
puder concorrer, por impet·feito, para a apreciação das questões, de cuja solução foram com o maior 
ace rto encarregadas a VV. E Eu. pelo Parlamento Geral. 

Entendo que a Tarifa actual, apezar de alguns defeitos, já bem satisfactoriamente praenche o seu 
objectivo, harmonisando os interesses fiscaes com o dos contribuintes, e si reclamações contra ella 
se levantam, qualquer que seja a classificação adaptada para as mercadorias, quaesquer que sejam 
seus valores officiaes, ellas subsistirão, porque jamais se pJdera cons3guir pelo systema dos direitos 
específicos, cuja cobrança depende de bases em extremo variaveis, que elles recaiam igual mente 
sobre todos, e da desig-ualdade é que nasce semp:·e a queixa, porque importa uma injustiça, muito 
embora conheça o contribuinte a boa vontade do Governo e seu empenho em corri gil-a . 

O systema de direitos ad vatorem, ou por factur a, não cobrados pelo preço do merca:l.o exportador, 
pelas fl'audes qu e . se podem dar , mas pelo mercado importador, já admittido pela Tarifa para alguns 
ar ti gos, parece-me que, devidamente estudado como tem sido o outro, melhor satisfaria as aspirações 
do commercio, mais elepr assa attenderia ás suas constantes reclamações, sem . com tuelo delle provir 
prajuizos aos interesses do Estado, que poderão sofl?t-er desde que para a imposição das taxas se tiver 
em vista o result ado das anteriores pelo seu respectivo systema, se calcular o seu quantum de 
fórma que não haja desequilíbrio nos rendimentos, com relação a um e outro methoelo de cobrança, 
sendo ate possível elevai- os sem clamores por parte do commercio, por isso que es te muit~ts vezes 
queixa-se, não do que paga de imposto, mas da demora no recebimento de sua mercadoria; c o pro-
cesso de despacho ad valorem, não se pó.ie negar, e o mais rapido , menos apparatoso . 

A is 'Jnçã:o e reiucção de direitos de exportação p1r .1 algumas mercadorias de producção nacional, 
creadas pela Le i n. 3.140 de 30 de Outubro do anno passado, foi já um gr·ande passo dado em prol da 
noss~. industria, que deve gozar de cer tas regalias , ele certas facilidades, para poder ter o desenvol-
vimento que é para desejar, seni o que sera sempre nullo e nunca assumirá o papel que lhe destinam 
os louvaveis esfot·ços do Governo. 

Si os düeitos sobre o assucar e cafe, espe•:ialmente, foss em ainda m1is reduzidos, pagando a 
imporlação a differença que de uma tal reducção pudesse nascer, afim de evitar diminuição na receita 
elo paiz, mais larg-os seriam os horizontes para a mesm1 industria que, não ha negal- o, muito convém 
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animar para não morrer á mingua de impulso, nem ser absorvida, o que seria muito triste, pela 
industria estrangeira . 

Entendo ainda que a classificação de nossas Alfandegas·, tendo por base, como tem, o rendimento 
de cada uma, si não é a melhor, é ao menos a mais racional, porque a categoria de uma repartição 
se deve bitolar pela sua receita, e nunca por circumstancias locaes que não deveráõ influir em tal 
assumpto, como muito bem demonstrou o Exm. Sr. Barão de Co leg ipe em rel atorio, por occasião de 
confeccionar o Regulamento que baixou com o Decreto n. 6.272 de 2 de Agosto de 1876, pelo qual 
foram reduzid:ts , e com o maior criterio, as Alfandegas existentes em quatro ordens, desapparecendo 
algumas que foram convertidas em Mesas de Rendas pela insig-nificancia de s uas rendas . 

A organização, numero, condições de habilitação e vencimentos do pessoal das Repartições allu-
didas, for,lm pelo mesmo R~ gulamento luminosamente retocadas ; e si hoje não estão na altura que é 
para desejar, é, principalmente, pGrque, no geral, não estão ellas providas de um pessoal idoneo, não 
só pelas suas habilitações, com1 pela moralidade de seus costumes. 

O descommedido patronato que, infelizmente, tem accesso em todos os governos e que tudo avassalla, 
é sem duvid a a procedencia desse mal, para cuja extirpação- é preciso banir de uma vez para sempre do 
seio da administração superior 0 3 protectores de parasytas, e procurar, aonde se achar, o merecimento e 
serviços dos funccionarios. 

Si alguma cousa ha ainda a desejar é em relação ás Mesas de H.endas, cuja esphera ele acção, 
cujas attribuições elevem ser ampliadas para aquellas que em sua receita excederem ele 50:000$000, uma 
vez que não é bastante a sua elevação á primeira ordem, porque isto não satisfaz ao commercio e ao 
movimento marítimo, cuj a importancia se deve calcular pelas forças da estaç[o local. 

A Mesa de Rendas d;t Estancia, . por exemplo, nesta ProTincia, que ultimamente ha augmentado 
sua recei ta a ponto de já subir, no exercicio findo de 1881 -1882, a 113:686$591, não obstante já ser 
habilitada para a exportação clirecta, é uma injustiça que continue sem algumas concessões para os 
despachos ele consumo, o que instantemente reclamá o commercio daquella localidade, digno, por sua 
fiorescencia, de g·ozar, como o de outl'as pr;<ças, do direito de importn,r directamente, ao menos alguns 
artigos. 

Sou de parecer que os meios de defesa facultados pelos Regulamentos aos contribuintes devem ser 
ainda mais ampliados, extinguindo-se as alÇadas para as Alfandegas e Mesas de Rendas, de cujas deci-
sões convém sempre que hajam r ecursos para as Repar tições superiores, além dos de revista. Isto, além 
de nenhum prejuizo trazer aos interesses fiscaes, era um meio salutar prompto de corrigir injustiças, 
reparar erros de intelligencia e garantir a parte de abusos em qualquer escala, qu re elles se manifes -
tassem , o que ac tualmente não se pó:le dar, porque das decisõ~;Js dentro das alça~las nem sempre é 
admissivel o r ecurso de revista, que devia ser applicavel a todos os casos. 

Por tantas fórmas manifesta-se a fraude contra os direitos fiscaes, são tantos e tão variados os 
meios que empregam os contribuintes para lezarem o fisco, concorrendo para isto, e cousa inevitavel, 
muitas vezes o porto , a séde el a Repartição, a posição topographica da localidade, que considero sem 
gL"ande proveito outras medidas além das preexis tentes para reprimir o contrabando. 

O unico meio proveitoso é a fiscalização severa, exercida com intelligencia e independencia, uma 
das melhores qualidades de que deve dispor o funccionario e sem a qual todo o empenho do Governo 
ser á baldado, todas as medidas in fr ncti feras, porque a depenàencia faz entibiar o zelo mais ardente, 
calar os mrel hores instinctos e reduzir á pa~sividade um espirito muit3s vezes dotado de aptidão para 
um bom Agente de Fazenda. 

Aracajú, 28 de FeVel'eil'o de 1882.- O deputado, Bartio da E stancia. 





• 

JUNTA DOS CORRETORES DA PRAÇA DO RECIFE 

Illms. e Exms. Srs . - Temos a honra de apresentar a VV . E Ex. a opinião dos Corretores desta 
Praça, solicitada por VV. EEx . em officio de 6 de Dezembro ultimo, sobr.> as diversas questões que a 
Commissão Parlamen tar de Inqueri to se propõe estudar, com o fim de conhecer as providencias que 
devem ser tomadas para fazer des,;pparecer as difficuldades que tanto affiigem o comme rcio e a agricul-
tura , e facilitar a marcha progressiva do paiz . 

Antes de responder acs quesitos, julgamos conveniente, indispensavel mesmo, chamar a attenção 
sobre as condições especiaes da Praça do Recife e o quanto ella diversifica das do Sul, o que parece não 
ter sido a.ttendido no guestionario que mostra ter sido organizado tendo-s9 em vista a Córte do Imperio e 
a provinc~a do Rio de Janeiro . 

A questão aqui é complexa, e cumpre tel -a em consideração em todos os seus pontos, porque sim-
ples medidas empregadas para debellar algum ou alguns dos embaraços do commercio ou da agricultura, 
tornam- se improficuas, e talvez produzam effeitos nega tivos, peh es treita ligação que existe entre 
certos embaraços com outros, pelo que sómente adaptando-se um plano de providencias que abranjam o 
maior numero de males a combater se conseg uirá al gum beneficio . 

A agricultura l uta com as maiores difficuld~des, porque a insufficiencia. das vias de communicação 
addiciona- se a falta absoluta de estabelecimentos bancarias, que lhe façam emprastimos, quer para os 
m.elhoramentos industriaes e agrícolas, que r para o estabelecimento de novas fabricas agrícolas, quer 
fin almente para sua manutençã::> ; pelo que, os que não têm elementos seus, recorrem aos seus com-
missar ios, que só contam com os meios proprios para attender aos agricultores. 

Um tal estado de cousas necessariamente ha de influir sobre o commercio, e infelizmente assim 
é, e de modo bem pesado . 

Aos que estão na Corte e vêm o Banco do Brazil ter uma carteira de vinte cinco mil contos àe réis 
para emprestimos á longo prazo a agricultura, além de outr-as facilidades que encmtram os agricultores 
na obtsnção de dinheiro (e não obstante clama- se la pela falta de capitaes para a agricultura) sorpren-
derá por certo, a quem interessa-se pehs províncias do norte e do modo irmãm·mte por que devem 
ser tratadas , ao ver esboçado este quadro , particular a esta província, que é a séde d'l. cultura dos pro-
duetos que em 2° e 3° logar müs avultam na exportação geral do Imperio. 

Esta é a principal questão a attender e resolver, e desde que a sua rasolução fique de pé, serão 
perdidos os esforços empregados em qualquer sentido . 

Qualquer diminuição que dá-se na producção agricola ou abaixamento nos preços do assucar , occa-
siona uma crise que dolorosamente abala a provincia, como vê-s~ presentemente . 

As transacçõ ~s commerciaes são feitas , em ger<~.l , a dinheiro, não pela carencia de credito, mas 
pela ü l ta dos intermediarias ou agentes que ponham em acção o credito, dêm- lhe ci.rculaçã::>. 
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• Para melhor avaliar a situação, basta-nos dizer que apenas existem aqui dous estabelecimentos 

bancarios, inglezes, que restringem suas transacções a cambios, depositas e alguns descontos. 
Por occasião da ultima crise, que ainda perdura, havendo fallecido um capitalista que tinha em 

·desconto cerca de 1.200 contos de r éis, e se retirado _do desconto por motivo àe molestia outro que tinha 
em gyro 600 contos de réis, houve notavel differença e embaraços nos descontos de letras, o que bem 
mostra n imprescindível necessidade do governo cuidar na creação de bancos para facilitar as trans-
acções commerciaes ; e bas tou que os capitaes daqu elles dons negociantes deixassem de ser empregados 
em descontos, para que os embaraços começassem, e ainda mais se aggravassem pelo facto de haver um 
dos bancos logo em seguida cessado quasi totahoente suas operações de desconto, não tendo provavel-
mente a crise tomado maiores proporções por haver o outro banco resolvido, em bem do commercio, não 
fechar suas portas ao desconto, continuando a empregar todos os recursos de que dispunha, os quaes 
escassearam, por ser pequeno o seu capital realizado, e por ter havido muitas retiradas de depositos, em 
virtude da crise . 

Vêm VV. EEx., como dissemos em começo, as condições especiaes desta provincia e a complexidade 
das questões, · assim como não deve se suppôr que estejam attendidas todas as necessidades do com-
mareio e da agricultura, e que apenas seja preciso desenvolver; aqui tudo está a ser creado e organizado. 

Passamos agora a dar as J'espostas ao questionaria. 
i o e 2.o- O meio circulante e:ústente neste mercado não é su:fficiente e torna- se isto patente nas 

épocas de safra, quando ha exportação de numerar ia para o interior da provincia . 
Além da insufficiencia ha um poderoso elemento de perturbaÇão do meio circulante, que mais ag-

grava a sua falta ; referimo-nos ás remessas de numeraria que faz a Thesouraria de Fazenda desta 
provinéia para o Thesouro Nacionltl, em vez de tomar saques, o que obriga os bancos a mandarem 
buscar numeraria no Rio de Janeiro para compensar as sabidas do dinheiro o:fficial. 

3.o- Ha imprescindivel necessidade da creação de bancos não só para facilitar as transacções com-
merciaes como tambem de outras de credito real. 

Os bancos existentes estão nas condições de fazerem as remessas de numeraria, e sómente o arbí-
trio do Governo é que determina taes 1·emessas em vez de saques.-

4. o - Esta questão é especial para a província -de Minas Geraes, que a mereceu por ser a mais popu-
losa; no entretanto esta Praça, a segunda do Imperio em importancia commercial, nada teve que a 
tornasse digna de um quesito especial, isto é, nenhuma necessidade lhe é peculiar. 

5.o- Os saldos dos orçamentos não passam de aspiração, e, no caso de poder realizar-se, ha tanta 
applicação a dar-se-lhe que nunca chegará a vez do papel-moeda. 

E' muito preferível fazer-se emprego dos saldos no desenvolvimento material do paiz, dando-lhe a 
maior amplitude, mas sempre dentro de limites razoaveis e visando a maior utilidade possivel. 

O resgate do p:~pel-moeda, por meio de operações de credito que permittam a creação de bancos de 
circulação, é uma medida que t raz doqs grandes beneficios ; sendo que o ultimo- a creação de bancos 
de circulação- é uma das mais imperiosas necessidades das províncias do norte, especialmente esta, 
como foi. acima indicado. 

Será para desejar que haja importaÇão de capitaes para sua organização, e tenham-se em coaside-
ração as condiçõ'es em que se acha es ta província, e a conveniencia do banco ter uma carteira para 
emprestimos hypothecat·ios, em geral, e á lavoura, no caso de não ser possível a ct•ea.ção de um banco 
de credito r eal. 

6. 0 - O curso do cambio, nesta praça, regula pelo do Rio de Janeiro, faze ndo muito pequenas 
diffe renças. 

7. o - As transacções cambiaes são feitas só mente nas praças commerciaea mais importantes do paiz, 
e a clifferença de taxa quasi sempre é insignificante, porque a do Rio de Janeiro serve de regulador, 
e quando dá- se differença, os bancos mandam lá tomar o saque por eonta da praça em que a taxa está 
mais baixa e vice-versa. 

8. 0 - Os bancos inglezes existentes nesta praça são de g rande utilidade para o commercio, apenas 
são insufficiimtes para as necessidades da Praça, principalmente pela limitação em sua esphera de 
acção . 
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9. 0 - E' a grande aspirfl.ção do commercio e lavoura ver o alargamento, não, creação ( pot·que 
alargamento é p:1ra o Sul, no Norte nada exist3) de bancos cuja esphera de acção abranja todas as ope-
rações commerciaes , a hvoura e a industria. 

10. - Entre nós não ha letra~ hypothecarias, apen <:~s temos noticia de que existem em circulação no 
Rio de Janeiro. 

11. - A unica falta de garantia que póde haver para a organização ele bancos de credito r ect l, entre 
nós, é .a disposição ele l ei que obriga o credor hypothecario a aceitar como pagamento o prédio 
dado em garantia pela avaliação judicial com o abate da quinta parte, no caso ele não o ter appa-
recido licitante na praça; mas uma tão iníqua disposição de lei póde faci lmente ser alterada pelo 
Parlamento. 

Convem que, na occ%ião de tratar-se da questão que acabamos de apontar, sejam tomadas pro -
videncias sobre o penhor agrícola, como já fo i proposto no Parlamento. 

12. - Não se nos refere este quesito, porém aproveitamos a opportnnidade para declarar 
que, quando nos referimos á agricultura não é sómente em relação ao café, e sim a todos os ramos 
de cultura extensiva entre nós, e ás industt·ias que lhe estãQ estrútament3 unidas . 

13. - A resposta está incluid>t na do quesito 11. 
14.- São aceitos os titules de depositos de mercadorias e procluctos existentes em armazens publicos 

como caução de dinheiro emprestado a curto prazo, mas raríssimas são as transacçües desta especie, 
por não ser de uso a expedição de tacs titulos . 

Cumpre, porém, advertir que a caução aceita é de modo muito especial , isto é, realiza- se por meio 
de uma verdadeira transferencia, que é desfeita depois de satisfeito o debito , principalmente quanto ás 
apolices da divida publica e acções das companhias; o que obriga ao caucionaclor a despezas de sellos 
e impostos duplamentJ, s3ndo o ultimo de dous por cento de cada vez . 

15 . - Entre nÓ$ são geralmente aceitos os cheques independentemente do visto do banqueiro. 
Suppomos ter cumprido o que ele nós foi reclamado por VV. EEx., pedindo desculpa das fa ltas do 

trabalho, mas VV . E Ex. nos encontrarão promptos a presLar qualquer esclarecimento que porventu r::t 
desejem e que possamos prestar . 

Aprovei tamos a oppor tunidade para apresentar a VV . EEx . os nossos pt·otestos da mais subida 
consideração. 

Deus Guarde a VV. EEx. - Sala das Sessões da Jun ta. de Corretores em 17 de Março de 1883. -
Ill ms. e Exms. Srs. : Dr. Luiz Joaquim Duque-Es trada Teixeira, Dr. Antonio Fel i cio dos Santos, 
Dr . Franklin Amel'ico de Menezes Doria, Manoel José Soare> e Dr. Aclolpho Bezerra de Menezes, 
dignissimos membros da Commissão Parlamentar de lnqnerito. 

O Presidente , Augu sto V. de Lemos. - O Secretario, Pedro Jose P into . 
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JOSE POMPEU DE A. GAV ALGANTI 

Illms. e Exms. Srs.- Sómente agora, já tardiamente, me é posüvel transmittir a VV. EEx. o 
.resultado de algumas informações, que pude colher em resposta aos quesitos formulados por VV. EEx., 
que constituem a Commissão Parlamentar de lnquerito. 

Quasi nada é, e conseguintemente muito pouco poderá contribuir para a solução de qualquer das 
questões contidas naquelles quesitos, no que seja relativo a esta província. 

Por esse lado bem podera dispensar-me de transmittir a VV. EEx. o que pude conseguir, mas 
a alta consideração, que tributo á illustrada Commissão Parlamentar e o dever em que me acho, 
como representante desta província, não permittem que eu fique silencioso. 

Pedindo a VV . EEx. me relevem ~ demora, e a imperfeição do trabalho, passo a offerecer á com-
sideração de VV. E Ex. mui ligeiras considerações sobre revisão de Tarifa, reforma do serviço das 
Alfandegas, industria fabril e mais alguns pontos constantes dos demais quesitos. 

TARIFA 

A classificação das mercadorias sujeitas a direitos na Alfandega não é completa, 
Nota-se a omissão de algumas, que são objecto de constante commercio no paiz, e, quanto a outras, 

uma grande mobilidade dos direitos ad valorem, tendo ellas, aliás, um valor determinado_ no mercado, 
como qualquer outro producto natural ou fabricado. 

Nas taxas de diversos arhefactos analogos, mas preparados com materias differentes, é sensivel a 
despropo1·ção. Exemplo :- nas dos cobertores, franjas, etc., de algodão ou de lã ; nas de oleados de al~ 
g·odão, lã e linho, havendo valotes distinctos para cada uma daquellas especialidades, ja pela prepa-
ração, já pelo emprega na industria. 

E além disso ha UJna lacuna, que cumpre preencher para o fim de aeabar com a difficuldade pra-
tica na qualificação ou distincção das especies de productos, quet• de consumo g·eral e frequente, quer 
de consumo restricto, como os productos chimicos, pharmaceuticos, etc. 

Sera por isso de convaniencia e no intuito de evitar a especulação, sempre fertil em recursos, 
ajuntar a Tarifa uma parte subsidiaria, consistindo em notas explicativas das merc::tdorias, composição 
dos tecidos, meios dé distinguir-os, etc. 

Essas notas não só trarão mais clareza, como ücilitarão o serviço, evitando continuas contestações 
sobre a qualificação de mercadoria~, que m uit1s vezes são despachadas na nessa Alfandega com di-
versas denominações, ora com prejuízo da Fazenda, ora do Commercio. 
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Além disso servirão aquelbs notas para estabelecer a uniformidade na percepção dos direitos e de-
terminar as condições de applica~ão da taxa, compreheudendo os productos wb uma denominação· 

~ con ectiva: 
O valor o.fficial das mercadorias di ffere dos preços correntes, tanto do mercado que exporta, como 

do que importa ; mas taes preços, sendo quasi nominaes, nãé> podem servir de base para o calculo. 
Os direitos ad valo1·e1n devem tel' por fL1ndamento o preço da venda da merc adoria no log al' da 

exportação, accrescido das despezas ele transporte, frete, seguro, etc ., a té ao por to ele desembarque. 
Os direitos especificas são preferíveis aos ad valorem, como os que melhor se prestam á unifor-

midade, evitando as r eclamações, que se originam nos despachos das mercadorias tarifadas ar.l valorem 
ou por meio de fac.turas, que nem sempl'e exprimem a verdade. 

E' idéa concebida pelos que executam a Tarifa em nossa Alfandega, que por meio de uma revisão 
bem pensada, modificando o impos to, que pesa sobre certos pt•oductos, principalmente sob re aquelles 
destinados ás artes e industrias, aggravando o que fór simplesmente objecto de luxo, se poderá 
augmentar a renda do Estado sem ac crescer as do commercio. 

Umn. tarifa gem l uniforme, firmadét por lei, par ece preferível ás t1rifas convencionaes . 
O imposto extraordinario, a t itulo ele addicional, comquanto pesado, tem sua razão de ser nas 

circumstancias de actualidade e por isso deve por emquanto set· mantido, cobrando-se, porém, uma taxa 
uniforme . 

ALFANDEGA 

Não consideramos a melhot· a classificação elas nossas alfandegas, nem ti.'fo pouco a base para ella 
aclop tada. 

Sendo essas reparti9ões sujeitas a um regimen geral, com um regrrlamento unico e uma tarifa. 
uniforme para todas as províncias, fazendo todas ellas o serviço pel? mesmo modo, com as mesmas 
classes de empregados, não In razão para· essa enorme differença de vencimentos n'uma mesma classe ele 
funccionarios, sómente por~:ue servem em províncias, onde não se da igualdade de r endas . Igual-
dade de obrigações e ele responsabilidades no ser viço tanto bas ta para conferir as mesmas vantagens,. 
ao menos no que respeita aos vencim ~ntos geraes . 

Em verdade, não ha justificação para a desproporção que se no ta nos vencimentos , qu a percebem 
os divet·sos empregados das al fandegas . 

O inspector ela alfande_sa da Cót' te, por exemplo, ra0ebe, tel"mo médio, um contél de r éis mensal-
mente ; um ele aJfandega de primeira ord em, nove contos annualmente ; ha chefe d3 repartição de 
ordem inferior, que r ecebe seis contos, quatl'o e até clous contos de réis, e assim proporcional me n te 
outros fLmccionarios ele classe inferior. 

En tretanto parece de toda justiça que os empreg ados das alfandegas constituam uma . como. 
milicia de funccionarios, na qual a diffe~ença de vencimentos fosse de terminada pela categol"ia do 
emprego . 

A vida é a me3ma quasi por toda a parte, cercada de difficuldacles, notan do - se que, justamente 
Baquellas pl"ovincias em que ha menos recursos, e a vida é mais cara, é que o emp regaào tem venci-
mentos mai1 reduzidos. 

Um grande defeito e dos maiores inconvenientes é o ele ser l ivre a escol ha do Governo para a 
nomeação de empregados de super ior categoria, nomeação, que, na maioria dos casos, não consulta 
os legi timosinteresses ela Fazenda e pretere direitos adquiridos . 

Não ha r azão para que não sejam para os cat·gos s uperiores aproveitado s empregados de Fazenda, 
uma vez provadas as suas habilitações . 

Ha tambem notaria desvantagem para o serviço publico na transferencia de um empl'egaclo de 
u ma alfande.sa pam out1·a, não pae.:t lugar i.lentico ao qu 3 exercia, mas para outt·o, cujas funcções 
lhe são inteiramen te es tranha-s e para cujo desempenho carece d0 habilitaçõ as . 
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Os vencimentos dos empregados das alfandegas de ordem inferior não bastam a garantir- lhes uma 
certa posição ele independencia, H a qual se imponha ao respeito dos que o cercam. 

Os ofliciaes ele descarga e fieis d'armazem, principalmente, são mal r emunerados, attenta a grande 
responsabilidade e os mul tiplos e extraordinarios trabalhos a que est'l:o sujeitos, especialmente nes ta 
província, onde e o serviço é feito de maré a maré. 

Em honra do nosso commercio cumpre declarar que aq•Ii não se exerce o contrabando . E quando 
mesmo se o tentasse, nas condições do nosso porto, cujo desembarque é dominado até grande clis-. 
tancia por todas as vistas, as medidas adaptadas pelo regulamento e mais disposições em.vigor . seriam 
insuflicientes para impedil- o. 

O nosso systema ele carga e descarga, bem como o de armazenagem de mercadorias não satisfaz. 
A carga e descarga ele mercadorias só s·e farão convenientemente, dotado o porto elos melhoramentos 

ele que . necessita. A armazenagem só terá Jogar de modo satisfactorio quando fór construido um 
edificio proprio para Alfandega. 

Aquelle em que até 1881 funccionou a repartição, ameaça ruína; aos predios particulares, alugados 
para servirem provisoriamente de armazena, faltam as indispensaveis condições e mesmo assim foram 
os melhores, que se encontraram para aquelle mister . . 

Nada temos a oppor quanto ao modo de calcular o peso liquido para o pagamento dos direi tos, sa-
tisfazendo bem aquelle adaptado pelo regulamento vigente. 

Os defeitos e inconvenientes, que apresenta o serviço das capatazias e armazenagem, são inherentes 
as mas condições do porto e a não haver eclificio apropriado para a repartição. 

No pó em que se acha organizado o serviço da Alfandegil. do Rio de Janeiro póde elle servir de 
modelo ás demais Alfanclega do Imperio, constituindo se em cada província üm edifício, qual o exige o 
seu resJ'ectivo commercio, melhorando- se os que existem e dotando-os dos machinismos, que aqui 
faltam absolutamente para o desempenho dos serviços, que pertencem a Alf.mdoga . 

A nossa, si tal nome merece, pelo que respeita á parte material, tudo falta, para assim dizer . 
A pro·,·incia appella para o melhoramento elo porto, talvez já contratado, no qual se deve com-

prehender um edificio apropriado parJ. Alfandega. Segundo a concessão que o Governo está autorizado 
a faze!', ficará ella sendo parte integrante do porto. 

INDUSTRIA F ABRIL 

Sómente agora as vantagens dessa industria começam a despertar a província, incitando a commet-
timenios, que muito promettem. 

Varias concessõe3 tem sido feitas de certo tempo a esta parte, ma,; têm todas abortado. Ultima-
mente, porém, uma vai avante e sem duvida dal'á Jogar a que outrJs se inspirem no seu exemplo, 
vindo a concorrer para que a província entre em uma nova phaae ele meihor futuro . 

Está prestes a inaugurar- se nesta capital uma fabrica de tecidos, de propriedade ele uma associação 
limitada, da qual é geren te o Dr. Antonio Pompeu de Souza Brazil. 

O edificio da fabrica acha-se pt·ompto, sendo constmido solidamente, segundo o plano fornecido 
pela casa Howard & Bnllongh . 

Med , de comprimento 252 palmos sobre 110 de largura (55m,44 X 24m,2). 
Além do escriptorio divide-se em diversos repartimentos, em cada um dos quaes se acha a caldeira , 

a machina a vapor, a de descaroçar e o armazem. 
O machinismo é elO>> mais aperfeiçoado>, achando-se montado grande parte elo que diz respeit1 

a fiação. 
Afóra algumas machiuas accessorias, possue a fabrica as seguintes: 

• 
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Fiação 

i descaroçador patent-e Dobson & Barlones; 
i batedor com alimentador patente John Hord ; 
i2 cardas grandes ; 
i machina de amolar cardas ; 
i dita Horsfull ; 
~ estiradores ; 
i banco grosso (Stubling Frame), com 74 fuzos; 
3 bancos finos (Reving Frames) com i32 fuzos cada um; 
3 contínuos de annel (Ring Phrostles) com 300 fuzos cada um, patente, Rableth, aperfeiçoados por 

Warrond e Bullongh - 900 fuzos ao todo- para fio de urdidura; · 
2 molas automaticas (Selfractings} com 600 fuzos cada uma- i. 200 fuzos ao todo- para fio da 

trama; 
i machina de dobrar fio, com 40 fuzos, Rableth. 

i dobradeira para 100 carreteis; 
1 urdideira para 504 carreteis ; 
1 engommadeira ; 

Tecelagem 

52 teares para, tecido simples, fustão ou infestado, saccos, riscado, etc. 
1 machina de dobrar e medir fazenda; 
Diversas machinas accessorias, como : as de fazer cordão ou fio de pescaria, medir e pesar 

o fio, etc . 
O capital da fabrica é de i50:00(i)$000 . 

OUTROS QUESITOS 

6.o 

O que determina o curso do cambio entre nós~ 
Qual a causa de sua baixa e que influencia exerce nella o papel-moeda_inconvertivel '? 

Varios são os factores das alternativas cambiaes. 
A's vezes, porem, acontece que causas que determinam a subida da taxa cambial, são neutralisadas 

por outras que se apresentam em sentido opposto, dando em resultado a permanencia da taxa. 
A situação cambial tem por factor ordinario a maior ou menor necessidade de passagem de fundos 

de um para outro paiz . 
A considerava! differença abaixo do pa1·, que, ha muito, conserva a taxa do cambio entre nós, deve 

ser attribuida principalmenLe a duas causas: exportação inferior á importação, e a grande massa de 
papel-moeda inconvertivel. 

Desde que o valor da e::~:portação está abaixo do da importação, a procura de papel cambial excede 
a offerta, e conseguintemente opera-se abaixo do cambio . Si a exportação fosse igual a importação, 
nem uma outra causa actuando na situação cambial, a taxa deveria conservar-se ao par . 

• 



O cambio varia de provincia á provincia 1 
Por que e em que proporção ? 

Vária accidentalmente. 
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7,o 

A variação póde ser para mais ou para menos das taxas da principal praça do Imperio, e dá-se 
sempre em pequena escala, segundo a maior ou menor necessidade de passar fundos para o estrangeiro 
e maior ou menor somma de papel cambial offerecido à negociação. 

·Os bancos de depositas e descontos deverão alargar a esphera de suas operações e crear cai::s:as fi liaes 
ou agencias com o fim de facilitar as remessas, servir ao commercio, á lavoura e á. industria ? 

Sim. Os bancos creando filiaes ou agencias no Ceará, prestarão bons serviços ao commercio, à 
lavoura e á. industria, fac.ilitando-lhes a passagem de fundos para outras provincias e vice-versa, e 
emprestando-lhes dinheiro para muitas e ur gentes neMssidades. 

Esta provincia muito terá a lucràr com essa medida, porque não conta um só estabehcimento ban-
caria para taes operações. 

A transferancia de fundos desta para outras provincias, ou é feita por meio de letrAS particulares 
(o que muitas vezes não se obtem) ou em papel-moeda a frete pelos paquetes. 

Este ultimo meio é, além de arriscado, bastante on ~roso pelas despezas avultadas de frete, 
seguro, etc . 

As industrias, em geral, a lavoura em particular, lutam com grandes difficuldades por não haver 
aqui um estabelecimento de credito, que lhes ministre capitaes. 

i,o 

O nosso commercio intermediaria de importação luta com difficuldades, que podem ser removidas 
por medidas legislativas ou administrativas 'I Quaes devem ellas ser ? 

O commercio de importação luta com difficuldades e o meio de r emedial-as seria uma reducção dos 
direitos aduaneiros. 

E' cer to que a Tarifa actual, onerosa como é, mais affecta ao consumidor elo que ao importador, mas 
não é menos certo que o imposto oneroso, encal'ecendo a mercadoria importada, a colloca fóra do 
alcance ela bolsa das classes menos favorecidas, e assim concorre para fazer diminuir a importação, no 
que vai grande prejuizo ao commercio. 

Uma · modificaçã:J razoavel dos dii'eitos, levando em conta o maior oi:t menor valor da mercadoria 
em si, a maior ou menor applicação della ao uso da classe pobre, não só favoreceria o comme'rcio 
importador e o consumidor, como faria crescer a receita pelo natural augmento da importação. 
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0 nosso commercio intermediaria de exportação luta com difficuldades, ·que podem ser removidas 
por medidas legislativas ou administra tivas'? Quaes devem ellas ser~ 

O commercio de exJ9or tação partilha as difficuldades, que soffre a lavoura. 
Assim, uma modificação dos direitos de exportação, senão a sua completa extincção, aproveitaao 

commercio igualmente. 

3.o 

O nosso commercio a retalho luta com dift:lculdades, que podem ser removidas por medidas 
legislativas ou administrativas~ Quaes devem ellas ser? 

O commercio a retalho , supprindo- se no commercio de grosso trato, de importação, l uta com as 
mesmas dift:lculdades, que este tem a vencet·. 

4 .o 

Ha necessidade de medidas administrativas ou legislativas para o desenvolvimento das operaçõ es de 
seguros entre nós ? Quaes devem ellas ser ? 

Muito conviria a confecção ele leii reguladoras de seguros, especialmente de seguros contra fogo . 
A. experiencia tem mostrado que as companhias de seguros contra fogo carecem de garantias con tra 
03 incendiarias . 

Esta circumstancia naturalmente as colloca em pé de desconfiança, nada compatível com o seu 
papel de garan~idoras da fortuna alheia. 

Uma lei penal rigoro3a contra os incendiarias, permittindo is companhias seguradoras entrar em 
largas investigações sobre as causas do incenclio, muito concorreria para o desenvolvimento das 
operações de seguros. 

Tambem aproveitaria ao desenvolvimento de semelhantes operações , que se impuzesse ao segurado, 
no caso de incendio , provar com exacticlão por meio ele escripturação, a coberto ele toda suspeita , os 
valores, qu e realmente forem preza das chammas . 

A falta de uma semelhante obrigação tem dado logar a graves abusos e fraudes. 
Tem- se feito do seguro um 'ramo de especulayão fraudulenta . 

D.3us Guarde a VV. EEx .- Fortaleza, 10 de Março ele 1883. -lllms . e Exms . Srs. Dr . Luiz 
Joaquim Duque-Estrada Teixeira, P residente , Dr . Antonio Felicio dos Santos, Conselheiro Franklin 
Americo de Menezes Daria, Manoel José Soares, Dr. Adolpho Bezerra de Menezes.- Jose Pompeu 
de A. Cavalcanti. 



ASSOCIAÇÃO GOMMERGIAL DA BAHIA 

lllms. e Exms. Srs.- A Assoeiação Commerdal da Bahia tem a subida honra de subme tter à 
apreeiação da illustrada Commissão Par-lamentar de Inquerito o trabalho que em resposta aos quesitos 
feitos coordenou. 

Apezar do valioso concurso de mui dignos representantes das classes commer cial e industrial, que 
foram convidados por est1 Associação para auxi liai- a em sua difficil tar efa ; apezar ainda dos elementos 
que no seu archivo encontro~, ó ella a primeira a reconhecer quão imperfei to é o seu trabalho; 
con.corre para tornai-o assim a magnitude do assumpto, com o seu vasto e complexo questionaria; a 
exiguidade do tempo que lhe foi concedido, as delongas inevitaveis oceasionadas pela accumulação de 
trabalhos proprios impreteríveis, e, finalmente, acontecimentos imprevistos, que perturbaram a marcha 
regular da corpol"ação, embaraçando- a de dat• o desenvolvimento que desejaria lhe fosse imprimido ; 
limitando-se ella, portanto, ao indispensavel para fundame ntar o seu parecer. 

A' vista das razões allegadas, que justificam a sua impontualidade, om;a a Associação Commercial 
esperar lhe será levada em conta a boa vontade de que julga haver dado prova. 

Deus Guarde a VV. EEx.- Illms. e E:s:ms. Srs . Presidente e Membros da Commissão Parlamentar 
de Inquerito na Córte. 

Em 31 de Março de 1883 . -Barão do Guahy, Presidente.- Augusto Silvestre de F aria, 
Secretario. 

Resposta aos quesitos da Commissão Parlamentar de Inquerito 

TARIFA 

Ao 1. a - Divergem as opiniões sobre si é ou não satisfactoria a classificação das mercadorias da 
nossa Tarifa aduaneira; nós nos inclinamos á daquelles que a consideram não satisfactoria, tem 
defeitos e um ·dos maiores é sem duvida compor- se de 1.129 artigos e estes subdivididos ainda em sua 
maioria em muitas classificações : conviria a nosso ver que fosse este numero reduzido, porque 
evitar-se-hiam duvidas e abuso3, mormente tratando-se d-; mercadorias de natureza similar , e com a 
reducção não seriam aifeet1das as r endas do Estado. Quanto mais reduzida fór a Tarifa maior desenvol-
vimento experimenhrà a importação. 

E' sem duvida outro defeito o pagamento dos direitos por peso ou por medida; por este processo 
0 3 artigos de qualidade inferior acham- se mais sobrecarregados do que os de qualidade superior, 
determinando assim inj ustiç1 palpitante para as classes menos abastadas que, em relação às abastadas, 
contribue·m desproporcionadamente para as rendas publicas . 

26 
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Ao 2 . o- Os va1o1·es officiaes das mercadorias, reg-ra g-eral , di/ferem dos preços dos mercados expor-
tadores : a. consequencia é ser acoroçoadu. a fraude de toda· a especie. 

Deve servit· de base para a cobrança do imposto o preço do mercado exportador, addicionadas as 
de pezas de compra, embarque e transporte da mercadoria até o. mercados importadores, e nunca os 
preços correntes dos m rcados importadores, mormente sendo estes sujeitos ás variadas flnctnaçoes 
determinadas pelo nosso meio circulante inconvertivel. · 

Ao 3. 0 - Somos conLra o augmento de tàx!ls , e a nosso ver com a diminuição muito teriam que lucrar 
as r endas tilo Estaio . 

Inclinamo-nos a suppri'lssão dos nddicionaes quo complicam o processo dos despachos : parecia- nos 
mais curial um augmento nas taxas especiaes, porque além de sÍipplificar o j á complicadíssimo 
trabalb.o aduaneiro, concorreria para alli viar a Alfandegada cobrança dos addi cionaes nas mercadorias, 
tão excessi1ramenLe demoradas . 

Ao 4.o- E' pr ferivel a adopção dos direitos especificas: a tributação iul valorem dá logar a contes-
tações que, sendo de solução demorada, revertem em prejuízo do Estado e elo contribuinte . Quando, 
porém, o ar tigo submettido a dospacho não constar da Tarifa, OLl não fór de natureza similar a algum 
de que rese a Ta.r ifa, recorrer-sc -ha ao despacho ad valorem ; cor rendo o processo pela fórma constante 
da resposta dada ao 2° qüesito. 

Ao 5.0 - Por uma bem pensada r evisão da Tarif[1., a nosso ver, poder-se-ha conseguir augmentar a 
renda do Estado, operando-se a redncção das taxas e modificando-se consideravelmente o systema com-
plica.dissimo do processo dos despachos. 

Ao 6. 0 - A frequencia das reformas da Tarifa não póde ter sido senão nociva ao commercio : não ha 
calculo possível que resista a taes mudanças, a.lliadas ás fluctuações do cambio : a consequencia é o 
retrahimento na importação . 

Ao 7. 0 - Temos a nosso ver direi tos prohibitivos, e ainda assim não se favorece a industria nacio-
nal , que por isso mesmo conserva-se estacionaria, não procurando melhorar os seus productos, facto 
que só pela concurrencia póde dar-se . Na nos>a humilde opinião a industt·ia nacional carece do outra 
ordem de auxilio . 

Ao 8. 0 - Não ha senão um meio de attenuar os inconvenientes que de terminam as oscillações elo 
cambio: - e extinguir-se o funesto meio circulante q ua temos, acabar o papel -moeda que, na phrase de 
um notavel estadista portug uez, é um roubo nacional de consequencias mais funestas do que a guerra a 
mais desastrosa, é e deve ser o primeiro cüidado do todos os que S3 interessam pelo bem estar deste paiz . 

Ao 9.0 - Os poderas publicas podem faci li tar o movimento inter-provincial de fundos; mas para as 
trausacções pura mente mercantis somos de parecer que comp etiria isso mais aos bancas, si fosse pos-
sível ampliar um pouco a liberdade bancaria; do que em seguida trataremos. 

Ao 10.0 - Convem mais uma tarifa uniforme; as tarifas especiaes para províncias limiLrophes com 
paizes estrangeiros apenas attenuam o abuso ; e quanto ao contrabando é problema que poderia sM 
resolvido por t ratados internacionaes e um serviço fiscal mais activo . 

Ao i1. 0 - Não dispomos ele eleme ntos para responder a este quesito. 
Ao 12.o- Ja .enunciá mos a nossa opinião sobre este quesi to (vide 2a par te da r esJ?osta ao 3o quesit0) 

diremos ainda que não seria senão a observancia de um compromisso assumido pelo Governo,•a reducção 
graduada de impostos aduaneiros até sua extincção, uma vez que cessaram as causas que tornaram 
necessaria a sua creação. 

ALFANDEGA 

Ao L o- Poderá dar-se em relação a uma ou outra província inj ustiça na base estabelecida p1ra a 
classificação das n~ssas Alfandegas, mas no geral parece-nos que a renda é a base mais equitativa . 

Ao 2. 0 - A org anização do pessoal das Alfanclegas e Mesa.s de Rendas é má e o numero ele empr e-
gados muito crescido ; seria conveniente diminuir-lhes o numet•o e melhorar-lhes os vencimentos; 
evitar-se-hiam assim muitos abusos. 
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Para chegar a melhorar o pessoal Lembramos que, decretada sua reducção, considerae!!l}m-se extra-
numerarias os empregados que excedessem ao ma:x:imo do quadro effectivo, dando-se ao3 crlrannme-
rarios a preferencia no preenchimento das vagas. 

Ao 3. 0 - Nada temos que objectar ao modo de verificação da qualidade das mercadorias para o 
calculo, mórmente quando confiado este t•·abalho a conferentes intellígentes e pratieos . 

Achamos que devem t er pref~rencia no pagamento dos direitos e sahida das mercadorias os de&-
pachos apresentados pelas partes já calculados e promptos, cuja verificação poderia ser abrevia-:la. 

Ao 4. 0 - O regulamento e mais disposições om vig'or são, ao nosso ver, sufficientes e salvaguardam 
os inleressea do Estad'J , pondo o contribuinte ao abrigo do zelo exage•·ado do fisco . 

Ao 5.0 - A gr~nde elevação das taxas dos direitos e addicionaes, que, como fica di Lo, são prohibiti-
vos, concorre ás vezes para aeoroçoar o contrabando, do que felizmente só ha exemplos em escala muito 
limitada ; com a escolha de pessoal idoneo e severidade na repressão do crime, poder- se - ha remover 
tanto quanto fór possível o mal. 

Ao 6. 0 - O systema actual dos despachos, com pequena ahe ação, como B'3ja a suppressão de con-
ferencia prévia, salvo os casos em que a parte nã:o possa apresen tar a factura, é aceitavel. 

Quanto, porém, ás descargas, em relação á nossa provip.cia, deixa, este serviço mui to a. deseja-r . 
Além da falta. de ca;>a::idade da nossa Alfandega, cujas portas de sahida são insufficientes , resente-se o 
nosso porto da falta absoluta de um molhe ou doca, que muito facilita ria as descargas, p rese ntemente 
feitas dos n!l.vios para alvarengas que , movid1s á vara ou a reboque, determinam grandes con tra tempos 
por occasião d1s passagens d?s va.pores transatlanticos , pela agglomeração d.a.quclles vehicolos que em-
baraçam e demoram o serviço, prejudicando consideravelmente o co=ercio e apropria Alfanàega, que 
a. seu turno não dispõe senão de tres guindastes, que não dão vasão ao serviço . A con.sequencia é que as 
mercadorias ficam expostas por muito3 dias á intemperie e ao furto. 

Accresce que, tenrlo preferencia nas descargas os vapores, soffrc essencialmente a navegagãc :i 
vela ; resultando ta.mbem d'ahi morosidade no serviço, avarias e roubos nas mercadorias, e , portanto, 
decrescim'lnto da navegação á vela, elevação dos fretes, e, :finalmente., prejuízo para o eommercio e para 
o fisco . 

Como remedio, p::>rtanto, lembramos a construcção de uma doca, que s eria. a verdadeira solução do 
problema, e desde j:i augmento de portas de sahid.a. no edificio da Alfaudega, augmento do numero dos 
guindastes a vapor e das bah.nças . 

A nossa Alfandega, com as acco=odações que tem, está muite abaixo do movimento do nosso 
porto: augmentar-lhe a capacidade é medida imprescindível. 

Ao 7 .o- E' aceitavel o modo indicado para calcular o peso liquido para pagamento dos direitos, 
mórmente quando se faculta ao contribuinte optar pelo peso real. 

Ao S. o - O serviço das capa.ta:~;ias é menos bem feito; as mercadorias de natureza f.ragil soffrem 
muito: ha ex emplos frequentes de quebras em louça, vidro, fayança e porcelana na razão de 60 °/o do 
seu valor, e em ferro fundido de 15 a 40 °/0 : um serviço bem organizado por pranchas seria , em relação 
a estes art_igos, preferível aquelle que é actualmente feito pelos guindastes. 

Ao 9.0 - A organização das juntas e im pect'Jrias commerciaes de accórdo com o Dacreto n. 6384 de 
30 de ovembro de 1876, satisfaz . 

Ao iO.o - Serviço estatístico na nossa humilde opiruã{) não existe, ou si existe e mal feitn e sobre-
tudo acha-se tão a trazado que pouca ou nenhuma utilidade tem. E' um ramo de serviço publico que 
aliás precüa ser bem organizado, tal é o alcance que tem para. o desenvolvimento geral do paiz ; aos 
mais competentes cumpre indicar como deve ser elle organizado. 

Ao ·ii. o - Nada. temos que a.dditar ao que dissemos em relação ás n ecessidades de nossa Alfandega 
(quesito €Jo sobre a Alfandega) . 

Recapituhndo diremos : a nossa Alfandega não corresponde em capacidade ás nossas necessida-
des ; não tem numero sufficiente de portas para sahida, carece de mais algum guindastes a vapor 
e de maior numero de balanças . 
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MEIO CIRCULANTE E . CREDITO 

Ao· L 0
- Seria difficil responder precis:tmente si h a ou não abundancia de meio circulante ; a 

nosso ver o inconvenien te que elle apresent::t é exclusivamente o ser inconvertivel, faltando-lhe por 
consequencia a elasticidade necessaria, que teria si fosse convertivel, e da qual proviria a inapreciavel 
vantagem de attrahirem·se capitaes estrangeiros qu·e são afugentados pelas oscillações incessantes nas 
taxas cambiaes. Em todo o caso preferimos sujeitar- nos aos inconvenientes de crises, em todo o caso 
p:tssageiras, que a sua déficiencia póde orig inar, a arriscarmo- nos aos effeitos funestos que o seu au-
g·mento poderia produzir, até porque o dífficillimo no augmento dô pa]Jel inconvertivel haver sempre o 
criterio necessario. 

En.Lendemos, portanto, que deve se pôr termo ao reprovado systema do papel-moeda inconvertivel, 
sub>tituindo-o pela circulação sob a base metallica . 

Ao 2 . o .;_ A falta de numeraria, que em c3rtas épocas se sente em nossa praça, attribuimol-a, ·não 
a deficiencia de meio circulante, senão a remessas de dinheiro que se fazem em tempo de safra para 
Sergipe, para o centro de nossJ. província e para a do Pará ultimament e, onde as differenças nas 
taxas carnbiaes davam uma compensação larga ao passe de fLmdos e fin almente ao systema adaptado 
pelo Govemo de não empregar os saldos das rendas gerites arrecadadas nas províncias em compra de 
·cambiaes aqui mesmo ; preferindo correr o risco de r emessas em numeraria para o Rio de Janeiro. 

Ao 3. 0 - E' evidente que a c reação de filiaes dos bancos quer no sul, quer no norte do Imperio 
d~veria concorrer para facil itar as remessas de numeraria, s endo , porém, claro que taes medidas só 
por inicia tiva dos proprios ban cos poderiam ser adaptadas . 

Ao 4. o'_ Parece- rios haver satisfeito a este quesito com o que acabamos de responder ao 3. o 

Ao 5. 0 - Entendemos que espet·ar pelos recursos do Thesouro ou pelos saldos que venhàm a . . 
a]Jresentat• os nossos orçamentos para resgatar o papel-meeda, é ill11dir a questão adiando-a inde-
finidamente . 

A nosso ver o resgate do papel-moeda deve ser immediato, por meio de operações de ct·edito que o 
ftcili t'lm, ou · créando-se um ·banco de circulação com filiaes nas províncias, ou confiando- se esse res-
g·ate a um banco já creado, ao qual se concedam favo~es que a cautela e a prudencia em assumptos 
desb. magnitude recommendam, ou finalmente, ao que mais nos inclinamos, decr.etando -se a liber-
dade bancaria com a faculdade de emissão de papel convel'tivel, mediante depo3ito de tit11los que, 
garantindo a emissão, gara~ltam tambem o Estado, que ficará h·abilitado a tornar effectivo o pagamento 
aos portadores do.o bilhetes q11e deixem de ser satisfeitos á vista : em qualquer deslas hypotheses o 
Governo deverá ficar inhabilitado à fazee novas emissões de papel-moeda . 

Ao 6. o - S3ria difficil. r esponder com precisão a~ este quesi to ; o rp.ie nos parece indubitavel é 
que a l)l"incipal causa que influe sobre a marcha do cambio é o papel-moeda; e, de fac lo, si o nosso 
me io circulante fo sse sobre· a base metallica, as oscillações nunca passariam da difl:'e rença do trans-
porte da moeda, segu ro e jueos pelo prazo a decorrer até á sua chegada ao mercado impo1:tador. 

Ao 7 . 0 - Com a facilichde das communicações telegraphica> os cambios tendem a equiparar-se 
de província a peovincia ; uma ou outra excepção se dá quando a safl'a d Js productos é mais abun-
dante nesta ou naquella e nesse caso affiue o numerado e o equilíbrio se manifesta logo. 

Ao 8 . o_ A julgar-se pelo que se observa em nossa praça, os bancos inglezes quasi nenhum ser-
viço prestam ao commercio ou á indust ria, dedicando -se quasi exclusivamente a especulações cam · 
biaes ; além de por sua organiz ação estarem mais no casJ de tirar partido da depreciação de nossa 
moeda inconvertivel , estão isentos d)s onerosos impostos que pesam sobre as instituições nacionaes. 

Ao 9. o_ Indinamo-nos de preferencia á lib eedade bancat·ia, e uma vez f 3ita a conversão ·do 
nosso me io circulante, os bancos por si alargarão a esphera d'3 suas operações . 

Ao 10 . o - Não estamos habili tados a responrlet· a este quesito, nem tão poaco : 
Ao 11. o_ Por não existirem nesta proyincia bancos de ceedito real ou, propriamen te ditos, 

hypothecarioa. 
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Ao 12.o -Parece que a resposta deveria ser pela affirmativa, mas sem a intervenção do Estado, 
cuja acção em relação a assumptos desta natureza nunca póde ser benefica : a tutela do Governo 
tem, a nosso ver, concorrido plra embaraçar o desenvolvimento de nossas instituições b::t ncarias, e 
por consequencia a do coriimercio, da lavoura e das industrias. 

Ao 13 . 0 - A r epugnancià dos bancos e capitalistas pelos emprestimos hypothecarios provém dos 
defeitos , já tantas vezes provados, da lei de 1875, que expõe o credor a lutar contra o deve<!lor remisso, 
que o força a adjudicações lesivas em consequencia de avaliações exageradas ou mesmo abusivas . 

Ao 14.•- Os bancos de nossa praça não recusam adiantar dinheiro sob caução de generos nacionaes 
e estrangeiros não suj eitos a facil deterioração, uma vez armazenados . 

- Ao 15.o- Já aqui ha alguma facilidade nos pagamentos por meio de cheques, não tendo ainda 
attingido aquella que nos proporcionaria a introducção do systema das salas de liquidação (cleetring 
houses) que nos Estados-Unidos e Europa tão bons resultados têm apresentado. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

Ao 1. 0 - O nosso commercio intet·mediario ele importação luta com difficuld;tdes, não sómente por 
cleficiencia de meios de communicação, como bmbem pela complicação no processo elos despachos, que, 
ainda quando livres, exigem tantas formalidades e tão numerosas assignaturas de funccionarios do fisco , 
que tudo reverte em perda de tempo ; melhorar os meios de communicação e simplificar o processo 
aduaneiro, seriam medidas capazes de produzir mui salutares effeitos. 

Ao 2. 0 - O mesmo succede em rehção i exportação : carecemos de boas estradas de rodagem e 
menos peias no processo elos despachos e sobretudo de melhorar o policiamento do porto no quadro da 
carga. 

Este serviço é actualmE;Jate feito pala Capitania do Porto, e mal feito: os roubos succedem-se fre-
quen temente ; é convicção nossa que o serviço devia ser feito pela Alfanclega, á qual compete, talvez 
mais adequadamente, zelal-o ; não pode, porém, fazel-o por falta de pessoal. 

Ao 3.0 - Sobre o nosso commercio a retalho refiectem os males apon tados na resposta ao 1° quesito, 
no que se refere á falta ele communicações . 

Ao 4. 0 - Ha necessidade de medidas legislâtivas que tendam â alliviar as companhias de seguro 
nacionaes dos impostos e olius que pesam sobre ellas, mormente quando as estrangeiras não tem sido 
sujeitas a iguaes impostos nem obrigadas a offerecer solidas garantias, bastando que para funccionarem 
façam um deposito de dez cón tos de r éis em apolices. 

Entre nós, pelo que se refere ás terrestres, nem sequer cl.ispoem de material e pessoal para a 
extincção de incendios. 

Ao 5.0 - O sarviço d9 transportes tel'restre3 na província é pessimo : as estradas de rodagem, além 
de pouco numerosas, são intransitaveis, mormente na estação invernosa. 

As nossas estradas de ferro poucos serviços prestam. 
A de S . Francisco que , partindo da capital, vai até Alag·oinhas e no prolongamento até á Serrinha, 

atravessa uma zona quasi improducti va, a sua directriz foi um verdadeiro desastre, quer pelo lado 
scien tifico, quer pelo l ado financeiro . 

A Central, em colistrucção, aberto o seu trafego de S. Felix até Curralinho, tem um futuro por ora 
problematico. 

A de .Nazareth, que partindo cle>sa cidade vai até Santo Antonio de Jesus, é talvez a que maior 
serviço presta . 

A de Santo Amaro, qu9 dessa cidad1 deverá cheg-at· ao Jacú, foi um erro economico que immensos 
sacrificios ha custado e terá ainda de custar á pl'ovincia e tem concorrido para o estado de a13atimento 
em que se acha, sob o peso de uma enorme divida . 

A de Caravellas a Minas, cujo futurJ tambem é desconhecido, não poderá em todo caso ser aberta 
ao trafego sem alguiua demora . 
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Ao 6.o- As communicações maritimas que existem são pouco frequentes e ainda assim relativamente 
baratas ; sendo feitas, na sua maxima parte, pela companhia Bahiana entre a capital e as cidades de 
Cachoeira, Nazareth, Santo Amaro, Valença, Caravellas e alguns outL·os portos do sul de nosso ext9nso 
litoral a té á foz do rio Mucury, que extrema esta província da do Espírito Santo; havendo tambem para 
o norte viagens dos vapores_dessa companhia para o Rio Real, S. Christovão, Aracajü, Penedo, Maceió 
e Pernambuco. 

A liberdade de navegação foi um erro ; a experiencia nos está mostrando que a faculdade dada a 
todas as bandeiras estrangeiras de fazerem o commercio de cabotagem, a pretexto de, pela reducção dos 
fretes, offerecer por menor preço aos consumidores os diversos generos que as províncias permutam, 
extinguiu a navegação nacional : os factos estão demonsteando que a carestia tem assumido uma pro-
gressão ascendentemente esjllantosa depois de decretada a liberdade da navegação de cabotagem. 

A marinha mercànte nacional acha-se reduzida a pequenas embarcações; sua marinhagem quasi 
desappareceu, desapparecendo igualmente o viveiro onde a marinha de guerra poderia em qualquer 
emergencia procurat• reforço para as tripolações dos seus vasos; a nossa industria, que encontrava nos 
estaleiros navaes trabalho e subsistencia, está á mingua, senão morta. 

A nosso ver seriam necessarias as seguintes medidas de protecção a marinha mercante nacional 
para levantai-a do abatimento em que se àcha : 

a) Direitos differenciaes sobre tudo o que fôr exportado sob a bandeira nacional. 
b) Isenção de todos os direitos de tonelagem a navegação nacional de longo curso. 
c) Premios pelas cousteucções navaes a quem lançasse dos estaleiros ao mar navios de 

certa tonelagem proprios para a navagação de longo curso. 

O regimen de subvenção a emprezas de navegação a vapor nacionaes ou estrangeiras torna ainda 
mais clamorosa a posição de desfavor em que se acha a navegação nacional a vela. 

INDUSTRIA F ABRIL 

Ao 1.o- Nesta província existem actualmente 10 fabeicas de fiar e tecer algodão, situadas sete 
na capit'll e tres no litoral, estando uma dellas fechada, e uma fabrica de chapéos ele pello de 
coelho, l ebre e castor, e r1uatro fundições, elas quaes t res na capital e uma em Santo Amaro. 

Ao z.o- O capital empregado é approximadamente- 3.800:000$000. 
Ao 3. o - Os motores empregados são hydraulico:s e a vapor, com a fot•ça de 625 cavallos : o 

consumo do combustível é de 3.600 toneladas de carvão de pedra por anuo. 
Ao 4. o- 1. 700.000 ki logrammas de algodão de diversas procedencias. 
Ao 5. 0 - A' f~lta de esclarecimentos que os interessados se não prestaram a dar, não podemos 

satisfazer a este quesito: sabemos que as machinas na sua maxima parte são importadas da In-
glaterra, França e Belgica. 

Ao 6. o - Dão occupação a 2. 500 operarias, dos quaes alguns são mulheres e crianças, que 
percebem nas fabricas de fiação 320 róis a 5$ diarios, e nas demais de 600 réis a 5$ diarios. 

Ao 7. o- A peoducção annual das fa beicas de tecidos é de 4.000. 000 de metros de fazendas 
diversas e 400 . 000 kilogrammas de fio em novellos e em meadas : seus preços regulam de 360 
a 600 r éis com 25 °/0 de abatimento ao meLro, e o fio de 1$160 a 1$200 o kilogramrúa. 

Estas 10 fabricas reunem 20 .000 fusos e 560 teares. 
A f abrica de chapéos peoduz 200.000 chapéos annualmente, cujo custo regula ele 1$ 

a 9$000. 
As fundições produzem 300:000$ em obras novas e importam, mais ou menos, 160 toneladas 

de materia prima. 
Aos 8°, 9°, 10°, 11° e 12. 0 - A industria nacional precisa de capitaes baratos que a lib erdade 

bancaria pela concurrencia lhe facilitaria. 
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O maior inimigo da industria nacional é o proprio Governo com a emissão de apolices que absorvem 
os capitaes disponíveis que tanto podiam desenvolvei-a, habilitando-a a melhorar por machinismos 
aperfeiçoados a sua producção. 

E de ftc to, qual é a industria que póde suppor tar juros de 8 a 12 °/o, que actualmente paga 1 Como 
resistir a essa carestia determinada pelo facil e com modo emprego em apolices, que tantos capitaes 
monopolisam em favor, regra geral, das classes mais abastadas, que por essa mesma razão deixam 
de ser onemdas de impos tos, tornando-se verdadeiros parasytas da ac tividacle nacional 1 

Quereis servir ás indLlstl'ias nacionaes 1 fechai o grande livro da divida publica e decretai a 
liberdade bancaria ; com esta ultima mobilisareis os capitaes absorvidos pelas apolices, lançal-os-heis 
na circulação, e, pela concurrencia séria que a liberdade ba ncaria determinar a necessariamente• 
acabareis por levar ás incltistrias capitaes baratos. 

As ind.ustr ias podem ainda ser proteg idas dando o Governo a preferencia, em igualdade de con-
dições, aos seus procluc tos para forn ecimento da Marinha e elo Exercito. 

Não ha na proví ncia ensino profissional, propriamente dito, de industria fabril . Existe, porém, nas 
officinas do Arsenal ele Marinha e da companhia Bahiana um viveiro de machinistas e operarias em 
num ero superior a 350, que, além de perceberem o ensino pratico que os torna recommendaveis para 
qualquer trabalho technico, d:i-lhes subsistencia garantida em r elação ao merecimento ele cada um, 
havendo alg uns que chegam a ter salarios superiores a 6$ e 7$ dial'ios. 

Alterações na deficientíssima lei de locação de serviços p.oderiam concorrer para facilitar a 
industria. 

Conclusão 

E' e> te o trabalho que a. Associação Commercial da Bahia, com o valioso auxilio dos diversos t•epre·-
sentantes das classes commercial e industrial da província, cujos pareceres vão appensos, tem a 
honra ele submetter à apreciação ela illustracla Commissão Parlamentar ele Inquerito, ela qual as duas 
classes tudo esperam. 

A Associa~ão Commercial é a primeira a reconhecer quão imperfeito é o seu trabalho, e, ao aceitar 
a arclua tarefa que lhe foi commet tida, procurou dar prova de sua boa vontade, tendo apenas em vista 
prestar o seu insignificante contingente para qu3 a Commissão P al'lamentar fique h abilitada a propor 
as medidas que em sua sa,bacloria julgue deverem fazet· o paiz attingir á prosperidade a que tem incon-
testavel dil'eito. 

Bahia e sala das sessões ela Associação Commercial em 31 de Março de 1883. - Barão elo Guahy, 
presidente.- Augusto Silvestre ele Faria, secretal'io.- José Lopes da Silva L ima, vice-presidente. 
- J. Eduardo dos Santos, thesoureiro.- Antonio José Rodrigues .-Aristides N ovis .- Au-
gusto Francisco de Lacerda. - Jo sé Jacintho Rodrigues T eixeira.- J. F. Staet.- Joaquim José Ro-
drig ues.- José ela Costa Pinto.- Frank Dennis. 





Resposta aos quesitos da Commissão Parlamentar de Inquerito na 
Côrte, apresentada pela Oommissão de despachantes da Alfandega 
da Bahia á digna Junta Directora da Associação Oommercial 
da mesma provincia, em Fevereiro de 18 8 3 

TARIFA 

io QUESITO 

A classificação das mercadorias adaptada por nossa Tarifa aduaneira não é má, porém não se póde 
dizer satis(actoria. Tem defeitos, e nem póde deixar ele tel-as um trabalho tão importante, composto 
ele 1.129 artigos, a maioria dos quaes ainda se Sllbclivide em mui'tas classificações . 

Pelo ligeiro exame a que procedemos, notimos as segllintes lacunas : 
Art. 39.- Calçado: não estão classificados os sapatos e botinas com base de madei?·a em lagar 

de sola. 
Nota 5.a- E' conveniente determinar-se o limite da altura elo cano das botinas para mulhet• e me-

nina, afim de evitar duvidas e contestações sobre a classificaçã:> elas ele cano alto , qlle por esla nota 
pagam mais 20 °/0 elo que as ele cmw baixo. 

Art . 63. - Carnes: não es tá classificada a carne preseJ--vada de corrttpçào pelo processo ele 
Liebig, a qual foi mandada equiparar á cm·ne fumada, como se vê da Circular do Ministerio da Fa-
zenda, de 4 de Novembro de 1875. 

Art. 109.- Feijao: deve-se augmentar - e favas alimentícias ele qualquer qualidade - afim de 
evitú duvidas, visto corno o ar t. 118 trata de. favas para tii~turaria, medicina e outros usos . 
~'1W Art. i 27. - Folhas, etc . , de papoula negra, branca ou rubi' a (flor) : acrescente-se : (( e as de 
malvaísco rubras », que aqueiias foram aRsemelhadas pela decisão do Thesouro Nacional de 26 de No-
vembro de 187 4, para pagarem 160 rs, por kilogramma, como ainda hoje pagam. 

Art. 226 .-0arbonatos . .. ele soda (sub- carbonato) ou barri lha do commercio, ordinaria, escura 
ou em bruto. 

Deve-se eliminar a palavra escuro e snbstituil-a por impuro, porque a barrilha, mesmo i mpura ou 
ordinaria, é branca, tornando -se escura pela acção do ar atmospherico. 

Art. 387. - Camas:· não estão classificadas as portateis, denominadas de campanha, as quaes são 
fe itas de madeira ordinaria com pertenças de ferro, latão e forros de tecidos de algodão, lã ou linho, e 
têm sido despachadas ad valorem de 7$ a 10$ cada uma, pagando 30 o/o. · · 

Convem fixar- se uma taxa média de 2$500 cada uma, equiparando-as ás de ferro para solteiro 
(art. 792). 

Art. 488. - Chales, mantas, lenços, ponches e pallas (de algodão). 
A Tarifa mcla dispõe a respeito dos bordados : estabelece a unica ta-:ra de 1$200 p3.ra os lisos, 

~avrados âu entrançados, e manda d~spachar acl valorem sómente os de renda. 
Este artigo tem sido interpretado por diversos modos. Uns entendem que os chales, lenços, etc. 

de algodão bordados devem pagar somente a, taxa ele 1$200, porque o bordado tambem influe no peso, 
e a lei não faz distincção, e neste caso fazem applicação da ultima parte do art. 12 das Preliminaras 
da Tarifa. 

27 
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Outros querem que pague dil'eitos ad valo rem ; mas não ha disposições de lei que isto 
autorizem. 

Para evitar estas duvidas, que sempre occasionam perda de tempo, é preciso que a palavra- bor-
dados- seja augmentada na i" ou na 2« parte deste a rtigo, ou, de preferencia, na nota 49, para serem 
equiparada!; a taes artefactos com 1·enda; a ttendendo-se que nesses objectos de algodão o bordado é 
sempre ordinario e por isso :fica muito bem compensada a differ ença de preço com mais 30 ~/o sobre a 
taxa dos lisos o~t lav1·ados. 

Art. 493. - Cobertores e mantas para cama (de algodão) com ou sem mescla delã. 
Este artigo com:,wehende apenas duas classificações, a saber : 
« Brancos, escuros ou riscados ordinarios com ou sem pello, kilo $320 . 
« Lavrados ou adamascados, imitando o fustilo e semelhantes brancos ou de côres, kilo $750. » 
Não estão, portanto, classificados os cobertores dJ algodão grossos, ordinarios, lavrados grosseira-

mente, qHe não imitam. o fustcio, os quaes-já foram em g-rande e >cala importados nesta província e se 
destinam ás classes menos favorecidas da fortuna . Taes cobertores pagavam pela Tal'ifa de 1869 ·(ultima 
parte do art. 542) a taxa de 330 reis por kilo, isto é, m1is de 30 ofo do valor no mercado exportador. 

Segundo uma fac tura original apresentada por uma respeit'1vel casa commercial, verifica-se que 
dons fardos com cobertores, dos de que se tr.tta, pesando liquido 295 kibs, custaram~ 27- 75 -7d, que 
ao cambio de 23d perfazem a somma de 285$695, sendo, portanto, o valor real ele cada kilogramma $978, 
direitos 30 o/o - $293. 

Logo, a taxa de 320 réis imposta aos cobe1·tores da f a classificação deve ·ser applicavel aos la'Vrados, 
_q1·oss as, ordina·rios, que não imitam fustão . 

Para simplificar, deve-se redigir assim o art. 493 : 
Coberto·res e mantas para cama, etc . , com ou sem mescla d e lã: lavrados ou adamascados, 

imitando o fustão c semelhantes, brancos ou de côres, kilo $750. 
NS:o especificados ordinal'ios, kilo $320. 
Feita esb alt3ração, que em nada prejudica os interesses fiscaes, evitlr-se-hão muitas duvidas e 

questõ es e a importação deste artigo indubitavelmente augmentará. 
Art . 495. - Cordões, t1·anças e trancelins de algodão. Não estão classificados os cordões grossos ae 

algodão, proprios pm·a pntm os, usados pelos pedreiros, e para applicaçõ3s semelhantes, para os quaes 
é excessiva a taxa de 800 réis imposta na 2• parte deste artigo . 

Devem, quando muito, pagar a t<txa de 250 réis imposta ao barbante, etc., no art. 611. 
Art. 499 . { Espartilhos - devem-se augmentat· as palavras : lisos, bordados ou enfeitados, p~ra 

» 615. 
1
. evitar quesLões e delongas no processo dos despachos destes objec tos, quando vierem 

. » 653. com bordado ou enfeite, que, aliás, não lhes dá maior valor, pois é notorio que ha 
espartilhos bordados que custam muito menos do que os lisos de superior qualidade. 

Art. 507.- Lençdes , colchas, etc. - augmente-se : CortinadiJs e obras semelhantes (pannos para 
cadeiras, etc .). 

Art . 509.! L . d 5 1 • 621 . u vas - augmente-se: l zsas ot~ bor adas, a exemplo do art. 7 . 

Art. 514. - lYI etim. - Da fórma por que está redigido este artigo, ha duvidas sobre a taxa que deve 
pagar o metím enc01"]J(Ulo de côres á imitação de brim, proprio para roupas de homem, porque a 

Tarifa só trata do branco desta especie, e do lustroso tl.nto ou estampado, proprio para forros, com a 
taxa de $600, e o não especificado, kilo 1$200. 

Todo o metim encorp 3.do á imitação de brim, quer seja branco, tinto ou estampado, deve pagar 
600 réis e o metim que tenha as mes mas applicações que a chita deve pagar 1$200 como esta. (Circular 
do Thesouro Nacional de 27·de Outubro de 1874.) 

Portanto, é necessario qu :~ depois da palavra b1·anco se <~.crescente : tinto ou de côr, encor-
pado, etc . 

Art. 517. - Panninhos. 
Não estão classificados os estampados, gommados, ordinarios proprios para forros, os quaes têm 

sido despa.chados, em virtude de decisão, pagando a taxa de 600 réis por kilog., como comprehen<Lid.os 
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na f a parte deste artigo, onde, portanto, deve-se augmentar a palavra estampados, a exemplo d1 metim 
(art. 514). 

Art. 56 i.- Cobertores de lã ou de lã e algodão . 
A exemplo do art. 493, cujas taxas foram equiparadas ás dest3 artigo, çonvem acrescentar : e 

mantas par.a cama depois da palavra coberteres . 
A Alfandega desta província considera sujeitas a dirútos ad valorem as mantas ele petlucia ele 

Zã e algodão ele côres ou estampadas, muito pesadas, proprias para viajantes, as quaes são importadas 
da Inglaterra sob o no:ne de« Rug », que significa« manta ou col.Jert~r de panno grosseiro}). A Tarifa 
não· autoriza o despacho ad valorcrn para t <J.es objectos, q11e, a serem julgaJos omissos ou não classi-
ficados, deviam ser assemelhados aos cobertores , attento o seu uso ou emprego, e a1 materias· de que 
são fabricados, como dispõe o art . 16 das Preliminares. de 750 réis por kilogramma. 

A taxa imposta ao3 cobertores de lã fi nos não é pequena para as referidas mantas ou cobertores 
para viagem, visto como seu peso regula de 3 1/2 a 4 1/2 kil. cada um, isto é, muito superior ao de· qual-
quer cobertor fino. 

Tambem é importada em peças a pellucia ele lã de algodão, que não está classificada na Tarifa; e 
·deve sel- o para evitar duvidas e contestações . Deve-se, porém, attender que esse tecido é muito mais 
pesado e mais barato do que o risso ou velludo de la. 

Art. 549.- E stopa em brut o ou em rama . 
A Circulardo Mini>teri J d'1 F<~ze nda, de 5 de Outubro de 1875, ordena que o fio de estopa simples-

m ente torcido seja ássemelhado á· estopa em bruto para pagar cinco réis por kilo. 
E' conveniente fazer-se men ção des ta mercadoria, que é vulgarmente conhecida sob o nom~· de 

gachéta de linho para machinas. 
Art. 600. - Bonets - augmente-se - e gorros lisos ou enfeitados, a exemplo dos arts. 482, 

551 e 644. 
Art . 602. - B1·im e outros tecidos ele linho . 

Art. 606. - Chales, mantas e lenços idem. 
Para facilida le do expediente seriar muito proveitosa a re:J.uc ção das differentes classes dos tecidos, 

que pagJm na razão directa do numero de :fios, por series de 5 fios em logar de 3, sendo a primeira 
classe até 5 fios para o nrL 602, e até 10 fios para o art. 606, e a ultima de mais de 25 fios para ambos 
os artigos. 

Art. 679. - Livrli!s tmpressos ou de leitu,ra. 
Não estão classificados os encadernados com capas forradas de metal ordinario, dourado ou pra-

teado, bttfalo, vidro ou crystal, os quaes podem ser comprehendidos na 3a parte deste artigo e 
sujeitos á ta:xa de i$ por kilo. 

Art. 685·.- Papel para escrever, etc. 
Muitas duvidas se têm suscitalo a respeito do papel marcado com a :firma e endereço, e ás vezes a 

palavra de convenção para telegramma, quando o possuidor é negociante. 
O papel assim marcado, proprio para cartas commerciaes, apezar de custar muito menos do que o 

com pintura, monogrammas, estampas e relevos, sujeito á taxa de 300 r éis, tem sido classificado pela: 
Alfandega como obras impressas (art. 683) para pagar a taxa de 900 réis . 

Sabemos que o defeito não é da Tarifa e sim da interpretação, mas é convenie~t~ que esse artigo 
seja redigido com tal clareza que os agentes :fiscaes o não interpretem diverBam3ute, dando isto logar 
a questões, e muitas vezes ao abandono da mercadoria, que, afinal, é vendida em leilão por muito 
menos da importancia dos dit·ei tos ; pois ninguem quererá Usar em sua correspondencia . pap 31 mall-
cado com o nome de outrem. 

Art. 685 . - Parece conveniente incluir nesse artigo as cupolas de papel (abats-jour) equip,arando-as 
ás lanternas para illttminação, taxa 600 réis por kil., afim de. evitar o despacho ad valorem de um 
artigo tão conhecido • 

.Art. 692.- Barro em obras. M oringues·, talhas, jarras e potes para ·agua. 
Convell1' acrescent:tr- ·e filtros- · que r.ão estão classificados e ha quem entenda que dev-am pagar 
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direitos ad valorem, apezai' da disposição g-ene rica da 2a parte deste artigo, que diz: apparelhos e peças 
não classificados de qualquer fórma ou feitio, para qualquer uso. 

Art. 702.- Lousa ou arclosia cortada e preparada em lapis e laminas para escrever. 
Não e.>tão classificadas as pedrJs de lo us1 para escrever, que têm sido importadas dos Estados- Unidos 

da America, as quaes são collocadas em fÓI'ma de tampa, sobre caixinhas de madeira ordinaria (faia) 
simples, sendo ar:ompanhadas de lapis' de pedra, uma pequena regoa e algum desenhos r epresentando 
animaes; caracteres e diversoJ objectos, para serem copiados pelas crianças nas aulas de instrucção 
primaria. 

Para evitar questões, que ordinariamente motiva o despa.cho ad valorem, convem crear-se uma 
taxa de 100 reis para taes pedras com caixá ou es tojo àe rnadeit·a ordinaria com ou sem desenhos para 
estudo . Estes pag-am 100 réis, ex vi da i a parte do art. 677. 

Art. 724.:- Cor6as e outros ornatos para tumulo.- Peso liquido . 
E' preferível e menos trabalhoso o desp acho destes objectos a peso bruto nas caixas de papelcio--

e envo ltorios semelhantes, reduzindo-s ) a taxa a 1$500 por kilo. 
Sendo muito variaveis as dimensões doJ alludidos objectos e dos respeclivos envoltorios, 'torna-se 

difficil e .trabalhosa a verificação do peso liquido real. 
Nota 70.a- ... Os vidros de cor, os coalhados e os pintados·, esma ltados ou dourados, fiéam sujeitos, 

além das taxas ma.rcadas, a mais 50 °/0 , calculados sobre os respectivos direitos. 
·Esta nota, assim exarada no fim da classe 21 a - L ouça e vidros - parece abrang-er todos os a1·-

t igos de vid1·o que estiverem em alguma daquellas condições. 
~ntretanto, ha objectos de vidro que devem set· excluídos das disposições da referida nota, porque 

são sempre fabricados de vidro de c8r, a s3.ber: 
Art. 721. - Agulheiros, pulseiras , brincos, al finetes de peito, etc . 
Art. 722.-Botões. 
Art. 723.- Contas e avelo1· ios. 
Art. 724.- Cor6as e ou t1·o s onwtos pw·a tumulos. 
Além desse> artigos parece-nos que devem ser tambem excluídos : 
Art. 719.- Pedras falsas. 
Art. 728.- Lustres, candelabros, serpentinas e arandelas, porque os objectos deste artigo têm 

de côr apenas as pequenss peças collocadas na parte superior dos res;>ec tivos ping-entes, sendo estes e 
todas as demais peças de vidro branco, e já pagam uma taxa elevada, principalmente os lustres que 
trazem tubos de ferro cobertos de latão e pertenças de · metal ordinario, que são incluídos no peso 
como si fossem de vidro, ex vi da nota 68. a 

Nota 71."- A disposição da f a parte desta nota, comquan to em nossa opinião s 3ja muito clara, 
tem, todavia, dado logar a duvidas por parte de alguns senhores conferentes que entendem que não 
devem ter o abatimento de 30 °/o ahi ~oncedirlo ds medalhas de ouro. que trazem laminas ele vidro 
branco, transpm·entes, interna · ou exte1·namente para sob ellas serem cal locadas peqttenas photo-
graphias, etc. Os que assim opinam, di zem quo os accesso1·ios e pertenças, que gozam daquelle aba-
timento, são unicamente os semelhantes aos cabos e pes. 

Entendemos que o defeito é da interpretação que ultimamente alg·uns senhores conferentes querem 
dar a esta nota, que diz : « taes como cabos, pes, etc. >> e não : semelhantes a cabos e pes. 

O pariodo final desta nota di'Z : 
« Nos direi tos das joias e o•1tras obras desta classe ficam comprehendidos os das caixinhas em que 

vierem as mesmas. >> 

Si as caixinhas vierJm vazias dentro da mesma caixa, em que vierem as joias, etc. a que per-
tencerem, não gozarão da isenção de direitos~ 

Parece que devem gozar, porque esta hypothe >e é analoga á de que trata a ultima pat·te da nota 
85a , EJ.Ue diz : « As bainhas devem vir na mesma caixa em que vierem as respectivas_ facas, e em 
numero igual ao destas , mas nc"'io e preciso estarem as facas mettidas nellas. >> 

Esta disposição, pela nota 83• e eX.tensiva ás baionetas e armas semelhantes, cujos direitos 'são im-
postos por quantidade de objecto:; e não pot· · pe>o, apezar de terem as bainhas taxas fixas no art. 842. 
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Art. 736. - Apparelhos, · baixella, salvas, bandejas, galheteiros, l icoreiros, ·colheres e ga1"(os e 
peças seinelha~tes de uso domestico, bacias, jarras, etc . , objectos de adorno ou ele fantasia, etc. 

Convem eliminar as colheres e garfos , que pelo seu pe3o não podem supportar as taxas impostas 
neste artigo, principalmente as colheres simples d3 metal amare !lo . 

As colheres e garfos devem ser comprehendidos n 1 disposição generica do a1·t. 762, pois além de 
serem pesados, ncío si:to objectos ele luxo ou fantasia. 

Na 1• parte deste artigo deve -se augmentar, depois da palaYl'a- simples :- envernizaclos ou gal-
vani:mdos "om qttalq~ter metal orclinario , visto não estaeem classificados 03 objectos que são impor-
tados nestas condições. 

Art. 765. - Zinco- Não estão classificadas as chapas abatas o ·~~ rendadas que servem para os 
·mesmoJ fins que a tela metaUica. 

Art. 770. - Agulhas de aço- para c1·och€t.- Seria bom declarar : - «simples ou com cabos de 
osso e semelhantes)), porque as agttlhas ele aço para crochet muitas vezes trazem cabos de outra 
matet•ia. 

Art. 777. - Argolas- para chaves. - E' conveniente declarar-se: simplesmente polidas ou gal-
vanizadas. 

· Art. 807.- Fio (arame) de feero. 
Não está classificado o tecido á imitação de rede ele arame de ferro galvanizado com zinco, o qual 

é importado em peças e serve para pequenas cercas e para viveiros de passaro3, etc., e tem sido des-
pachado acl valorem pagando 240 r o. por kilo, na razão de 30 °/o . 

Art. 842:- Bainhas - para espadas, espadins, facas e baionetas. 
Em vista da variedade de tamanhos e de valores da> bainhas para as referidas armas, parece con-

sentaneo que as raspectivas taxas tenham por base o peso e não a quantidade (como est:i na Tarifa), 
pois não deve uma bainha para espada pagar o mesmo que paga uma bainha para faca. 

Art. 866. - Tesouras - para costura, unhas e semelhantes . 
O antigo limite - ate 18 centímetros - é preferível para as tesouras sortidas de dive;·sos tama-

nhos pregadas em cartas, pois abrange a maior dessas tesouras, que e apenas uma em cada carta. 
A pequena differenç1 não compensa o lrabalho da discriminação. 
Art. 921. - M anometros para marcar a presscío dn vapor. 
Têm-se suscitado duvidas, sendo divergentes as opiniões, mesmo entre os agentes do Fisco, si os 

inanometros que acompanham as machinas a vapor a qu e J'ertenc err. - estão ou não sujeitos a direitos, 
visto serem as mesmJs machinas isentas de quaesque1· cli1·eitos , mesmo de expedie nte, e ser o mano-
metro a ellas indispensavel . 

E' conveniente declarar-se em nota, si estão, ou não, sujeitos a dil'eitos taes manometros, afim 
d'e evitat· reiteradas questões. 

Art . 1029. - Realejos .- Convem acrescentar na nota 99• : 
«Aos r ealejos d t 1" classificação deste artigo fi ca extensiva a disposição da 1• parte da nota 96•, >> 

afim de evitar duvidas sobre o modo de proceler-se .á meJição. 
Art·. 1049. - C ardas para machinas . - Parece que a intenção do legislador foi tributar sómeiite· as 

cardas importadas separadamente, e não as que ~.companham as machinas a que pertencem . 
Entretanto na Alfandega desta província tem - se obrigado ao pagamento de direitos as cardas que 

vêm com as machinas destinaàas ás fabricas de tecdos de algodão . -
Art. 1068. - Machinas utensis. 
Art. 1079. - Moinhos para cafe attpimenta. 
A tara de 2 o/o é muito insignificante para essJs dous artigos. 
Parece que houve erro typographico ; deve ser 20 °/o · 
Art . 1088.- B o•·racha, etc. em. obras : - bolsas pa1·a fwno, ponteiras, augmente-se e ca_ixas 

Jla?·a phosphoros e semelhantes . 
Art. 1104. - Flores artificiaes de q~wlquer tecido ott papel, soltas, em ramos ou em grinaldas. 
Não · estão, portanto, classificadas as flores de pellica, cêra ou espennacete, imitando flores de 

larangeira, as quaes são muito pesadas e não po:iem supportar a taxa de 25 réis por gram ma , imposta ás 
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flores artificiaes comprehendidas nes te artigo. As de pellica podem pagar 8$ ou 10$ por 
kilo ; mas as de cera ou espermacete não poderão supportar t axa superior a 4$, pois, além 
de mUito pesadas,. custam muito menos do que· as outras e es tragam-se ou ficam avariadas facilmente, 
bastando para isso a simples influencia do calor atmospherico. 

Art. i128.- Typos.- Para fa.cilidade das conferencias e evitar· duvidas sobre a classificação -
conviria refundit· às duas ultimas partes deste artigo em uma só - não especificados. 

Art. 1129.- Ventara las, etc. 
Convem acrescentar : simples ou enfeitadas, a exemplo do artigo Leques ( 1113 ). 
Os inconvenientes pr-aticas que apresentam os defeitos em uma Tarifa são intuitivamente : questões· 

entre os agentes fiscaes e as partes ou seus prepostos ; demora no andc\mento elos despachos e con-
seq uentes prejuiz9s para o importador, que deixa de. vender promptamente suas mercadorias por tel-as 
detidas, em questão, na Alfandega. 

Como corrigir taes defeitos e remediar ·taes inc-onvenientes ? 
Quando menciom\mos as lacunas que notámos na Tarifa, indicàmos as alterações que, a nosso ver, 

ella precisa . 
Entretanto conhecemos que não basta que a lei seja boa (como são quasi tod3s as nossas leis) ;: 

os seus beneficos resultados tambem dependem do modo de executai-a . 
O plano de classificação adoptado na nossa Tarifg, já é antigo e tem soffrido as modificações que a 

experiencia tem aconse1hado, e hoje está melhorado. 
A prova de que é o prefe?·ivel, é que ha tantos annos ainda não foi substituído 'por· outro, tendo. 

sido acolhido ou approvado pelas illustradlls commissões que· tem sido encarregadas de rever: e re-
formar as. Tarifas. 

2° QUESITO 

Os valores officiaes das mercadorias di/ferem em muitos casos dos preços correntes dos mercados 
exportadores. . 

A proporção dessa differença varia segundo a natureza e qualidade das mercadorias. 
As consequencias dessa differença 8ão : pagarem ordinariamente direitos elevados as merca-

dorias de qualidade inferior, des tinadas :i.s classes menos favorecidas da fortuna, e que são importadas 
em grande escala, ao passo que são relativamente menos tributadas as de qualidade superior. 

Desde a tarifa de 1874 (e mesmo nas anterior·es ) se têm notado d.ivergencias entre os valores 
officiaes e os preços correntes de diversas mercadorias, mas não é possível determinar a proporção,. 
porque além de ser variavel, conforme a especie da mercadoria,. esse trabalho demandaria longo 
tempo. 

O melhor modo de harmonisar as avaliações officiaes com os preços. correntes é attender a 
estes na confecç,ão das tarifas. 

O valor qne deve servir de base á cobrança elo imposto deve ser o termo médio· dós preços 
correntes, e, na· falta destes, os indicados em facturas originaes, attendendo-se., porém, á. circum-
stancia de que as qualidades inferiores das mercadorias, tendo muito maior consumo do que as su-
periores, são importadas em muito maior escala do que estas, e, conseguintemente, no calculo não 
se devem considerar como partes iguaes. 

Parece-nos, entretanto, que na maioria dos casos têm justificação a s differenças entre os valores 
officiaes e os pre<;os correntes ; p '>rq~e sendo a média destes tomada por base para o calculo daquelles, 
certamente haverá. desproporçãJ quando se tratar de mercadoria de qualfdaie superfina ou muito or-
.dinaria, dando-se excesso no valor desta e deficiencia no daquelta. 
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3o QUESITO 

P_arece-nos que devem ser mo:lificadas ou alteradas as t?xas dos seguintes artigos : 
Art. 64. -- Cera- preparada em gamellas ou pães - ki lo 500 réis. 
Este artigo é mataria prima para o fabrico de velas, portanto deve ser reduzida a taxa a 300 r éis, 

conforme a Tarifa da 1874. 
Esta taxa com o aJdicional, armazenagem, etc., já sobrecarrega muito o artigo. 
Art. 65. - Colla- ou gelatina de qualquer qualidade- kilo 400 réis. 
Esta taxa é excessiva para a colla fo1·te, muito empregada nas artes, a qual deve pagar 200 réis 

no maximo. 
Sen:'lo a taxa da colla ou gelatina ele peixe, em fio s, elevada a 1$000. 
Art. 92.- Coral em raizes e obras de .qualquerqualidade - kilo 2$000. 
Indubitavelmen te estão comprehendidos nestas obras os adereços, pulseiras, etc. , com a taxa de 

12$, ao pu s~o que esses mesmos objectos sando de vidro (imitando ou não o _coral) pagam 2$500 (ar t. 721); 
sendo de osso, côco, borracha ou celluloide pagam 3$ (arts. 88 , 1082, 1088 e 1119) e de 
madeira 6$ (art. 412). 

Portanto, está muito favorecido esLe artigo, ao menos li]_Uanto aos adereços, pulseiras ou obras 
semelhantes. 

Art. 123 . - C hei ela I nclia.- E' elevada a taxa de 900 réis por kilo e mais 60 o f o, além da arma-
zenagem, etc . , _para esse genero de primeira necessidade, tanto m üs si se attender aos preços dos 
mercados exportadores e á circumstancia de que as qualidades inferiores são imp:Jrtadas em muito 
maior escala do que as superiores, que raras vezes vêm ao nosso mercado . 

Art. 308. - Oxidos- de sadio ou soda - impuro ou soda caustica - kilo 60 reis , razão 10 °f0 • 

P arece que o legislador quiz favorecer este artigo tarifando-o na razão de 10 ofo por ser materia 
prima ·para o fabrico do sabão commum. 

Entretanto, a taxa imposta é excessiva , em relação ao valor que este artigo tem nos mercados de 
Inglaterra, o qual é d3 15 a 18 shillings por quintal (50,8 k\lo), conforme o numero de graus de 
alcali que contiver. 

Mesmo addicionando- se todas as despezas posteriores á compra, ainda o preço não attinge á metade 
do valor official, 600 réis por kilo, valor este superior ao que o artigo tem no mercado importador. 

Por tanto, esta taxa devo ser reduzida a 25 ou 30 r éis por kilo, mesmo porque o sub-carbonato 
de soda purificado, que tem muito maior valor, paga 50 r éis (art. 226) . 

Art. 515. - M: orins · maclapolões , bretanhas e irlanclas . 
Os importadores destas fazendas s·ão unanimes em queixar-se do excesso das taxas impostas, e 

affirrinm que os direitos muitas vezes excedem de 80 °/o· 
Ainda maior é a differenç a relativamente ás qualidades inferiores, que são exactamente as usadas 

pelas classes menos favorecidas da fortuna. 
Sob a classificação de bretanhas é despachado o tecido conhecido no commercio por creguela de 

algodão, o qual é encorpado e muito pesado , ficando por isso muito onerado com a taxa imposta aos 
morins brancos. 

Art. 518. - Pan no de algodão. 
Identicas queixas ha sobre as taxas impos tas neste artigo, maxime quanto ao panno de algodtto 

crú l iso e ao alvejado. 
A importação deste ultimo tem diminuído consideravelmente depois que a taxa foi elevada a 

600réis. 
Art. 544. - Alpacas, etc. 
Em relação ao p3so destes tecidos é elevada a taxa, principalmente para as alpacas inglezas or-

dinarias. 
Art. 549. - Bareges, grenadines, etc. 
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Tambem é alta a taxa de 4$ que pagam estes tecidos; pl'ovavelmente é esta a causa de ser quasi 
nulla a sua importação. 

Art. 556. - Casimiras e cassinetas . 
A taxa de 2$200 es tabelecida neste artigo é razoavel para as casimiras finas, pol'ém muito elevada. 

para as ordinarias singelas. 
Para as cassinetas de lã e algodão esta taxa (mesmo deduzido o abatimento de 10 °/o concedido 

pelo art. 15 das Preliminares) é exorbitante, e com os addicionaes exceda ao custo da fazend o\ no mer·· 
·cado exportador, como diversas vezes temos verificado. 

Sendo esta fazenda destinada só mente aos desprotegidos da fortuna, que não podem usar casimiras, 
seria de toda a justiça diminuir-lln a tu a classificando a cassineta em artigo separado das casimiras, 
a exemplo da Tarifa de 1874 (arts. 618 e 619). 

Art. 570. - Lapim, alma e tec idos semelhantes ele Ut e secla - kilo 4$000. 
Este artigo tem dado logar a contestações nos processos dos despachos de tecidos de la e seda, 

que não sejam lapim ou alma, porque o importador quer considerai-os semelhantes a estes e o Fisco 
considera-os como tecido de seda e lã em partes iguaes para pagarem 7$, ex vi da ultima parte do 
art. 668 combinado com a regra 1 a do art. 15 das Preliminares. 

Sendo a lã que entra na composição de taes tecidos, muito mais pesada do que a seda, é exorbitante 
a taxa de 7$, pois a de 4$ es tá um pouco além de 30 °/o do valo e da fazenda no mercado exportador. 

No intuito de evit ~ r duvidas e mesmo divergencias na applicação ela tax'l, seria conveniente 
estabelecee uma só taxa para todos os tecidos ele Ut e se,cla, sendo assim redigido o artigo: « Chaly, 
l apim, alma e outros tecidos de lã e seda - kilo 4$000. » 

Art. 602.- BTim. 
·E' excessiva a taxa de 1$080 para os b1·ins brancos entmnçaclos de linho e algodão em partes 

iguaes. 
O abatimento de 10 °/o concedido pelo art. 15 .das Preliminares, não compensa a differença real 

·entre o valot· da fazenda de linho puro e o da de linho e algodão; essa differença é superior a 20 °/0 • 

Art. 654.- Fitas. 
Art. 657. - Galões . 
As taxas estabelecidas são altas para os que se destinam aos chapéos de fel~ro e de pellucia e que 

são importados pelas respectivas fabricas. 
Como não ha difficulclade alguma em distinguil-os dos que tem outra applieação, serh justa a 

i·educção elas taxas dos referidos . aviamentos para chapéos, a exemplo da pelluda (art. 664 ), que 
sendo para chapéos paga apenas 3$, e para outros usos 7$ e 14$ por kilo. 

Art. 723. -Contas e avelorios. 
A taxa ele 600 réis por kil~ é excessiva para a missanga, pois com o addicional é superior ao 

seu custo nos mercados europeus. 
A missan[ia, que facilmente se distingue de qualquer outra especie de contas, deve pagar quando 

muito 250 réis por kilo. 
Sua applicaçlío quasi exclusiva é a fabricação de rosarios, que daria trabalho honesto a muitas 

pessoas nimiamente pobres, si os direitos não fossem iguaes aos dos rosarios importados do es.tran-
geiro. 

Accresce que entre estes estão os Tosarias ele contas ele c8co, maclei;-a e massa com medalhas ou 
veronicas de metal, etc., os quaes valem muito mais elo que os de missangas. 
. Reduzindo-se a taxa da missanga, .que não se fabrica neste paiz, sua importação certamente 
augmentara, e muitas famílias pobres terão meio licito e honesto de subsistencia na fabricação de 
rosarios e outras obeas. 

Ar t . 736.- Apparelhos, baixe lias, etc., colhe;-es, garfos e peças semelhantes de uso domestico, 
objectos de adorno e fantasia, etc . 

E'· excessiva a taxa de 1$ por kilo para as colheres ele metal amarello simples. 
Esta taxa com o adclicional excede ao valor da mercadoria no mercado exportador. 
Deve ser reduzida para 600 réis, como pagam as obras não classificadas (art. 762). 
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Art. 768. - Limalha de (erro grossa. 
A taxa de 30 réis é inuit'l superior a i O 0/o (razão por que está tarifado) do valor desta mercadoria, 

que é mataria prima. 
Art. 781. - Bicos de ferr o ot' aço para gaz - kilo 709 réis. 
Entretanto os de latcío simples ou com pedra pagam 600 t•éis (menos do que os de ferro ) em 

virtude da i a parte do art. 762. 
Tambem h a bicos para ga• feitos ele pedra sómente e conhecidos pelos inglezes sob a denomi-

nação de Lava B twner e estes não têm valor inferior aos de que acabamos de tratar. 
Convem estabelecer-se uma só taxa para todas essas qualidades de bicos para gaz, evitando assim o 

despacho ad valorem para os de pedra. 
Art. 808. - Fivelas de (erro simples, estanhadas ou envernizadas. 
E' excessiva a taxa de 500 réis para as fivelas de (erro, maxime para as proprias para 

arreios. 
Quando muito devem pagar 200 réis, pois pela antiga Tarifa (art. 764) pagavam i50 réis 

por kilo . 
Art . 820.- Puxado7"es, trincos e tranquetas para portas e gavetas . 
A taxa de 600 réis para os pt~xadores todos de ferro é excessiva, pois ha puxadores para portas 

que não têm maçanetas e sim uma grande argola e que são muito pesados. 
Accresce que si taes objectos forem todos de latão simples ou envernizados - valem muito mais -

e pagam a dita taxa de 600 réis, em vista da i" parte do art. 762. 
Art. 888. - Alcohometros de Gay-Lttssac e semelhantes . 
E' excessiva a taxa de 400 réis imposta a cada um desses ins trumentos, sendo a razão de iO 0 /o· 
O valor official de 4$ é. superior ao preço por que elles se vendem a retalho neste mercado. 
Além disso ha areometros de Cartier que trazem tambem a escala de Gay- Lussac, e que são, por 

isso, considerados alcohometros para pagarem a taxa de ·400 réis cada um, em vez de 50 réis , ou 
600 réis a duzia, como pagam os areometros de vidro· (ia parte elo art . 893). 

Sendo tão semelhantes na fórma e na appl icação os referidos instrumentos, parece conveniente 
equiparar as taxas, ou ao menos reduzir a dos alcohometros para :100 réis cada um, para approximar o 
valor official de seu custo real . 

Ar t. i 066. - Locomotivas, dormentes, etc., para estradas de ferro .- Livres de direitos. 
Não estão classificados os dormentes para assentamento de trilhos urbanos, os quaes não gozatn 

de isenção de direitos, e nem supportetm a taxa ele 50 réis, imposta ~a ia parta do art . 825 ás obras de 
'ferro fundido não classificadas. · 

Art. i074 .- Prensas. - E' excessiva a taxa de 1$El00 por kilog ram'ma para as. prensas granrlés 
ele ferro, com parafuso, proprias para marcar papel, attento o seu grande peso . 

4o QUESITO 

Comquanto sejam preferíveis os direitos especificas , não podemos prescindir dos direitos ad valm·em 
em muitos casos, attenta a divergencia de valores de muitas mercadorias, para as quaes é impossivel 
fixar taxas razoaveis, principalmente para certos objectos que a moda e as industrias inventam cons-
tan temente e que não é possivel ao legislador pr ever . 

Em todo o caso, sempre que fór possível, sem pt•ejuizo dos_iuteresses fisca 3s e do commercio, 
eleve- se preferit· os direitos específicos . razoavelmente lançados , restringindo-se ou limitando-se os 
·despachos ad valorern, que dão logar a muitas contestações e consequentes demoras no desembaraço 
das mercadorias . 

As ultimas t trifas, principalmen te a de 1879, estão de accôrclo com estas icléas . 
28 
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5o QUESITO 

Talvez seja. possit>el, p01· uma beni pensada 1·e·visão da Tarifa, at1gm.enta1· a renda do Estado 
&em <t·L'gmentar os actt~>aes o?ttls do commm·cio e industria; mas não sabe:nos como se conseguir 
esse d siderat1~m . 

As illustres commissõ3s do commercio e industria têm bastante competencia para responder a 
este quesito. 

6o QUESITO 

As consequencias da frequencia das 1'eformas de nossa Tarifa e falta de sua fixidez, como é 
intuitivo, não têm trazido vànta.gens ao commercio, e talvez o me3mo aconteça em r.alação ao fisco, 
porque mal se tem tempo de estudar ou conhecer uma T,trif<L é logo promulgada outl'a, como aconte-
ceú em.relação á ultima, que vigorou menos de dons annos. 

O commercio, assim como ~3 agentes do fisco, tem necessida:le de conhecer as multiplas dis-
posições da Tarifa, afim de poder regular suas transacções nas encommendas para os paizes estran-
geiros. 

Portanto, parece conaentaneo que as tadfas deveriam ter um prazo fixo para sua execução, e não 
deveriam ser reformadas senão depois de cinco annos, estudando-se durante esse espaço de tempo 
quaes os seus defeitos e lacunas afim de serem devidamente attendidas na revisão ou raforma segtlinte, 
salvo, porém, correcção de erros de taxas e taras que pudessem ser immediatamente corrigidos por 
actos do Governo, como já tem acontecido. 

Para levar- se a effeito esses estudos, convir ia, desde que uma nova tarifa fosse posta em vigor, 
nomear- se commissões, não sómente de empregados das Alfandegas, mas tambem de commerciantes, 
industriaes e mais pessoas competentes para detidamente examinarem e indicarem as lacunas e defeitos 
que a pratica fosse demonstrando na mesma Tarifa, em relação ás taxas , taras, etc. 

Pelo § 7o do art . 119 do Regulamento das Alfandegas, de 2 de Agosto de 1876, aos conferentes 
incumbe : 

Propor as alterações que a Tarifa carecer, indicando : 
1.o Os artigos cuja avaliação fôr inexacta, ou prejudicial á_ fazen.da nacional ou ao commercio ; 

2 .o As mercadorias que devem ser tarifadas com taxa fixa; 3,o Os vicio:;; da tabella das taras e das 
disposições relativas aos abatimentos de qualquer natureza. 

Observadas escrupulosamente estas disposições legaes, e conciliando-se, quanto fôr possivel, os 
interesses do fisco com os dos contribuintes, e os da industria na~ional , não será diflicil ter - se uma 
boa tarifa aduaneira . 

7o QUESITO 

« Quaes os direitos da Tarifa actual ou disposição legal ou regulamentar sobre importação e ex-
portação, que em bem da industria nacional convem manter ou reformar ? » 

Entendemos que devem ser mantidas todas as disposições legaes e regulamentares tendentes a 
proteger a industria nacional e desenvolver o seu progresso e aperfeiçoamento . 

« Como, por que, em relação a que ramo de industria? » 
Facilitando a introducção de machinas, ferramentas, utensilios, materias primas e aviamentos, 

por meio de reducção dos impostos actualmente cobrados, ainda que sejam elevados os dos productos 
similares áquelles que com perfeição são fabricados no paiz . 

Diminuindo, quanto possivel, até que possam ser extinctos, o~ direitos de exportação, sobre os pro-
duetos da hwoura e industria nacional . 



- 219 -

Porque desta fórma poderão os nossos productos competir no mercado com 03 similares estran-
geiros . Parece consentaneo que os favores devem ser dispensados a todos os ramos da industria. 

So QUESITO 

Não sabemos qual a in(tuencict que as oscillações do cambio possam exercer sobre o pagamento 
dos direit os aduaneiros. 

go QUESITO 

Não nos julgamos competenLes para respo uder a este ,1uesito, que só poderá ser satisfactoriamente 
re3EJOndido pelos Srs. negociantes e banqueiros . 

iOo QUESITO 

Entendemos que é mais conveniente uma tarifa uniforme, firmada por lei, determinando o poder 
competente quaas as concessões que por meio de tratados convem obter em bem do nosso commercio 
e indus tl'Ía , depois de ouvir pessoas habi litadas destas impot·t'intes classes . 

ifo QUESITO • 
Não sabemos qual tem sido o l"esultado das tarifas especiaes do Rio Grande do Sul e Mato 

Grosso. 

12o QUESITO 

Os direitos addicionaes devem ser mantidos, salvo si podem ser extinctos sem augmento das 
taxas ac tual mente cobradas. 

Admittida a prime ira hypothese, devem ser cobrados por . uma taxa üniforme, afim de evi tar a 
des ig ualdade sempre odiosa em ma ter ia de impostos . 

Além do que fica dito em relação à Tarifa aduaneira, j ulgamos conveniente a adopção de certas 
medil\las tendentes á facilidade do processo dos despachos e prompto desembaraço das mercadorias . 

Incontestavelmente, na maioria dos casos, a demora das mercadorias na Alfandega e a caus:J. de 
mui tas queixas do commercio, que sotfre prej uízos em consequencia dessa demora, é o systema de 
duas confer(mcias, seneJo uma anteriot· ao pagamento dos direitos. 

Esta conferencia prévia póde ser supprimida (como já é em muitos casos) e sómente deverá ser feita, 
quando a parte. por falta de factura ou outra circumstancia similhante, não puder satisfazer todos os 
1·eguisitos legaes, e por isso a solicitar . 

Aceita es ta medida, poder-se-ha augmentar o numero de portas ele sahicla, que actualmenle não é 
sufficiente na Alfandega desta província, e dest'arte serão aproveitados os serviços dos Conferentes, que 
não estiverem incumbidos de arqueações, avarias, vistorias, etc . , havendo vantagem não só para o 
Estado, por não ser necessario augmento de pessoal , como tambem para o commercio, que receberá 
promptamen te suas mercadorias . 
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O edificio novo onde funcciona a Alfandega desta província é situado em terreno conquistado ao mar 
e construido sobre abobadas, formandô estas um subterraneo, onde constantemente ha agua salgada 
(ou antes agu::~. estagnada) que o torna humido no pavimento inferior, que é justamente o logar de depo-
sito dos fardos com faz endas. 

Essa constante humidade causa damno ás fazendas contidas nos fardos, principalmente quando ellas 
se demoram n :~ AlfM1dega , e o negociante que, além dos direitos, paga um imposto não pequeno cha-
mado m· mazenagem, não receberi de bom grado suas fazendas mofadas e estragadas, tanto mais quando 
ninguem lhe paga esse prejuízo. 

Sabemos que os fardos, muitos dos quaes têm grande peEo, não são armazenados no pavimento 
superior pela incapacidade dos dons peg_uenos elevadores, collocad03 no 1• armazem, e que servem para 
a ascensão e descensão de todoa os volumes recolhidos aos dous armazens daquelle pavimento. 

Mas emqu3- nto não se augmenta o edificio da Alfandega , que não tem as necessarias proporções, 
é conveniente e me3mo urgente soalhar- se o 4. 0 armazem, unico deposito de. fardos, para não ficarem 
estes em contacto immediat'J com as lages .que o ladrilham. 

Uma outra causa ~as quúxas do commercio é a demora nas de >cargas dos navios de vela, que 
demandam este porto, alguns dos quaes levam dous mezes e mais para concluírem suas descargas, 
porque são preteridos pelos vapores. 

Estes, ás vezes entram, em um só dia, em numero de tres e quatro, procedentes de portos estran-
geiros; descarregam as mercadorias para alvarengas, e seg uem sua viagem, ficando os volumes nos 
referidos vehiculos durante dous, quatro, e ás vezes oito dias, até que sejam descarregados gradualmente; 
porque a Alfandega não te;n guindastes em numero sufficiente . 

Dessa demora resulta, além da perda de tempo, o augmento de de speza com o frete das alvarengas, 
avarias e extravio de parte das mercadorias, sendo o importador obrigado a pagar direitos dos objectos 
subtrahidos, como já te\i acontecido innumeras vezes. 

Este estado de c ousas nada tem de lisongeiro nem de satisfactorio . 
O meio de melhorai- o, é a nosso ver, e comnosco pensam muitas pessoas competentes, a construcção 

de uma doca com os respectivos guindastes a vapor·, para prompto desembarque das mercadorias, 
podendo a ella atracar não só as alvarengas ou saveiros, como tambem navios de pequeno calado. 

A Alfandega desta província precisa de rriais dous elevadores hydraulicos internos, que deverão 
ser collocados no 2° armar.em, e tambem de maior numero de balanças e pesos e:s:actos. 

Esta é a opinião da Commissão, que, entretanto, a submette a melhor juizo. 

Ba.h ia, 27 de Fevereiro de 1883. - A Com missão de Despachante3 da Alfandega, Domingos dos 
Santos Penna, Leo.;adio Pr·imo A~ves de Seixas. 

Illms. Srs .- Tendo sido honrados por VV . SS. com a incumbencia de responder aos quesitos ela 
Commissão Parlamentar de Inquel"ito, que S':l dig·naram enviar-nos, apresentamos com a presente , a 
resposta que entendemos dever dar a essas diversas perguntas, sentindo que a deficiencia de nossos 
conhecimentos da materia não nos permitta da.r uma solução mais cabal e satisfactoria a tal consulta. 

Pedimos nos relevem qualquer faita ou omissão commettida., que será sem duvida orig inada pelo 
curto prazo que nos foi commettido para responder aos referidos quesitos. Muitos destes não podeJ;ll 
ter uma resposta clara e minqciosa por fal ta de dados estatísticos, e porque não podemos analysar a 
questão com o preciso afinco, em razão de não nos sobrar tempo para o fazer . 

Esta questão, sendo de alta transcendencia, necessi taria de acurado estudo, e é noss::~. convicção que 
não poderá servir de base a uma solução definitiva sobre o assumpto qual:pier exame ou analyse 
superficial. Por n03sa parte não nos pejamos de confessar que nosso trabalho é ms.ito superficial, e 
está longe de satisfazer a intenção do Governo. Entretanto algumas alterações que propomos nas 
taxas da actual Tarifa, são originadas e baseadas na pratica de longos annos no nosso commel'cio de 
fazendas de algodão, lã f;) linho. 
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Isto dito, entramos em mataria-: 
Para o commercio em g-eral não notamos inconveniente algum apreciavel no systema da classi-

ficação de "mercadorias , adoptado pela nossa Tarifa aduaneira em vigor. 
Nos valores officiaes das mercado!'ias notam-se differenças (e algumas sensíveis) dos custos das 

mesmas nos mercado <> exportadores, para os taxados pela nossa Tarifa, e essas differenças são ora para 
mais ora para menos do custo . Seria longo tratar de grande numero de mercadorias ; entretanto apon-
taremos aqui os tres artigos - panno de algodão crú, madapolão branco e chitas, em que é notavel essa 
differ!')nça . 

O valor official do custo do kilogramma de qualquer destes artigos é muito suparior á média do 
seu verdadeiro custo nos mercados estrangeiros. 

A consequencia disto é que o importador, e, portanto, o consumidor em seguida, pagam mais do 
que a taxa de 30 °/0 , que se suppõe pagar pela entrada destes productos. O meio pratico de estabelece~ 
um valor official mais ou menos exacto, para todas as mercadorias importadas no Imperio, seria obter;por 
meio de um questionaria, resposta de todos os principaes recebedores, sobre qual o custo primitivo das 
mercadorias de sua especialidade, por kilogramma, duzia ou quantidade respectivamente taxada. 

Podiam tambem obter-se informações esbtis ticas de certos consulados ; por exemplo: para o ramo 
de tecidos de algodão, seria facil ao consulado de Manchester fornecer uma média do custo do kilo-
gramma de algodão crú, madapolão, ou morim estampado, etc . , o que g·uiaria o Governo com reconhe-
cida vantag-em na confecção de uma Tarifa . Na nossa especialidade de negocio entram especialmente as 
mercadorias das classes 15a, 16• e 17•, pelo que dessas só tratamos. 

As alterações que a pratica nos aconselha serem necess::tri as , reunimol- as em uma r elação aqui 
annexa . Todasellas têm por mira favorec er a industria nacional e a agricultura do paiz . 

Vem a proposit0 declarar aqui o que motiva o augmento de taxa que propomos para os arts . 598 e 
630~ Não ignora o Governo os impor tantes capitaes que no Imperio se es tão applicando ao estabeleci-
mento de fabricas de tecidos de algodão . Estas fabricas produzem saccos, e panno para saccos, de ex-
cellente qualidade, e ap enas um pouco mais caros do que os de aniagem ou canhamaço. Si são, 
porém, um pouco mais subidos em preços, os saccos de algodão trazem ao agricultor vantagens taes, 
que compensam francamente essa differença. 

A experienci:.. tem demonstrado quo o sacco de aniagem absorve tanta humidade, que o café 
ensaccado nesta faz enda mofa dut·ante uma viagem transatlantica ; õ a~sucar mela de modo que 
adquire üma pesúma apparencia, e assim succede com os outros productos de nossa agricul-
tura. 

O sacco de algodão corrige todos estes inconvenientes, mas no geral o lavrador do Norte 
do Impet·io, por uma mal entendida economia, gasta e consome na maioria saccos de aniagem. 
E' o caso, portanto, de intervir o Gove1;no, com direitos protectores que prohibam a entrada de 
tal fa'zenda, e obrando assim, presta um relevante serviço á lavoura e a industria na-
cional. 

Par.1 o commercio e, para o interesse elo fisco é de toda conveniencia que se proscrevam 
totalmente os direitos ad valor· em, e só se adpptem os direitos específicos. Os artigos actual-
men te t arifados ad valorem deverão ser incluídos em artigos geraes, de modo que em todo o 
Imperio tenham a mesma taxa afim de evitar fraudes. 

Julgamos que a confecção de uma tarifa bem pensada , e baseada em dados estatísticos 
exactos, poderá dar augmento de pecei ta ao Estado, principalmente si nella forem attendidas as 
necessidades da maio i·ia ela popülação , isto é, evitando que esta seja defraudada com a introducção 
de maüs al'tigos ou mercadorias enganadoras, auxili ando e protegendo o desenvolvimento industrial , 
e estendendo como que um manto tutela;· sobre a nossa lavoura . 

A consequencia da fr equencia das reformas da nossa tarifa tem sido a confu-são em que vivem 
as Alfandegas . do Imperio sobre a classificação ele muitas mercadorias. Não é raro ver a Alfan-
dega da Bahia classificar um artigo em taxa dupla á que o mesmo genero paga no Rio ele Ja-

. neit·o, e vice- versa. 

Não ha aqui negociante que não tenha tido questões com a Alfandega a tal respeito, e 
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nós mesmos escreventes temos sido forçados a mandar volLimes para o Rio de Janeiro, afim de 
serem alli despachados, em consequencia de nos ser aqui exigida maior taxa do que ti devida. Para o 
nosso ramo de negocio, a 1·eforma de tarifa que mais inconvenientes praticas apresentava, era a 
que estabelecia para quasi todos os tecidos direitos baseados sobre contagem de fios. 

Entretanto é este systema aquelle em que a fazenda é mais proporcionalmente taxada. 
No nosso entender as oscillações do cambio não têm influencia alguma soblre o pagamento dos 

direitos aduaneiros. Para evitar e remediar o appareciinento de crises monetarias, por falta de meia 
circulante, que não poucas vezes se manifestam em muitas praças do Imperio, seria de toda a 
conveniencia que os poderes publicas, dentro de determinados limites, facultassem as Thesour&rias 
o poderem - vender e comprar saqLtes não só sobre o Rio de Janeiro como sobre outras pro-
víncias. 

Este movimento de fundos seria feito entre as differentes Thesourarias, e ao Thesouro nenhum 
mal adviria. de tal facto. 

Achamos ma.is consentanea com os intereEses do paiz n. adopção de uma tarifa geral uni-
forme, firmada por lei. As concessões que o Governo deve procurar obter por meio de tratados 
internacionaes, em bem de nosso eommercio e industria, são todas aquellas que possam di-
minuir os o nus, que pesam sobre os nossos productos de exportação, em sua entrada nos pai-
zes consumidores. Assim o la-vrador terá seu trabalho mais compemado. Taes favores poderão 
Sel" compensados nos tratados respectivos com fa-vores identicos, em relação a cert:1s materias pri-
mas, como o linho ; a certos artefactos como os fios de algodão, lã e linho, para tecer; e a certos 
productos de primeira n ecessidade, como a farinha de trigo; pois estes artigos no nosso entendet• 
devem ser livres de direitos. Nada podemos dizer acerca de qual o resultado que tem sido c-o-
lhido da adopção das tarifas espedaes do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, por nada sabermos 
a tal respeito. 

Não vemos inconveniente em que sejam mantidos os direitos addicionaes, em uma taxa sempre 
uniforme. Em relação aos quesitos que a digna com missão dirige acerca das Alfandegas do lmpGrio, 
sentimos não ter os precisos dados para poder esclarecer esta questão. E' notorio que o serviço da 
maioria das Alfandegas muito deixa a desejar. 

Os tramites por que passa um despacho até -ter sahido a mercadoria, são muito longos, e empiet1m 
o movimento commercial, fazendo perder muito tempo. 

O serviço das capatazias em nossa Alfandega é defeituoso em parte, porque o caes de desembarque 
da mesma é pequeno para o movimento ele entrada de mercadorias.- Seria preciso augmentar o numero 
de guindastes para a prompta descarga das alvarengas que conduzem as fazendas. 

Quando entram no porto quatro ou cinco vapores vindos da Europa, e que todos descarregam as 
mercadorias de que são portadores, não é raro agglomerarem:..se no caes da Alíandega mais de 20 alva-
rengas. 

Si este facto coincide com haver temporal, vento sul, chuvas, etc., alvarengàs ha que ficam demo-
radas muitos dias. Vem, portanto, a proposito lembrar a necessidade que ha de ter a nossa Alfandega 

·uma pequena doca de abrig-o, coberta, onde em todo tempo pudessem entrar as alvarengas, para rapida-
mente effectuarem sua descarga. 

Esta doca evitaria demoras na descarga das fazendas, avarias, e até não poucos roubos que conti-
. nuamente se dão no mar. Temos respondido, conforme nos permittem nossas forças e conhecimentos, 
aos diversos quesitos que dirige a Commissão Parlamentar de Inquerito. 

Si nosso trabalho esta longe de satisfazer, sirva-nos de desculpa a boa vontade que nelle 
empregamos. 

Dons Guarde a VV. SS.- Illms e Exms. Srs. Presidente e mais dignos Membros da Junta Dire-
ctora da Associação Commercial da Bahia.- Antonio Francisco Brandão & Com:p. 

Bahia, 15 de Fevereiro de 1883. 
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Alterações que consideramos necessar1as na Tarifa vigente 
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523 

525 
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CLASSE l.5• 

.ALGOOÃO 

fio to1·cido ou ont..anoado para pnvios ........... . ........... .. .. . ~
s i mples para t1·ama ou urdidura, cru branco ou tinto . •• .... . . 

1 • · · · · · · • torcido ou linha, de qualquer qualidade, em carrcteis, novel! os 
on meadas, para cos turo, orochet, tdcot o semelhantes .... .. 

Brins o r iscndos entrançados ou à imi tação de lona, cassinetas, castoro!, rops e 
- tecidos semelhantes . ........ , .. .. .... .. .... .. .. ..... ..... . ... .. . ....... . . . 

Morins, madapolõos, bretanhas ojaté i5 fios em 5 m;m o ...... . ... . .. .. ... . . .. 
irlandas. de mais de i5 fios em 5 m;m o . .. ... ... . .... . 

~
ató l.2 fios em 5m;m iJ .. . .. .. ....... , .... . .. . . . . ..... . ...... . 

Riscados .. . , . • . do mais de 12 fio s em 5 ru;m D .. ... . .. . . . . .... . ... . . . .. . . . ... . 
lavrados, adamascados, de hstras on xadroz .. . . . ....• • . • . • .. . . 

Kilogr . 

do me· balhador . .... . ..... . ... . Duzia lgrossas, p 1·opri as para t ra -

l a .. ...... de qua lquer outra qnali -

Ron pa foi ta . • .. \

camisas ... ... . . 

. dado ...•... . . .. . ... • . . . • 

~
l isa s ou com pregas • ..•.... 

de qualquer ou - idem, idem com peitos de 
tro tecido . linho o com ou sem punhos 

e collarinhos de linho .. .. 

de qualquer outro toc1do . . . .... . . ... .... .. . . . 

/

ceroulas ...•... ·Ido moia, i nclusivo asde banho . .. .. .. .. .... . 

co!larinhos p~ra camisa . . ... .. . . . .... . .......... ... . ... ... .. . 
pe1tos pa1·a dila h sos ou corn pregas .... . .. . .......... .. ..... . Kilogr . 

,punhos para dita ..... . .. .... .... .. .. .... . ...... , ............. Dnzia de 

Em vigor o resto do artigo o a nota n. 54-. 

S ecos Ido noite ou do \' i agem . . ..... .. .... . .••. . .... ... . • . •. .. . . . • .. 
a · · · · • · • · · não especificados . ... .. . .. . • . • .. . . • . .. .. •. • . · · · · · · · • · · · · · · · · · 

CLASSE i6 ' 

LÃ 

pares. 

Um 
Kil ogr . 

538 Em bruto , cardada, tinta o de qualqnor modo preparada . . .. ..... . ... .. . .. ... . . 

~
simples para trama ou urdidura . . .. . ................. . " ... .. 

51o0 Em fio .. . . . ... . para sirgnoi ro ... .. . .. . . ... ..... .... . . . . , . . . .. . ..... . . .. . .. . . 
frouxo para bordar .. . . . .. ... .. ....... . .. .... ...... .. .. . .. .. , 

Kilogr. 

542 'Alamaros, borlas, passadores, barbicachos e obras semelhantes de lã pura, ou 
com mescla do a lgodão ou linho ........... ; .. ... . ..... .. .. . . .. ........ .. .. . 

Barr~tes e carapuças, toucas e\ ~oesrl~n;1°0 ~:d~~~~. 0.
11 

. ~.~~.h~·. - ~~~~- ~~- . ~~~ 
col as. ~ i dem ord ina rios para marinheiros . . . .. . .. .. . . 

550 

E m vigor o resto do art igo. 

55:1 B t I com ga)ão de ouro fino ... . ... . ...... . .. .... . 
o no s o gorros .. . .. ..... .. ... . .. não especificados . .. .... .... .. .... . .. .. .. .. . 

Um 

Casimiras 0 cas·f~ingela s, _fina.s com ou sou; mescl; d~ seda . . . , . •. .. . .. , .... • 
sinetas. 1dom ordmanas com mescla do al"odao •.. ........•..•.. , . . .• . 

· dobradas com ou som mescla do soda ...... . .. . ... . • . . . . .. . . .. 
o 56 Kilogr . 

559 Chapéos para 

(d f lt . !simples ... ..... ........ . .. 
) 0 e 10 " .. .. "/enfeitados ..... . .... .. .. .. . 

cabeça .. ... ...... 1 · 
~de qualquer t e - ~si mp l os · .. · · " · · ' · · ·" · · " c ido .... ... . . com mo la .. ... ..... ... . .. .. 

on fe1tados . . .... . . .. . .. . .. , 

Um 

E m vigor a nota 56. 

578 
p [ab1~o~~~~; . ~~~~?~.d~,. ~~~~~- ~ ~-~ ~ ~-~ . ~r-~~:·. p.i :~ ~ ~·. :~.s~~~ -~ .s~~~ : 

anno ... · · " " singelo, ordi nario com trama ou urdidura de algodão ... ... . . . . 
do outra qualquer qualidade . . ... , . . ... .. . ........ . .. ... ... . 

Kilogr . 

58~ Sapat.inhos ou borzegui ns sem sola para criança, simples e bordados ou enfeitados Par 

Livro 
SLOO( Inclusi vo 

os car-
,)'•00 rotois. 

8800 

IJ600 
8900 

IJSO~ 
!~500 
1 ,~800 

6,)000 

i2,~ 

;~ 
8600 
DSOO 
.;900 

S9JO 
85~0 

Li vro · 

1,.,)000 

'•8000 
1fl500 

i,j500 
t,)OOO 

2.5200 
1,2000 
1,)000 

1 ,~500 
3$000 

1,~500 
2$500 
3,~000 

l.3000 
18200 
2,,200 

8300 
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CLASSE 17a 

LIN ITO 

59:1 Em·brnlo ... ..... ... .... ......... ... .... · .... • .. - .. . ........... ..... · .. ·- .. .. 
592 Preparado, asso dado, ros loll ado ou om ostrigas , tinto ou pintado . .. ......... . .. -

593 

595 
591, 
596 

598 

602 

!simples para trama ou urdidura crú branco ou tinto: ......... . 
too·cido ou l inho do qualquer qua lid ade oro ca r reteos, uovell os 

Em fio. · · · · • · • · ou moa das_ para costu ra, crochot, tl'icot o somolhantcs . .• . . •. 
para sapalm ro . ... . .. .. ........ . ...... .. .... . ...... . ..... . .. 

Fios para ferid as, simples ou em pasta . . ...... .. .... ..... . .. ... . ... ... - ... · .. 
Estopa em bruto eu em r ama .. . .. : . .. ........ .. ...... .... ..... . ... .. .. . ... . -
Alam a rcs , borlas, passadores, barb1cachos e obras semelhantes . .. ... . ........ . 

Aniagoro, canham aço o outros te-~ . ~a l e 6 fi o~ om 5 m;m o ..... . 
cidos não class ificados, do fio de h sos . ••• .•.....• do,. maos _ do 6 tios om 
oslopa, juLaJ propnos para u m; m o . .. ..... ... . . . .. . 
saccos o para e nfardar . . . entrançado• . ............ . . 

. . . \ate 6 fios om 5 m;m o . . . .. . 
/crus _tn :suou·os do 6 até 9 idem •.. . .... .... 

\ 

de IJDho o c~- rle mais de 9 até U i dem ... 
nhamo. ou h-/do mai s do i2 os mesmos di-
nho o JUta . " ·\ roi tos quo os brancos .•... 

1

1
lisos .. . .. . .... . 'J h•·ancos. _tinto~,~~f ~ms~XntiJ;Ji~f(;~ ~ 

\ ro scaclo. ou Oo · do mais do :15 a té 18 id em . 
. 1 l,ampados. do m"-is do :18 a té 2-1 i dom. 

Brim , brota.nha., do mais de 2:L até 2'~ id om .. 
cas~ a, c a m - do mai s do 2!,. fio s . . .... . .. . 
b1·ata, c r o-
g'ue la,ir landa Ícrús o trigueio·os . ....... .. 
platJi ha _o ou· . . . _ ri scados ti ntos ou estam · 
tros t o c 1 ~ os on traQçados o a UJUtaçao de lona . l pactos .. ...... .. . ...... . , . 
não classttca.- \brancos .. . .. .•.... . . . .. ... . 
d os. 

lavrados ou adamascados proprios para toalhas o semelhantes. 

felpu dos, propri os pa;·a toalh as o col chas., . •.. . . . . . . • . • .. . .. . . 

1gom mados ou encerados proprios para fo rros do livros . . ..... . 

Kilogr. 

Kilogr. 

Kilogr . 

pares. !ceroulas ......... , .......... ,...... .. . ... ... .... ....... ...... Duzia 
R f 't colla rinho s para camisas ............ .. . .. . . .... . ..... . ... : .. . 

oupa 01 a.··· peitos para ditas l isos ou co m pregas .... . . ... . • . . . . • . • . . . • . . . K il ogr . 
punh os para as m esmas .... ..... ... . .. .. .. . .......... .. ....... Duzia do 

6i9 

· Em vigor o restante deste artigo c nota n . 51. 

Saecos . .... . ... )~~ '~~~s~~;i~: · · ~~~h_~-~ ~ç~: · -~~-i~g~-~~ ··o· ·;o·~~iit~~-t~~ : -~~sid~·3: 
/ promptos ou aba to dos . ... .... . . ..... ........ .... ........ . . . 

Um 

Kilogr. 
630 

Bahia, 15 do F evereiro do 1883.- A ntonio Fra11cisco Bmndão &: c.a 
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Com relação aos quesitos formulados pel a Commissão P arlament:J.r de Inquerito, da Côrte, que 
me foram transmittidos pela Junta Directora da Associação Commercial desta praça, para 
sobre elles apresentar a l gum trabalho na parte r elativa ao ramo de importação, tenho por 
dever dizer o que se segue : 

Quanto ao 1o quesi to cl t Tari fa . - Não tenho á mão dados comparativos para poder avalia.r si a 
classificação e a base para ella adoptada é a melhor; mas tendo, com as diversas reformas da Tarifa, 
esse trabalho passado pelo exame de successivas commissões, muito competentes para conhecer dos 
negocios al fandegaes theorica e pra ticamente, devo con vencer-me d3 que a classificação · adoptada é a 
melhor. Comtudo, como o trabalho hum ano é semprJ susceptivel d'l aperfeiçoamento, póde acontecer 
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que o de que este quesito trata tambem o seja; mas eu entendo que deve ser pre ferido um tl·abalho j<i 
conhecido, que a pratica tJm rn:> ! trado p•·aen!}her o fim a que foi d~s t inado , a outro ainda desconh0cido 
e que, dado o caso que em theor·ia pQssa ells parecer mais psrfsito, póde, tambsm, na pratica sst· 
r econhsc idD defeituoso; tendo, além· dsss J risco . mais o inconvsn ients de ser preciso . estudai-o . 

Ao 2. 0 - Os valores otficiaes, em regra g3ral, approximam-se dos preços dos mc:n·cados sxpor tador 2s 
addicionaGlas as despszas de compra, commissão B embarque, unica base sJbre a qual póde assen tar 
uma boa confscção ds tar ifa, pois qu e o> preços das fab!'icas são em geral uniform'ls, apenas sujeitos a 
leves altas ou baixas, emquanto que, nos mercados do Imperio, variam conforme o grau de maior ou 
menor procura, apreciação e dep rec iação de cad't arti go , e conforme a maior ou menor· i mportan'cia do 
me rcado i mpor tador. Enlen::lo, portanto, que o valor, que deve servi r de base para a cob r·ança do 
impos to, deve ser o do mercado exportador, addicionadas as dJspezas de compra, embarque e fre te até ao 
porto do desembarque da mercadoi'ia ti'ibut1da. 

Deixo de fali a r sobre o 3° porque, par· a dar qualquer resposta que possa ser provei tosa no sentido dest ':l 
quesito, toma-se necessario o exame prévio e minucioso de todos os a rtigos taxados; c, em seu conjuncto, 
abrangendo a Tarif.t illimitado numero de productos ele artes, industrias, cffici os e sciendas, requer vas-
tidão de conhecimentos especiaes, que não tenho . A commissi\o de Tarifa, da Córt : , já pelo vulto do 
seu commercio, já porilue naquella parte do Impcrio se im r orta uma gr ande quantid ade de a;·tigos 
que não vêm a este mercado; ess:l com missão é a mais competente para dar resposta que satisfaça aos 
intuitos da Commissão Par·lamentar dé Inqueritç . 

Ao 4.0 - Sempre que possam ser adaptados os dire itos específicos , devem ser adaptados d3 prefe-
reucia aos di reitos ad v alorem . A trib utação acl valorem di muitas vezes origem a contest .tções entre 
o e mpregado fiscal e o contribuinte importa -lar, cuj a elucidação e terminação são sempre morosâs e 
prejucliciae ·; aos interesses do Estado e elo contribuinte. Naquelles casos, por·ém, em que o artigo 
proposto a despacho não ti ver a taxa especificada n a Tarifa e não puder ser :J.ssemelhado a outr o iden-
tico que a tenha, eleve a base para o despacho ad valorem se t• tomada pelo valor do mercc~do exportador, 
addicionadas as despezas ele commissão de compra, embm·que e frete. 

Ao 5 . 0 - Póde·se, p }r uma bem pensada revisão da Tarifa, augmentar as renda:J do Eslacb, porém 
esse augmento ha ele necessariamente refiectir sobre a mercadoria, faz endo subir o seu preço no mercado 
·consumidor, r esultando, como effeitos immediatos, maior onus para aquelles que a consomem, menor 
procura, diminuição de importação do artigo onerado, e menos lucro para o commerciante. A Com-
missão esp ecial da Tarifa, da Cô :·te, pesando , avaliando, comparàndo, depois de maduro e aturado 
exame, em razão da grandeza do commercio de importação naquella praça, é a mais competente para 
organizar qualquer trabalho menos defeituoso . 

. Si o Governo Geral, corri o augmen to dos dil'eitos de importação, tem em vista o a ugmento da 
receita de que carec3 para o equilíbrio de seus orçamentos finan ceiros, póde, talvez, em par te conseguir 
os seus intentos si, o. par desse ·augmento, fór feita g:rande diminuição na despeza do Imperio. Si, 
porém , o Governo visa tambem ao desenvolvimento das 8rtes, industrias e officios no paiz, esse meio, 
por si só, não é bas tante. Precisa de importar algumas, que lhe faltam, e desenvolver em mais larga 
escala· outros, qu e já tem nas officinas do EstRelo , servindo estas de escolas praticas par:t preparar 
arth tas nacionaes , que mais tarde derramem .os seus conhecimen tos pelo centro deste vas tissimo Imperio. 
E' preciso crear lei8 que regulem o trabalho servil, que, sem tirar a justiça e o direi to ao serviçal , dêm 
mais poder ao amo sobl'e o alugado, ao mestre sobre o apre ndiz, ao pai sobre a vontade do filho, quando 
este se consélrvar debaixo do patrio poder. Precisa-se de leis policiaes e coneccionaes q 110, sem impor 
pesadas penalidades, tenham pot· fim corr igir os pequenos delictos ; que tendam, em suas disposições, 
a obrigar o proletario ocioso ou vagabundo a procurar occupação honesta; GJ_ue, finalmente, protejam 
·a propriedade em geral, mas sobretudo a propriedade da pequena industria, da pequena agricultura, 
abandonadas e quasi desprezad cts , contra os assaltos do astúcioso é do larapio .. Neste pont01 em que esta 

. nobr e J 11n ta me relevará ele ter tocado, e no qual toco ao cor rer da penna, ha muito que estudar e crear, 
t endo-se .em mente que breve a pat·te da população escrava, a mais pob re e ignara da sociedade, 
achar-se-h a de posse de uma riqueza - a libercllde - de qu e não conhecerá o valor, nem como fazer 

29 
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bom uso .della, cumprindo por i sso aos poderes publicas formular regulamentos que mostrem aos novos 
cidadãos quaes os seqs direitos e deveres perante a communhão social. 

Ao 6.o- Tem sido muito limitada a orbita do gyro do meu commercio, pelo que não me sinto habi-
litado para responder sobre os inconveniente3 pra ticas, maiores ou menores, que as frequentes reformas 
da Tarifa têm trazido. 

Sobre os 7°, So ego quesitos, por não serem da minha competencia, passarei a responder : 
Ao 10.0 - Uma tarifa uniforme, firmada por lei do Podet· Legislativo, e sómente alteravel por 

deliberação deste, que concórra com as suas disposições para imprimir um cunho de unidade nas 
relações , usos e costumes, que devem existir entre povos da mesma origem, língua e tradições ; que 
igualmente concorra para rstreitar os laços de união que devem ligar a um centro commum as extensas 
e distantes províncias deste Imperio : é o que, na minha humilde opinião, mais convem ao 
Estado . 

O Brazil, paiz essencialmente agt·icola, sendo as suas Alfandegas as fontes de sua pt·incipal receita, 
não deve fazer tratados aduaneiros convencionaes com as nações mais adiantadas nas artes e industrias, 
que exigiriam reci procidade de direitos na permuta de seus at•tefttctos e productos : teria com taes 
tratados o Brazil mui to a perder e pouco a ganhar. 

Nas Alfandegas, porém, que confrontam com as nações limitrophes, tem de crear serviços especiaes 
aduaneiros, regulados por tarifas e disposiçõ es regulamentares que estejam de accôrdo com os usos, 
costumes, vida e até com a topographia dos lagares, onde elhts forem situadas; que tenham por fim 
garantir os interesses do fisco, evitar o contrabando, de senvolver e proteger a industria e a agricultma 
nacionaes nesses pontos remotos, e prevenir os casos de conflictos com os povos vizinhos. 

Ao 11. 0 - Não tenho dados para r esponder sobre a materia deste quesito. 
Ao 12. 0 - Attendendo ás suas circumstancias financeiras e desequilíbrio de seus orçamentos, o Estado 

não póde prescindir dos direitos addicionaes, a não preferir elevar as taxas especiaes; porém, parece-
me que a conservação dos direitos acdicionaes é o melhor meio, e~tá mais em harmonia com os actos do 
Governo, visto que este imposto foi creado como meio temporario de acudir ás necessidades urgentes 
do Thesouro, com a promessa de ser diminuído , e até supprimido, quando cessassem as causas que 
originaram a sua creação; e, emquanto perdurarem as causas que o originaram e fôr pago tal imposto, 
julgo que os direitos addicionaes clevem ser calculados pela fórma seguida até agora. 

Quanto ao 1°, relativo á Alfandega.- Não me sinto habilitado para responder sobre es te 
quesito. 

Ao 2 .0 - Não sendo eu competente, nem tendo por dever fallar deste quesito, visto limitar-se o 
meu encargo ao ramo de impo 1·tação, animo-me todavia a lembrar uma medida que julgo de utilidade 
publica. No p1·ovimento aos lagares de conferentes nas Alfandegas do Imperio deveriam ser preferidos 
aq uelles despachantes da Alfandega que, reunindo uma intelligencia cultivada a um procedimento 
publico irreprehensivel , tivessem mais a ~ eu favor uma longa pra tica do exercício da sua profiEsão 
e esta limp·1 de culpas. 

Ao 3. 0 - O art. 551 e seguintes, e seus pal'agraphos, do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, 
perfeitamente mal'cam a fórma e inElicam o processo que deve ser seguido no_ sentido de evitar a 
defraudaÇão das rendas do Estado e de proteger os direitos do contribuinte, com a menor demora no 
despacho. Para a fiel execução desta parte do citado r egulamento, basta a t oa vontade e o zelo de 
conferentes pra ticas, esclarecidos e probos que, acim:1 de quaesquer considerações, ponham a idéa do 
cumprimento de seus deveres. Entretanto, para mais prom pto expediente, entendo que os despachos 
apresentados pelas partes já calculados e promptos, a que se refere o art. 457 do referido regulamento, 
sómente sujeitos a conferencia de sabida, devem ter preferencia no pagamento dos direitos e entrega dos 
respectivos ·volumes, tomando o fisco restrictas cautelas na verificação do conteúdo dos mesmos no 
exame da porta de sabida . 

Ao 4. 0 - O regulamento, a que me refiro na minha ·resposta ao quesito pl'ecedente, proveu sabia.- . 
mente a todas as necessidades relativas á creação e arrecadação das rendas, cobradas nas Alfandegas e 
Mesas de Rendas do Imperio. 
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Si, no correr de 22 annos, algumas omissões têm sido reconhecidas nesse regulamento, as 
quafls têm dado origem a abuws e crimes, tem o Governo Geral por seus ministros e delegados e por 
leis posteriores repar<.tdo taes lacunas ; pelo que, me parece, não necessitamos de nova legislação sobre a 
ma teria. 

Portanto, as leis actuaes, seus regulamentos e mais disposições em vigor, interp1·etados de accôrdo 
com as vistas do legislador, e applicados com equidade e justiça, mas com firm~za e severidade, creio 
intimameE. te serem sufficiqnt :;s para salvaguardar os iR ter esses ·do Estado e para prote~·er o contribuinte 
contra o zelo excessivo dos exactores fiscaes. 

Ao 5.o-;- Alguns exemplos de contrabando, felizmente em escala muito li mitada, que se têm dado 
nesta província, si não têm sido prevenidos em tempo, os castigos dos mesmos e a rep1·essão official, 
a reprovação expressa e tacita da classe commercial em seguida, têm refreJdo os nascentes estímulos de 
aventureiros insensatos ou imprudentes; creio, porem, que o melhor meio de evitar o contl'abando, em 
primeiro logar e a escolha de um pessoal idonco e bem pago ; e, em segundo, a severa applicação àas 
penas da lei a todos quantos conco!'rerem diJ:ecta ou indit·ectamente para a realização de tal crime, afim 
de que os que, faltos de escl'upi:tlos, não respflitarem os preceitos legacs tenham, pelo menos, medo da 
applicação das respectivas penas. 

Ao 6 . o_ Sobre o system a de despacho adaptado, julgo n:tda haver a reclamar nem attender. 
Quanto ao systema de descarga de mercadOJ'Ías, muito ha que reclamar. 

E' para lamentar que esta cidade, banhada pelas aguas de uma das melhores e mais amplas 
bahias do mundo, não tenha em seu porto um molh e, uma doca, ou ao menos uma ponte onde os navios 
possam encostar e descarregar á pr.mcha . Desta falta resultam graves entraves e prejuízos para o 
commercw. 

A descarga de mercadorias vinda > do estrangeiro é feita po1· baldeação dos r espectivos volumes para 
bordo de alval'engas, vehiculos inteemediarios entre a Alfandega e os navios em desca1·ga, movidas á 
vara, á sirga, ou rebocadas para a Alfandega, trapiches ou caes desta cidade. Acontece que, quando 
ha abundancia de serviço, este methodo de trabalho não satisfaz ás necessidades do commercio; resul-
tando desse systema defeituoso as mercadorias, depois de sua baldeação, ficarem, ás vezes, por JJ.oites e 
dias consecutivos dentro das a.lvat•engas, não raras vezes apenas cobertas com um esfarrapado ence-
rado, expostas a toda sorte de riscos e intemperies, e, ainda mais, aos assaltos de gatunos atrevidos do 
mar, que têm levado a sua ousadia até a atacar as alvarengas á mão armada. As consequencias r esul-
tantes da imperfeição de tal serviço são obvias: morosidade, avarias e repetidJs furtos. A mesma 
Alfandega luta com difficulJades para descarregar as alvarengas a ella atracadas, porque apenas tem 
tres guindastes, quantidade insufficiente, embora todos sejam movidos a vapor. 

Por causa da preferencia na descarga, a que têm direito pelo regulamento, os vapores das diffe-
rentes companhiae, e succedendo-se uns após outros nas entradas, ficam os navios de vela preteridos de 
descarregar ; de maneira que, navios que poderiam ser descarregados em 4 ou 5 dias em um po!'to pro-
vido de meios reguhres de desembarq ue, levam aqui, pela falta delles, dous e mais mezes fundeados á 
espera de poderem tit·ar do porão o ultimo volume! D'ahi os effeitos immediatos são : desvio da nave-
gação de vela e augmento dos fretes para este porto: prejuízo para o importador e par,, o fisco. 

Como meio mais prompto de attenuar estes males lembrarei o augmento de guindastes a vapor, 
depois de estudada a melhor fórma da sua collocação, porque o edificio da Alfand Jga não dispõe de 
mais espaço accessivel por alvarengas. No animo da illustre Junta Directora e no espirito do seu escla-
recido Presidente, a quem tenho a honra de dirigir-me, desde ha muito te1·á sem duvida alguma calado o 
sentimento intimo dos males que venho de apontar. 

Cumpre-nos, portanto, buscar remedio para elles ate qu 3 sejam completamentes sanados com a 
creação de um molhe, doca ou ponte abrigada. 

Houve tempo em que S 3 objectava á construcção de edificios fixos no fundo e suspensos sobre as aguas 
do nosso pm:to, com receio da sua obstrucção, muito especialmente na at'ea que defronta desde a praça 
de mercado . do Ouro ate a da Preguiça, diariamente navegada pelas pequenas embarcações da costa e 
dos rios interiores do reconcavo da província . Desde, porém, o momento que vemos sobre essas aguas 
prntes e outros edificios; desde que sabemos da. concessão feita pela Presidencia da província, confir· 
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mada pelo poder legislativo, para o estabelecimento de um mercado na parte mais demandada pela 
pequena navegação e, com certeza, a mais importante parte do nosso porto com rehção ao futut·o da 
cidade: qual a razão que podera actuar no animo elo Governo Geral para que ·não mande construir uma 
doca para o serviço de uma das sua:\1 mais importantes Alfandegas? 

O mar ft·onteit·o a nossa Alfandega pa,rece prestar-se perfeitamente para tal fim; porém, quando por 
qualquer razão a sciencia tenha a o~jectar sobre a construcção de tal abrigo em frent'l a esse edificio, 
póde optar- se pela área f rontei t·a ao Arsenal de Ma.rinha, que sa presta maravilhosamente para o levan-
tamento de uma obt·a com todos os melhoramentos adaptados pela sciencia moderna em taes estructuras ; 
e j ulgo a presente occasião pt·opiciar-se ao intento, aqui l emb1·ado, visto quJ trata-se da mudança desse 
Ars enal para logar mai.s apropriado, onde fi JUe abrigado e . fóra "do alcance da aggressão de inimigos 
exteriores. 

Esta provincia que, em toàos os tempos e épocas da sua historia primou pela sua gr:J.ti dão e reco-
nhecimento para com todos aquelles que se lhe têm mostrado amigos dedicados· promo vendo o seu en-
grandecimento e a sua felicidac!e, muito terá que dever a esta nobre Junta si ella advogar perante os 
podeJ•es administra tivos, com o interes3'3 que o caso merece, a realização deste melhoramento; e muito 
mais terá ainda que dever ao seu illustre actual presiden te, si V. Ex:. , perante o poder legislativo,' fizer 
ouvir a sua voz autorizada demonstrado a necessidade e a urgencia, e pedindo a decrebção da verba 
precisa para a construcção de tal obra. Si V. Ex . tomar a peito este melhoramento, tenho fé qu e em 
breve o veremos começado ; e a terra elo seu nascimento cada vez mais terá de orgulhar-se elo amor 
de seus filhos. O capital empregado nessa obm não será propriamente uma clespeza, mas simplesmente 
um adiantamento : um imposto sobre navios nella descan·egados compensará ele sobejo os sac rificios que 
o Thesouro fizer e a diminuição do pessoal de vig-ias e guardas do porto trará. tambem uma 
economia. 

Ao 7 . 0 - O modo adaptado ]Jelo regulamento actual , em regra gemi é o melhor, visto que faculta ao 
fisco e ao contt·ibuinte, no c'l so de duvida ou àesaccórdo sobre o peso liquido legal ou sobt•e o peso bruto, 
calcula!' os direitos, EJelo peso li quido real. As cont~stações a que, porventura , es te modo poder!.Í dat• 
origem , serão sem duvida muito menos do qué as que se originavam na pratica do antigo systema. Ar-
tigos ha, porém, em que a verificação do p ~so liquido rea l seria, senão impossível, pelo menos diffici l, 
visto que a exposição da mercadoria ao ar livre alteraria as suas qualidade ·•, como nos artigos perten-
centes is classes de drogas, boticas e perfumarias . Para taes classes entendo que o peso liquido legal 
é o melhor meio ele calcular os direi tos. Comtudo acho que ao contribu in te deve sempt·e. ser conce · 
di da a verificação elo peso liquido real, si elle optar por esse meio. 

Ao 8.0 - O serviço da capatazia esta longe de ser perfeito . 
As classes de ferrag ens, drogas, louças e vidros sofft·em continuados e consideraveis prejuizos, ori-

ginados elo modo de remover e conduzir os volumes pesados ele uma parte para outra. Taes volumes, 
ordinariamente barricõe.s , gigos e caixões de grande capacidade e peso relativo, são· tirados pelos 
guindastes ele dentro das al varengas e depostos sobre os carros ele trabalho da Alfandega, que os con-
duzem sobre trilhos de ferro para o armazem que lhe é destinado. Chegados ahi , algumas vezes ainda 
os carros em movimento, são taes vol umes sacuJidos fóra, ora por meio ele um violento movimento 
oscillatorio , ora por meio de fortes impulsões, cahindo fóra do carro s:>bre o ladrilho do edificio com a 
velocidade propria do impulso recebido e do peso que contém . 

Des te barbaro trato (é a expressão mais propria que pude achar) dado á propriedade do contri -
buinte r esultam quebras de tal o;·dem que, em objectos frageis, como vidro, fayança, pó ele pedra, e 
porcelana affecta a lguma~ vezes a mercadoria em mais d~ 60 °/o do seu valor; _quando em ferro fun-
dido, como bateria de cozinh'l. , temos tido quebras desde 15 a 40 °/0 • 

P ara evitar taes prejuízos entendo que os volumes de grandes climensõeo · ou de peso consideravel 
deveriam ser descarregados, ou subir para os carros ele serviço, escorregando por pranchas de ma-
deira, volantes, on fixas n'nm logat• a que os carros enco~tassem, no sentido de um plano inclinado. 

Sobre o 9o e 10° quesitos deixo ele fallar por não set· da minha competencia. 

Ao i f. o_ Respondendo ao 6° quesi to, n 'l. par te r espeitante ao systema ele descarga, já eu demonstrei, 
como os meus limitados conh ecim~ntos me perm ittiram, as necessidades da nossa Alfandega e o meio 
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de remedial-as ; tendo apenas a acrescentae que as accommoclações de que ella dispõe já vão sendo 
acanhadas e escassas. 

O Governo Geral, fechando e cobrindo pat·te do pateo contiguo áquollo eclificio, podia crear at•-
mazens, ainda que poucos, para volumes ele grandes dimensõe3 e peso relativo, emquanto cousa ·melhor 
se não fizer. 

Bahia, 7 de Fevereiro de 1883. - Manoel Ferreira Barboza . 

Illlms. e EExms. Srs.- Por officio de 17 ele Janeiro passado dignou-se a Junta Directora ela Asso-
ciação Commercial , por intermeclio de VV. E Ex., remetter- nos o incluso questionado, afim ele que 
respondessemos sobre o que foss e relativo ao ramo de cambias. 

Destacando elo questionaria o que diz resp eito a essa materia, temos ele nos occupar elos qu esitos 
ns. 6, 7 e 8. 

QUESITO N. 6 

O que determina o curso do cambio entre nós 1 
Qual a causa de sua baixa, e que influencia exeece nella o papel-moeda incon-

vertivel1 

O que mais efficazmente póde determinar o curso elo cambio é a offerta, ou procura· de letras no 
mercado : quanto mais l etras se offerecerem, mais tendencia terá o cambio para subir ; e quanto mais 
letras se procurarem, mais natural será que o cambio baixe . Póde muito bem ser que dêm-se ás vezes 
alterações no cambio fóra dessa ordem natural ; mas sejam quaes forem as cau3a~ dessas alterações, 
ellas hão de sempre ter stJa final expressão ou pela falta ele l etras, e b:tixa de cambio - ou pela offerta, 
e consequente alta. 

A influencia que ex.eece no cambio o papel-moeda inconvertivel é intuitiva; porquanto, si ditfe-
renças no cambio .não poderiam haver, senão muito pequenas, desde que a nosBa moecht fosse metallica 
-o papel-moeda inconvertivel quanto mais clepeeciaclo tanto peio r cambio nos daeá. Por outl·a:- no r e-
gimen da moeda ficluciaria inconvertin l, quanto mais abunclancia clella hoüver, tanto menos valerá: 
valendo menos, mais della será preciso para pagar o me tal, e mais baixo, portanto, seri o camlJio -
e por outro lado; quanto menos moeda- papel, mais valor terá a existente, com menos dellas e poderà 
obter o metal, e mais alto, portanto, será o cambio. 

QUESITO N . 7 

O cambio varia de Província a Província'? Por que, e em que ·proporções 1 

O cambio ha de variar de Provincia- a Provincia, conforme a abundancia ou falta de leti·as, 
abundancia ou falta d;~pendentes em geral da exportação em cada lagar . Mas esse movimento natural 
está muito sujeito á influencia produzi!ia pelo mercado centml do Rio de Janeiro; de maneira que se 
póde quasi affirmar ser esta ultima praça o r egulador principal elo movimento cambial do Imperio, mo-
dificando sensivelmente as condições naturaes, que assentam, como ficou dito em principio, na abun-
dancia. ou na falta ele letras. 
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QUESITO N. 8 

Ha fundam ento nas queixas vagas, mas constan tes, de que os dons Bancos inglezes, es-
tabelecidos na praça do Rio de Janeiro , conconem para a baixa do cambio? 

Os dons primeirJs signat.a.rios deste documento são de opinião que os dous alludidos Bancos têm 
todo o interesse em que o cambio se fixe o mais perto possi vel do par ; vi~ to como elles para aqui trou-
xeram o capital, da Europa , a cambio mais alto, e tem de remetter todos os dividendos a seus accio-
nist.a.s em libras; e quanto mais mil réis tiverem de dar por essas libras, tanto monoras serão seus 
l ucros, além da depreciação do seu capital. 

O ultimo signatat·io, porém, ó de opinião differente . Admitte que os Bancos, p c< ra fazerem suas 
remessas , procurem' o cambio nuüs al to possível: isto, p:>rém, não exclue quo concorram para a baixa 
do cambio quando, em vez de remetter, tenham de saccar; porque então dar- se- ha a hypothese inversa : 
- terão de dar menos libri\s por mais mil réis. E que nesta ultima hypothese elles podem concorrer 
para a baixa, é o que a expariencia tem demonstrado . Desde qu:J os outros Bancos não podem trabalhar 
em condições tão favoraveis como os Inglezes, que tem na metropole as suas caixas matrizes - estes 
podem manobrar muito mais desembaraçad Jmente para alcançar aquelle cleside1·atum . E tendo, como 
têm, uma esphera de acção muito mais vasta, hão de fazer com que .os outros sigam a sua impulsão, e 
tornar-se-ha então, no geJ·al das vezes, quasi que uniforme o movimento bancm·io, concorrendo todos 
para a. baixa, ou alta do cu.mblo. E como os lucros bancarios augmentam , salvo nas questões de 
especulação, na proporção em que o cambio baixa , pois nas operações a menor t axa mais cresce a 
relação do interesse, por valor mais em réis - 1/4 de penny entre o cambio de 20 pa.ra 21, do que no 
de 23 par,t 24 ; - a conclusão final é que é natural que os Bancos inglezes procurem fazer com que o 
cambio no geral se conserve baixo. 

Estas são as ligeiras observações que podemos fazer em resp3sta ao officio dessa dignissima Junta 
Directora, pedindo d2sculpa pela tão gTancle demora, que foi produzida pela molestia do ultimo dos 
signatarios abaixo . 

Deus Guarde a VV. EEx. - Bahia, 3 de ·Abril de 1883.- Illms. e Exms. Srs. Presidente e 
Secretario da Junta Directora da Associação Commercial. - A. M esseder & Comp. - W . Menge .-
A. F . Randel. 

Ilims. e Exm . Srs. Presidente e mais membros da Junta Directora da Associação Commercial.-
Envolvem importantes e variadas queslões os quesitos sujeitos a nossa apreciação, sobre algumas das 
quaes emitti remos francamente nosso parecer, tendo especialmente em vista o que se observa nesta 
província. 

A uma causa sobre todas attribuimos as perturbações do commercio entre nós - o papel-moeda 
inconvertivel; causa essa cujos perniciosos effeitos natural mente se aggravam nos paizes principal-
mente agrícolas, em que o produc~or não pó:le, como nos paizes manufactureiros, a té certo ponto 
regular a sua producção pelas condições da procura ; em que, não tendo meios, como é certo não tem 
tambem o manufactor, de influir sobre a medida da. procura , está entre~anto, ao contrario deste, pri-
vado de, por qualquer fórma, influir sobr e as condições da offet·ta, aug mentando-a ou diminuindo-a, 
modificando- a emfim, segundo as exigencias claquella. 

Não ha hoje quem sériamente conteste a inconveniencia do papel-moeda iaconvertivel , e certa-
mente não pód e haver para os nossos estadistas empenho mais patriotico do que a substituição de seme-
lhante meio circulante. 
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Perguntar si o r esgate do papel-moeda deverá ser l ento e operado eom os recursos do Thesouro, 
isto é, com os saldos que venham a apresentar os nossos orçamentos - é provocar duv :das sobre a sin-
ceridade dos intuitos daquelles a queffl foi confiado o estudo dos meios de melhorar as cundições do paiz . 

Quem observa os nossos orçamentos, nos qnaes o deficit inevitavelmente cresce de anno a anno, 
consistindo os esforços dos nossos financeiros antes em disfarçai-o, do que em procurar extingui!-o, ou, 
sequer a tte.nual- o ; quem attende a que, para esse deploravel resultado concorr em , a par de exc essos, 
todos os dias censurados, mas sempre imitados, na despeza publica, os effeitos naturaes do nosso systema 
monetario ; ha de necessariamente comp1·ehender que haveria flagrante incoherencia em admit-
tu·-se a possibilidade do resgate do papel-moeda com saldos orçamentarios, que o mesmo pap •!-moeda, em 
grande parte, concorr e para tornar impossíveis . 

Procurem os nossos estadistas outro meio, ou antes, o meio de effectuar-se o desejado resgate ; 
fiai-o dos . recursos do Thesouro seria desviar as clifficuldades ela questão deixando-a sem solução. 

Si não é r ossivel encontrar tal meio, resignemo-nos á dolot·osa situação a que talvez foi levado o 
paiz por uma longa serie de erros financeiros ; não se queira, porém, acalentai-o com esperanças que 
ele antemão se sabe serem irrealizaveis. 

Parece liquido que, al<im elas causas que ordinariamente influem sobre o valor da moeda de um 
paiz, concorre muito para as constantes perturbações do cambio entre nós a natureza do nosso meio 
circulante . Sem valor intrínseco, é elle mais sujeito a depreciaçõe3, tanto mais f1· rquentes e sen ·iveis, 
quanto mais variadas e poderosa<; forem as circumstancias que affectem o credito publico; o que não 
se dá com a moeda metall ica, cujas alterações de valor regulam-se pelas leis geraes do mercado, tendo, 
na luta com as outras mercaJorias, as vantagens que lhe dão suas qualidadPs especiaes, como me rca-
doria, que tambem é, e independendo quasi completamente da confiança que inspire a nação que 
a cunha . 

A' falta ele numeraria nesta praça, em certas épocas elo anno, não attribuimos a deficiencia do meio 
circulante , seiJão as r emes,as de dinheiro que, em tempo de safra, se fazem desta província p:~ra 

Sergipe. As pequenas crises que cl'ahi resul tam, é nossa opinião , seriam evitadas si o Governo 
Geral , cedendo um pouco elo systema ele centralisação, tão fatal ás províncias, autorizasse a empregar em 
cambiaes parte da renda pl'ovincial que é remettida para a Córte em num erario, não havendo nisso 
ne nhum perigo, pois que existem aqui bancos e firmas que, por seu reconhecido credito, offerecem per-
fei ta garantia . 

Acreditamos que, só como medida de extremo apuro, seria admissivel o augmento da massa de um 
meio circulante fi cluciario inconvertivel; pensamos que, em todo o caso , é melhor supportar as crises 
passageiras que ele sua deficiencia possam resultar, do que os gravíssimos inconvenientes que de sua 
demasia , por pequena que fosse, haviam necessariamente de provir . 

Os Bancos inglezes que, a julgar pelo desta praça, quasi nenhum serviço prestam ao paiz em 
relação a qualquer ramo de commercio ou industria, que estão isentos elos onerosos impostos que pesam 
sobre os nacionaos ; que quasi só se empt·egam em especulações cambiaes - com certeza pela homo-
geneidade de. vistas e firmeza de relações que entre si mantêm, exercem grande influencia na deter-
minação do cambio, como mesmo nas r emessas de província á província. 

A re pugnancia dos bancos e ca]Jitalistas pelos emprestimos sqbre hypothecas, nasce, como já mais 
de um a vez tem sido publicamente demonstrado, não só d~s incommodos e embaraços judiciaes com que 
têm os credores de lutar contra os devedores remissos e de má fé, como especialmente da possibilidade 
rle adjüclicações lesi vas, em consequencia de ava l iações excessivas, ou por má apreciação do immovel, 
ou por malícia . 

Não seria difficil citar exemplos de execuções bypothecarias que se têm tornado impossíveis por 
essa causa. 

Esse mesmo inconveniente affecta as letras h ypothecarias; e emquanto os capitalistas puderem 
empregar o seu dinheiro em apolices de seis por cento, não se arriscarão facilmente ás eventualidades 
das liquidações de bypothecas . 

Quanto a Bancos ele credito 1'eal, ele que não ba um só no norte do Imperio, acr editamos que não 
·pó de ser hoje objecto de duvida a conveniencia ele seu estabelecimento .sobre bases lat·gas e solidas, 
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comtanto que sejam auxiliados por medidas legislativas qae evitem os meios de tornar illusorias as obri-
gações para com elles contrahidas, parecendo-nos que taes medidas devem versar antes de tudo sobre 
uma sensata modificação do nosso regimen hypothecario, no sentido de impedir os inconvenientes 
apontados . 

Os Bancos ·nesta praça não recusam adiantar dinheiro sobre caução cl.e generos nacionaes e estran-
geiros, depositados nos trapiches, uma vez que não sejam esses generos de fac i! deterioração. 

Em referencia a cheques já ha aqui alguma franqueza, comquanto não seja a que é para deseja1·-se; 
o que seguramente parece-nos poder-se·attribuir ás poucas garantias que a lei lhes outorga, sendo 
sem duvida insignificante o prazo dentro do qual devem ser apresentados ao banqueiro que deve satis-
fazer a su:t importancia. 

E' o que se nos offerece dizer sobre os quesitos a respeito dos quaes a digna Junta Directora da 
Associação Commercial entendeu dever ouvir-nos. 

A espíritos mais esclarecidos compete estudar e pôr por obra os meios de obterem-se reformas qüe 
venham levantar o paiz do abatimento em que se acha. 

Tendo-nos por muito felizes, si . de alguma utilidade forem estas nossas humildes considerações 
sobre questões cuja solução nada póde melhor esclarecer do que a observação dos factos, fazemos votos 
para que os bons desejos, que se ·manifestaram pela nomeação da Commissão Parlamentar, que provocou 
o inquerito que a digna Junta Directora está promovendo, r ecebam uma consagração pratica e não 
encontrem, por occasião de se tentar a sua realização, a mesma cruel indifferença que encontraram as 
tão accentuadas promessas, com que, de toda parte, se enchia de esperanças a tão lamentada classe da 
lavoura. 

Bahia, 13 de Fevereiro de 1883.-João SoaresCha'IJes.-Joaquim Costa Pint!J.-Manoelda 
Costa R odrigues Vianna. - Manoel Gomes Costa.- Jos e da Costct Pinto.-JJ:Ianoel ele Souza 
Campos.- Diogenes A. V elloso.-Francisco F en·eira França . 



INDUSTRIA F ABRIL 

A commissão nomeada pela J unta Direc tora da Associação Commercial da Bahia, tomando em 
muito interesse o estado actual da industria desta provincia, e os meios que ella julga necessarios para 
fazel- a prosperar, procedeu com toda a cautela, porém com muita difficuldade, nas informações que 
teve de colher, para estabelecer as respostas aos diversos queútos propostos pela Commissão Parla-
mentar do Imperio, e indicar as medidas legislativas que ella acha urgente para o desenvolvimento da 
industria local. 0.~ abaixo assignados, proprietarios de estab31ecimentos industriaes bastante impor-
tantes, j ulgam ver no passo dado pela Commissão Parlamentar uma animação á. prosperida:le das suas 
fabricas e uma garantia para os seus capitaes ; coFniderando que desse passo vira uma iniciativa effi-
caz, isto é, a iniciativa official, sem a qual, em parte alguma, póde desenvolver-s3 a inrl ustria, e terem 
um valor r eal os capitaes nella compromettidos, e é animados deste pensamento que os abaixo assignados 
offerecem á consideração da Commissão Parlamentar as indicações que elles julgam de natureza a be-
neficiar uma fonte de riqueza publica, usando ao mesmo tempo da maior lealdade e franqueza em seus 
argumentos . 

Parecendo á commissão que o desejo manif2ataclo pela Commissão Parlamentar é ser informada da 
importancia e do estado da industria local , afim de, dessas informações tirar as bases necessarias para 
um trabalho de reposição ulterior, e poder obter de quem de direito a concessão de medidas proprias ao 
desenvolvimento e. á prosperidade da industria fabril, achou desnecessario juntar ao presente relatorio 
as respostas obtidas de cada industrial aos quesitos formulados ; limitou-se a colher d3 cada um dados 
veridicos sobre a situação de cada estabelecimento, res umindo em um só quadro diversos quesitos, respon-
dendo a outros conforme a sua experiencia e as necessidades de seus estabelecimentos em particular e 
da industria em geral. A commissão vai tratar de estabelecimentos industriaes mais notaveis, faltando-
lhe o tempo para inquir ir e tratar de outros de menos importancia , em todo o caso sujeitos aos mesmos 
embaraços. 

Existem actualmente na provincia da Bahia 10 fabricas de fiar e tecer algodão, situadas, ·sete, ria 
capi tal e tres no litoral; estando uma destas fechada ha mezes em consequencia da crise que desola o 
paiz . A situação destas 10 fabricas _ reun!das é a seguinte : 

Capital - 3.000:000$000 . 
Motores hydraulicos ou a vapor 625 cavallos. 
Consumo de combustivel por anuo 3. 600 toneladas de carvão de pejra. 
Quantidade, valor e procedencia da ma teria prima - 1. 700 .000 kilogramma.s·de algodão de diversas 

procedencias. 
Operarias - 1.630 homen> e mulher es, cujos salarios variam de 320 réis a 5$ diarios . 
Producção annua.l e mercados de consnmJ - 4.000.000 de. metros de fazendas diversas, e 400.000 

kilos de fios em novellos e meadas. Os mercados de consumo são principalmente as pt·ovincias do 
norte . 

30 
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As fazendas brancas são vandidas a 360, 400 e 600 réis com 25 oj,,, ao metro, o fio em novellos e 
em meadas de 1$160 a 1$200 o kilo. Estas 10 fabricas reunem 20.000 fusos e 560 teares. 

A unica fabrica de chapéos de pello de coelho, lebre, castor, lã e bem assim fabrico e confecção de 
chapéos de Spal' tirié, estabelecida nesta capital em 1855, depois de uma luta pel'tinaz, pl'osperou pouco 
a pouco, e, graças a iuiciativa dos Sl's. Antonio Joaquim da SilvaB::tstos & Comp., seus pl'oprietarios, 
acha-se actualmente na altura de um estabelecimento de primeira ordem. 

Essa fabrica monta actualmente em 200:000$000. 
Importa a materia prima da Grã-Bretanha, França, Belgica e Rio da Prata. 
Possue uma machina a vapor de 35 cavallos e doas giradores de 30 cavallos cada um. 
Tem em marcha 32 machinas diversas adquiridas em França, Inglaterra e Belgica. 
Occupa 242 operarias, sendo ho)llens 120, mulheres 56 e meninos 66. 
Os salari1s variam de 600 réis a 5$ diarios ; eleva-se annualmente á média. de 108:000$000. 
A importação consiste em pello de coelho, lebre, castor, lã, palha, fitas, forros, g·alões, ~mfeites; 

etc., e o seu valor eleva- se annualmente a 272:000$000. 
Finalmente, produz 200.000 chapéos de divePsas qualidades por anno, cujo valor l'egula de 1$200 

a 9$000. 
Quatro fundições de ferro e outros· metaes, repal'Os e construcções de machinas, estabelecidas tres 

na capital e uma em Sauto Amaro, lutam como os demais estabelecimentos com sérias difficuldades e 
são dignas do apoio o:fficial, sem o qual, de certo, não poderão prosperar e fazer valer os seus cap itaes e 
continuar a alimentai' centenas de operarias. 

A commissão não pôde obter informações exactas sobre o estado desses estabelecimentos, relativa-
mente aos primeiros quesitos; mas, pelos que pôde colher em tão curto espaço de tempo, p ensa que são 
muito approximados os dados seguintes : 

As quatro fundições reunidas têm empregados em edificios , utensílios e machinas motores de 560 a 
600 contos. Ellas possuem motores a vapor de força de 40 cavallos; occupnm 300 operario3, cujos sa-
larios variam de 1$ a 10$ por dia. Importam dos mercados da Europa ferro em linguados, laminado, 
cobre e outros metaes com o peso mais ou meno3 de 160 toneladas. 

Produzem em obras novas e l'eparos 300 : 000$000. 
Ficam assim respondidos os quesitos de ns. 1 ·a 7 e a commissão julga ter satisfeito os desejos que 

lhe foram manifestados. 
Antes de desenvolver o seu pensamento relativamente aos demais quesitos, a commissão pensa que 

é necessario declarar q ue sendo de natureza diversa as industrias que fazem o objecto das informações 
que se pl'opõe apresentar, elh tratará sep1radamente de cada uma, indici'Lndo as suas nscessidades e 
os meio3 que lhe parecem urgentes para levantai- as do abatimento em que se acham, desenvolvei-as 
e dar-lhes a animação precisa para que o seu futuro seja menos duvidoso, os capitaes compromettidos, a 
iniciativa particulaT, e os esforços e sacl'ificios possam set• mais e:fficazes e contribuam mais vantajosa-
mente em beneficio do paiz. 

As fabl'icas d3 fiar e tecer, de que acima tratou a commissão, foram montadas em diversas épocs.s 
e em condições differente 'J . Não foi certamente a aspiração a grandes lucros que g uiou os s eus pro-
prietarios, animando-os ao emprego de grandes capitaes sem ter diante de si uma garantia qualquer 
que lhe proporcionasse uma recompensa a tantos esfol'ços e a tão custosos sacl'ificios, que mais utei 
eram ao paiz do que a si pl'Oprios. E' que cada um tem as suas aspirações, e todos tendo necessidades 
a satisfazer deviam procurai' os meios ele conseguiL· um fim, empregando os seus haveres, a sua 
intelligencia e os seus esforços, na esperança de d'ahi tirar um l'esu\tado bem di:fficil a obter-se em um 
paiz sem recursos. 

Nas mesmas condições q'ue as fabricas de tecidos acham-se as outras de que trata a com-
missão . 

As queixas são g eraes pela falta de animação official e pelos embaraços que encontram a cada 
passo, paralysando todo esforço e compromettendo ·cada vez mais os seus capitaes . 

No i ntel'esse da industria alg·odoeira para melhorai' a sua sorte e estabelecer a confiança necessaria 
ao seu desenvolvimento e melhoramento dos seus productos, a commissão julga que é de urgente neces-
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sidade, na esperança de outros meios mais e:fficazes, a alteração para mais de algumas taxas da tarifa 
das Alfandegas; alteração essa que longe de estabelecer a prohibição da entrada de artigos similares 
contraria as idéas dos abaixo assignados, constitue apenas um monopolio legal, reconhecido n ecessario, 
e posto em pratica pelos governos que se interessam realmente pela industria do seu paiz e pelo bem 
estar dos seus povos. 

Assim é que se explica o auge a que tem chegado o desenvolvimento da industria na França, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos do Norte ; a confiança que attrahe enormes capitaes, uteis a todos, ao · 
Estado, ao rico e ao plebeu; emfim a riqueza , a prosperidade e a abundancia que produzem a 
força . 

t\.lli o governo preoccupa-se menos com as rendas do Estado, pensa menos em crear impostos onerosos, 
que lhe encham os cofres e que tornam-se impt·oficuos, do que com a industria, qualquer que ella seja, 
porque elle sabe que o seu paiz engrandece e torna- se forte e respeitavel, os seus povos têm o bem 
estar e, por consequencia o Estado é rico, forte e respeitado. 

A classe 15 n. 484, estabelece para os brins e riscados entrançados ou á imitação da lona, a taxa 
de 600 réis por kilogramma, sendo grande pat·te dessa mercadoria despachada sob a denominação 
de panno cru liso ou entrançado, n; 518, e assim sujeitos sómente ao direito de 400 réis por kilo-
gramma. 

As fabricas da Bahia produzem, na sua maioria, fazendas semelhantes a essas; e si não podem 
offerecel- as ao mercado a preço igual ao das importadas, é que, fabricada com fios muito superiores em 
numeração, um kilogramma de fazenda estran geira contém muitos metros, pelos quaes divididos os 
direitos, estes tornam-se realmente insignificantes ; d'onde resulta que o consumidor preferindo a 
barate: ... a, não se occupa com a qualidade. 

Os riscados até 12 fi.o3, n. 523, acham-se nas mesmas condições dos brins e riscados entrançados 
e dos pannos crus . 

A tarifa estabelece para elles o direito de 500 r éis por kilogramma, e este imposto é realmente 
.inferior aos que pagam os brins, á vista da natureza da fazenda, conforme o n. 598, classe 17; a 
aniagem até seis fios em cinco millimetros está sujeita aos direi tos de 150 réis por kilogramma. 

E' este producto um dos mais sérios concurrentes, que inutilizam o> esforços das fabricas da Bahia 
pela sua baratez ~ ; apezar de não poder ser comparado com o da industria local quanto ao fim a que 
e !I e se presta . 

Com effeito, a pratica tem demonstrado as vantagens dos tecidos de algodão como involucro dos 
productos da agricultura nacional , e homens competentes têm tratado:da materia provando o 1leneficio 
notavel que adquirem esses productos quando envolvidos em tecidos de algodão . 

As fabricas da Bahia pro:luzem g rande quantidade de fazendas proprias para enfardamento , e mais 
produziriam si a sua vendagem fosse garantida por uma preferencia que, senão justa , é ao menos van-
tajosa para o valor e o credito das mercadorias exportadas . 

Os saccos de aniagem, n . 630, est ão sujeitos ao direito de 250 réis por kilogramma, Considerando 
o preço intimo da juta, a solidez da sua fibra, a sua manipulação e a mão de obra nas fabricas do 
Norte da Europa, não admira que o imposto de 250 réis por kilogramma de saccos importados sejá 
insignificante, condição esta que permitte a essa mercadoria lutar com vantagem no nosso mercado, 
contra os saccos produzidos rJelas fabricas do paiz, apezar da sua inferioridade, não só como producto, 
mas ainda como natureza de envoltorio. 

Os cobertores brancos, escuros ou riscados, n. 493, e lã n . 15, aos quaes a tarifa "applica o direito 
de 320 réis por kilogramma, quando importados, são fabricados em nossas fabricas e preferidos pela sua 
solidez. 

Mas o baixo preço dos que vêm do estrangeiro, fabricados com algodões inferiores, ou de chets 
de machina» preparatorias, fazem com que um cobertor tenha um peso diminuto, e pague por con-
sequencia um direito diminuto e possa ser exposto ao mercado com vantagem sobre os q~e produz 
o paiz, e apezar da qualidade superior destes. Além da fabricação dos tecidos de algodão os estabeleci-
mentos da Bahia podem produzir com toda a perfeição tecidos de linho em tudo semelhantes aos 
que são importados, como já se tem fabricado em um delles. 
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Por esta razão a commissão pede éJ.Ue o fio de linho pat·a trann e urdidura, classe i7 n. 593, seja 
inteiramente livre . de direitos. São estes e outt•os os embaraço~ que impedem o desenvolvimento da 
industria algodoeira. As fabricas da Bàhia produzem muitos outros. artigos além do panno commum 
para envoltorios, e si até hoj e ellas se tem limitado a produzir faz 3ndas g-rossas , é porque falta-lhes 
a confiança e um apoio legal. Entretanto ellas; compt·ehendem que não podem proseguir nessa 
rotina, contra os seus interesses e o seu amor proprio; estão dispostas a pôl' em acção capitaes 
consideraveis, estendendo o seu desenvolvimento e produzindo artefactos de qualidades superioras, que 
possam rivalisar com os estrangeiros, em qualidade e preço ; e é incontestavel que alg umas dellas, 
com mui tos sacrificios e a titulo de experiencia, tem melhorado e variado a sua p~oducção. 

Os seus proprietarios estão animados dos melhores desejos ; esperam um dia tornar uma realidade 
o receio de que estão possuídos os industriaes da Europa-:- de que brevemente o Brazil, em vez 
de mandar-lhes o seu algodão bl'Uto, lhes mandará os seus tecidos. Mas , ainda uma vez, ellas não 
poderão conseguir e~se fim, sem o apoio do governo e a creação de ·medidas que lhes garantam 
seriamente o ftlturo e o desenvolvimento que será a origem de beneficios reaes. 

Os impos tos creados pala a1sembléa provincial sobre diversos artigos de import~ção , taes como a 
aniagem em peças e em saccos , riscados, panno ;; , etc., foram sem dt1vida ele grande vantagem para as 
fabricas elo paiz, e as pl'otegeram durante algum tempo de uma catastroph3 imminente. Estas impostos 
considerados hoje inconstitucionacs, e, por co nseguinte, não tendo razão ele ser, fol'am suppt·im ~clos ; a 
entrada em enorme escala ele productos similares tornou a pos :ção das fabricas difficilima, e, para 
cumulo de infelicidacle, sendo m:is as ultimas safras, ellas terão sem du vi:la. de fechar as suas portas , 
afim de evitar um co:npleto desmoronamento, e cada um possuída de n 'lg-ro3 pres3n timento;; pe<gnnta 
qual sera a sorte ele c.entenares dB homens e mulheres, habituados a achar nas fabricas o alimento , o 
confortavel relativo, o abrigo á prostituição; o que farão esses pobres no dia em que se lhes intimar a 
ordem ele nã::> voltar ao trabalho, porque não se lhes póde pagar? Não é clifficil r esolver este dilemma . 

Em consequencia a commissão, acompanhando o pensamento dos proprietarios ·das fabricas de fiar 
e tecer , considerando que o meio mais pr;1tico e legal, emqüanto o governo não admitte outras 
medidas que julgar mais efficazes, em uma revisão da tat·ifa da Alfandega, cujo effeito é o mais imme-
diato, insiste de uma maneira muito terminant::i p~ra que sejam elevadas as t axas da tarifà .sobre as 
mercadoria> das classes i5a ns . 484, 493 , 508, 5i8, 523 e 537, e as da classs f7a, ns . 598 e 630 ( saccos 
de canhamaço). 

Os proprietarios da fabrica de chapéos expuzeram á commissão os embaraços que encontram no 
desenvolvimento cb sua industria . Esses embaraços· são analogo:;; aos que apresentam a> fabr icas de 
tecidos. 

Allegam elles que não recebem, como na Córte, os chapéos de lã meio fu lados, mas que importam 
com g-rande pel'da, dos mercados estrangeiros, o pello de coelho , lebre, castor, e lã bruta em farelos, 
além de outros materiaes, pelos quaes pagam direitos relativamente altos. e que os chapéos de di-
versas qualiclages e pt·eços qus proJuzem são inteiramente fabricados em seu estabelecimento. Além 
disso, não podendo vender toda a sua producção nesta proyincia, são obrigados a exportai-a para as 
do norte. Mas o seu amor proprio e os seus interGJsses são ainda feridos por este laclo, visto qtn são 
obrigados a pagar direitos ele exportação 5 o/o e 3 °/0 a:ldicionaes, direitos vardaclei1·amente extrava-
gantes, dos quaes se libertam, dando á sua producção um caracter estrangeiro, com gran:l e detrimento 
de seus creditas de industriaes nacionaes. Examinando profundamente a questão, a commis.são reco-
nhe.ce que as allegações dos proprietarios dessa fabrica são muito jusLas, visto como além de tu lo a 
t arifa na class> 16a, n. 569, est~belece o direito de 800 rs . por cada chapéo de lã, na supposição d'l 
que este artig·o não é fabricado no paiz, o que fere consideravelmente os interesse;;; da mesma fa-
brica. 

Ora, a commis<ão raconheceu e constata que a fabrica de chapéos recebe a lã brutu e com ella 
prodüz chapéos que em nada deixam a desejar, não só quan 'o á qualidade e perfúção mas tambem 
qt~anto aos preços. Mas uma das difficulda:les com que l utam essss industriaes é a introducção de 
chapéos de mescla, pello de coelho e lã, os quaes despachados como de lã são expostos ao mercado e 
vendidos como de feltro, a um preço inferior aos que elles podem vende1·. 
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A commissão não póde deixar d'Ol concordar com as reclamações dos proprietarios da fabl'ica de 
chapéos ; ella reconhece que os seus sacrificios são grandes, e que se esforçam todos os dias em aper-
feiçoar a sua producção, afim de competir com a fabricação estrangeira, ao menos quanto as qualidades, 
o que têm plenamente conseguilo. 

A falta cl9 recm1·sos do paiz obriga-os a importar todo o seu material da Europa, desde o pello e 
a lã até ao mais insig·nificante botão. 

E' j usto , pois, que elles t enham o direito de reclamar protecção para uma industria nacional que 
co!ltribue para a prosperida:le do paiz e ela o pão a tantas famílias. 

A' vista desta exposição, a commissão pede como medida salutar que os direitos da tarifa da 
classe 16~ , n . 559, classe 2~, n. 16, class :3 12a, n. 388, sejam elevados na proporção que em 
officio dirigido a esta commissão reclamam os proprietario:s e que passamos a transcrevér : 

<< Além das informações e respostas ao-; quesitos por VV. SS. exigidos e que com toda a exa-
ctidão, 1ealdade e franqueza ministramos, seja-nos licito, porém, que de relance façamos algumas li-
geiras considerações sobre o parecer que a illustre commissão de revisão da tarifa em vigor faz aos 
nossos artigos , quando diz que, depois de examinar algumas facturas tanto da Inglaterra como da 
Allem3nha, se convenceu que a exageraçcto da taxa sobre os chapéos de lã já é excessiva e q·ue 
proct!rou harmonizar os interesses tão i mportantes e encontrados ; estamos convictos que a illustre 
commissão n(lm por um só momento teve em mira proteger os interesses elos fabricantes inglezes e 
allemães, pois essa protecção seria antes ele tudo um crime, porque · feria de morte as fabrica<; nacionaes. 
Acreditamos que foi o louvavel empenho de não fazer diminuir as rendas do Estado e de facilitar, 
aos desprotegidos da fortt!na, como diz a illLJstre commissão, a compra de um chapéo de preço 
modico. 

« Em cãso alg-um as rendas do Estado diminuirão com a falta de importação de chapéos estrangei-
ros, pois ahi estão a fazer face os enormes direi to& de fitas, galões, fo rros, carneiras, sedas , e outros 
artigos p::tra compensar o fisco desse gTande phantasma de diminuiçao das rendas do Estado ; 
pois infelizmente para a nossa industria só a agua não paga direitos, unica materia nacional. 

« Accresce mais que, por mais desfavorecido da fortuna que seja o individuo, não ha um só que não 
possa pagar 1p200 por um chapéo de lã, ou feltro, preço por que se vendem os fabricados no paiz, quando 
elles compram por $80ô e 1$000 um chapéo de carnauba ordinaria, notando que um chapéo de lã 
ou feltro por 1$200 ou 1$300, fabricados actualmente no paiz, não tera termo de comparação, nem com o 
çhapéo de carnauba nem com o chapéo ordinario inglez, como se póde verificar pela ultima expo:rição 
naci.oríal. 

« Si, porém, o fabricante 'estrangeiro entender que é uma prÕtecção exagerada a industria nacional, 
é uma exceDente occasião della se approveitarem, e mudarem suas officinas, visto como são livres 
todas as machinas, e então virão lnt_ar com as fabricas do paiz em igualdade ele circumstancias, e com 
o emprego a maior numero de homens e mulheres brazileiro;, e essa luta só sera vantajosa para o 
Estado, pela importação ele to<ht a ma teria prima para seu fabrico. 

« A actual tarifa só tem em mira proteger as fabricas estrangeiras e matar a industria nacional, 
Emquanto as pautas forem confeccionadas por homens empregados no fisco, d'oncle lhe r esultam mais 
alguns interesses, serão sempre defeituosas . Abram- se as portas a tudo quanto fôr estrangeiro, embora 
os nacionaes morram á fome. Insistimos como unica taboa ele salvação para a inclustria nacional, no 
augmento das taxas seguintes : 

Classe 16a n. 559 ..................... . ..... .. ......................... . 
Classe 2a n. 16 .. . .......................... .. . ............. ..• , , .... . 
Classe 12a n. 388 sem enfeites ........ .. .................•.....•......... 
Classe » >) >) com )) 

1$200 
1$800 
$500 

1$000 

Os fabricantes das fundições ele que tratou a commissão, estão longe de estar satisfeitos com o 
estado dessa indust1·ia. Poucas são as machinas novas que sahem das suas officinas, e quasi n.ullo o 
lucro que sobre ellas obtêm, em vista da concurrencia estrangeira, ao passo que têm de pagar i indus-
tria nacional, a lém dos altos salari~s_que pagam, impostos consideraveis sobre a materia prima 
que empregam . 
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Uma grande parte de seus productos são remettidos para as províncias do norte, e além de outras 
despezas e outros direitos, de que estão sobrecarregados esses productos, têm elles ainda de pagar o 
imposto mais vexatorio ele 5 °/0 e mais 3 °/o addicionaes. 

A commissão, considera q u~ as fundições da Bahia são um verdadeiro rumo para a industria, 
e que no dia em que ellas , livres de tantos encargos, remunerando-se dessa parte de seus haveres, des-
tnidos pelas exigencias do fisco, deixarem de r ecorrer aos preços elevados a que taxam seus trabalhos, 
poderão fazer no paiz procluctos muito melhorados, e além de tudo mais baratos. 

A commissão julg a pois que, seria de justiça toda a liberdade de entrada para os materiaes desti-
nados a serem transformados pelas ftmclições. 

Actualmente esta industria acha o seu alimento na lavou ra, construindo u m ou outro apparelho 
para os engenhos ; a lavoura soffre e estorce- se na agonia, e as fundições acham-se sujeitas á sorte 
daquellas que as faz viver. 

Não se póde aclmittir que es ta industria seja propriamente da lavoura ; mesmo suppondo qu& esta 
:rrospere, o paiz pouco lucrará, visto que só uma parte da industria local poderá utilisar-se dos recur-
sos que offerecem as fundi ções.; 

E ' preciso que os productos dos estabelecimentos de que ee trata possam ser de tal sorte que sub-
litituam as machinas ou outros quaesquer apparelhos que o paiz importa . 

Para concluir o seu trabalho a commissão vai tratar dos quesitos que restam a responder : 
As difficuldades para obter capitaes para a industria não estão na falta desses capitaes, mas sim 

na centralisação delles , pela facilidade com que o Governo emitte apolices a diversas taxas. 
O capitalista particular r eceiando a má sorte da industria, ignorando os outros meios de fazer 

valer os seus capitaes, entrega- os aos cofres publicas , e vai esper~.r na paz domestica palosjuros, 
tornando-se assim um ente nullo, á sociedade e a si proprio, pois que em nada contribue para a ri-
queza do paiz, e o bem-estar de seus semelhantes. 

Resulta desta anomalia, que a industria t em de limitar-se aos proprios recursos, não pócl3 esten-
der-se, multiplicar-se, porque a cada passo encontra o fisco, a desconfiança, e ausencia completa de 
patriotismo ; e o ge nio do homem laborioso, energico e ac tivo abate-se, desespera, e não pódo prestar 
ao paiz toda a riqueza da sua intelligencia. 

Não pertence á commissão, no limite que lhe foi prescripto, estender - se sobre outras industrias 
á lavoura de que depende o estado do commercio e tambem á industria . 

Outros fallarão deste assumpto e demonstrarão que um cataclismo imminente as arrastará ao 
nada . 

O ensino profissional do operario não está ainda desenvolvido. Antes de crear lyceus especiaes, é 
urgente crear o ensino obriga torio, no qual o individuo beberá as primeiras noções de moralidade e 
preparar-se- ha a ser um cidadão honesto e laborioso e encontrará na disciplina do trabalho, além da 
sciencia que lhe der o e nsino profissional, um agente poderoso contra o vicio, e os defeitos da edu-
cação qu e recebeu na família , e da demasiada liberdade. 

A commissão sente não poder satisfazer á exigencia de um mappa, conforme o modelo que lhe foi 
apresentado. 

Não sendo nenhum dos seus membros negociantes importacl01;es, ella teria de lu tar com difficul-
dades, cujo resultado seria a imperfeição de qualquer trabalho. 

São estas as infor mações que a commissão pócle prestar :i Commissão Parlamentar do Imperio 
sobre a situação da industria fabril nesta província; e ella muito desejaria que o seu trabalho não fosse 
inteiramen te imp~oficuo , e que as medidas que o Governo tomasse no sentido de melhorar a sorte e 
desenvolver as riquezas da industria local; fo ~mem taes que encontrassem nellas os homens dedicados 
uma garantia a suas aspirações e á sua abnegação. 

Bahia, 28 de Fevereiro de 1883. - J. A. · Silva Moreira.- Costa David &: C omp . - Manoel 
Augusto Pinto Coimbra.- A ntonio Joaquim da Silva B astos&: C@mp. 



INSPECTOR DA THESOURARIA DO RIO GRA~DE DO SUL 

Illms. e Exms. Sra.- Correspondendo ao honroso convite de VV. E Ex., darei resposta a alguns doa 
quesitos sobre tarifa e alfandegas. Pouco poderei esclarecer. O tempo me é escasso ; os deveres do 
cargo que occupo não me permittem metter hombeos a trabalhos, que demandem demora e estudo, 
como o de que se trata. 

Sou, por isso, forçado ainda a resumir o pouco que deveria dizer ; e o faço unicamente no intuito 
de acudir ao appello da Commissão Parlamentae, que procura colher a maior somma de informações. 

TARIFA 

Responderei ao undecimo quesito. 
Tem sido proficuo o resultado alcançado com a promulgação da tarifa especial, que vigora no 

Rio Grande do Sul. 
Pelo quadro junto da r enda da província nos tees exerc1c1os anteeiores á tarifa especial, e nos 

tres que se lhe seguiram, e mais a elo ultimo semestre terminado em Dezembro, se reconhece que a 
arrecadação tem sido superior á do tempo em que não vigorava a tarifa especial. Diminuíram-se os 
direitos, mas a renda augmentou . 

Si não fôra a luh fiscal aberta pelos Estados vizinhos, mais progressivo teria sido o augmento 
da renda. 

A tarifa especial começ1m a vigorar no 2° semestre de 1878-1879. 
No primeiro anuo ele sua execução houve extraordinaria introducção de mercadorias , e o contra-

l!Jando como que estagnou, considerando não poder concorrer com a baixa dos direitos . As tres mais 
importantes praç.as commerciaes da p1;ovincia, Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, foram visitadas 
por grande numero de negociantes da Campanha, que vinham buscar sortimento para o seu commercio, 
o que ha muito não faziam. 

O contrabando, porém, breve perdeu o medo da concurrencia da tarifa especial. Em contraposição 
aos resultados desta previdente medida, o Estado Oriental, cuja primeira praça commercial é Monte-
vidéo, póde-se dizer, vive e prospera do commercio do Alto-Uruguay, conseguiu do seu governo 
rebaixar tambem as taxas de importação; e assim conteabalançou os effeitos da tarifa especial, mando 
nova •vida ao contrabando, que ao principio se julgara atacado por terrível inimigo. 
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A tarifa especial contém apenas 36 artigos dentre os 1.129 de que se compõe a nossa tarifa geral. 
O commercio reclama a ampliação de outros artigos de consumo da província ; e parece que deve ser 
attendido, adJícionando-se sómente mercadorias de geral consumo. 

As vantag0ns trazidas pela tarifa espedal são reaes, sobejamente reconhecidas nos tres exercícios 
de sua execução. Si o commercio se mostra assustado com os progressos do contrabando, maiores 
mal es teria experimentado si não encontrasse na tarifa especial uma égide á espec ulação illicita da 
introducção de mercadorias pelas nossas f,·onteiras. 

ALFANDEGAS 

Estão bem classificadas as alfandegas destllo provincia. O pessoal intemo· é sufllciente para o ser-
viço ; mas convinha que na de Porto Aleg re, cuja r enda corre parelhas com a do Rio Grande, h ouvesse 
mais um conferente, e na de Uruguayana, onde não ha conferentes, mais um 1° e5cripturario, embora 
se diminuísse ás class 3s inferiores. Convem t er nas alfandegas empregados habilitados; e na de Ul'l.i-
guayana, cujo p'essoal é diminuto, falta ás vezes, dada a ausencia dos mais habeis ou dos mais gra-
duados, quem attenda ás necessidades do ser viço. 

O pessoal externo das alfandegas é tambem bastante para acudil' ao serviço a seu cargo. As van-
tagens que percebem , porém, precisam ser augmentadas. 

Não é possivel conseguir-se zelo e dedicação de empregados tão parcamente retr:ibuidos. Hoje, que 
todos os salarios t êm augmentado, percebem, entretanto, os guard1s das alfandegas e mesas de r endas 
vencimentos m~squinhos. 

Quanto ás mesas de r endas, julgo conveniente que se torne effectiva , em r elação ás de Bagé, 
Sant'Anna do Livramento e S. João Baptista de Quarahy, a disposição do ar t. 145 do Decreto de 2 de 
Agosto de 1876, habilitando-as para os despachos de que trata o § 7• do mesmo ar tigo . 

Organizada uma tabella resti'icta das me1·cadorias que podem ser clespach~das por essas estações, 
l ucraria o Est1do os direitJs que lhe pertencem, e que são-lhe hoje deú·audados, porque os generos 
ent ram pelas fronteiras e são consumidos sem que satisfaçam imposto algum. 

Os negociantes muüas vezes têm procurado as estações fiscaes p01.ra introduzirem tal ou qual artigo, 
como sal, farinha de trigo, arame para cercas ; mas, não gezando as mesas de rendas da faculdade para 
permittirem a entl'ada de taes meL·cadorias, rectlsam o despacho, e os contrabandis tas se encarregam da 
introducção . 

O consumidor precis :1 do ar tigo, e não ha d3 ir buscai-o a 70 ou 80 leg uas de dista ncia, quando tão 
i porta o póde alcançar. 

Parece, pois, que mais se l ucraria permi ttindo-se ás mesas de rendas o despacho de pequeno 
numero de mercadorias, como quer sabiamente a disposição citada do Reg ulamenlo das Alfandegas, do 
que insistir n!1 p rohibição, sem conseguir-se o resultado desejado. 

P enso que o Regulamento das Alfandegas e as diversas dis?osições que o tem esclarecido dão ao 
contribuinte todos os recursos e meios de defesa possíveis . Tudo está harmonicament3 estatuido; e si 
algumas vezes falha o beneficio da lei, resulta isso ela ignorancia das disposições r egulamentares, que 
poucos estudam, mesmo aquelles que as deviam saber para melhor gerirem seus negocias. 

E' palpitante a necessidade ele consolidar- se a segunda parte do Regulamento das Alfandegas , que 
conta já 23 annos de ex!stencia. 

Ha diversos Becretos supple mentares sobre o regimen das alfandegas, muitas dispo.>i ções esparsas 
que convem r eunir, formando o nosso codigo aduaneiro, para melhor regularidade do serviço e conheci-
mento dos interessados. 

Entendo que, nesta província , não ha como evitar o contr.tbando .; os meios materiaes 
coercitivos são impotentes para r eprimil-o, cliaut3 :d:1 franquez ~ , da facil accessibilidade de nossas 
ft·onteiras . 

E' impossível estabelecer-se uma tlscalização efficaz, que padesse trazer resultado proveitoso. 
Está nos habitos da população fronteiriça, quer des ta província, quer das r .:!publicas vizi.nhas, 
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o co"nimercio de con trabando, que fornece ao consumo mercadorias mais baratas ; o serviço de 
transporte está muito bem preparado ; não precisam de grandes vehicnlos para trazerem as 
mercarlorias. Collocadas estas nas proximidades da fronteira, aguardam a occasião opportuna de 
introduzil-as até á mão, em padiolas, como me eonsta que se pratica em Sant'Anna do Livra-
mento . 

O contrabando que sobe o Uruguay édepositado em escondrijos on casas nas duas margens 
do rio, e d'ahi vão para as dos negociantes em pequenos fardos a cavallo . 

Ha companhias organiz~das para esse- serviço . Poderia oppor- se-lhes uma policia :fiscal 
mais numerosa ; mas ainda a~sim nada se consegu iria , porque os contrabandistas procural'iam 
os meios de evitar a vigilancia, e a fro nteira é tão larga que não seria difficil illu•lir a acção 
dos guardas fiscaes. 

Feita a apprehensão, não ha duvida que as medidas adaptadas pelo regHlameuto, que o 
processo, como se acha estatuído, são sufficientes para garantir o direito da Fa~enda, dando 
toda margem á defesa. Raras, porém, são as app rehensões de valor; e estas só se r ealizam 
quando algum dos contrabandistas trahe o segredo. 

E' sab:do que, além das facilidades que o cominercio encontra nas Republicas do Prata, 
onde as pautas não são tão complicadas como a<> nossas, onde o serviço se faz mais expedi-
tamente, as taxas reguladoras dos direitos de importação são menores do que as da tarifa bra-
zileira . Tudo convida, pois, o contra'Jandista a proseguir no seu commercio. 

Qual o melhor meio de impedir o _ contrabando ~ Já disse que não confio nos meios rna-
teriaes, nem me fio na vigilancia da policia, pela ineftcacia qu e havia de produzir. Convem, 
para reprirnil- o, que as taxas da tarifa es pecial se harmonizem com as da t arifa do Estado 
Oriental e Confederação Argentina. Assim· cortar-se-hiam lúcros com que o contra8andista 
podia contar. Approximadas as nossas taxas :is das republicas vizinhas, não resultariam para o 
con tralJandista tantas vantagens na cornmisgão que percebe. 

Só um accôrdo aduaneiro entl'e o Imperio e as duas Republicas podia, senão dar a morte , 
enfraquecer extraordinariamente o contrabando . Não vejo outra medida, cuja efficacia possa ser 
proficua e cuja execução seja mais faci l. 

Em i875, o governo do Estado Oriental, que via o contrabando espalhar- se pelos departamen~os 
da Republica, o que embarcava em Montevidéo com des tino ao Brazil, promulgou um decreto tornando 
obrigatoria, pat·a levantarnento da caução, c:ue prestavam os negoci 1ntes, a apresentação de certidão 
de uma alfo.ndega brazileira, p.rovando que as mercado;·ias de fac to tinham tido entrada no Irnperio . 

Era urna medida salvadora para nós ; e os contral!andistas l'lssustat·am-se com ra:>lo. Todas as mer -
cadorias tinham de dar entrada na alfandega de U ruguayana . 

Tres ou quatro mezes, porém, vigorou a pt"Ovidenci.a adoptada pelo E ~ í:ado Oriental. 
O cornmercio da cidade do Salto, intermed iaria parJ, o da nossa ft•onteira, e em cuja alfandega se 

tomava por termo a apresentação de torna-g uia, via que se lhe tü·ava a seiva, que ha muitos annos o 
alimenta, e lançou mão de todos os recursos, levantando propaganda na praça rle Montevidéo entre os 
grandes importadores, e clamando que semelhante medida só servia para enriquecei' o Brazil. Tal foi a 
pressão do comrnercio, que o proprio ministro que expedira o decreto o revogou ! Os conh·abandistas 
r espiraram, poryue continuavam a trabalhar de b1·aços li v ,·es, sem nenhuma pêa. 

Por diversas vezes te11ho emittido l'lsta opinião, que é hoje geralmente cornp::tr tilhada: sómente 
um tratado aduaneit·o póde impedir o contrabando . 

Con~truew-se na- província dnas estt·aclas de fel'ro, que ligam a.~ praças cornrneJ'Ciaes á front ,ira. 
E' possíve l que essa> est1·ada, , logo que funccionem , rn udem o actual estado de cousas, si os fretes 
não sübrecarregare m de ;nasiadamente a mercadoria . Por orJ,, porém, só se poJern formar conjecturas 
mais ou menos animadJras, porque não ha base cer ta pHa desde já formar-se juizo . 

- SolJre o und ~cimo quesito dire i : que a alfandeg·a do Rio Grande e~tá convenientemente mon-
tada; que a de Pot·to Alegre funcciona no mesmo predio construido nos pl'incipios deste s3culo, hoje 
arruinado, com pou ~a com.nodirlade para o recebimen to da nurcalorias, sendo a Fazenda obrigada a 
alugar arm<tzens eüemus, retira,lrJs do een~ro da reparti<t :l:O, e onde não pôde h avet• effi~az fiscal ização. 

31 
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A de Uraguayana funcciona n'um predio particular, po1' emquanto sufficiente para as necessidades 
do serviço. No ancora:louro, porém, não ha, nunca se fez, o mais insignificante melhoramento : as 
mercadorias são atracadas á praia, e conduzidas em carroças para a alfandega, que fica situada a não 
pequena distancia da margem do rio. 

São estas as informaçõas que posso prestrar a VV. E Ex., reportando-me, quanto ao mais, aos es-
clarecimentos que presta a alfandega do Rio Grande no officio que, por cópia, transmitto a VV. E Ex., 
a quem Deus Guarde. 

Thesourarh de Fazenda em Porto Alegre, 17 de Março de 1883. 

lllms. e Exms. Srs. Presidente e mais Membros da Commissão Parlamentar de Inquerito·. 
-O inspector, Joaquim Antonio V asques. 
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Illm. Sr. - Em cumprimento á portaria d~ V. S . de 28 de Dezembro do anno proximo findo, 
s.ubmettemosá alta consideração de V. S . , em relação á Tarifo1 em vigor, as alterações que a pratica 
nos tem suggerido, pela fórma seguinte : 

MERC."-DORIAS 

Cl.asse '7a 

TARAS 

QU.I.LIDADE DOS ENYOLTORIOS 
ABATI -
MENTO 

108 Farinhas, feculas o pós nutrit ivos ••..•.•. . •. • . • .•• --:- Em vidros .. ....... .. ... ..... . . Bruto 

Ol.asse S a 

H8 Bagas, grãos_. favas, fructl)s, cardos, semen tes, nozes 
c outras espocies somolbantos, proprias para t in-
tu raria, medicina e ou lros usos .... . ....... ...... -- -- --

12.1 Cascas e lenhos medieinaos e do t i nturaria . ..... . ... -- -- --

:122 c b 1 b · h lsoltas, em rost~a ou omj 
o o as ou co olt n os.l maunças e em molhos I Kilo ~060 

{25 C•·avo da India (giroflé) ......... ... ....... . .... . . . . 

127 Folhas, floras, etc .• . .•... . .••. . . • .. ... . •. •• . . ••. •. 
13{ Raizes o bolhas ..... . ..... . ...... .. ........... .. .. . 
138 Camphora ou alcanfor . . .. ........... . ... . ........ . 
:1!.-J Gommas, gommas rosiuas . . .. .. . . ... ....... . . ... .. . • -- --

11,3 Liquidas e boh i rlas alcoholicas . 

H3 

Paroco-nos con•oniente sor alterado o processo para 
a cob rança dos resp ccti vos direitos, applicando ->o 
a t ax a por litrn do liqni t!o o não pela força roa! 
do alcohol puro como ostá em pratica, ai !orando -
se as taxas pela manoil·a. seguinte : 

~
Absynthio, eu calypsinth i o, kirsch ... .. .. .. ..... . . . . 
Alcoho1, brandy, cog iiac, rhurn, wisky, n~uardonto 

do c.anna, do Franç<:l, rla J a.mayca, do Rhono e do 
qualquer outra qualid ado ..•. '" • .. ... . . • ••...... 

'Genebra .. .... .... .. . .......... o • ••• o . o • • • • o •• o •• • • 

Quaudo om vasilhas do b•rro, louça ou vidro, com 
o augrucnto da nota 12a da Tarifa. 

1.44· l\fauá do qualquer qual idade ..... .. -...... o . o ... . .. . 

:f.'..:j O rio em bruto on soli do . . .. . ... . ..... . .......... o. 
146 Su mos do frutas de qualquer q ualidade ....... .. .. . . 
l. 'o9 Xaropes não mod ici naos elo qua lquer qual idade . . . • • 

Cl.asse l.Oa 

152 Bist•·o . . .. ..•• .. ..........•...•. . .•. . .... . ..•. .. : .. 
156 Co ehon ilha .. · ... . , .. . .. .... ... . .......... . . .' .. .... . 
HiK Côros elo aui lina, o te ... . ..... . o • • •• o • •• o. o ..... . . .. 

i GO Essc ncias arlificiaos . ....... . .. . .. . ............ .. . . 
l.G3 Kcrmcs anima l. .... . ..... ... ...... . . .. .. . ... . . ... . 
i GI, Laca r ...•... . •. .• . . .•.•.... • .. • . ••. . . .. •. • ... .• . • • 
l.6G Massas ou extractos para tin tura ria ... . ........... . . 
iü7 }h to para dourar .. .. .. . .... . .... . .. . .. .. ....... . .. 
i li8 Ma terias cot·antcs, o te ......... . .................. . 
l.69 Alorden to para dourar .. .. . ... .. .. ... ...... . . .. .. . 
tiO Nankim .... . ........ .. . . ....... .. .. ...... .. ... . . .. 

172 ! l.H Oloos fixos pyrogencos e volotcis .. . . . .. ..... .. .. . . . 
17/, 

Litro 

1í 9 Rougo ... ... ... . , . .. .. . .. . ... . .. . .. . ...... . .. . .... - -

~450 

$300 
!Ji70 

30% 

óO % 

!
Em barricas ou caixas • . ......• 
Em latas ou caixas do fo lha ou 

zinco, villros, vazilhas do 
bano ou l ouca, caxinhas do 
madeira, pap"c!Uo o onyo!to-
rios scmolhantos .. .. .. . . .. .. 

I Em barr icas ou caixas . ... .. . 
I Em canastras ou cestas ..... . 

Em fmscos ou vidro s .. ... •.... 

) A mos ma do artigo bagas, 
) grãos, etc. 

Em latas, bocotas, frascos ou 

l.O% 

Bruto 

i5% 
5% 

Bru to 

potes . ... .. .... ... .......... . Bm to 

\ 

A mesma da classe H a 
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381 

MEI1C~DORIAS 

Classe 11• 

ProLlnctos chimicos, co mposições pharmacouticas e 
medicamentos Olll geral. 

Par; facilitar o Jlroccsso doe tas mercadorias já do si 
enfadoJJ ho o mo l·o:;n lembramos a convon iouc ia Uo 
SOI'Om os direitos cobradog, po1· pe o hruto, q 'I an -
do vierem acondicionadas e1u barricas, barris ou 
caixas de madeira ou forro, quando os tos fnrom 
os unicos cnvoltorrns, em I ala . .; do olha, em ga r-
rafas. frasco:; 011 out1·as vasilhas do vid r·o, louça 
ou iJ al'l' o, em bocetas nu caixinhas do papelão 
ou mad eira, ou qn a l ~ rr1cr outro onvoltorio. Não 
podendo ser u'osta c l as~o JHHmiltido a. vol'ifica -
ção do )'OSO li qui do, roJuz indo-so as taxas nu Je-
viua vrovo rção. 

Ol.asse 1.2a 

\ gr·anrles em tornos ou 
Bocetas de faia ou pinho l s~l ta s, pin tadas ou 

· t nuo. 

Parece-nos quo dev e se r r uduzida a t axa de 500 rs. 
r'am.. .... ..... ..... ........ ... . .. .. . .. .. . .. .. .. Kilo !J3110 30% 

Classe 15> 

513 ·Meias de a lgodão não o•pccificadas . 

524 

Tanto para as curtas como pa1·a ns compridas rlevo · 
so altPral' as t!imonsões de co mprimento no pé, 
attond onuo-so á fcírma por quo são ollas llf'BlH ra-
das, as quaos apresentam uma altura doscommu -
nal 

Até l.B centimat· os de comprimento no pé . 
De mais de i 8 centim etros id em. 
Ficando assim alteradas as taxas respectivas. 
Paraovitar-se as questões susciLatlas, qn asi qu e dia-

riamonto1 em rolaçã 1 cís camisas com peito Je li-
nho, propomos pa ra quo sejam alteradas as respec-
tivas taxas pola fórma seguinte: 

! 
camisas brancas da algodão, l isas 

on com p1·egas, com uu som peito 

Roupa feita. ca~0i;!~hdo·.;,·o·,:Ú,; 't i~t~ ·o.·~ ~~t~;,;p~: · 
Jo, de riscado, pa11no rio a lgodão 
tinto liso ou ontL·ançado ••.•...•.. • 

Deve ser ex tensi va á tahclla B 

C.lasse 16• 

Duzia 6;$1J00 

545 Baotas o baetõe : ..... . . ................ .. . . , . . . . .• . Kilo 9600 
546 Casimi ras o cussinotas Je lã. 

5Gl. 

Convem ser a,\op tad a a seguinte nota da tabell a B 

• SoL·ão consideradas dobradas as r,as imiras que pe-
sarem mais de 380 grammas par metr o quadrado •. 

Cobertores do Hi ou rio lã 
com mescla do al godão 

\ 
escuros ord inarios ..... 
de qual~uer outra qua-

( 
li dado.· brancos on do 
côros, riscados ou os~ 
tampados ... , ... . ... . 

CJ.asse 17• 

602 Neste arti go devo -se in cluir o segu inte: 

Tociuo de linho ontrançarlo, I'iscado, ]Jrúprio uni-

Kilo 

SSúO 

camente para colchões ..... o . ...... .. o ..... o ... o o awo 

TARAS 

QUALIDADE Dl•S ENVOI,TORIOS 
ABATI -
MENTO 



-245-

TARAS 
rn rn rn o MERCADORIAS f=1 o p:: >=! E-< o 
f=1 ' < r:;l •< I ABATI -o.:;a;:• '" .. 8 p:: rn QUALIDADE DOS ENVOLTOR!OS MENTO 
~ z 

Ã < ::::> p:: 

Classe .2i• 

Para vasos e jarros para flôres, frascos para agua 
730 do cheiro, mangas, cupolas, globos, chaminés, re -

flectores e objectos semelhantes, a tara ó insigni-
fi cante, e devendo-se evitar tautoquanto soj a pos-
sivol a verificação do peso liquido em semelhan-
tos obj ectos, pareca-nos que o abatimento deve l Em barricas ......... ....... " .... 50% ser augmeotado pela maneira seguinte ... ..... .• . -- -- --

Em caixas ....... . ............. 50% 

728 Lustres, candelabros e serpentinas ... . . ... ...... ... -- -- -- Em barricas ou caixas .......... 50 % 

Classe .25• 

Neste artigo deve-s.o incluir o seguinte : 

820 Puxadores, trincos e traoquetas para portas e gavo-
tas, de ferro simples ou envernizado . . • . .. .• ...•. Kilo ,1300 30% 

-· 
Classe .26• 

Metalloides e varias metaes .. .......... . ...... . . .. ······ ...... ······ A mesma da classe H• 

Classe 34• 

i04l. Almofarizes de marmore .. . ........................ Kilo Si 50 30% 
l.049 C ardas para machinas em peças ou tiras .. .••....•.• ...... Livre 
1.054 Correias tacbeadas ou não, para macbinas ....... .. ...... < 

A classificação adoptada pela Tarifa com algumas modificações é satisfactoria. Os direitos espe-
cificos são inquestionavelmente preferiveis aos direitos ad valorem. 

E' este o nosso insignificante trabalho, esperando que V. S. se dig nará supprir as lacunas que 
nelle encontrar. 

Alfandegado Rio Grande do Sul, 25 de Janeiro de 1883. -Os Conferentes, Gabriel José de Oli-
veira, Antonio Gonçalves da Silveira, Joaquim Gomes da Costa e Souza. 

Quadro da renda de importação arrecadada pel.as estações fi.scaes da Provin, 
cia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.• nos exercicios abaixo mencionados 

EXERCI CIOS DIREITOS 

I EXPEDIENTE I ARMAZENAGEM I TOTAL 
DE CONSUMO 

1.875 - i 876 ............ .... 3 .{71:274$443 32:554S336 36:76i1J565 3.240:590,)3 1,.~ 

1.876 - 1.877 ............ ..... 2 . 262:219.)654 27:0.l2Bf06 32:783S969 3.322:025B729 

1877 - 1878 ................. ll .EH:9581, J05 33:~545962 29:2~6$487 2. 871,: 659$45~ 

1.878 - 1.879 ................. 3. 7 H: 1.67,~5 1.9 42:917$162 39: .59>5906 3. 793 :679,~587 

1.879 -iSSO ................. 4.i4i:4l.Sj ôH 60:266 )711 46:367,1!43 4 .IHS: 052,)4S8 

!.880 - iSSL ...... .. ........ 3. 940: 063$736 54:6'•35794 66:81.7$562 4.06!:525$092 

l.881 - 1.882 ................ . 3. 510:857$406 42: 982,)598 67 : 309,)31 i 3.62 1:149~375 

l.882 - 1.883 i o semestre •..• 2. 077:810 ~738 28:9308>50 36:386$839 2.143:l.28r}L27 

26.626: 770tH15 322: 772~239 355:267$842 27 .304:8!0,5196 

Contadoria da Thcsouraria de Fazenda, l.7 do Março de l.883 .- O 3° oscripturario, J oão Fel-ix Silvei!·a de Ca?·valho. 
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Alfttn :laJa do Rio Gt'au!':l em 8 de Fevi3r3iro de 1883. 

Illm . Sr.- Aléu1 do trabalho que tenho a honra de subm3tter á apreciação de V. S., orgari.iz~~o'' 
pela commi~são de confer3nt9s nomeados para dar parecer sobre os artigos da Tarifa em vigor, cuja 
alter.1ção a pratica bm aconselhado, cab3 ponderar o seguinte, em satiBfação ã portaria de V. S. sob 
n. 154, de 22 de Dezembro do anno proximo passado : 

- Beneficos hão sido os resultar!o3 da adopção da tarifa especial, jã porque tem concorrido para 
a diminaiç'(o do coatrab:tndo, qtn foi o patriotico pensamento do Decreto n . 7 . 101 de 30 de Novembro 
de 1878, que a promulgou, e j ã porque as ren::las p liblicas nada têm soffrido, ao contrario, nota- se 
que viío tendo augmento, que não deve ser attribuido somente ao crescimento da população. 

- Os direito3 ad::licionaes, cuja cobrança traz p·ouco .augmento de ssrviço, devein ser mantidos, 
. e para todas· as mercadorias ela Tarifa g aral, e não calculados eonforme a sna classe, o que, difficul-
tan:lo o processo do despacho, nenhuma vantag em trará ; e mesmo pela razão de que, quando o corpo 
legislativo, em sua sabedoria, entender que cJ,3ve augmentar ou diminuir ·os encargos do contribuinte, 
conforme aconselhar o e.>tado fin ancairo do paiz, facilmente o fará, augmentando ou reduzindo aquelles 
direitos, sem ser preciso dar - se ao lon-go e enfadonho trabalho ele revisão da t1rifa ; sendo que na ultima 
sessão legislativa já elles foram elevados a 60 °/o, por força do art . 1° n. 1 ela Lei n. 3.140 de 30 ele 
Outubro ele 1882. :·:,:... 

- A base adaptada para a classificação elas alfanclegas pelo Decreto n . 6.272·de 2 ele Agosto de 1876, 
si não é a melhor, pare<:e sufficiente por ernquanto. 

- O numero de empregados desta alfandega é bastante por ora, havendo apenas necess idade de 
mais 10 guardas para poder - se attencler com vantagem aos trabalhos da mesa ele rendas g eraes da· 
cidade ele P elotas, si estn. continuar a ser servida por empregados desta repartição, como d9termina 
o Decr eto n. 7.063 de 31 de Outubro de 1878 ; convindo, porém, augrnsntar os vencimentos à esta classe 
de funccionarios, e senJo os Jogares providos por meio clõ exames, em concurso prestado na guarda-
moria , sobre leitura, analyse g rammatical, orthog raphia e arithmetica até á theoria elas proporções 
inclusivamente, que é o qu0 se exige para praticantes, conforme o art . 6° elo Decr ato n . 2.549 de 14 
ds Março de 1860 : assim evita-se que s3jam admittidos homens quasi analphabetos, por emp::mhos 
ou esp iri lo particlario. A porcentagem elos empregados, qu e é de 1,6 °/ü, deve ser elevada a 2 °/o. 

- A pra tica. não aconsslha outro modo de verificação ela qualidade das mercado das para o calculo · 
do imposto, que não seja o estabelecido pelos disposições vigentes. 

- Os r3cursos e meios de defesa fàculta::los pelos re'g ulamentos, em meu pensar, garantem suf-' 
ficientemente os direitos elos contribuintes ; parecendo que a al çada das alfandegas, regnlada pelo 
art . 3° do Decreto n. 4.644 de 24 de Dezembro ele 1870, deve s:Jr elevada: a desta é ele 400$000. 

- Nesta alfanclegà o systema de de.spacho, carga e descarga de mercadorias não tem apresentado 
maiores iucon v.:l!1ientes na pratica, salvo durante o curto per iodo em que, em virtude da ordem do 
Thesouro, ele 14 ele Agosto de 1882, foram executa:los os arts. 633 e 644 elo Decreto n. 2.647 de 19 ele· 
Setembro de 1860, que sujeita a despacho as mer cadorias nacionaes e estrangeiras já despachadas 
par<. consumo, guiada~ de uns para úutros postos habilitado> da mesma provincia, medida e~ La que 
levou a· associação commer ~ial des ta praça a, mui r espeitosamente, representat· ao Governo Imperial, 
quo fel izmente o a ttencleu e ces::;ou a pratica, que trazia embaraços ao commercio e augmento de 
serviço publico em p tua perda. 

- E' satisfactorio o moio de calcular o peso liquido para o pagamento elos direitos, es tabelecido 
pelos regulame nto.3 em vigor. 

- Tambem n'lnhum inconvaniente apresenta o serviço das capataziaE:, como é feito nesta alfan-
d'lga, ssgunclo os ngulamentos , mesmo sem guindas t9 a vap·or, que não é necessario por emquanto. 
Em relação á armazenagem devo dizer que, quando era modica, as mercadorias conservavam-se por 
l ongo t ' mpo no::; armázem, sa ndo para isso necessario que o edificio tivesse grande capacidade para 
contei-as ; hoje, porem, dopois que começou a ser executado o art . 1o, n. 4, dà Lei do Orçamento de 30 
de Outubro de 1882, que augmentou os dir0itos, os donos ou consign atarios dão··so pressa em despa-
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chal-as no primeiro mez, com a dupla vantagem para o Estado, de entrar logo para o cofre a impor-
tancia dos direitos a que estão sujeitas, e de não ser preciso dispor dC~ espaçosos armazens ou d~ alu-
gal- o3 a particulares. 

- Felizmente esta Alfanrlega tem accommodações sufficientes para as mercadorias que pot· ella 
transitam; sendo, porém, necessaria a conclusão das obras, na sala do expediente, na part3 oc.:upada 
pela guarda-moria, e no armàzem no 3, as quaes es tão paradas por falta de crelito, que já se peliu, 
desde Julho de 1881, com grave prejuízo para os cofl:es publicas, que tanto mais despenderão quanto 
maior fàr a demora o 

~O serviço da estatisLica póle ser modificado, quanto á importação directa, reduzindo- 53 o re>-
pectivo mappa ao valor official por paizes , pois o que mais convém conhecer- se o valor das tran >acçõsa 
mercantis internacionaes : do mesmo modo podem ser simplificados os màppas de reexport~ção e 
transito, dos gel)eras livres e da importação e exportação dos generos já despachados para conmmo 
navegados por cabotagem . 

Os mappas da navegação de longo curso por entrad9.s e sahidas e demonstrando o num3ro dos na-
vios á vela e a vapor, podem, sem inconveniente , ser reduzidos ao modelo das respectivas r o3capi'-
tulações . o 

Com estas modificações dar-se-ha economia de despeza . e de serviço e maiot• celeridade na confecção 
destes trabalhos , que, pela infinidade d3 mappas e dizeres, an:la sempre em consideravel atrazo . 

São estas as considerações que a e ;treiteza do tempo permittiu fazer e cujos defeito 1 serã.o 
vantajosamente corrigidos por V. S. e pela illustrada Commissã::> de Inquerito Parlamentar , á. qual 
envio igual trabalho, conforme exigiu em circular de 6 de Dezembro de 1882. 

Deus Guarde a V. S -Illm. Sr. Joaquim Antonio Va~que.> , Im p3ctor da The ;ouraria de 
Fazenda.- O inspector, Bento Jo se Moreira de Menezes. 





INSPEGTORES DA THESOURARIA E DA ALFANDEGA DE SANTA GATHARINA 

Illmli. e E:s:ms. Srs.- incluimos o nosso parec er sobre os quesitos que VV. EEx. se dignaram nos 
enviar . 

Agradecendo a subida clistincção, só nos resta lastimar que por to :los os mo ti vos não . possamos sa-
tisfazer completamente ás vistas ele VV. EEll:. 

O limitadissimo tempo de que dispusemos, os nossos limitados conhecimentos , a carencia de dados, 
os multiplices affazeres de nossos cargos nos forçaram a ficar muito aquem do3 nossos desejos. 

Para economisar t empo assentaram os abaixo assignados resumir suas opiniões em um só relatorio. 
Para nos auxiliar na confecção desse trabalho, convocámos uma reunião elo commercio desta 

praça; infelizmente allegando o. pouco tampo e outros motivos, só pudemos obter os pareceres ele tres 
negociantes, os quaes julgamos de conveniencia enviar a VV. EE:s:. 

O nosso trabalho é insignificante e mal feito; mas conscios da bondade de VV. E Ex., ousamos apre-
sentai-o, não como sendo de utilidade, mas para attestar a nossa boa vontade . 

As numerosas lacunas, os erros sob todos os pontos de vi sta de que se acha eivado tal trabalho, 
são motivos sufficientes para pedirmos a ma:úma benevolencia da part9 ele VV. EEx. 

Deus Guarde a VV. EE:s:.- Desterro, 9 ele Abril ele 1883.- Illms. e Exnts. Srs. Presidente e mais 
Membros da Commissão Parlamentar de Inquerito . - O Inspector da Alfandega, Ped1·o Caetano 
l)l[artins da Costa.- O Inspecto!' da Thesouraria, Jose Theodoro da Costa. 

TARIFA 

I 

Entendemos que si o methodo de classificação adaptado na nossa Tarifa não é o melhor, pelo menos 
é satisfactorio, e. preenche tsnto quanto possivel as necessidades actuaes. 

E' iucontestavel qae na Tarifa existem d'ó>feitos, mas esses defeitos não podem sar levados á c:)Onta 
do systema, e sim das más classificações para p~gamento das taxas. 

Na pratica especialmente conhecem-se ess,es defeitos. 
Em certas classes, como por exemplo as de ns. 15, 16, 17, 18, as mais importantes, o confe-

rente vê-se, não raras vezes, em gTandes embaraços para determinar o artigo em_ qu~ deve ser cla,ssifi-
cada tal mercadoria. 

32 
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E' sabido que a industria estrangeira todos os dias introduz nos nossos mercados fazendas novas, 
que, já pelo nome, já pela fórma por que é fabricada, já peh disposição especial dos seus t ecidos, não 
podem ou não devem ser assimilhados ou classificados em n 3nhum dos artigos de uma tarifa que foi pro- · 
mulgada ha pouco tempo. 

Assim um exemplo: art. 484 da Tarifa - riscados entrançados, cassinetas, castores e tecidos seme-
lhantes- taxa 600 réis; e ar t. 517- panninhos lisos tintos ou estampados -taxa 1$200 ; vem ao 
mercado uma mercadoria nova, -que não é propriamente a do art. 517; mas que tambem não deve 
ser classificacb no art. 484 -, e o conferente classifica-a no art. 484, porque mais se approxima 
delle ; e no emtanto a mercadoria é de muito melhor qualidade do que as daquelle artigo, e poderia 
supportar maior taxa. 

Ahi, não só o fisco fica prejudicado, como tambem ha grande injustiça, porqu9 uma ·mercadoria 
melhor e que custa caro na fabrica, paga a m9sma taxa q u9 uma peior que custa muito menos. 

Devia portanto haver uma t axa que fosse a justa, pagando na razão de sua qualidade, ou de seu 
custo em relação a outra~ ; isto é, entra a taxa de 1$200 do art. 517, e a de 600 réis do art. 484, e 
uma vez que a mercadoria tivesse de ser classificada em um ou outro dos r eferidos artigos, devia 
haver uma outra que servisse melhor aos interesses do fisco, e aos do commercio . 

E para isso não era preciso augmentar o numero de artigos da tarifa, bastava uma disposição 
preliminat· della r esguardada tanto quanto possível para evitar abusos, quer da parte do conferente, 
quer da parte ~o commerciante. 

De uma mesma classe da Tarifa, no nosso entender, deviam desapparecer o artigo ou artigos que 
tivessem de pagar uma taxa igual.. 

Englobadas em um só artigo estas mercadorias de uma só taxa, bastaria o nome de cada uma dellas 
especificadamente até os limites do possível; isto viria facilitar muito o serviço das conferencias. 

Por outro lado o indice final da tarifa devia ser uma especie de diccionario, onde se encontrassem 
os nomes das mercadorias usualmente aceitas no ·nosso commercio com o numero do artigo correspon-
dente na tarifa. 

Por este modo conseguir-se-ha mais facilida:le no serviço e é provavel não se darem enganos que 
ora prejudicam ao fisco, ora ao commercio. 

Outra providencia que se deve ter em vista na organização das tarifas, é limitar o mais que fôr 
possível o numero de seus artigos ; embora em um mesmo artigo da mesma classe encontrem-se 
mercadorias assaz differentes entre si, mas que achem-se sujeitas á mesma taxa. 

Convem ainda, que certos artefactos que possam offerecer duvidas, especialmente tecidos, serão 
explicados, isto é, o que entendem os organizadores da tarifa ser tecido A ou tecido B. Do contrario 
dú-se frequentemente o facto da Alfandega A classificar no artigo - b -, a mesma mercadoria que a 
Alfandega B classifica no artigo a. 

Seria de grande vantagem que quando se organizasse uma tarifa nova, a commissão central 
colligisse amostras das mercadorias que podassem offerecer duvidas na classificação, e as enviasse a 
cada uma das Alfandegas do Imperio ; assim os empreg-ados que estão afastados do centro teriam a 
vantagem de conhecer melhor e mais facilmente as me1·cadorias que devem ser classificadas na maior 
parte dos artigos da tarifa . 

II 

Os valores officiaes de grande parte das mercadorias differem notavelmente dos preços correntes 
dos mercados exportadores, uns para mais e outros para menos ; e a proporção chega em alguns 
até 30°/o• 

A consequencia é a injustiça com que são taxadas certas mercadorias que podem supportar maior 
taia, em detrimento de outras que não comportam as que lhe são relativas, e d'ahi a diminuição na 
importação destas. 

Não podemos affirmar a proporção da differença desde a tarifa de 1874. 



- 251 -

O valor, que a nosso ver, deve servir de base á cobrança do imposto é o do mercado exportador, 
accrescido de mais 10, 20 ou 30 °/o para frete, despeza, etc., até o porto de descarga; pois que este 
será realmente o custo da mercadoria . 

E' de conveniencia para a igualdade que sempre deve prevalecer nos impostos, e especialmente 
daquelles que são cobrados sobre a importação, que se determine por lei o quanto por cento se deve 
cobrar nos despachos ad valorem, sob o titulo de frete, seguro, etc., e não se deixar ao arbítrio 
do conferente que póde ser parcial e prejudicar a lim commerciante em detrimento de outro em igual-
dade de circumstancias. 

lii 

. E' preciso longo e !J.turado estudo parn. se poder precisar todos os artigos da Tarifa actual, cuja 
taxa deve ser augmentada ou diminuída, tendo além disso que consultar os interesses d~ industria, 
lavoura e fisco. 

Só uma discussão ampla, e em uma praça mais importante que esta, com llados estatísticos e em 
bons elementos para o bom julgamento, se poderá chegar a um resultado satisfactorio. 

Ainda assim, animados de boa vontade, juntamos uma relação das taxas que a nosso ver devem 
ser alteradas. 

A classe 3"' acha-se geralmente bem tributada, e o resultado para a industria nacional é o mais 
satisfactorio possível. 

Hoje importa-se ainda bastante calçado do estrangeiro, mas se f&brica no paiz maior porção do 
que a importada; e a industria nacional já vai lutando com alguma vantagem com a estrangeira, prin-
cipalmente nas qualidades inferiores. 

O art. 58, sellins e sellas, entendemos JDOderia supportar maior taxa; em geral os artigos da 
mesma classe fabricados com destino ás artes de selleiro, etc. 

Classe 4."' O xarque, a colla, línguas, peixes seccos, queijos e toucinhos, a nosso ver e em bem 
da industria nacional poderiam ter taxas mais elevadas. 

Classe 7.a Esta classe em geral póde supportar maior taxa, jã em favor da agricultura nacional, 
já porque está mal tributada. 

Não ha necessidade de importar arroz, quando as províncias do Sul produzem tanto, e tão bom 
quanto o do estrangeiro. Assim o feijão, o milho, o farello, e cevada. 

A farinha de trigo, as de milho, arroz, sàgú, etc., supportam no mínimo o dobro das · 
actuaes taxas, sem que traga alteração sensível no commercio de importação. 

A farinha de trigo tem a taxa de 10 réis na tarifa, mas a tara de 20 °/o reduz muito esta taxa; 
pois é sabido que uma barrica de farinha pesa bruto 100 kilos e liquido· 91 ; com a tara de 20 o/o 
vem o seu peso a ser de 80 kilogrammas ; dá-se portanto o facto de que cada barrica paga menos 
176 réis do que devia pagar. 

Multiplique-se esta differença por centenas de milhares de barricas de tal mercadoria, impor-
tadas durante um anno, e veja-se a differença final. 

Com a taxa dobrada e com a tara de 10 °/0 , a barrica de farinha pagaria de direitos e addicionaes 
2$880; ainda assim, a razão da taxa seria menor de 10 °/o· 

As provincias do Sul adaptam-se perfeitamente á cultura de todos os cereaes, inclusive o trigo; 
e seria preferivel que ficasse no p1·oprio paiz o capital enorme que annualmente sahe em procura 
delles. 

A conveniencia não está só em proteger as industrias nascentes ou já existentes, mas sim, fazer 
adoptar no Brazil outras que possam concorrer para sua futura prosperidade . 

. A agricultura do café, assucar, algodão, mate, merece muita protecção, mas essá é monopolisada 
por províncias mais ricas do que as do Sul; assim no nosso humilde entender, muito lucraria o Brazil 
com a protecção que dispensasse á lavoura pobre e pequena do Sul. 
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O arroz, o feijão, milho, trigo, etc . são productos que podem e devem ser de preferanci a 
cultivados no Sul, pars. alimentar o Norte ; mas como se pode!'á conseguir isto, si os mercados do 

orte estão abastecidos de productos similares estrangeiros mais baratos~ 
Clas'e 8." Para alguns dos productos des ta classe prevalecem as mesmas razões adduzidas 

para a anterior. 
Classe 9." Esta classe é uma àas melhores da tarif11, os valores são muito aproximados da 

verdade. 
O nrt. í-42 é, porém, excessivamente proteccionista. 

i ha licóres que podem supportar a taxa de 600 réis, quando em g·ar rafas, ha otitroe em 
que os direitos sommam mais do que o custo nos mercados estrangeiros . 

Depois; em geral o preço de uma garrafa do cognac, é quasi igüal e algumas vezes maior 
do que o ; de uma d certas qualidades de licóres ; oru. o cognac calculado segundo a força real 
de alcool (50 o{o) , vem a pagar 7'75 réis por litro, e um de licór 950· réis . 

Ha por tan to i nj usta desigualdade. 
Classe 10 . a Esta ó umJ. das classes, em que c e dos artigo~ devem ter uma taxa muito 

benigna , pois, que não só em geral 11.ão são fabricados nJ paiz, como tambem porque podem 
ser muito nt ilisados em diversas iudustl' ias . 

las :;e il." Nada podemos dizer sobre esta clas 'le, em vista da insignificante quantidade de 
mercadorias della., aqui importada. 

Cla'l >e 12. "' Esta cb s.se é , em nos >o paiz, um dos mais frizantes argumentos, em favor das 
tarifas protecc iouistàs. 

A importação diminue, e os m)veis fabricados no paiz, não só são de material melhor, como 
o.iuda de dia a dia se approximam da perfectibilidade com que são fabricados os que nos vem do 
estr angeiro . 

E hoje jà se vende o nacional por um preço mais commodo do que o estrangeiro. 
Esta província que qnasi não tem indtlstr ia, cont!t na colonia Joiuvilb uma fabrica de mo-

veis que honra não só ao dono deUa., como ·ainda á província, e que ab>ntece a grande parte 
das neces;;idades locaes . 

Notamos mesmo, que dá-se aqui preferencia a estes moveis, não só em razão de serem mais 
baratos, como ainda por c:J.usa do melhor mat 3rial empregado . 

_ es ta Alfandega., durante o período de um anuo, só houve o despacho de uma pequena par- . 
t ida de moveis estrangeiros, e que permaneceu nella clurant - mui to tempo, por fal ta de com-
pradores. 

As classo3 15, 16, 17' e 18 são a'> mais impor tantes~ da h rifa, e dellas vem quasi um terço 
dn renda dos impostos sobre impor tação . 

Tem e lias . merecido sempre o maximo cuidado da parte dos organizadores da tarifa, porém, 
ainda assim nem só não se t:3m conseguido expurgal- as de defeitos, mas a inda, a classificação 
por artigos, como se acha, dá lagar a frequentes prejuizos, quer contra o commercio, quer contra 
o: fisco. 

As fabricas estrangeira<> lutam sempre com o fim de prod ~t zir em melhor e mais barato; 
e. d'ahi vem que em periodo3 muito curtos apparecem nos nossos mercados prod nctos novos, 
cuja ela sificação já não pód3 ser com justiça feita em n enhum do.> ar tigo.> da tarifa vigente . 

Como já, dissemos no n . i de>t!t par te elas quesitos , ag.semelhando~se mais a um dos ar-
ti o-os da t arifa, é nelle chs>ificada a mercadoria, ou co·n uma taxa ba<> tante elevada, ou com 
ella muito pequena relativamente a outros ar tefactos . 

Depois distinguindo-se muitas vezes uma da outra, par cit·cum<;tancia> insig nificantes eleva-se 
a taxa de 100 of0 • 

Um exemplo serYirá para tornar nossn, apreciação mais eselarecida. 
Ar t . 523 . Riscados até 12 fios, taxa 600 rs. , de 13 fios taxa 1$200. 
Não e provavel que um fio de mais em uma fazenda lhe altere o valor em 100 °{0 • 

P óde lhe alterar o valor , mas não nesta proporção. 
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Depois ahi temos as distincções entre tecidos entrançados e os que não o são, alterando muito 
as taxas entre si : quando muitas vezes tal differença não lhes altera o valor no mercado da 
compra . 

No art. 487 - cassas - ,h a mercadorias que não podem Ber classificadas como cassa g rossa para . 
forro, para pagar 800 rs ., nem Lão pouco supportar a taxa de 2$500, como as de qualquer quali-
dade . 

São classes essas para as quaes convem ach ar um meio de remover taes embaraçoe, e a nossa 
opinião já foi dita no n . 1 dos qúesitos sobre a Tarifa . 

As classes 19 e 20 , no nosso parecer, estão bem tributadas . 
A classe 21 - louça e apparelhos de vidro - , póde supportar maiores taxas . 
Com os abatimentos p::tra quebras, etc. a mercadoria em si vem ficar com taxas r elativamente 

pequenas . 
As classes 23 , 24 e 25 podem sofi'I·er em alg·uns de seus artigos reduc ções e augmentos . 
Mnitos artefactos de fer ro já são fabr icados no paiz, e_ devem ser onerados os similares estran-

geiroE. 
Sobre as classes restantes, comquanto haja muito que dizer, . o limitado tempo que nos falta para 

fazer r emessa deste trabalho nos priva de ser mais extensos . 
A questão de peso bruto , peso liquido legal e peso liquido real, é uma das mais importantes e que 

deve merecer toda a attenção. 
Ha mercadorias taxadas a peso liquido leg-,11, que conviria fossem a peso bruto , ou que as par tes 

não ficassem com o direito de despachar a peso liquido real. 
Já porque é impossível muitas vezes verificar o peso liquido real de certas mercadorias (como 

medicamentos), ja pot•que tr az enorme trabalho á verificação do peso liquido real de certas mercadorias, 
quando o dono não se quer sujeitar a pagar na razão do peso liquido legal. 

Deve-se evitar, tanto quanto possível, accrescimo ele trabalho nas r Jpartições publicas, e ·mui to 
pr incipalment9 naqucllas que, como esta, têm um pessoal tão escasso que não chega para as necessida -
des ele seu expediente diario. 

IV 

A nosso ver, e por todos os motivos, os direitos devem ser especificas. 
Si foss9 pos3ivel banit• inteiramente os direitos ad vetlorem , pois qúe incontestavelmente elles tra-

zem prajuizos ae fisco, seria is:so de g rande vantagem; pois que não ha base possível para se saber com 
certe~a o valor por quanto foi comprada certa mercadoria em mercado estrangeiro ; tanto mais que o. 
preço da compra está semp re sujeito a influencia de muitas e. variadas circums t3.ncias. 

O negociante, por mais h onesto que seja, não se julgari deshonrado si puder apresentar uma 
factura que, em vez do valor 20 lenha o de 10; e deixar, como deixa, a tarifa ao arbítrio do confe-
rente a apreciação desse valor, é dar uma faculdade muito extensa a quem muitas vezes não a 
deve ter. 

Por isso entendemos que as mel'cadorias sujeitas a direitos acl vetlorem devem ser o mais possível 
limitadas ; e que se deve mesmo, no caso de impossibilidade de banii-as, determinat• na propria tarifa o 
mínimo do valor que se deve dar. 

Mesmo as mercadorias que são livres de direitos, mas suj eitas ao expediente de 5 °/o, é muito e 
muito conveniente que tenham um valor mínimo na tarifa, cujo limite não seja permittido ul trapassar . 

Por este meio mais algumas cent enas de contos viriam para o erario publico. 
O art. 17 das preliminares da Tarifa determina "que o valor soja o do mercado exportador , accres -

cido das despezas de frete , seguros, etc., etc . , ó conveniente que para não haver desigualdade de uns 
para outros negociantes, de umas para outras praças, que a lei determine um tanto por cento para taes 
despezas que accrescidas ao valor dará a somma sobre a qual se tem de calcular os direitos . • 

Não se deve deixar tal apreciação aos empregados ; quanto menos arbítrio da parte delles e dos 
negeciantes melhor . 
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v 

A tarifa actual revista com cuidado poderá augmentar as rendas publicas, sem aggravar nem o 
commercio nem a industria . 

As taxas que podem ser augmentadas, não como meio de fazer renda, mas para ficarem na razão de 
10, 20, 30 e 40 o/o do valor efl'ectivo da mercadoria, e tambem como justiça em relação a outras mer~ 
cadorias que se acham bem taxadas, são em maior porção do que aquellas que em bem da industria 
nacional e agricultura convem diminuir. 

No numero de objectos livres, já por disposição especial da tarifa, j á por concessão a companhias 
de estradas de ferro e a particulares ha muito que cortar. 

Sob a capa da que materiaes são livres de direitos, e sophismando-se muitas vezes o que é, e o que 
possa ser material, tem-se introduzido grandes abusos, que têm dado serios prejuízos já aos cofres 
publicos, já ao commercio contribuinte, que não póde lutar com aquella, pois não goza de privilegio. 
Quasi todas as emprezas de estrada de ferro e outras, gozam de certas franquezas e facilid ades, que 
não são conc edidas a particulares, e d'ahi, a introducção de abusos e não pequenos. 

Ordinariamente taes emprezas são ricas e poderosas, fazendo-se ouvir em toda a parte, e o func-
cionario publico, que não t em a mesma força nem os mesmos meios, vê- se vencido todas as vezes que 
tenta J3Ôr um paradeiro a taes abusos •, 

E hoje a pequena corrente de alguns annos esta transformada em caudaloso rio por onde se 
ascôa grande parta da r enéla publica. 

Tomadas portanto algumas medidas restrictivas, determinado especificadamente o que é material 
da estrada de ferro e outras amprezas, augmantadas algumas taxas da tarifa em vigor, taxadas certas 
mercadorias importadas livres de direitos, não sendo estas medidas contrarias á industria e commercio, 
que as pede em muitos casos, póde-se, como dissemos, augmentar a renda dos impostos de impor-
tação. 

VI 

Uma tarifa aduaneira não deveria ter um periodo de existencia menor de iO annos, a frequencia 
das reformas dellas traz comsigo resul tados desastrosos quer para a industria, quer para o commercio 
e ainda para o fisco; a isto é tão conhecido que não nos demoraremos a demonstPal-o. 

Em relação ás industrias que mais têm soffrido com taes mudanças não podemos especificai-as no 
que diz respeito a esta província; pois que, infelizmente é uma das que quasi não têm industria 
manufactureira. 

O commercio sujeito ás alternativas de tarifa sofl're, porque manda fabriclJ.r no estrangeiro mer-
cadorias de conformidade com uma tarifa, e na occ~sião em que ellas são importadas já existe um& 
outra tarifa que lhes altera a taxa, ou favorece a outriJ,s semelhantes ; e portanto ou elle é obrigado 
a. baixar o preço àa sua mercadoria, até ter grande prejuízo, ou o preço da ofl'erta não lhe convem, e 
elle ou reexporta ou não as vende e o prejuízo ainda é maior. 

Quanto ao fisco o prejuízo manifesta-se por duas fórmas principaes: 
i . a. O commercio deixa de importar um certo numero de mercadorias que pagavam uma taxa justa 

e elevada, e vai importar em substituição daquallas mercadorias outras sujeitas a uma taxa menor, 
ou trata de resarcir os prejuízos que teve empregando todos os meios possíveis contra o fisco. 

2.a Os conferentes e empregà.dos das Alfandegas ainda não estão bem senhores das classificações 
de uma tarifa, e já uma outra vem demanda-r estudos ; e d'ahi grande parte das questões suscitadas por 
classificações erroneas, e d'ahi as más classificações por parte dos empregados, que as praticam muitas 
vezes de b,pa fé, e tudo isto só em prejuízo do fisco. 

Nas Alfandegas ele i " ordem onde ha conferentes habeis n,esta ou naquella classe da tarifa, onde 
ha recursos de todas as especies, e aos quaes recorrem os empregados em caso de duvida, estes pre-
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juizos são menores, m\Ls assim não acontece nas Alfandegas das praças pequenas, onde muitas vezes 
não se encontram dous empregados que conheçam d.e conferencias, onde o commercio vive em sociedade 
muito intima, para que as informações não possam .ser, ou não sejam effectivamente eivadas de interesse 
proprio. 

Os prejuízos por falt01. de habilitação dos empregados que fazem conferencias não são 
pequenos. 

Deve-se ter sempre em vista que o facil nas Alfandegas do Rio, Bahia, etc. não o é da 
mesma sorte para as Alfandegas do Desterro, Paranaguá, etc. · etc. 

VII 

Já tivemos occasião nos numeras anteriores de dar uma opinião sobre os direitos que convem ser 
alterados em bem. do commercio de importação. 

Quanto á exportação, uma vez que as condições financeiras do Estado não permittem a completa 
abolição dos direitos sobre ella, é a nosso ver d3 necessidale que elles sejam o mais possível 
resumidos. 

Em referencia a esta província devem ser reduzidos de 5 a 2 °/o os direitos sobre a exportação 
da farinha. 

E' sabido que a farinha não é producto proprio de exportação para o estrangeiro, e que com muito 
esforço se poderá conseguir encaminhar tal commercio para alguns pontos da America do Sul, Pacifico 
e Africa . 

Além disso, por pequena que seja a differença no preço, ella influe muito na exportação. 
Actualmente nos mercados do Rio da Prata é consumido tal producto, e ainda assim em pequena 

escala. 
Si os direitos de exportação sobre a farinha forem reduzidos a 2 °/o, o prejuizo que o Estado póde 

ter com tal reducção em todo o Im peri@, não chegara tal vez a 20:000$000. 
Si o café, assucar, algodão, matte, mereceram reducção nos direitos, com mais razão a farinha 

de mandioca deve soffrel-a, já porque a mercadoria em si tem pequeno valor e insignificante procura 
no estrangeiro, j:i porque o prejuízo na renda do Estado será pequeno, e convem augmentar a expor-
tação com tão pequeno sacrificio. 

Não mencionamos as industrias que devem ser de preferencia protegidas, por isso que é um estudo 
transcendente, e que só póde ser feito onde ella e3tiver adiantada, e não nesta província·· que não 
a tem. 

Vlll 

: .:·_~i,Nesta praça os effeitos das alternativas do cambio sobre o pagamento de direitos não se faz seB.tir; 
não negamos nem affirmamos que possam influir, unicamente não nos julgamos com idéas sufficientes 
para ajuizarmos de taes factos . . 

IX 

Os poderes publicos podem e devem facilitar o movimento interprovincial de fundos, não só que 
sejam destinados ao pagamento de direitos aduaneiros, como ainda, para servir aos movimentos 
necessarios entre commerciantes de uma a outra praça. 

Nas províncias - que, como esta, não têm um banco ou caixa filial, o commercio luta com serias 
embaraços, muitas vezes _a falta de n:umerario embaraça e veda transacçõea importa11tes, o commercio 
paralysa-se e parece ? moribundo na agonia final. 
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No emtanto o commercio tem creditas, offerece garantias, mas não acha o numeraria sufficiente, 
nem para as in,significantes transacções. 

E' portanto natural que o commerciante de uma praça como esta não se anime a importar ou 
xportar muito, com o justificado receio de não achar em occasião precisa aquillo de qué elle mais 

necessita. 
D'ahi a: falta de animação, e a marcha lenta . 

X 

Além da verdadeira balbudia que se introduziria no serviço aduaneiro, nada lucrarão o commercio 
e as industrias com as tarifas convencionaes. 

No commercio o que deve prevalecer é a perfeita igualdade de onus; o contrario será sempre 
prejudicar a muitos n::~ interesse de poucos. 

Todas as tentativas para fazer tarifas convencionae3 têm sido abandonadas logo depois da 
experiencia, signal de que ellas não promovem nem resguardam os interesses que se tem em vista 
com a sua adopção . 

Assim sendo, nem mesmo convem obter concessões por meio de tratados, concessões que, não só 
nos acarretaria outras iguaes, senão peiores, e que não seriam de proveito nem ao commercio em geral 
nem á industria. 

Taes concessões serviriam apenas ao monopolio de alguns em · prejuízo de todos ; pois que, si 
convem proteger a industl'ia nacional contra a estrangeil'a, não ha a mesma conveniencia em proteger 
uma industria brazileira contra outra; e as concessões especiaes viriam provocar isso. 

A protJcção ao commercio e á industria deve ser geral, e não parcial. 
São odiosos, especialmente em um paiz democratico como o nosso, os favores e protecção que 

não podem ser generalizados . 

XI 

A experiencia tem demonstrado exuberantemente que nada tem lucrado o Egtado com a 
adopção de tarifas especiaes para o Rio Grande do Sul e Mato Grosso . 

O contrabando ostenta -se cada vez mais numeroso, e o Estado que deixa de cobrar grande 
parte de suas rendas por cau õa da tarifa especial v.ê- se prejudicado por dous lados. 

Ac tualmente o prejuízo não é só nas rendas geraes cobraclas naquella província, é tambem 
nas desta; o commercio não se abastece mais no da capital, pois o da fronteira vai buscar 
no do Rio Grande as mercadorias de que precisa e alli as compra mais em conta do que aqui. 

E asliim enfeudado ao commercio do Rio Grande, o d'aqui vê-s3 cada vez mais restring ido, 
e d'ahi não só prejuizos aos cofres geraes como aos provinciaes. 

E o facLo é que não se póde prohibir tal commercio, senão equipar<J.ndo as tarifas de ambas as 
províncias. 

XII 

Na nossa opinião não ha nem grande inconveniencia, nem vantagem na extincção do imposto 
addicional de 60 °/o. 

Si se tem em vista economisar e facilitar o serviço aduaneiro, é obvio que a extincção traz 
economia de tempo no expediente dos empregados calculistas e no da escriptu,ração . 

A maior vantagem que se t em com a inclusão do imposto addicional na taxa, é saber-se :á 
primeira vista qual a ra,zão da mercadoria- si 10, 20, ou 30 oJ0 • 
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Actualmente diz a tarifa que a m 3rcadoria do artigo B, paga 30 °/0 do valor, quando effe-
ctivamente assim não é - aquella é a razão apparente, s3ndo a razão real 48 °f0 • 

No caso de ser mantido o imposto addicional, é conveniente que elle seja igual para todas as 
classes da tarifa, não só para evitar injustiças, como accrescimo de escripturação e difficulda i es 
consecutivas. 

ALFANDEGA 

I 

Nada temos que dizer contra a classificação e b01s3 para ella adaptada das nos las Alfandegas. 

li 

A organização e numero de empregados de algumas Alfandegas de 3a e 4a ordem não 
satisfaz ás necessidades do serviçJ . 

O systema complicado de escripturação, a diversidade de serviços de que se acham sobrecarre-
_gados não permittem trazer o expediente em di 1, como s -;ria para desejar. 

Esta Alfandega· tem apenas seis escripturarios, e ha occasiões em que o serviço junb-se po.r tal 
fórma, que é impossível satisfazer a todos com regularidade. 

Vamos demonstrar : Nos mezes cb Maio o Junho d9 cada armo, dous empregados sahem a fazer 
o lançamento de rendas internas ; dous acham-se occupados a conferir mercadorias, um internamente 
e outro nas conferancias de sahida, o serviço da Guarda-moria incumbido nas Alfandegas de 3a 
e 4a ordem a um escripturario, occupa ·um empregado ; fica portanto na sala do expediente um 
~nico escripturario, - que não é bastante paea todo o serviço de escripturação, organizaçã-o de 
~statistica, revisão de despachos, e muitos outros. 

Si acontece, o que é muito frequente, um ou dous empregados acharem-se com licença, ou doentes, 
soffre o s3rviço diario embaraços que só podem ser reparados com a dispensa de certas formalidades, 
o que de certo não é l egal, e póde acarretar prejuízos ao fis co. 

Comguanto na classe dos empregados de fazenda encontrem-se pessoas muito habilitadas, e que a 
honram, não é menos certo que grande parte carece de conhecimentos essenciaes, e cuja falta muito 
influe no bom andamento das re partições aduaneiras. 

O systema de concurso adóptado em 1860 melhorou muito as condições de habilitações do pessoal, 
· mas a~nda aesim não se póde obter que elle seja escolhido. 

Os concursos de i a entrancia muito faceis, e compostos de tres materias imignificantes, perrnittem 
tenham in,g·resso na classe verdadeiras nullidades. 

Mais tarde, e para ·obter accesso, os que j:i são empregados fazem um 2° concurso que, a ser feito 
com a@ exigencias que prescreve a lei, seria um concurso para se obter o titulo de bacharel em lettras , 
e a cuja prova, mesmo benevola, poucos escapariam. 

D:i-se portanto o que é de prever; os candidatos, tendo de ser examinados por seus proprios collagas, 
são julgados e examinados algumas vezes não só com benevolencia, mas ainda com parcialidade, e o con-
curso de 2a eiltrancia muitas vezes não passa de uma formalidade. 

D'ahi a falta de habilitações que se nota e::n muitos empregados . 
A nosso ver, o Jo concurso deveria ser composto d9 maior numero de matarias, o 2o de menor 

numsro do que actualmente, mas qu ) fosse um verdadeiro concurso entre os candidatos; e devia haver 
um 3° concurso para as classes de directores, ou sup3riores, onde fossem ell.i gidos conhecimentos sobre a 
legislação propria, :finanças e serviços praticos, e após um tirocínio de certo numero de annos . 

Feito o concurso debaixo de regras fixas, sendo julgadores pessoas competentes, e iseatas de 
parcialidade, a pt•omoção só devia t er logar conforme e pela· ordem das classificações . 

33 . 
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Assim talvez se conseguisse ter empregados mais habilitad~s, e que se entregassem sempre a 
estudos, que actualinente são abandonados logo após os dous concursos; que tivessem a cúteza de só 
serem promovidõs por causa de seus estudos, e merecimentos pl'oprios, e que quandô os tivessem não 
se veriam muitas vezes pr-eteridos por outros, que só têm por si a boa estrella que os viu nascer. 

Quanto a vencimentos parece-nos, comquanto possamos ser taxados de suspeitos, que a classe de 
empregados de fazenda é mal retribuída . 

Para pl'ova basta lembrar, que só o empregado venal con>egue fazer fortuna ou peculio para os 
dias da velhice. 

E si algum outro, honesto e labol'ioso, consegue juntar algumas apolices no fim de 30 annos de 
serviço, indague- se, e chegar~se-ha a saber os verdadeiros milagres de economia, a vida pobre e quasi 
de:miserías, que elle passou para conseguir tal resultado. 

Depois, o empregado do fisco que não fór de uma força de vontade da ferro, que não dispuzer de 
uma grande somma de homstidade, vê-se forçado, em vista de suas necessidad'ls urgentes e de suas 
famílias, a transigir com a sua consciencia e dever. 

E e bem de ver] que dado o prim1iro passo, o segundo e os mais seguem-se com grande rapidez. 
O que fará um homem que sente a nudez de seus filhos, a miseria, a fome muitas vezes em seu 

la;r, e que por outro lado vê-se perseguido por credores de todas as especies, e ainda por agiotas que 
lhes arrancam metade do pouco que ganham~ 

O que mais admira é que, com tal estado de cousas os exemplos de falta de honestidade sejam 
pouco mtmerosos em t al classe, pois que, elles têm m~?ios relativamente faceis de defraudar o fisco. 

Augmentados os vencimentos, e collocado portanto o empregado em posição vantajosa, elle não 
se tornará accessivel a seducções de tal natureza, e portanto não consentirá no dasvio das rendas pu~ 
blicas ; e desde que, os desvios que hoj<'l existem, entrem para os cofres publicas, o accrescimo das 
rendas será insufficiente para cobrir o excesso de despezg, que por ventura· se dê. 

Convem limitar o numero dos empregados do fisco, reduzir esta classe que é bastante numerosa, e 
melhorar de muito os vencimentos dos que ficar em; ma'l isso não se poderá con seg uir emquanto não 
se reformar o nosso systemg, de fiscal isação aduan3ira de escripturaçã'J àiffi3il e diffusa , nã'J se toma 0: 
rem medidas que façam cada empregado respons g,vel pelo qu e pratica, dando-se-lhe verdadeira autono~ 
mia, acabando com serviços dispensaveis á fis ~alisação; emfim resumiu-lo o serviço ao essencial, mas 
que garanta os interesses do Estado. 

Outr;1 causa que determina a falta de bom pessoal nas repartiçõ-es do fisco é a pequena garantia 
que têm os empregados publicas ; de umg, hor,l para outra e sem motivo, e só pela e:s:igencia de algum 
interessado poderoso, elle vê-se demittido accintosamente, rebaizado, transfel'ido com prejuízo, sem 
a minima fórma d-3 processo, sem saber qual o m'Jtivo que deu de desgostos aos seus superiores, nem 
sequer ter o sagrado direito de defesa . 

Que ha de fazer um simples emprega-lo do fisco , nas províncias espe}ialm3nte, si elle sabe 
que exigir o cumpl'imento da lei do negociante F... é de,gostar a este, que é um potentado, 
e que com summa facilidade conseguirá lhe arrancar o pão ~ 

Naturalmente, elle, que não tem outro meio de vida, que olh'1 para o futuro de sua família, 
deixa passar tudo, e não é mais que simples espoleta daquelle que lhe póde fazer bem ou mal. Ve-
jam-se, portanto, os prejuízos que deste estado de cousas póde vir ao fisco , e vejam-se t'1mbem os 
resultados bons e beneficos que se poderiam colher com uma lei qtle garantisse ao empregado contra 
os interesses inconfessaveis de certos mandões das províncias, e diga-se de que lado poderia haver mais -
vantagens. 

O empregado garantido em lei teria coragem para o trabalho, seria independente nos limites de 
suas attribuições e poderia arcar contra a fril.ude, contra os interesses inconfessaveis, e daria com 
certeza grandes vantagens ás rendas publicas. 

Ainda algumas palav-ras sobre habilitações de empregados. 
Não é razoavel que se escolha melhor pessoal e mais habilitado só para as Alfandegas de ia ordem; 

não é tambem razoaveLque os felizes permaneçam em boas Alfandegàs, em cidades populosas, etc., e que 
aos demais toque o_ peior., 
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Nas Alíandeg·as pequenàs, onde o pessoal é extremamente reduzido, onde não se póde dispor dos 
conhecimentos e informações de um grande commercio, onde fallecem todos os meios de consulta, todo 
o pessoal devia ser habilitado, ou pelo menos compos to daquelles que tivessem feito tirocínio em grandes 
AlfanG!egas; desde que não fô r assim, não ha possibilidade de serviço bem feito e uniforme ; e mesmo 
porque aos empregados das Alfandegas de ordem inferior se exige maior somma de conhecimentos do 
que nas de. ordem superior ; pois que destas os trabalhos peculiares ás Recebedorias são desempenhados 
por estas repartições, o que não se dá com as outras , que são incumbidas Jla arrecadação de todas as 
rendas. 

Além disso, onde ha maior num·ero de empregados póde-se encontrar e escolher F . .. , que seja 
habil em tal ramo do serviço, e P ... C ... , etc., etc., que são em outros ; e é bem de ver que o ser-
viço póde e deve ser melhor desempenhado ; .mas assim não acontece ncts pequenas Alfandegas, onde um 
empregado deve ser habil em todos os ramos, o que nem sempre se encoJitL'a. 

Em nosso ver, o empregado de Fazenda devia servir não só nas grandes repartições de certas 
capitaes, mas ainda em todas as repar tições menores do Imperio, 

E' de justiça que o que é bom ou mau deve tocar a todos, visto que todos são iguaes, ou o devem ser 
perante a Lei e a Natureza . 

III 

O serviço das verificações ou conferencias de mercadorias é sem duvida o mais importante das 
Alfandegas, é aquelle em que podem ter logar grandes desvios, e da sua boa execução depende grande 
somma das rendas do Estado. 

Na Lei vigente se determina qlle grande parte de mercadorias elevem ser sujeitas a duas confe-
rencias, a interna e a de sabida. 

São dous os empregados que fazem tal se<·viço, e basta que ambos estejam de combinação para que 
o prejuízo do fisco seja grande. 

Basta que seja tomado em cada volume peso menor de mercadorias do que o existente, basta que, 
em vez de mercadoria para pagar a taxa de 1$200, seja classificada a mercadoria para pagar a taxa de 
600 ra ., para que o prejuízo seja certo. 

E como evitar que dous conferentes combinados não consintam ni sto~ 

O chefe da Repartição tem obrigação de velar para que tal facto não se dê ; mas em consciencia, · 
por mais esperto, por mais previdente, por mais activo que elle seja, só difl:icilmente evitará isso, 
quando se der a hypothese de combinação entre dous empregados venaes. 

Nas grandes Alfandegas o prejuízo será menor, por isso que não se sabe para que empregado se 
distribuir:i o de3pacho, e o despachante não se arriscará tanto á que seja encontrada a sua fraude; mas 
nas Alfandegas pequenas isso póde se dar com relativas parcia~idades (facilidades). 

Sabe-se que, como nesta, a Alfandega tem seis escriptural'ios, unicos que, em vista do Regulamento, 
podem fazer conferencias; sabe-se mais, que dons não têm habilitações para conferentes, por isso que 
são modernos e ainda não tem pratica de t?.l serviço ; sabe-se que um se :,~cha doente ou com licença; 
sabe-se que outro està nesta ou naquella commissão fóra da Repartição, e chega-se sem grande esforço 
a concluir que os conferentes serão fatalmente os dous empregados restantes, e que, portanto, a esses 
serão distribuídos os despachos. 

Não e preciso dizer mais para fazer-nos comprehender. 
E qual outro systema a adoptar para verificar ou conferir mercadorias? ·Nós não atinamos com 

nenhum que seja melhor. 
D'ahi só ha um meio de evitar prejuízos ao fisco, o qual é : empregados praticas, bons e'bem ·pagos. 
Deve-se ter muito escrupulo na escolha de empregados ao fisco, 
O Regulamento de i 860 devia ser reformado em muitas de suas disposições; e reoumidos os de-

cretos, avisos e decisões posteriores, e que o têm alterado profundamente ; aproveitado o que ha de 
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bem, introduzidas as r eformas exigidas pelas circumstancias ac tuaes , fazer um novo Regulamento, 
com o que muito lucrará o serviço aduaneiro. 

Como se acha actualmente, é de grande confusão e causa sérios embaraços aos seus executores. 

IV 

A nosso ver o actual systema de recursos não satisfaz. 
As delongas a que est:i sujeito o commerciante que não concorda com as decisões dos Inspectores 

das Alfandegas, a desconfiança que o commercio tem de que o meri tissimo Tribunal do Thesouro não 
é sempre uniforme nas decisões que dá sobre classificações de mercadorias , fazem desconfiar 
que o systema de recursos como S3 acha actualmente não é bom. 

Nesta praça alguns commerciant.es queixaram-se de que têm recursos por decidir ha mais de um 
anuo; oatros têm preferido abandonar, r eexportar, ou sujeitar-se a decisão que dizem lhes ser pre-
judicial, a recorrer para as instancias superiores. 

Assim é nosso parecer, que em cada praça onde houvesse uma Alfandega, devia existir um 
Tribunal para decidir em negocios aduaneiros, não só sobre classificações, como ainda sobre inter-
pretação dos regulamentos. 

Esse Tribunal devia s3r composto do Inspector da Thesouraria como Presidente, tendo só o voto 
de qualidade, elo Inspector da Alfandega, Procurador Fiscal, e mús doas conferentes da Alfandega 
ou dons pl'imeiros escripturarios, e de mais quatro negociantes importadores e dos mais habilitados da 
praça. 

Estes Tl'ibunaes decidiriam questões até uma certa quantia definitivamente. 
Nas questões que excedessem ele sua alçada, proferidas as decisões contra a parte, querendo esta, 

poderia recorrer para. outro Tribunal de iasta.ncia superior, q~e teria sua séde na. Côrte, e com a 
mesma. organização daquelles ou composto de maior pessoal. 

As decisões destes seriam definitivas para os casos e reputadas como lei para as questões iden-
ticas. 

Sendo enviadas para toàas as Alfandegas do l rnperio cópia das decisões, com o historico da 
questão que as motivára; e quando eiias versassem ~obre me!·caclorias, as respectivas amostras. 

Os negociantes competentes dos Tribunaes nas províncias podiam ser nomeados a~nualmente 
pelos :Presidentes, bem como os escripturarios ou conferentes. 

Para maior garantia, e por causa de abusos que por ventura se dessem em taes Tribunaes, an-
nualmente podiam ser enviadas as questões suscitadas, e as decisões proferidas dentro da alçada, e 
ac1ueiias excedentes, mas proferidas a favor das partes, para serem revistas pelo Tribunal de za in-
stancia ; sendo responsabilisados aquelles membros que nos Tribunaes das províncias, e de m::i_fé, 
tives.o em concorrido com seu voto para prejuízo do fis co. 

Sobre cada causa julgada, o proponente da questão devia pagar custas de tanto por cento do 
valor; e estas custas serem mensalmente repartidas entre os membros dos Tribnn<tes das províncias. 

Pois que é preciso não nos illu -!irmos a respeito de sel'viços gratuitos, que ou são mal pl'estados, 
ou encontra-se sempre má vontade, e tanto mais que, aos Tribnnaes viriam prejuízos pecnniarios com 
as mas decisões que proferirem; e não é de crer que n inguem se sujeite a um trabalho, que além 
do tempo lhe faz gastar dinheü·o. 

Estes Tribun<tes se reuniriam, conforme a prap, duas, tre3 ou quatro vezes por mez, quer tivessem 
ou não questões a dec.dir, e dis to se lavraria acta. 

Podia ter sua secl'etaria nas Alfandegas a cargo das Inspectorias clellas. 
Dçviam ter um prazo determinado-para decidir as questõ9s que lhe fossem affectas. 
Determinadas as incompatibilidade3 e o modo de funccionar por meio de uma Lei. 
Com esse systema, parece-nos, muito lucrariam o fisco e o commercio; pois que, as causas 

com·merciaes sobre questões aduaneiras seriam decidi:las por pessoas competentes, não predominando 
nem o elemento fiscal, nem o contribuinte, e depois havendo penalidaie para os membros que se 
extraviassem. 
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Além disso, nas questões de interpretação de Regulamento, processo de contrabando e multas 
e para as quaes poder-se-hia achar que os commerciantes não são absolutamente competentes, 
ahi achavam-se o Inspector da Thesouraria e Procurador Fiscal, para explicar a interpretação da 
Lei, e fazer com que sempre fossem dadas decisões acertadas. 

Com este systema as commissões de tarifas das Alfandegas, as commissões de arbitraooentos, 
ficariam resumidas naquelle tribunal; tal serviço se acharia muito facilitaào, e o fisco e com-
mercio se achariam igualmente garantidos. 

Eis em resumo as nossas idéas sobl'e o n. 4 destes quesitos. 
o melhor meio de impedir o contrabando é a mais extremada fiscalisação. 
Ha gosto particular em certa classe de indivíduos em illuclir o fisco ; e por isso note-se que nem 

sempre o contr'abandista busca mercadorias que pagam !)levados direitos para as passar por contrabando, 
mas sim as de menor volume. 

Assim os objectos ele ouro e pedras preciosas são muito usualmente passados por contrabando, e no 
em tanto os direitos são os mais reduzidos da Tarifa. 

Emquanto houver tributo sobre a importação por mais insignificante que elle seja, haveni a luta 
entre o fisco e os contrabandistas. 

E uma vez que é impossível evitar esta luta, é preciso que o fisco garanta- se de todos os meios 
para lutar com vantagem. 

0 .3 regulam3nto>, infelizmente, só curam e só dão meios ás grandes Alfandegas ; as pequenas nã o 
têm os de fazer uma boa fiscalisação, nem nos portos nem nas proximidades delles. 

Assim as Alfandegas do Rio, Bahia, Pernambuco e outras têm crusadoras, lanchas a vapor para 
as rondas nocturnas, escalares em numero, barcas de vigi,.,, numeroso pessoal, etc . A Alfanclega do 
Desterro tem para todo serviço, um unico e velho escaler, tripolado por oito homens, e que mal 
chega para visitar os navios na entrada e sahida. 

No emtanto ha um movim; nto de parto ele 300 navios aunualmente entrados, que vam carregar 
descarreg·ar ou baldear. 

Para o pol'to do Desterro entra- se por duas barras diametralmente oppostas, e distando uma da 
outra 14 leg uas. 

O canal de um e outro lado do porto ( 7 leguas ) é deserto, muitas vezes por falta de vento ou inaré, 
os navios não sob31ri no mesmo nem em dias successivos para o ancoradouro, e ficam em muita distancia 
délle ; ahi é facil o contrabando, por isso que com os temporaes, frequentes do Sul ao Nordeste, não· é 
possível arriscar a viela elos tri.polautes e empregados em uma pequena embarcação velha e pouco 
segura. 

Assim estudando-se as condições do porto, devet-s~-ha dar às Alfanc!egas, e principalmente a esta, 
elementos materiaes de fiscalisação que algumas não têm absolutamente. 

Devia-se pagai- melhot· aos guardas e vigias para se ter o direito de escolher melhor pessoal e mais 
habilitado; é bem de ver que um empregado que ganha 66$000 por mez, não póde ser um empregado 
que tenha · certas qualidades ; pois que esses terão maiores aspirações. 

Deve-se e.>tabelecer accessos nesta classe como meio de estimulo -ou recompensa áquelles que se 
distinguirem. 

O g uarda hoje não tem outro premio senão o seu salario, elle não tem accessos, elle sabe que 
ganha 66$000 por mez, e que faça o serviço melhor ou peior elle terá e sempre durante sua vida o 
mesmo salario. 

Assim é bem de ver que muitos serão forçosamente menos escrupulosos no cumprime:ato de seus 
deveres ; e delles depende toda ou a maior parte do serviço de repressão de contrabando e-s:ter-
namente. 

O premio quando os g uardas, ou outeo qualquer particular apprehende um contrabando, devia ser 
maior; a multa q Lle o Estado cobra da via reverter no todo ou em parte a favor do apprehensor ; o que 
não fazem as promessas c!e accesso ou outros premios, faz a ambição do dinheiro, e desperta o 
desejo ele ser mais vigilante. 
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.Os contraba.ndistas, provadamente taes, deviam soffrer processos mais summarios e penas mais 
rigorosas .. 

O Regulamento de 1860 era rigoroso, var.ias decisões e decretos posteriores o têm modificado muito, 
e quasi sempre os processos de contrabando hoje são reformados ou annullados po.r falta de uma ou 

outra circumstancia.. 
Todo o rigor, na .nossa opinião, será pequeno para os contrabandistas : e assim é preciso para inti-

midar aos que· pretendem lesar o fisco. 
As leis dos Estados- Unidos, nesse fOnto, são rigorosissimas, e parece-nos que esse paiz não se tem 

dado mal com esse systema. 

VI 

No que toca a este quesito, ,POdEr-sc-hia introduzir muitos melhoramentos, maior somma de faci-
lidades, exclusão de algumas formalidades não essenciaes, mas para isso convem reformar todo 

0 regulamento vigente, introduzindo em varios artigos reforma radical, pois que, não se póde 
reformar uma disposição do Regulamento actual, sem ir ferir a muitos outros pontos . E' um edificio 
grande, do qual impunemente não se póde destacar uma pedra . 

Assim sendo es te um trabalho que demanda muito tempo e estudo, não nos abalançamos a apontar 
lima ou outra melhoria a introduzir, pois que teriam os ele justificar successivamente a reforma de muitos 
artigos do regulamento, sem o que poderíamos ser taxados de utopistas ou levianos. 

VII 

Já. tivemos occas1ao de dizer, quando· tratámcs ela Tarifa, que o systema ele peso liquido real, 
legal ou bruto adaptado para as mercadorias tarifaclas não satisfaz em relação a algumas. 

Pelo art. 28 elos preliminares da Tarifa em vigor, fica á parte o direito de satisfazer quando lhe 
convenha pelo peso liquido real as mercadorias que pela tarifa têm de pagar direitos pelo peso 
liquido legal. 

Ora, muitas vezes não se póde proceder em certas .mercadorias, ja porque podem ficar estragadas, 
já por diverso.s e variados mo.tivos, a uma verificação co.nscienciosa, e não se póde recusar á parte 0 

despacho pelo peso liquido real, e ahi dá-se muitas vezes prejuízo ao fisco. 
Assim entendíamos que para certas mercadorias, como medicamentos, certos objectos de fer.ro e 

outros muitos, devi11. ser obrigato.rio o despacho pelo peso liquido legal, e para outros objectos taxados 
o peso real ser obrigatClrio pelo peso liquido legal. · 

Assim evita-;se muito. tr~balho aús conferentes das Alfandeg,as e alguns .prejuizos ao. fisco e mesmo 
a.G commercie. 

Ha muitas mercadorias cuja taxa é· elevadíssima, neste casa acham-se entre outras a farinha de 
trigo, louça e obj e c tos. de vidro .. 

VIII 

Para este numero temos a dizer o mesmo que em referencia ao n. 6 destes quesitos. 
Não concordamos com a opinião de alguns que querem taes serviços a cargo de administrações par-

ticulares, d'ahi só viriam prejuízos ao fisco, embora á primeira vista pareça se despender menos com as 
arrematações ou contratos com particulares. 

IX 

Nada podemos dizer com fundamento sobre este numero. 
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X 

O serviço da estatística como se acha actualmente nã.o preenche, senão 'ta.rdiament.e, os fins que se 
teve em vista cóm a sua creação •. 

Assim, e muitas ve.z.es só se sabe o movimento geral de um anno sete ou oito de!Jois. 
No nosso entender os mappas actual~ente exigidos comprehendem perfeitamente todos os ramos de 

cemmercio, ha defeitos, mas esses são devidos ao descuido com. que são organizados, e g:eralment.e 
porque tal serviço é feito por empl'egados sem habilitaçõ Js ou vadios. 

Podia-se mesmo dar-lhes uma fôrma mais faci l e comprehensivel, e dispensa~: certas circum-
stancias que em nada aproveitam, mas que difficultam e retardam a organiz1ção. 

Cada Alfandega devia ser obrigada a organizar seis mezes depois de encerl'ado o exercício e mandar 
imprimir nesse prazo o movimento que lhe fosse relativo; assim se. conseguia maia promptamente a 
estatística e muitos ou todos os intel'essados poderiam andar informados em tempo do movimento com-
mercial das Alfandegas . 

Além dos mappas do commercio, outros poderiam ser organiB:los em ref3rencia 'ás rendas 
internas, taes sobre industrias, sobre o sello, venda de te.rra3, etc. 

XI 

Em relação á Alfandega do Desterro, temos instado perante o Exm. Sr. Ministro da Fazenda 
pelas seguintes medidas que nos parecem imprescindíveis, já em vista das exigencias do commercio· 
actual, já em bem dos interesses do fisco e do edificio desta Alfauclega : 

1. o Uma lancha a vapor não só para a fiscalisa ção externa, como para o caso de ser preciso 
soccorrer algúm navio em perigo ou naufragado em qualquer elas duas barras de~ te p orto . 

Com um unico escalar, como j:i dissemos, com um porto que pelas condições especiaes em· que 
se acha de vento, maré e extensão é impossível manter uma boa fi.scalisação ou vedar o contrabando, 
s.em ter pelo menos uma lancha a vapor, e esta tem sido a opinião ele toios o:; Inspectores des ta Alfan· 
dega e dos · commissarios que têm estado aqui em exame e por ordem elo Governo. 

Existiu aqui uma boa lancha a vapor que prestou relevantes serviços, mas esta, com quanto 
se ache no porto, está inutilisada ha mais ele tres annos e em breve não poderá ser mais apro-
veitada . 

Havendo aqui qúem se proponha a concertai-a mediante 5 ou 6 contos ele réis, enviamos em 
tempo a respectiva proposta com as informações ao Exm. Sr. Ministro da Fazenda . 

2. 0 Infelizmente, quando se construiu ha poucos annos esta Alfandega, por um descuido. in-
qualificavel, não só não s3 teve em vi 'lta a natureza do terreno em.que foram assentados os alicerces, 
mas ainda não se procurou o melhor local elo · porto ; e por i sso, antes mesmo de ser entregue 
o edificio, já algumas fendas se haviam manifestado em diversos pontos das principaes paredes 
do edificio. 

O terreno era mal aterrado, proximo ao mar, o caes em frente ao edifi.cio de insignificante 
largura, de fórma que a acção das ondas e do tempo fizeram grave~:~. estragos no edificio . 

Ha um anno por instan:cias nossas, com a urgencia que se tornava necessaria, pedimos uma 
verba para concerto do caes ; concerto esse que, si não vem remediar o mal que já se achava feito, 
pelo menos conservaria por mais algum tempo o edificio . 

Foi concedida a verba precisa e agora foram começadas as obras. 
Quanto ao mal escolhido do local, as consequencias não foram melhores, por isso que com 

a pequena ponte que possue a Alfanclega, e quando a maré não é grande, mesmo os pequenos 
lanchões e faluas não podem atracar para descarregar. 

Assim é obra de urgente necessidade, que se estenda a actual ponte, dando-se-lhe mais lar -
gura, ou fazeRdo-se os urgentes concertos de qúe a actrta.l precisa . 
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Esta ponte deve ter a capacidade precisa para uma linha dupla de trilhos e para tres guindastes 
sendo um delles para grandes pesos, e os dous outros menores, mas de system::t aperfeiçoado, para 
dispensar numeroso pessoal que os mova. 

Com a maior extensão da ponte, linha dupla, etc., a despeza não excedera talvez de 20:000$000. 
O serviço que se faz peior nesta Alfandega e com grandes demoras e prejuízos para o com-

mercio que reclama com justiça constantemente, é o da descarga de mercadorias. 
A ponte actual tem dous guindastes, mas só um dolles póde ·trabalhar em vist::t da estrei-

teza della, e ainda mesmo que ambos po::lessem funccionar, não tem esta Alfandega pessoal 
para trabalhar com elles simultaneamente, pois apJnas tem verba escassa para seis trabalhadores. 

Ora o movimento de entradas e sabidas de volumes nesta Alfaudega é no termo médio de 8 a 
10 mil mensalmente ; e bem se vê que seis trabalhadores não são bastantes para as descargas, 
arrumações nos armazens, aberturas e pe-sagem. 

Em occasião de maior s9rviço a Inspectoria da Alfandega é obrigada a aceitar que os con-
signatarios das mercadorias auxiliem o serviço com empregados seus, o que· de certo não é muito 
legal e póde dar legar a abusos quando h ou ver descuido. 

3. o O alojamento dos guardas e remeiros desta Alfandega acha-se encravado entre os dous 
armazens que ella tem, pouco espaçoso, baldo de ventilação, repleto com os accessorios das em-
bàrcações, e muitas vezes com mercadorias que não foi pos.sivel accommodar nos armazens ; são 
intuitivos os inconvenientes que nos têm feito reclamar constantemente providencias. 

Um descuido da p::trte dos guardas e remeiros, que alli dormem, póde fazer um incendio, cujas 
conse:ruencias desastrosas não é preciso encarecer. 

Não existe nest a cidade, nem publica nem particular, uma bJmba para apagar incendios . 
Assim, a nosso ver, dever-se-ha com urgencia preparar um alojamento para os guardas, que em 

local melhor possa preencher os fins de melhor fiscalisação, e que não traga o e.iificio ameaçado de um 
incendio e de outros inconvenientes que são de esperar com a permanencia, durante a noite, de pessoas 
dentro do edificio da Alfandega. 

4. o Os dous armazena que tem esta Alfandega já não são bastantes para as nec essidades do com-
mercio local. 

Ha occasiões em que elles se acham por tal fórma repletos de m2rcadol"ias, que é com difficuldades 
immensas que se podem separar aquellas que têm de ser conferidas, e outras vezes os volumes são 
arrumados nos corredores em todos os cantos disponíveis, até mesmo sobre a ponte aquelles que não 
soffrem muito com a acção do tempo. 

O commercio augmenta todos os dias, e em breve não chegarão os armazens absolutamente para o 
movimento commercial; assim, pedimos que, desd J ja, e como medida imprescindível, sejam construi-
dos dous armazens, cuja necessidade é intui tiva e urgente . 

Esta Alfandega, que no exercício passado teve o rendimento de 400:000$, no actual ja se acha com 
o reJB.dimento de 540 :000$, e tudo leva a crer que o rendimento excedera de 700:000$; este maior ren-
dimento tem por base a importação, que como consequencia traz o maior movimento da Alfandega. 

Estas são as quatro medidas mais urgentes que entendemos dever pedir para o bom andamento 
desta Repartição, e esperamos ver realizadas pelos esforços da patriotica Commissão Parlamentar de 
Inquerito, com cuja benevolencia contamos. 

Quesitos diversos 
2 a parte 

Quesito 1o 

O nosso commercio intermediaria de importação e exportctção luta com difficultiades que podem 
ser removidas por medidas legislativas e administrativas. 

Quaes devem ellas ser 1 
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E' facto que o commercio de importação e exportação de algumas provinci:a.s luta com extremas 
difficuldades . 

Assim, o desta província tem contra si difficuldades de ordem material que podem ser r emovidas 
por medidas legislativas . 

f. o Existe entre a barra e o porto do Desterro um taboleiro composto de lama ou lôdo, que veda a. 
entrada ou subida para o ancorado aro dos navios cujo calado seja maior de 13 palmos. 

Assim, a navegação só póde ser effectuada por navios paquenos e daquelle calado, e por isso a 
directa por paquetes ainda nã0 se estabeleceu aqui. 

Só vindo a este porto navios de porte pequeno o frete das mercadorias importadas e exportadas é 
muito maior do que si pudess.em vir carregat• grandes navios ; e d'ahi a falta de maior desenvolvimento, 
principalmente na exportação, por isso que, srmdo a maiot• exportação desta província de cereaes, roer_ 
cadorias estas de paqueno valor, precisam ter condições muito favoraveis para que dê algum lucro a sua 
exportação, e para que possa lutar com vantagem com os importados do estrangeiro ou serem exportados 
para elle. 

E' sabido que esta é uma das províncias para onde já existe uma corrente de immigração esponta-
nea, e por isso todas as medidas para facilitai-a devein ser decretadas ; assim, a navega ção directa entre 
este porto o os da Europa viria iRfluir muito na navegação; e para isso basta a abertura ou profanda-
mento do canal, visto que, segundo nos informaram, companhias inglezas e allemãs esperam só esta 
medida para trazerem aqui seus vapores, sem ó mini mo dispendio para os cofres publicos. 

Os commerciantes d'aqui importam e exportam a maior parte de suas mercadorias sujeitando-as a 
baldeações nos portos do Rio de Janeiro e Montevidéo, e o frete e custo da baldeação é tão grande destes 
portos para aqui, como da Europa para elles. 

Além disso, ha muitas mercadorias que, já pelo seu pequeno valor, já pela sua qualidade, não 
podem soffrer baldeações, ou porque o seu custo não comporta a despeza, ou porque a avaria produ-
zida nas baldeaçõ 3s dá grandes prejuízos. Assim, o commercio não se anima, o que não ac onteceria 
com a naveg ação directa. 

A des,Jeza com esta obra, .segundo pessoas competentes, será pequena, muito pec1uena mesmo em 
comparação com as vantagens que se poderão colher. 

2. 0 Os direitos de 5°/o sobre a firinha de m1ndioca , principal prodacto da lavoura desta província, 
são bastante el evados para elle, visto que é uma mercadoria que pouca exportação tem para o estran· 
geiro e que conviria augmentar, ou declarando inteiramente livre de direitos, ou reduzindo estes 
direitos a 2 °/0 , quando muito . 

O prejaizo talvez não attingisse em todo o Imperio '' 20:000$000 . 
3. 0 Já dissemos que a c reação de um banco, caixa filial ou autorização á lhesonraria para. fazer 

diversos movimentos de fandos, e emprestimos sobre certas quantias, era. medida imprescindível para 
maior movimento do commerciu desta província, e portanto não repetiremos o que dissemos para jus-
tificar a nossa asserção. 

4.0 Deve ·se inaugurar nesh província, por todos os meios, uma prJpaganda em favor da cultura do 
arroz, trigo, canna e fumo, productos esses que deviam substitair a farinha, cujos proventos insigni-
ficantes têm sido sempre a caasa do atrazo desta província . 

5. 0 A decretação de garantia de jaros ás emprezas que quizessem fandar engenhos centraes de 
assucar nas proximidades das colonias de Joinville, Blumenau, Tubarão e Itajahi, podem concorrer 
muito para augmento da prodacção e exportação desta província, e consegainte augmento da sua im-
portação . 

6. 0 Já dissemos, e r epetimos que uma das causas det ~ rmi nadoras do desanimo do commercio desta 
província, foi a tarifa especial para sua vizinha ; assim o seu commercio mais importan te, o central e o 

. do sul, importa e exporta quasi a totalidade de suas mercadorias daquella proviu ~ia não só com prejuízo 
das r{>ndas geraes arrecadadas nesta, como das provinciaes. 

Sobre este ponto a opinião é unanime nesta praça, e todos conhecem e reclamam contra este estado 
de c ousas . 

34 
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Eis na nos sa opinião as principaes medidas para o ma-s:imo desenvolvimento do commercio desta 
província, medidas estas que só pot· si determinarão om curto prazo um augmento, que será ptt.nl 
:~dmirar. 

O commercio de importação e e-xportação desta província está preso, mas tem em si. elementos 
fortes de expansão, e bastará a abertura de algumas valvulas para que elle tenha a vida e vig·or que lhe 
falta actualmente . 

Quesi-to so 

O commercio a r talho não se póde chamar propriamqn:te nacional ; pois que nelh prepondera o 
elemsnto sstrangeiro . 

O commercio em grosso ou de importação e quasi exclusivo dos estrangeiros. 
O no~so patriotismo ntio nos leva a condemnat· em absoluto tal estado de couqas , mas não dei:s:amos 

de reconhecer o prejuízos que advêm ao paiz com isso. 
Que o commercio em grosso s jà feito, quasi na totalidade, por estrangeiros, é natural, mas pelo 

menos no commercio a retalho, o elemento predominante devia ser o nacional. 
O bra.zileiro está sujeito a pesa~los onm, a. que o e~trangeiro não está, e em compensação devia ter 

certas regalias que o estrangeiro não tivesse. 
Quando, porém, por todos os meios chamamo> a immigração, quando se adaptam medidas para faci-

litai-a, n<'ío parece de conveniencia tirat• ao estrangeiro, absolutamente, o dil'eito de negociar a retalho; 
o que convinha era fazel-o págar mais caro esse direito, e esse tributo viria de certa fórma compensar 
os o nus a ciue elle não está sujeito. 

No commercio está a base de progresso das nações, à sua civilisação, industrias, agricultura, etc., 
e o pequeno commercio, ou, dizendo melhor, o commercio a retalho, é o mais proprio para diffundil-as. 

Todas as medidas que forem adoptadas para promover e animar o pequeno commercio virão em 
grande proveito do paiz. 

Al(Ím disso, o commercio exercido pelos brazileiros trará a vantagem de conservar no paiz os 
enormes capitaes que emig ram anuualmente com seus donos, qu-:~ vão em suas patrias descauçar e gozar 
daquillo que d'aqui tiraram . 

O estrangeiro paganào maior taxa paril e:s:ercer o comm"lrcio, teria o desejo de se naturalizar 
para se furtS.r áquella desigualdade, e d'alli só podiam vir proveitos ao paiz. 

Quesi-to 4o 

Nada podemos dizer sobre este quesito. 

Quesi-to :;o 

Quanto a esta província, é lastimavel o estado de sua viação publica. Tudo, precisa ser feito, 
só temos caminhos naturaes. 

ão podemos entrar no desenvolvimento desta materia, já porque seria excessivamente longo o 
que teríamos de dizer para justificar o nosso modo de ver neste ponto, já porque não somos prolissio-
naes, e nossa 'opinião podia pe~car pela base ; deixamos, portanto, esta tarefa aos competentes. 

Quesi-to 6° 

E• verdadeiramente lastimavel o estado precai·io em que se acha a marinha mercante nacional, 
hoje quasi que ella não existe, e em breve ella desapparecerá inteiramente, si as leis que regem tal 
ma teria não forem reformadas . 

No emtanto não se póde negar que a marinha nacional já teve sua época de vida, antes de 18136. 
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Não foi só o navio brazileiro que dea3-ppareceu, com elle baquearam os estaleiros particulares, os 
artis tas que viviam de construir ; os armadores e os marinlieiros . 

Hoje não se encontram estaleiros, os arma1ores compram um ou outro navb ~atrangeíro que 
naufraga nas costas do Brazil, remend\l.m- o, arvoram nellEl o pavilhão nacional; construcLores aó se 
encontra nos arsenaes de guerra, marinheiros apenas os pescadores e os tripolantea de larwhaa, e 
faluas de navegação costeira . 

A livre cabotagem, foi a no.~so ve1· a causa dessa.s calamidades . 
Nesta capital onde não existe quasi a industria fabril , houve tempo que possuiu tres estaleiros em 

boas condições; em qu e tinha mais de 20 navios que podiam e faziam a grande cabotagem e mesmo a 
navegaçã.o de longo curso. 

Os iRstüat·es, não tendo grandes terrenos a lavrar, bu>cavam recursos largos na navegação e 
construcção ; e é facto que possuirdm um~ rnadnha propria muito r .3gular . 

Hoje não existe nada disso, tudo d~sappareceu . 

A praça, segundo consta dos ar.;hivos da conservatoria do commercio, só possue um navio que 
póde f.•zer a navegação de cabotagem, e esse mesmo é um navio inglez, que, tendo naufragado, foi 
arrematado e depois reconstruido . 

Além desse navio só existem pequenas lanchas até o porte de 30 toneladas que fa.zern a navega.ção 
costeira e fluvial. 

E como não ser assim? A construcção estrangeira, por todo 3 03 motivos, é mais barata que a nosaa; 
os marinheiros percebem salarios menores, por is>o que elles são em t,rrande numero, e depois 03 

navios estrangeiros são encontrados em grande numero em qualquer porto nacion~l, e aeeitam fret<Js 
mais baratos; ora, é logico que o commercio, na sua grande parte estrangeiro, obtendo fretes m~is em 
cout"' para suas mercadorias, e podendo o navio estrangeiro em cabotagem entrar em qu.alqúer porte 
nacional, não prefira o navio n acional cujo frete é maior . 

Assim, em no3BO entender, os Poderes Publicos dev"lm proteger , não directament~ a mari a 
na.cíonal , mas indirect:tmente . 

ão convem que ces3e ab3olutam'Jn te e de um mome:ato para oul:ro a na.vegação por cabotagem 
de navios estrangeiros ; por is3o que, não nos achamos preparados para substítuil- os por naciorues .; 
é preciso, porém, sobr ecarregai- a de certos onus, retirar lhe certa~ franquias, de fórma que , a marinha 
nacional possa ir desde já lutando, senão com vantagem, ao menos em igualdade de circurnstancias . 

Ce7to3 materiaes destinados á construcção d~ navios, e proprios para seu u<>o, deviam gozar d"l 
r educção nes r .;;spectivo-; direitos de importaçã0. 

Os es taleiros de cons tr ucção nã0 deviam estar sujeitos a n enhum imposto, e deviam gozar mesmo 
de certa.s franquias; certa classe de empregados nelles deviam ter isenções. 

Os pre::nios hoje dados aos constructores de navios, devem ser maiores, e offerecidos a offi.cina ou 
estaleiro que CfJUStruir annualmente um cer to numero de navios de i OO toneladas para cima . 

Além disso o Governo póde nobilitar o armador que possuir um certo numero de navios construidos 
em estaleiros nacionaes . 

Os navios estrangúros quando passassem ao domínio nacional não deviam e3tar sujeitos a nenhum 
imposto . 

O navio para ser r eputado brazileiro , não só devia ter todos os selli! officiaes b~azileiro.: , mas ainda 
mgtade de sua tripolação . 

Por em1uanto devia ser limitad!t a naveg.J..ção por cabotagem e-trangeira, w aos portos onde 
houvessem Alfandegas . 

Devia existir uru imposto de ancoragem para este:, além do de pharóes, e ser exercida. sobre elles 
maior fiscal i sação. 

Os fretes d:>3 nã.vios estrangeiros d'lviam pagar maior taxa de S}llo, e o modo de verificação da 
exactidão do frete declarado devia ser determinado em Lei. 

Não convem as subvenções ás companhias de vaporas nacionaes e estrangeiras .; essa'! sub-
venções s6 aproveitam :i.s companhias ricas e p'JderoJa.s, e nada aos pequenos arma:lo.res, qne, no 



· ~268-

nosso entender, são os que mais podem concorrer para' o engrandecimento da marinha nacional: 
e taes subvenções concorrem muito para· ·que esta não possa lutar com aquella. 

A protecção à navegação a vapor deve ser outra e não a directa por meio de subvenções. 
Eis o que entendemos dever dizer s)bre es te assumpto. 
Pedro Caetano Martins da Costa, lnspector da Alfandega.- Jose Theodoro da Costa, lnspector 

da Thesouraria. 

Considerações sobre o ~ 3° (Tarifa) dos Quesitos formulados pela Commissão 
Parlamentar de Inquerito 

Qtwes sc1o os au,qmentos ou dim inuição de taxas a que póde e deve dar lagar a revisão da 
nossa Tàrifa? 

Temos de antemão a declarar que não podemos apresentar resultado de estudos profundos, como 
o exige a materia ; falta-nos de um lado o tempo, e do outro, mais solidos conhecimentos da sciencia, 
que entende com a Economia Nacional. 

Assim, as nossas reflexões constituem apenas dados, que uma pratica de muitos annos como 
importadores, nos fornece. 

Limitar-nos-hemos, pois, a alguns artigol!l principaes. 
Occupando-n.os em demonstrar quae·s os pontos da Tarifa actual, carecentes de reparo, seja-nos 

licito anticipar a idéa, com relação ao <q~esito n. 4. 

Quaes os p1·e(eriveis, os di?·eitos ad valorem, ou os direitos especificas? 

Opinamos p3los ultimos. 
E' certo que, à primeira vista, os direitos ad valorem podem parecer de mais facil fiscalisação, 

julgando-se mais acertado pagar cada genero certa porcentagem sobre o seu valor; mas onde iria o 
fisco buscar garantia á legitimidade das facturas que lhe fossem apresentadas 1 

E' evidente que o commercio licito ficaria sempre exposto a pagar maiores direitos do que aquelles 
que não escrupulisassem em exhibir facturas menos verdadeiras. 

Em todo caso pensamos que a Tarifa deve ter em vista : i .° Favorecer o consumo dos generos 
de primeira necessidade ao lavrador e classes operarias, augmentando a porcentagem dos artigos de 
luxo ; 2. 0 Defender a industria nacional, que, no primeiro estado de seu desenvolvimento, carece 
de medidas contra a concUl'rencia estrangeira . 

Entrando no assumpto, devemos mencionar em primeiro lagar o herosene, que, fóra de duvida, 
não póde deixar, pelo seu consumo extensíssimo, de ser reputado genet•o de primeira necessidade. 

A Industria Nacional nada soffrendo com a introducção desta mercadoria, não ha motivo para 
sobrecat·regal-a com o pesadíssimo imposto, que paga . 

De feito, pelo art. 173 da Tarifa está elle sujeito á taxa de 60 réis por kilogramma, calculada 
á razão de 30 o/o ; porém, como melhor se verá do quadro junto, que organizámos para melhor com-
prehensão de nossas considerações, no n. i, paga elle uma porcentagem superior· a 60 o/o, ainda assim 
não se faz endo cabedal, como pa:·a os demais productos, dos direitos addicionaes . 

Não reputamos de primeira necessidade a farinha de trigo, póde o pobre passar perfeitamente 
sem ella; desde que conta com os productos do paiz. 
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Entretanto tributa- a o art. 108 em 10 réis por kilogramma, razão de 10 °/a, muito baixo de si; 
nosso quadro, porém, mostra, sob n. 2, que a taxa real é de 5°/o apenas. 

Depois destas ligeiras reflexões com referencia a dous generos de consumo mui to ex tenso e, na 
nossa opinião, tributados menos regularmente, dirigimo-nos a classe mais importante da Tarifa, a 

CLASSE 15• - Algodão 

Os riscadinhos são pelo art. 523 classificados assim : 

Até 12 fios . .. . ... .. . . .... . .. .. .... . ... . . .. . . . .. . 600 róis por kilogramma 
Mais de 12 fios .. . .. .. ... .. .. . ... . .. . ..... ...• ... . 1$200 » » 

E' difficil comprehender a razão por que a mesma fazenda, unicamente pelo facto de ter mais 
alguns fios, deva pagar o duplo. 

Bas ta, porém; ter algum conhecimento das tantas, inteiramente diversas, qualidades de fazendas, 
que hão de ser consider:il.das riscadinhos, par.a r econhecer a insufficiencia da classificação . 

A nosso ver os riscadinhos de algodão devem ser divididos em duas classes : 
1. a. Grossos, proprios para camisas de trabalhadores . 
2.a. Os apropriados para vestidos, imitando os tecidos mixtos de lã e algodão (imitação do poiZ 

de cMvre) . 
O quadro junto mostra : 
Sob n. 3, que riscadinhos grossos até 12 fios p'l.gam de direitos 26 °/a; sob n. 4, que os de mais de 12 

fios pagam 44 1/3 °/ai sob n. 5, que os proprios para vestidos, até 12 fios, pagam 18 1/10 of0 • 

D'onde resulta : 
1 . o .Que os riscadinhos proprios para vestidos podem supportar um augmento de taxa, que 

pôde ser : 

Até 12 fios .. .•. ... . .. .. •. . ... ... .. ..... .. . .. 900 ou 1$000 por kilogramma 
Mais de 12 fios . .. . . . . . .. . ....... . .... . .. . . .. . . 1$200 » » 

2 . o Que os riscadinlws grossos proprios para camisas, de mais de 12 fios, se acham muito sobre-
carregados, desde que pagam mais d~ 800 réis por kilogramma . 

Art. 499. - Espartilhos. - Mostra o nosso quadro, sob n. 6, a elevadíssima porcentagem que 
paga esta mercadoria. . 

Podendo, porém, apparecer de qualidade muito superior , diffic ul tando assim a classificação, pen-
samos que seria conveniente a imposição ad vaZarem. 

Art . 502.- Fustões , musselinas e setinetas .- Si se póde r eputar regular a taxa de 1$500, 
que pagam algumas qualidades destas m ercadorias muito finas, for ça é confessar qlle é insupportavel 
a que opprime as qualida:les inferiores . 

O nosso quadro deixa ver que : 

n. 7) 
n . 8 ) 

fazenda boa pagou . . . . .. . .. . . . . .. .. .... . . . . . .•. . . ... .. . 
>) r egular )) 

n. 9) >) baixa >) 

e n . 10) finalmente, musselina r egular pagou ... .. . . . . .. • .... •. . . .... 

40 1/2 of0 

52 2/3 of0 

72 °/o 
58 °/o 

E' preciso accrescentar que inclusas em porcentagens tão elevadas acham-se fazendas lisas , que 
apenas contam l is tras de uma especie de trançado . 

Nô3 mesmos tivemos occasião de submetter a despacho mercadorias desta especie, de qúalidade 
muito inferior , por isso que eram muito ralas; entretanto não foram classificadas para pagarem 1$500, 
mas sim como cassa, pagando a taxa ele 2$500 por kilogramma (art. 487) . 

Nosso quadro sob ns . 11 e 12 deixa ver as porcentagens que tal mercadoria teria que pagar 
(62 1/2 ofo), si fosse clasüficada no art. 502, e que, no emtJ. nto, pagou 104 °/o, pelo referido art. 487. 
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Nas mesmas condições estão as mercador ias. do art. 523 - Riscados lavrados, adamas -
cados, etc . 

O n.. 13 do guadro junto indica a porcentagem ( 64 1/4 °/o) que soffr·eu um 1·iscado lavrado desta 
especie. 

E' muito difficil fazer-se uma boa classificação com respeito a estes dons at·tigos da Tarifa 
( ns. 502 e 523). 

Opinaríamos quo a classificação fosse feita assim: 
Riscados l avrados, panninhos brancos , lisos, com listras de fustão e semelhantes, a 1$ por kilo-

grarnma. 
Musselinas e fustões brancos·e estampados, a 1$200 por kilog ramma. 
Art . 515. - Morins estampaclos não especificados (chitas). 
Sobre es te importantíssimo artigo apresentamos dons calculos no nosso quadro sob ns . 14 e 15, 

d'ondc se vê estar elle sujeito a taxas que variam de 51 °/0 a 38 oj0 • 

Devemos dizer que para o estabelecimento da porcentagem ultima, tomámos uma faz enda cara, não 
pela qualidade ou peso, ·senão pelo trabalho da estampa. 

Adaptando um termo médio, dizemos que os direitos não deviam exceder de 800 rs., para corres-
ponderem á razão da tarifa de 30 °/0 • 

Especial menção merece aqui o artigo - blaud1·uck -, conhecido pelo nome de - chita azul -
ou allemã. 

Parece-nos decidida con tradicção com a Tarifa ser o blaudntck classificado como morim estampado, 
pagando i $200 por kilogramma; f?. zenda tal nunca foi panninho ou morim, porém, sómente, panno liso 

estampado . 
IJev eria., pois, pagar pela sua natureza 600 rs .· por kilogramma, conforme o art. 518, que mais lhe 

parece conyir : ficaria assim sujeito a uma porcentagem de 30 °/a , o nosso quadro mostrando, sob n. 16, 
que elle paga actualmente 60 °/o• 

Art. 518.- Panno de algodão crú. 
Pelo nosso quadro, ns . 17, 18 e 19, a taxa actual de 400 rs. por kilogramma corresponde a razõ9s 

que variam de 35 o/o a 45 °/0 e não á de 30 °/0 , como diz a Tarifa . 

Ar t. 484.- Riscados entrançados pagam igualmente mais do que a razão da Tarifa ; o nosso qua-
dro, ci"tando uma qualidade r egular, apresenta no n. 20 a porcentagem de 41 o/o• 

CLASSE 16a- Lã 

Limitar-nos-hemos a dous artigos : 
Art . 546.- Baeti lhas e (laneUas de lã são tributadas: 

A lisa a .... .... .•. .. . .............. ..... . . . : . .. ..... . .• ... . 
A lavrada ou entrançada a ......... . ......•... .... .... .. •... 

1$200l 
2$200~ por k ilog ramma. 

Ora, admittindo-se que a faz enda lavrada pague taxa um pouco mais elevadv. do que a lisa, não se 
comprehend9 a razão por que ahi está incluida a entrançada . 

Sob ns. 21 e 22 o nosso quadro apresenta calculos, que dão : 
I" ara a lisa 26 oJ0 • 

>> » entrançada 42 1/2 oJ0 • 

P elo que, parece que, pagando a pr imeira 1$200, a segunda não devia ser tl'ibutada coni mais 
de 1$400 ; pensando ainda nós que a propria :flanella lavrada não deve ser sujeita a taxa superior 
a 1$€i00 ou 1$800. 
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Art. 556 .- Casimiras e cassinetas singelas.-Não podemos julgar acertada a reunião destes dons 
artigos n'uma só taxa, e achamos muito m9lhor a classificação em separado, como a fazia a Tarifa 
de 1874, pela qual pagava a cassineta 900 rs. por kilogramma e a casimira 2$200 . 

Do nosso quadro sob n. 23 cousta que a cassineta , meia lã, fica tributada com 42 1/2 °/o. 
Julgamos, pois, que Stl devia estab 3leaer para as ca>sinetas a tJ.X1 de 1$100 por k ilogramma , ou 

incluil-as na classificação das flanellas, nunca, porém, na das casimiras. 

CLASSE 25a - Ferro e aço 

Art . 805. - Fechaduras . - Pensamos ser muito insufficiente a classificação da.s mercadorias que 
se contam neste ar tigo . Somos d3 opinião que deve-se estabele~e r tres distincçõe3, a sa.b3 r : 

N. 1.- Fechaduras para portas . 

~ 
a) De uma ou duas voltas , sem trinco ou com trinco de ferro ..... .... . . 
b) Com tr~nco de vidro, de porcelana, latão ou metal semelhante .. •.. ... 
c) Com trmco de metal fino ou de segredo ....... . .•.... ... ...... .. .. 

N. 2. - Fechaduras para gavetas -e armarios. 

180 r~ . 

300 rs. 
600 rs . 

~ 
a) Todas de ferro e com uma só volta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 !'S. 

b) De duas voltas ou com chapa> de latão.. .. .. ..... .... .... . ... 500 a 600 rs. 
c) Com seg redo . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 800 rs. 

N. 3. - Fechaduras para bahús e caixas . 

\ a) Todas de ferro e com uma só volta .......... . . .... .... .. .. . 
Í b) De duas vol tas ou com chapa de latão . ..... ... . , . .. .. .... . . 
, c) De segredo •......... .. . ... .• .. . . ... . ..... . . . .... . . .. . .. . . 

250 rs. 
400 ra. 
600 rs. 

A razão de3tas modificações resulta da differença da quantidade do material empregado nas de 
uma e outra especie. 

O quadro junto sob ns . 24 a 27 off'erece curiosas observações a respeito. 
Pelo que di?... respeito aos puxadores, tr.incos e t1·anquetas para portas e gavetas, entendl.lmos que 

deviam ficar setjeitos á mesma classific tçã.o, que esboçamos para as fechaduras. 

Art. 235. - Sal commum ou de cozinha. 
Está assim classificado : 

Grosso ou impuro ... . . ...•..... .. .. . •. . . . .......... 
Refinado ou purificado: ... ... ... . .....•... .... .... .. 

Livre 
40 réis por kilogramma. 

Desde muito achamo-nos em divergencia com e3sa Alfandega a respeito deste artigo, por pre -
tendermos despachar livre, sal que importamos em bari'icM, das sali nas da Allemanha, e que, si bem 
não seja impuro, nem refinado, é comLudo grosso . 

Temos sido obrigados a despachar esta mercadoria, pagando 40 réis por kilogramma, o que 
importa dizer que havemos pago por ella, como o inlica o nosso quadro sob n. 28, direitos na razão de 
122 8/10 °/0 , incluidas as b::trricas, ou cerca de 230 ° /o do valor do sal sómen te. 

E' isto uma porcentagem intolet·avel e que a nosso ver não póde, nem deve continuar, mórmente 
si, se qu3r tributar, como diz a tarifa, a razão de 10 "/o ! 

Nossa opinião é que sómenLe o sal refina:io deve pagar direitos, tornando-se igualme nte livre, 
de par com o impuro, o claro gt·osso das salinas. 

A não ser, porém, possível is to, entendemos ainda que de necessidade é craar-se uma terceira 
taxa para o sal g rosso cl«ro das salinas , o qual, p 'l.ra correspon,ler a uma taxa de 10 °/o , não devera 
pagar mais de 3 réis por kibgrll.mma . 
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Um artigo que ahi está a merecer desvelada attenção doa Po1eres Publicos é o arroz, achando- se 
o nacional em condições de não poder quasi soffrer a concurrencia que, dentro do paiz, nos vem fazer 

o arroz estrangeiro ! 

Como catharinenses não podemos deixar de fazer ligeira menção das consequencias fataes que 
para o commercio desta Província trouxe a concessão da tarifa especial para o Rio Grande do Sul, 

a qual, sem ter levado ao desta o minimo au::!:ilio, porque o contrabando continua da mesma fórma, 
segundo se deprehende do clamor geral alli erguido, suffocou o nosso -commercio licito das duas zonas 

central e sul. 
Os commerciantes estabelecidos em taes paragens vêm-se inhabilitados a fazerem concurrencia 

aos contrabandistas da província vizinha, que, sem s'ltisfazerem a differença das taxas, passam para 
esta generos em grande quantidade. 

Privada no Norte de um terreno fertil, e que por todas as considerações lhe pertence, exposta no 
centro e sul ao contrabando, que faz em larga escala uma província rica e importante, favorecida, de-

. mais, por uma tarifa especial, imagine-se o presente que desfructa Santa Catharina como o futuro 
que a aguarda ! 

Por ultimo, não podemos deixar de mencionar a circumstancia importantíssima do mau estado 
da barra principal do nosso porto. 

Magnífico por sua natureza e situação, pena é que lhe difficulte a entrada a navios de re-
gular calado a existencia de um banco de todos conhecido vulgarmente pelo nome de Tabrrleiro. 

Navios de ii a 12 pés ahi são obrigados a encalhar, occasionando, com o allivio parcial de 
cargas, despezas que não são para desprezar. 

Fechado por esta circumstancia o porto aos vapores do estrangeiro, são ainda a melhor parte 
das mercadorias importadas da Europa sobrecarregadas com as despezas de baldeação no Rio de 
Janeiro. 

O que é tanto mais para lamentar quanto de facil remoção se nos figura o inconveniente. 
Por esta causa e pela importancia que ligamos ao assumpto, que, a nosso ver, não póde 

ser mais interessante do que é a esta Província, animamo-nos a chamar para elle a esclarecida 
attenção da Illustre Commissão Parlamentar de Inquerito, esperando que o examinará conve-
-nientemente, propondo em seguida as medidas que á sua grande sabedoria parecerem convenientes. 

Santa Catharina em 5 de Março de 1883. 

CARL HOEPCKE & C.• 
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TARIFA 

~ 

custo 
em moerra nacional 

OBJECTO custo I --
em moerra estrangeira A 22 d in glez 
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i 173130 % i caixn kcrozcno, Doll. L - !,20 ........... .... ...... .. Doll. 
2 IOS iO % i barrica f:ll'inha do tr igo, Doi!. 5 i/2 ·- 7.. ........... • 
3 • I "-90 voças ri scad inho liso. até fios 12 ... . • •.• ... . •.•... . • Mrk. 
~ a23 1 9~ tht as dito d1 to at? ma1s do 12 lws ......... .. ..... .. . • 
~ ~ 2o dita s dito dito ate i2 fios................ ... .. • . .. .. • 
6 1,99 30 % i espartilho, Mrk . 2 até r,.... .. ... ..................... , 
7 \ " 20 poças fn stii o b ranco liso .................. .... .. ...... ~ 
8 20 dita s dito dito dito .. ......... . ........... .... ...... · ~ 
9 502~ 20 ditas di to dito dito .. .. .................. ....... ...... ,e 

:!O 1,:1 ditas mou ssolina .... ............................ ... . :e 
H - 30 ditas, sa ti11 stJ'ipes ..... ... ... , .................... .. :C 
12 1,87 - 30 ditas dito dito .... ............... ...... .... · . ...... . :e 
13 o"23 ~ !6 ditas , laãqu a rcl (•Jscadinho lavrado) ...... .. .. ....... MJ!; 
1~~ 515 j 230/~ d1 tas cl11ta 27 a _28 d1to ....... ...... .. ............ e 
b !~!/~ ri I tas drt ,t dita dJta ..................... .. ... .... :C 
iG 517 ~UU/2 drtas Llaudruck .... ..... .... .. ... .. ... .. .. .. .... ~ ! 1k. 
i7 ! '•68 d1t.1 s panno do a lgodão liso crú ... ..... ........... ~ 

'

.

1 

18 5!8 3ti6 li1Las thto <h to tl!to tlito ..... .. . .. ....... ....... .. ... :e 
19 1,6 ditas dito dilo d1to tlrto ..... ........ ... ..... ........ J~ 
20 t.S!, 30 %1 j0 d1tas I"I SCU <lO entran çado .. .... ................. ...... C 
21 M6l 30 ditas fl anc ll a do lfi lisa . . .... .. ..... .... . ....... .. ... . Nrrk. 
22 W ditas dlla d1la entran çada.... ....................... • 
23 556 80 dt tas cassin o La do i/2 Jã... .. . .. .. .. .. .... .. . . .. .. .. • 
2;. ( 10 duzias rio focliat!uras do ferro para po1ta, com tnnco • 
25 •. 0.) 25 ditas ditas dllo dito dtto ...... ... .................... ~ 
26 " 0
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lllm. Sr. -Inspector da Alfandega.- Os abaixo assignados, commerciantes desta praça, ligando 
toda a importancia aos quesitos apresentados pela Commissão Parlamentar de Inquerito, sobre a. 
magna questão de nossa tarifa aduaneíra, reconhecendo a solicitude do Governo Imperial, da 
mesma Co=issão e de V. S., para assegurar tão grande interesse como sóem ser : proteger o 
trabalho nacional, dando incremento ao commercio e industrias sem prejudicar o fisco, lamentam, que, 
de um lado os acanhados conhecimentos . economicos de que dispoem, e falta absoluta de dados esta-
tisticos, de outro, o limitado tempo para estudarem mataria tão séria e transcendente, os impossibilite 
de responcler aos quesitos propostos, de um modo satisfactorio e util para os vitaes interesses do paiz. 

Comtudo, os abaixo assignados, movidos pelo desejo de serem uteis á .sua patria , :;mimam-se a 
manifestar sua humilde opinião com referencia a alguns dos quesitos formulados pela Commissão 
Parlamentar de Inquerito, como abaixo se segue : 

TARIFA 

Terceiro quesito 

O augmento ou diminuição da taxa deve ter em vista o preceito aconselhado pelos factos e pelo 
bom senso : defender, anima-r e fomentar a producção nacional, tributando os artefactos similares aos 
nossos, pelo menos 60 °/o e isentando de direitos a materia prima de que carecem as industrias do 
paiz. 

Quarto quesito 

Parecem preferiveis os direitos especificqs por ser natural que as mercadorias tributadas paguem 
segundo sua especialidade e valor real, sendo notorio que, algumas podem supportar maior taxa que 
outras, e que da desigualdade do imposto resulta g·ravame e prejuizos, tanto para o commercio e 
industrias como para o proprio fisco. Qualquer que seja o systema preferido, os abusos hão de dar-se 
sempre, porque a luta entre o contribuinte e o fisco, só cessará quando deixar de existir a causa-
a imposição - ou quando não valer apenas a resistencia e a fraude. 

Quinto quesito 

E' possivel por uma bem pensada revisão na Tarifa, augmentar a renda do Estado, sem augmentar 
os actuaes onus do nosso commercio e industrias 1 Sim, protegendo e animando a producção 
nacional, tributando a~·tefactos estrangeiros similares e isentando a materia prima de direitos. 

O ensino profissional diffundido pelas classes trabalhadoras e activas, e ·a viação, farão o resto. 
Não vemos outro meio de augmentar as rendas do Estado. 
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Sexto quesito 

As consequencias das fre1uentes reformas d) nossas Tarifas e faJta de sua fixidez tem sido 
ftmestas para o commercio e -Índustrias do paiz. 

Nem podia deix tr de ser assim, porque uma materia tão complic:ada, e complexa como é a tarifa 
aduaneir<t, es tá sujeita a le.is impel'iosas e a circumstancias esp~ciaes , que não se infringem impune-
mente nem se resolvem a capricho, commettençlo-se os maiores àbsurdos. 

Não_ temos dados e informações sufficientes para sabér qua es das reformas effectuadas nestes 
ultimas vinte annos maiores inconvenientes tem trazido. Segundo a experiencia, parece fóra ?e duvida 
que a Tarifa de 1874, pelas suas anachronicas e ínexactas disposições, foi uma das ·que maiores 
inconvenientes tl'ouxe. 

·A Tarifa de 1879, com quanto não fos se francamente proteccionista, havia conseguido fixar, 9 
valor real de gra\lde numero de productos, e assentar sobre esse yalor com toda a esactidão, verifi-
cando- se o imposto na pl'oporção por_ lei estabelecida. Tinha obtido classificações consentaneas com os 
progressos da industria, de modo a expm·gar a t ·trifa brazileira de verdadeiros absurdos de que estava 
eivada. Pelas modificações que a Tarifa actual fez na d(l 1879, todos esses melhoramentos fora ll'\ 
destruidos o restabelecidas as condemnadas disposições da de 1874. 

Se-timo quesito 

Este quesito só por si encerra o problema economico do paiz e tornar-se-hia n ecessario um 
conhecimento geral e completo de nossas industrias, para responder ao pé da lettra! 

~em fallar da inelustria fabril e manuüctureira que soff!·e valente concurrencia estrangeira, temos 
a agrícola que um conjuncto de circumstancias .especiaes ferem, si não de morte, ao menos, dé uma 
prostração semelhante á elo moribundo entre a vida e a morte. 

O axioma- produzir m c:is e melhor p[lra matar a concurrencia estranha, ainda não tem infC'lliz-
mente :applicação ao Imperio em geral, preconceitos tradicionaes e seculares, e falta sensível do 
ensino profissional veda a execução dessa sentença que pC'lsct sobre a cabeça dos povos civilisados. 
A industria agrícola brazileira que luta com tantos obstaculos creados pela ignorancia e indifferen-
tismo ainda desconhece a maxima- mais e melhor I 

Com raras e honr_osas excepções o brazileiro mais idefllish que realista, corre atraz da incognita, 
deixando ao estrangeiro a tarefa de pôr em pratica esse axioma. 

Os direitos ele importação e exportação , que tanto preoccup1m o cerebro inglez, americano, 
fr:J.ncez e allemão, impoem estudos e cuidados que se antepoem á emigração fantastica de um, povo 
inter-tro pical. 

Não é só o café, algodão e assucar que devem merecer a attenção dos nossos legisladores e est<J. distas. 
Esses artigo~ são dignos de toà.a a protecção, mas por serem os principaes não podem fazer esquecer 
outros que, si não são a base, são pBlo menos o complemento da producção nacional. 

Os cereaes representam no paiz uma industria digna ele protecção e sério estudo. 
A grande lavoura não póde prescindir desse auxiliar, para alimentação ele suas fazendas. A pe-

quena lavou ra impõe-se á sua cultura como a nnis propria para os limitados t• ecursos de que dispoem. 
Mas não é só ahi que está a importancia ela cultura dos cereae>, sua base repousa em terreno 

mais soliclo. Elles prest.am-se melhor, não só para a pequena lavoura, como tamb em para o trctbalho 
livre. E mquanto a divisão elo trabalho agricola não fàr uma realidade no paiz, emquanto o lavrador 
brazileiro fàr sobrecarregado com o duplo serviço de fabricante e agricultor, a lavoura dos cereaes sera 
preferida pelo trabalhador livre, e um elos attl'activos á emigração para o Sul do Imperio. 

Entendemos, pois, que o arroz, milho, feijão e farinha ele mandioca, principalmente nas províncias 
elo Sul, são artigos dignos ele protecção e que não devem pagar imposto de exportação superior a 
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3 °/o, elevando-se a taxa sobre os mesmos artigos importados do estrangeiro -de 50 a 60 °/o -que 
deve ser supprimida temporariamente em occasiões de calamidade publica. 

E' uma medida de alto alcance economico , porque é preciso considerar-se que o Sul não é só o 
celleiro do Imperio ; é tambem a r egião preferida pela colonisação estrangeÍl'a. 

Seria de grande vantagem para as províncias do Sul, ciuo o governo geral supprimisse, por prazo 
de dez annos, o imposto de exportação sobre farinha de mandioca, afim de, por esse meio, cre:tr novos 
mercados no Rio da Prata, Chile, Perú, Bolívia, etc. Nossa exportação desse ar tigo para Monte-
vidéo, é tão limitada e insignificante, que nem merece menção, na parte que a suppressão desse direito 
viesse a prejudicar o fisco com a adopção de tão salutar e economica medida. Quanto ao assucar, en-
tendemos que seria de vantagem o estab3lecimento d ~ tres engenhos centraes na província de Santa 
Catharina, nos valles do Tub~rão, município de S. José e no Itajahy, entre a cidade do mesmo nome e 
Blumenau, não só por serem localilades apropriadas paru o cultivo da canna, como por s3rem centros 

·de populações livres, prestaveis para a divisão do trabalho . 
Seria a execução dessas medidas de ordem economica mais um incentivo pat·a attrahir a immigração 

estrangeira, que t:mtos sacrificios tem custado ao Thesouro Nacional. 

Nono quesito 

Em respost3 a este quesito bmbramos que, para facilitar o movimento inter- provincial de fundos 
destinados ao pagamento dos impostos aduaneiros e ás transacçõe s mercantis, torna- se urgent.e a crea-
ção ele caixas fili aes bancarias nas pl'ovincias onde não as ha, ou, na falta dellas, o Governo autorizar 
as Thesourarias, ou crear essas caixas bancarias nas Caixa -; Economicas, facultando emprestimos sobre 
garantias ás casas commerciaes, abrindo com ellas conta corrente. Uma das maiol'es difficulclades com 
gue luta o commercio nas províncias onde não existem ~caixas bancarias é, não só a difficuldacle de 
hvantat• emprestimos paru. suas transacçÕ 3s mercantis, pela falta absoluta ele numel'al'io e retrahimento 
de capitaes, como tambem pol'que, circulando nellas centenas de contos em notas elo Banco do ~Brazil, 

vê-se muitas vezes o commercio em sérias difficuldades para fazer remessas desse meio circu-
lante. 

Decimo quesito 

Par3ce que umr, tal'ifa geral uniforme, fil'mada por lei, convem mais ás circumstancias especiaes 
de nosso paiz; as tarifas convencionaes aproveitam, dizemos, as tarifas convencionaes estab3lecidas 
segundo est ipulações ele tl'ataclos intern[\cionae>, aproveitam aos poderosos em. prajuizo dos fracos ; é 
tornar estes tl'ibutario<> daquelles. 

Estabelecida a tariü gel'al, as concessões que, por meio de tratados, convem obter em bem do nosso 
commercio e industrias, são as que melhor garantirem e defenderem a proclucção nacional. 

O systema proteccionista franco, prudente e sabio eleve prevalecer entre nós . 

Decimo primeiro quesito 

O results.do ela aclopção das tarifas especiaes elo Rio Gl'ande do Sul e Mato Grosso tem sido negativo 
e funesto para o fisco e p:lra o commel'cio, pJrque, tendo os Estados limitl'ophes buixado igualmente o.~ 
direitos nas merc adorias similares, continúa o contt·abando a passar pela fronteira . Accresce ainda, quo 
a desigualdade da tarifa no Rio Geancle do Sul vem ferir o fis~o na propria província de Sant<t Catharina , 
sendo notol'io que grande parte elo commel'cio ele Lages, Coritib.mos e do sul desta província vão sortir-se 
em PortJ Alegl'e, cJmpl'ando as me,·cadorias im port1clas por praço muito inferior aos das casas importa-
doras de Santa Catharina , que pagam dil'eitos pela tari fa geral. 
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Dessa fórma não só soffre o commercio desta província, pela impossibilidade de competir com o 
privilegiado da vrovincia vizinha, como t ambeni o Thesouro Nacional, _ que é lesado em uma somma 
importante, que não podemos calcular por falta de dados. 

D9vido á extensa fronteira que divide as duas províncias, torna-se impossi'\fel a fiscalisação desse 
contrabando acoroçoado pela tarifa especial do Rio Grande do Sul. Não obstante as medidas energicas 
da assembléa provincial de Santa Catharina de 1880 e 1881, para reprimir esse commercio illicito, elle 
continúa ufano e incolume a transpor nossa fronteira! Seria de justiça e equidade que o governo 
geral tornasse extensivo á provincia .de Santa Catharina, os favores da tarifa especial do Rio Grande 
do Sul, caso entenda não dever supprimir o que a experiencia já condemnou como prejudicial aos 
interesses do fisco, do commercio e industrias. 

Decimo segundo quesito 

Não vemos conveniencia alguma na manutenção dos direitos addicionaes, ao contral'io, parece-nos 
conveniente sua suppressão pela facilidade com que se decretam direitos addicionaes, visando apenas 
o augmento da renda e com grave prejuízo do commercio e industria nacional. No caso de serem man-
tidos, entendemos que convem calculai-os por uma taxa conforme as classes das mercador ias . 

ALFANDEGA 

Segundo quesito 

Em nossa humilde opinião, a organização, numero, habilitações, vencimentos do pessoal das nossas 
Alfandegas e Mesas de Rendas, estão longe de ser satisfactorios. O pessoal contando em seu numero 
empregados habeis e activos, não tem o necessario estimulo para reprimir a fraude mercantil, tão 
fertil e sagaz em recursos ! Como vencer tantos e tão encontrados interesses, senão por meio do 
interesse! 

Si ha classe que deva set• bem remunerada é, sem duvida, a dos empregados do fisco. 
Parece-nos que quanto menor o orde nado fixo e maior a porcentagem, tanto melhor para os inte .. 

resses da fazenda publica . 
Tambem simplificando e modificando o systema tradicional de formalidades apparatosas e inuteis, 

poder-se- hia reduzir o pessoal dessas repartições em proveito do fisco, do Thesouro, e dos proprios 
empregados . 

Pessoal h abilitado, bem remunerado e garantido nos seus logares, punido mediante processo, 
constitue, a nosso ver, o meio efficaz de uma boa fiscalisação. 

Quinto quesito 

O empregado, qualquer que seja sua categoria, que apprehender um contrabando, deve ter dous 
terços do valot· da mercadoria apprehendida para si unicamente, sem ser obrigado a repartir o producto 
do seu trabalho e vigilancia com o seu superior . E si o valor do contrabando fôr superior a 10:000$000 
ser condecorado com o officialato da Rosa. 

Estamos convencidos que muito lucrariam o fisco e o paiz em geral com essas disposições , 
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Nono quesito 

Quanto á primeira parte deste quesito, não temos opinião bem firmada por rios faltar dados e 
informações-. 

Com referencia á ultima parte, entendemos que convem crear instituições do ensino profissional 
para .o commercio e industrias, em toda.s . as províncias do Imperio. 

Estamo::; convencidos que com isso muito lucraria o paiz em geral. 

COMMERCIO E NAVEGAÇÃO 

I 

O nosso commercio intermediaria de importação luta com diffi.culdades, que podem e devem 
ser remediadas por medidas legislativas~ Sim. Os direitos de importação interprovincial emba-
raçam e diffi.cultam as transacções commerciaes entre as províncias, com grave prejuízo das industrias 
e da. economia nacional. 

Entendemos que o poder legislativo deve acabar com essa. guerra de tarifas entre as províncias, 
para o bem geral do paiz. 

li 

Subsistem os mesmos inconvenientes allegadoa no quesito acima, e o remedio para tantos males 
está nas mãos do poder legislativo. 

III 

Sim. O commercio a r etalho luta com difficuldades que podem e devem ser remediadas por 
medidas legislativas. O commercio a r atalho deve ser privativo dos brazileiros, unicamente, como 
compensação de outros o nus e deverei que não pesam sobre os estrangeiros. 

v 

O serviço de transportes terrestres; entre nós, principalmente nesta província, acha-se em pes--
simas condições. As difficuldades são tantas que só vendo póde-se formar um juizo encto dellas. 
Esse serviço tem sido, quasi na sua totalidade, feito por:administração geral e provincial. Enten-
demos que os poderes "legislativos e administrativos podem auxiliar efficazmente esse serviço, mediante 
emprestimo ás províncias sobre garantias dellas, fazendo-se os melhoramentos por arrematação e 
com as devidas seguranças, 

VI 

Quanto á primeira parte deste qúesito, temos a dizer que nesta parte do Imperio o transporte ma-
ritimo é menos mau, devido em grande parte aos favores da Divina Providencia, que concedeu á pro-
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vincia de Santa Catharina bons portos de mar . Um uni co vaporzinho, o -S. L ow·enço -da companhia 
de na1regação nacional, corre a costa do extremo norte ao extremo sul da província, duas vezes por 
mez, satisfactoriamente . 

No qu ' se reflt•e aos re ~nltados da libercla le r!o cabotagem concedida a marinha mercante estran-
geira, julgamos que não poliam ser peiores para a inclustria nacional. Falle a cxpericncia e dig·a si 
a clifferença do frete eqtiivale aos innumeros prejuízos que resuitaram desses decretos anti- economicos: 

Quatro cla~s 3 s activa~ e trab:ühadora~ : carpin teiro3, calafates, marinheiros e armadores, desap-
parecoram, com um rasgo de penna, em proveito ele nações que nos desprezam por nossa falta ele pa..: 
triotismo; mas não é só isso, o capital que emigra para o estrangeiro, annunlmente, e que devia ficar 
no paiz, eleve ser toma:lo em consideração . Resta saber si convem reformar esses clccrctos, ou não ~ 

Depois de tanta clecaclentlia, talvez sej a mais prucl<mte, por emqua.nto, manter esses decretos, pro-
curando, por me1Uas legislativas, proteger a nossa cabotagem até que ella possa. competir vantajosa-
mente com a eoürange ira . Assim, sem abalo nem vexame para o e;onsumidor que teria de carre3'ar com 
a alta do frete, conseguir-se-ha montar a nossa marinha mercante . 

Ent2n .lemos qae as medila> lilg- islativa>, n ccessarias ao desenvolvimento do serviço dos transportes 
marítimos e Iltiviaes, entre nós, devem ser inJil'ec tas : isenção ele direitos sobre a matcri.a prima e fa-
vores calculados para animar a iniciativa particular . 

E' sabido quJ os favores directos, aprov3itanclo apenas a limi tado num1ro de felizes, pro :luzem 
atreitos nega ti vos . 

Quanto a medidas de pt·otecção a marinha mercante nacional, julgamos que não haverti um só bra..: 
zileiro digno Jc s~e nome que as não deseje e applauda. Elias devem ser: isenção de direitos, não só· 
sobre a materla prima como sobre todos e qüaesquer direitos a que estão sujeitos os armadores nacionaes. 
Isen tar de set;v iç :.> de guerra os mal'inheiros ele navios mel'cant;s por dez annos, pelo menos; podendo 
senta1~ praça vol untariamente . Tributar a cabotagem estt·angeil'a, de 20 a. 30 °/0 mais sobre os1 

direitos a que es tlío süjeitos actualmeate . Tornar effectivas as disposições do projecto sobre cabo- _ 
tagem, apresentado a camara temperaria em Julho elo anno proximo passado, pelo deputado - José 
Marianno. 

Ent~ndemos que tudo que se fizer no ·sentido ele animar á nossa marinha mercante, será um rele-
vante serviço prestado ao paiz . 

Ent:mjemos mais, que as subvenções a emprezas de navegação nacional e estrangeira é prejudicial 
a nossa. marinha mercante ; é ssmpre um privilegio em proveito de poucos, que redunda em prejuízo 
de muitos . 

Deus illumine aos nossos legisladores e estadistas no sentido de proteger efficazmente a pro-
ducção e o tl'aba.lho nacional. 

Cidade elo DestGt'l'o em 23 de Fevereiro de i883.- Christovão Nunes .- Pi1·es Faria de Malhei1·os. 



Santa Catharina ~m 2 de Maio de 1883 

Illms. e. E:xma. Srs. Presidente e mais membros da Digna Commissão Parlamentar de Inquerito 
s.obre o Commercio. 

Relendo hoje o pequeno e insignificante trabalho, que organizei em resposta a alguns pontos do 
Questionaria formulado por VV. EE:xs., deparei com um engano, e como não me lembre si .o 
corrigi na cópia entregue ao Illm. Sr. Inspector desta Alfandega, apresso-me em fazel-o perante 
VV. EExs., em cujas mãos deve parar aqu.elle trabalho. Eis: no quadro que organizei eu disse, 
sob n. 25 : «fechaduras de ferro para porta com trinco>> quando devera ter dito: « ditas ditas sem 
trinco. » 

E porque me esteja dirigindo a VV. EExs., aproveito a opportunidade, para tratar de maia alguM 
assmnptos, omittidos naquella occasião. 

Refere-se o primeiro á pesadis!!,ima armazenagem dá tarifa actual para os 2o, 3o e 4o mez. 
··Reconheço a razão da disposição respectiVa, porém acho injusto, iníquo mesmo, o de.sénvolvimento 

da intensidade da taxa, que é assim regulada : 

Até i mez : li 0 / 0 do valor of!icial. 
», 2mezes: :1 °/o » » 
» 3 » 1 ~ 0 /o, » )) 
. )), 4 >> 2 °/o » >) 

» 
» 
» 

por cada mez .. 
» » » 
)) )) » 

.. 
Porque é claro, manifesto, que o negociante <iJ.Ue receber suas cargas por um navio de vela em 

porto acanhado como este, onde a descarga se :(az com morosidade propria dos antiquados meios empre-
gados, nunca poderá despachar em um só mez todo o carregamento, e sendo que para conseguil"-o em 
dous, será à custa dos maiores esforços e sacri:ficios ! Ora, nestas condições sujeital-o a uma armaze-
nagem de 1 °/o ao mez já ó muito duro; porém s-i·, acontecer· que lhe cheguem dous navios de ve:~; 
prolongar-se-hão os despachos até o 3o· e alguns até ao 4<> mez ; assume, pois, o facto as proporçõe~ de 
verdadeira tyrannia, porque armazenagens de 2 "/o e mesmo 1 ~ 0 / 0 ao mez sobre o valor of!icial, em 
geral maior do que o valor real, não se póde classificar armazenagem, elh é uma multa! 

Parece-me, pois, que a disposição resente-se do defeito de .ter sido concebida e posta por Iettra,. 
,tendo-se em vista sómente o movimento commercial do Rio de Janeiro, onde o trabalho é fe i to com a 
rapidez, que o permittem os variadíssimos meios de acção; o que não existe nas Províncias peque-
nas como esta. 

Outro assumpto para o qual precisava chamar a esclarecida attenção de VV. EExs. é o referente 
á multa de direitos em dobro pela differença de quantidade de mercadorias, cujos impostos excedew. 
de 50$000, disposição que, redundando em prejuízo do grande importador, póde servir de incentivo d 
fraude com respeito ao peqmmo importador, ou importador em menor escala. 

Com ~ffeito, supponhamos, que este tem a: despachar uma ou duas caixas eom chitas·. Sabendo qú·e 
só pagará direitos em dobro quando a differença da quantidade importar em direitos superiores a 
50$000, o que póde fazel' elle '?- Tenta illudir a fisealisação da Alfa:ndega, diminuindo por exemplo 
25 kilogrammas; si passar, tanto melhor, dirá de si para si; do contrario, que pena soffre elle ~ Ne-
nhuma absolutamente. · 

36 • 
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Entretanto o g1•ande importador submette a despacho uma partida de 60 caixas de chita; elle 
organiza suas notas o mais rigorosamente exacto que <i possível ; tem, porém, a infelicidade de haver 
estado a sua mercadoria armazenada em um lagar humido. Na occasião da conferencia o empregado 
reconhece um accrescimo médio de peso de 1 kilogramm" ( e mesmo ~ kilogramrna já bastava) por 
caixa, e corno esta diffe1·ença c01·respunde a direitos na irnportancia total de 115$200, eil-o pag·ando 
o dobro , isto é, 230$400 talvez pela hurnidade de que se impregnou a sua rn3rcadoria! 

O negociante que acaba de pagar contos de réis multado em urna quantia relativamente insignifi-
cante! E' um vexame. 

Penso, porém, que tal .se evitaria (e acho mesmo justo) si, em lagar da importancia fixa de 50$000, 
fosse arl.optada uma porcenta.Jem, excedida a qual fossem então cobrados os dir eitos em dobro. 

Acontecimentos verificados depois que organizei as primeiras respostas do Questionaria de 
VV. EExs. levam-me ainda a fallar relativamente ás consequencias, que tem tl'azido para esta província 
a tarifa especial do Rio Gt'ande do Sul. 

Esmagàdo o commercio na região da costa desta província ao peso de urna desig·ualdade injusta, 
co~nrnettida pela concessão de uma tarifa especial á nossa l?rovincia vizinha , a'doptou a Assembléa 
PrÇJvincial em 1880 a medida da creação de um imposto de 60$000 sobre cargueiro, que da província 
vi.zinhá conduzissB para a nossa, fazendas ou artigos de cornmercio. 

Ora, àindt que a difficuldale da fiscalisação nullificasse de algum modo esta medida, ella constituía 
acto de contrabando a introducção de mercadorias por fóra das vistas fi~caes, e seus autor'es, além _de 
despezas, a que eram obrigados para trazarem a salvamento os se us generos, r econheciam ter sempre 
suspensa sobre a cabeça a espada da justiça e da lei. 

Mas, por ultimo, a Assembléa Provi-ncial, ara bando com os impostos de consumo, desfechou golpe 
de morte m.quella imposição, que era de ig ual naturezfL, e que fôra creada unicamente para neutralizar 
o effeito ·da falta de qualquer fi ;;calisação havida no Rio Grande em respeito ás mercadorias sabidas 
d' alli! 

Em taes condições aquillo que honteri:J. era um acto criminoso, p'lssará hoje a ser perfeitamente 
legal, e o negoci ·,nte de serra acima, que precisava -lutar com difficuldades para c-:mseguir pàr em casa 
as mercadoJ'ias importadas do Rio Grande, sem ter sutis t'eito a differença das taxas, passará com ellas 
amanhã de cabeça erguida cJ.!ante d >registro fiscal, s3m que alguem o incommode! 

E ' contr·a um tal estado de c ousas que r ·clamo. A injustiça não póJe ser mais clara, nem mais 
evidente . . Os poderes publicas não podem por moào alg um querer uma s!tuação injusta, uma situação 
que esta bel !Ce desig ttaldade entre os habitantes de uma só província, e que. empobreça de modo desani-
mador urna província já pobre. 

Ou a retirada da tarifa esp13 cial para o Rio Grande; 
Ou a e xt~nsão daquella até á nossa prov ·.ncia; 
Ou a adopção de um plano de fiscalisação tal, que li berte o commercio do litoral da pressão esma-

gadora em que se acha . 
Não occnltarei a VV. EExs., que uma boa fiscalisação das mercadorias sabidas do Rio Grande peló 

interior para esta província é muito difficrl. 
Parece-me, porém, qúe si o vendedor de Po r·to Alegre ou outro ponto do Rio Grande foss ~ obrigado 

:no acto da venda a dat· uma nota á rep trtição local d ·t quantidad ' dos volumes, seus numeras e marcas, 
quantid.-Lde e qu fl. lidaie das mercadorias , satisfazendo n 3ssa occasião a differença das ta:xas , como é de 
!ei, muito <e conseguiria. 

Essas repartições dariam uma guia ao n egoci11-nte, guia que acompanharia a mercadoria até o 
u"ltimo· ponto do seu destino. 

Ao mes no tempo o Governo crearia os registros fiscaes necessarios nos limites das du1s provín-
cias, ond ~ s et·~a um ou outro volume. fiscalisado para se reco nhecer si est:i. de accàrdo com a guia . 

VerificuJa a l egitimidade da guia, o empre ado a visaria . . Reconhecida a existenc.a da .fraud_e, 
seria toda mercadoria ·apprehendid '• pertencendo 50 o f., do producto ao apprehendedor. 

A mesma sorte de apprehensão ·deviam ter todas as 117ercadorias, que se procurasse passar pela 
fronteira sem serem acompanhadas da competente guia . 
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Independente deste exarr;e devia ter ao menos mais dous fiscos, um no termo de Lages, e o outro no 
da L'lguna, que, indo visitar conforme lhes parecia conveniente os municípios vizinhos, teriam o 
mesmo direito de verificar volumes vindos da fronteira do Rio Grande do Sul, apprehendendo os que 
não combinam com a guia, os que vieram sem guia e mesmo aquelles acompanhados por guia, porém 
esta sem o competente - Visto - do collector da fronteira. 

Com este plano, penso, a fiscalisação não sõ existiria, tambem teria bom successo, e o pedido do 
commercio do litoral, para justiça e igualdade para-todos, seria attendido. 

Taes os assumptos para os quaes julguei de conveniencia chamar a attenção de VV. EE:'l:s. 
VV. EExs. se dignarão tornai-os na consideraçã::> que merecerem. 

Deus .Guarde a VV. EExs.- Carl Koepcke . 





THE80URARIA DE ~,AZENDA Dil PARANÁ 

Thesouraria de Fazenda do Paraná.- Curityba em 9 de Abril de 1883. 

Illms. e Exms. Srs.- De conformidade com a circular dessà Commissão. datada de 6 de Dezembr .o 
ultimo, tenho a honra de enviar as informações exigidas pela mesma Commissão e que foram minis-
tradas pelo inspector da Alfandega de Paranagui, ás quaes nada me occorre accrescentar. 

Deus Guarde a VV. EExs. -lllms. e Exms. Srs. membros da Com missão Parlamentar de Inquerito. 
- ·O inspector AlfrreW6 <(].a,etano .M wlllh.ó-s. 

Resposta aos quesitos da commissão parlamentar de inquerito· 

TARIFA 

jo 

A classificação das mercadorias me parece satisfactoria; pelo menos nesta Alfandega, que, pouco 
importa, não se tem offerecido occasião de conhecer praticamente defeitos 'J.Ue careçam ser corrigidos. 

O valor official das mercadoriàs, quasi que em geral, não apresenta notavel differença do preço 
aos mercados exportadores, por isso que a·s tarifas i! e· i874, 1:879 ·e 1882, têm conservado sobre e11e uma 
razoavel proporção. 

A taxa àos ·viR'hos communs, por exemplo, me parece Iio caso de poder supporlar a1guma reducção 
sem afl'ectar a raceita desse artigo, si considerar-se que desse modo a importaÇão p'Óde ser mais 
avultada. 

Os elev~dos direitos que actualmente pagam os vinhos, favorecem de algum modo as preparações 
&r'ti.iciaes 1d.este :ge;nero, que fiá .tem ~xtraordina<r'Ü> consumlil .em algumas ;pno,rincias. pl.'-incipalmente 
entre as classes menos abastadas, fazendo assim grande eoncurr.encia á importaçã@ ilos vJnhos 'll:&tu~r.III.BJ!o!IJ 



-286 

Entendo que não se deve proteger essa especie de industL-ia, que além de trazer males reconhecidos 
a saude publica, prejudica séria.men te a nossa ind\}stl'ia. vinicula que ja tem alguma importancia. em 
certas provincia3 do sul do Imperio, e que poderá desenvolver-se si os vinhos espurios, productos do 
artificio, deixarem de fazer-lhes concurrencia. 

E', pot·tanto, de crer que a reducção da taxa uos vinhos seccos para pasto, trará dois beneficio; 
reà.es : a maior impJrtação do estrangeiro e portanto o augmento da renda relativa, e o acoroçoamento 
á industria dos vinhos naturaes, que facilmente obterá consumo si não tiver contra si o vinho artificial, 
que se vende por qualquer preço. 

Ao contrario dos vinhos me parece que o sal podia deixar de ser considerado genero livre, e ficar 
sugeito á uma taxa que o encarecesse mais, de modo que aproveitasse ás nossas salinas. 

Os direitos de 5 o/o de expediente que paga o sal, em virtude do seu baixo preço, pouca renda 
produz ao Estado, e concorre poderosamente para depreciar esse artigo de,pPolucção nacional, cujo 
ramo de industria, assim mús animado, se desenvolverá obtendo ao mesmo tempo maior valor e con-
sumo. 

A cobrança de direitos aclvalorem traria desvantagens ás rendas publicas; daria logar á apresenta-
ção de facturas que não fossem as originaes, e a proceder-se na fórma do art. 570 do Regulamento de 
1860, que de algum modo difficulta o processo dos despachos. 

go 

Nas províncias onde não h a bancos ou caixas :filiaes, o commercio encontra difficuldade em obter 
numero~ rio pora pagamento de direitos aduaneiros, principalmente em notas do Thesouro Nacional. 

O Gove1·no facilibria de alguma fórma o commercio neste sentido, si autorizas~e o recebimento 
de notas do banco do Brazil, qua.ndo apresentadas nas repartições publicas em pagamento de direitos. 

Sim ; os direitos addicionaes devem ser mantidos, e cobrados por uma taxa uniforme, extendendo-se 
a todas as classes das mercadorias. 

ALFANDEGA 

f o 

Sim. 

O numero dos empregados desta Alfandega é sufficiente ; as suas habilitações são bastantes para o 
desempenho do serviço a seu cargo. 

O modo estab.3lecido para a verificação das mercadorias, e calculo dos respectivos direitos, não 
apresentam defeitos. 

A este respeito o Regulamento estabeleceu regras que muito facilitam e dão ao contribuinte suffi-
c.iente garantia para exerc~r o seu direito. 
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Um dos meios a empregar, seria cercar o fi'lco de bons agentes e:xternos, augmentando mesmo o 
1fUmero dellqs nas Alfandegas que dominam grandes littoraes, estabelecendo- ao mesmo tempo penas 
mais sBveras ao infractor. 

Esta medida e as que o Re 3·ulament'l te.m ada ptado não deb:ariam de produzir bons resultados , 
visto que não convém reduzir as taxas de algumas mercadorias que mais se prestam á essa especulação 
criminosa, porque as rendas publicas com isso virão a soffrer. 

Satisfaz ás necessidades do commercio e aos interesees do fisco . 

O modo de calculat•-se o peso liquido da mercadoria, segundo all regras da actual Tarifa é satis . 
factorio . 

8o 

Nesta Alfandega sendo o serviço das capatazi as pouco activo, vai sendo executado regularmente, 
sem ter apresentado occasião de reconhecer-se necessidade de reformai-o.· 

A Alfandega des ta cidade funcciona desde 1827, data da sua creação, em um velho convento ecli.fi-
cado pelns j nsuitas . 

Comquanto esse predio tenha soífrido algumas obras, adqlliri ndo assim certas commodidades ncces-
sarias, não reune as condições para o fim a qu 'l é d'"stinado . Situado em um recanto da rua da Praia, 
abandonado pelo commercio, que se tem extendido para ponto mais distante, fica a Alfandega collocada 
de modo a não poder domina!' o littoral e o ancoradouro, donde não póde exercer uma rigorosa fiscali-
aação externa. 

Pelo deseccamento do rio que tem inutilizado o porto, já as peqUf? nas lanchas do trafico não podem 
atracat• á ponte de descarga, não permittindo mesmo funccionar o guindaste senão com o auxilio de 
grandes marés . . 

. E• pois de extrem3 nece~sidade a mud1nça da Alfandega para um ponto mais conveniente ; medida 
esta constantemente reclamada , e que o Governo não deixará de tomar em consideração. 

BANCOS E MEIO CIRCULANTE 

i o 

Encontra-se, muitas vezes nesta província, difficuldades nas transacções commerciaes, que podiam 
~er vencidas si houvesse sufficie.a cia de meio circulante . 

A créação de caixas filiae s, ha de necessariamente facilitar as tr~nsacções mercantis de umas para 
outras províncias . 

O Par má espera, jubiloso, a i ncorporação de um banco, iniciado pelo Exm. Pr esidente da Pro-
víncia , que, cada vez mais solicito em pról dos seus melhoramentos, não perde momento em recom-
mendar-se á gratidão dos paranaenses. 

• 
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Não resta duvid'a alguma que, nas nossas actuaeS' círcumstancia:s :financeirá:s, o melhor meio de ser 
resgatado o papel moeda, seda organizar-se orçamentos de fórma tal, que apresentassem sobras reaes-, 
mantendo-se para esse fim a mais severa economia doa dinheiros publicas. 

Sendo a organização de instituições de credito real, de data muito recente entre nós, só a pratica é 
que poderá indicar ao criterio dos nossos financeiros e economistas, as reformas que convenham 

optar. 

Sím ; rsão incontestaveis os beneficios que traria ao commercio, á lavourâ e á industria. 

Não ha repugnancia por parte dos capitalistas em fazer emprestimo sobre hypotheca de predios; 
éssa repugnancia se nota para os emprestimos com garantia de propriedades ruraes, que nesta pro-
víncia não apresentam quasi que, em geral, valor, nem rendimentos certos ou provaveis. 

A este respeito até hoje nada tem por aqui autorizado a pratica, não só por falta de bancos, coma de 
capitalistas que estejam no caso de entrar em semelhante negocio. 

Deve, porém, suppor-se que, si fôr pedido dinheiro sobre a herva-matte, unico artig; de exportação 
que avulta nesta província, haverá muita di:fficuldade em obtel-o, não só pela grande e continua oscil-
Iação do preço deste artigo nos mercados consumidores, como pela facilidade com que se deteriora 
quando armazenado, ou em deposito. · 

Para isto muito concorre o envoltorio, do qual não se tem tratado de melhorar, como convém, para 
dâr mais merecimento á herva-matte. 

• 
QUESITOS DIVERSOS 

f o 

Uma das ditüculdades com que luta o nosso commercio intermediaria de importação, é a falta de 
de numeraria para pagamento dos direitos, principalmente nos lagares onde não ha instituições de 
credito. 

Restabelecida a faculdade do pagamento de direitos nas Alfandegas, em letras bem garantidas, d 
prazo de 2, 4 e 6 mezes, muito devi a. contribuir para o desenvolvimento da importação em certas pro-
víncias como esta. 

Falta desenvolvimento, quer na viação ordinaria, quer na rapida . Melhorada neste sentido, o seu 
progresso será tão prompto quanto infallivel. 
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Não ha falta de communicação maritima com os postos do lmperio, porém falta absolutamente 
para os portos europeos ; convindo que elles se abrissem directamente por navios a vapor, pelo menos 
entre este porto e o de Londres, Anvers e Hamburgo. 

Daqui viria g rande proveito ao commercio de importação, embora esta muito insignificante; e 
quiçá uma certa corrente de immigrantes, desde que naquelles portos se fizesse uma propaganda bem 
dirigida, demonstrando o bom clima desta provincia e a f<J rtilidade de seus terrenos. 

- Quanto .a transportes fluviaes, é quasi nada o que ha feito a este respeito; não seria, portanto, 
desacertado subsidiar companhias fluviaes de navegação que explorem o rio Paraná e os .seus affiuentes 
navegã.veis que contém a provincia. 

-A liberdade da cabotagem trouxe como resultado o definhamento da nossa marinha mercante, 
visto que os navios nacionaes não podem entrar em conpetencia com os estrangeiros, quanto á barateza 
dos fretes. 

Este facto se explica pelo seu regimen economico. 
Navegando as embarcações estrangeiras com menos um tet·ço de tripolação que as nacionaes ; pa-

gando aos seus marinheiros uma soldada muito diminuta em relação aos nossos, e trazendo da Europa 
todos os mantimentos e sobresalentes necessarios para o consumo de muito tempo, comprados em suas 
fabric as por preços modicos, conseguem deste modo uma grande economia, com o que levam muita van-
tagem aos navios nacionaes . 

Depois de alguns annos de serviço, quando essas embarcações carecem de concertos, são aqui 
vendidas por p reços que mais convém ao comprador, do que mandar construil-as. 

Assim é que a protectora Lei n. 2348 de 25 de Agosto de 1873, offerecendo o premio de 50$000 por 
tonellatla de cada navio que fór construido em nossos estaleiros, nã6 tem correspondido ao fim que era 
de esperar. 

Desta fôrma a nossa marinha mercante, em sua maior parte, ha de ser composta de navios velhos, 
e os nossos estaleiros permanecerão desertos, desapparecendo ao mesmo tempo a classe de carpinteiros 
e calafates em algumas provincias c0mo esta, onde já se construiu grande numero de embarcações. 

Por estas razões penso que o Decreto de 19 de Novembro ele '1873, mandando vigorar o de 27 de 
Março de 1866 que permittiu a navegação de cabotage!ll aos navios estrangeiros, deve ser re-
vogado . 

Assim, acredito que muito ha de melhorar o estado da nossa marinha mercante, sem carecer de 
outra garantia. 

INDUSTRIA F ABRIL 

Nesta cidade existe unicamente uma fabrica ele sabão e velas, pertencente á firma social de Pe-
reira Alves & Ca, situada no logar denominado- Ponta do Cajú. 

20 

O seu capital empregado é de 70:000$000. 

Começou a funccionar com machinas a vapor ; porém, não consumindo a provincia todo o pro-
dueto que podia ser fa bricado corri esse motor, foi elle dispensado como um meio economico. 

-A despeza annualnão excede hoje de -9:000$000. 
37 
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Recebe por cabotagem da Côrte e do Rio Grande do S.ul, toda a materia prima. 
O seu consumo annual é aproximadamente de 6.000 arrobas de seho no !valor de 47:000$000; 300 

barris de breu, no de 3:000$000 ; 1. 500 pranchões de pinho no de 4 :500$000, que, com outras ma.te-
r~as de menor impor.tancia eleva o valor .do material á 60:000$000 annuaes .• 

Deve netar-se que, sendo os campos desta previncia abundantissimos de excellente madeira de 
pinho, esta fabrica manda vir de fóra tudo quanto conseme. 

Acredito q.ue a difficuldade de transporte do interior ate a marinha, onde esse producto chegaria 
muito encarecido por falta de viação rapida e barata, sorá a unica razão que para isso actua. 

A estrada de ~erro virá prestar a este respeito um serviço muito importante. 

po 

Funcciona com 10 empregados, todos nacionaes , que percebem, termo medio, um ordenado mensal 
de 60$000 . 

O seu consumo ate hoje tem se limitado á província, supprindo todas as localidades com 15.000 
caixas de sabão e velas, _annualmente, na importancia de HlO : 000$000. 

Não consta que lute com difficuldades. 

go 

Acredito que os direitos da actual Tarifa não prejudicam o desenvolvimento da industria fabril ; 
por isso deixa de ser escripturado o mappa a que este quesito se refere. 

fQo 

O estabelecimento não possue escola. 

Nã{) ha ensino profissional. 

Eu supponho que a nossa industria não carece mais de leis pretectoras.: está convenientemente 
favorecida. 

0 lNSPECTOR 

Leocadio Pereira da Costa. 



AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA E GANDIDO LHIZ MARIA DE OLIVEIRA 

Illms. e Exms. Srs.- De accórdo com o meu collega de commissão, o conselheiro Affonso Penna, 
tenho a honra de passar :ia mãos de VV. EExs . os pareceres juntos relativos á alguns pontos do 
questionaria que nos foi endereçad~. 

A falta de tempo e as distancias vedaram-nos de dar resposta a todos os pontos. 
Deus Guarde a VV. EExs.- Ouro Preto , 30 de Abril de 1883. - Illm>. e Exms. Srs. membros da 

Commissão Parlamentar de Inquerito.- O Deputado, Candido L uiz Maria de Oliveira. 

MEIO CIRCULANTE 

A depressão cons tante do cambio, de certos annos a esta parte, parece indicio seguro de sil.per-
abundancia do nosso papel-moeda inconvertivel. A ex)Jeriencia de outros paizes mais adiantados do que 
o nosso, lem firmado a r egra de· que é o cambio o ~elhor indicador do estado do medium circulante 
em um paiz. 

O papel-moeda, na phrase de um dos mestres da sciencia economica, servindo para solver as 
dividas e os tributos tira d'ahi o seu valor e é limitado por esse mesmo uso, si as emissões forem 
medíocres, nada obsta a que possa valer como moe:ia metallica. Havendo, porém, excesso sobre o limite 
desconhecido fixado pelas necessidades e o uso- começa a depreciação . 

A' priori é impraticavel a fixação dos limites dentro dos quaes deva manter-se a circulação fidu-
ciaria de qualquer paiz. Desde que não exista a convertibilidad·e dos bilhetes em moeda metallica , que 
tem valor llniversalmente reconhe cido, falta o reg ulador infallivel para o alargamento ou restricção das 
emissões, que vem a ser o numero de· bilhetes trazidos ao troco. 

O curso médio do cambio nos dez annos é o seguinte : 

1873 ..•..• . ..... . ...... 26 1/8 d. 1878 ....................• 22 1-3/16-
1:374 .... . .........•. ... 25 1]2 1879 . . .... ..... .. . ••.... 21 3/8 
1875 .. ...• ; .........•.. 27 1/4 1880 .....•... ..•..• ..•. . 22 1/4 
1876 .... .•. ........... . 25 5/ iô· 1881 •. ......... ..••. .... 22 3/16 
18n •..•......•.....•.. 24·5/16 1882 ........•.....•....• 21 1{16 

Os algarismqs desta taballa parecem demonstrar claramente· que a emissão de 40.000 contos- de 
papel-moeda em 1878 veiu determinar perturba~ão na nossa circulação monetaria, aggravada. ainàa 
mais pelos estragos causados pela secca do· Norle,- que aniquilou valiosíssimos capitaas e paralysou o 
trabalho em varias províncias, diminuindo, portanto, a massa de transacçõas- a que a moed& tem de 
presidir. 

• 
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Os effeitos da emissão foram promptos no mercaio de capitaes do Rio de Janeiro, ao ponto do Banco 
do Brazil não abonar juros aos depositas em conta corrente no fim do anuo, quando pagava 4 °/o no mez 
de Janeiro . 

Quanto ao cambio, emquanto não se espalhava na circulação do Imperio a grande quantidade de 
notas emittidas, foi descendo gra:lual mente, tornando-se mais sensível a baixa em 1879 no 1° semestre, 
estado que melhorou depois princip il.l mente por caus:t da exportação dos titulo> do emprestimo de 1879, 
pagavel em ouro . 

Alguns economistas, aliás de muito merito, têm calculado que a massa de papal-moeda para não 
soffrer depreciação deve oscillar entre um terço e a metade da quantia em que é orçada a receita do 
paiz onde exista; ora, entre nós o papel-moeda representa quasi o duplo da receita . 

2o quesito : 
Em um paiz vasto e de população disseminada como o Bt•azil, e onrle póde-se affirmar que o credito é 

geralmente desconhecido, mórmente no interior, facilmente se dá a falta de numeraria em um grande 
centro, como a praça do Rio, d'onde sabem as quantias necessarias para pagamento das importações de 
outros pontos do I mperio e serviços de construcção de esteadas de ferro, engenhos centraes, empresa11 
de navegação, etc. São effeit)s economicos tambem da grande centralisação administrativa existente 
entre nós . 

Infelizmente é no paiz quasi desconhecido o systema de compensações de dividas, por intermedio 
d.vs Bancos, devendo a maior par te dos pagamentos (no i nterior, póde-se dizer que todos) ser feita em 
moeda. O systema de ·cheque~ é ainda um ensaio, concorrendo para isso a falta de confiança gerada 
princi palmente pela crise de 1864, em que falliram alguns Bancos onde se achavam depositados avul-
tados capitaes pertencentes a depositantes de todas as classes da sociedade . 

Aos 3°, 4o e 9o quesitos :· 
E' inquestionavel a utilidade e gmndes vantagens que prestam os Bancos ao commercio e industrias, 

e que muito contribuil"ia para a facilidade das transacções entl"e a província de Minas Geraes e a Córte o 
estabelecimento alli de Bancos, caixas filiaes ou agencias dos Bancos estabelecidos na Córte. E', porém, 
empresa qu3 deve ser meditada pelos interessados, e com a qual nada têm que ver os poderes publicas. 
Existe na capital da província uma sociedade anonyma denominada - Caixa Economica- fundada ha 
~ais de 40 annos, que tem recolhido depositas, · mórmente nos ultimos annos, que sobem a. mais de 
4.000 contos . Es~es capitaes, porém, têm sido emprestados á província ou empregados em apolices da 
divida publica, e acções do Banco do Brazil. 

A província de Minas, com uma população superior a 2.400.000 almas, não tem estabelecimento 
algum bancario para as operações de desconto e outras semelhantes, de sor te que todas as suas trans-
acções liquidam-se por meio do numerado, accrescendo que uma área povoada seguramente por mais 
de dons milhões de habitantes é ligada á Córte por más es tradas e meios de transporte primitivos. 

Ao 5o quesito : 
O resgate do papel-moeda deve set• ip.iciado por meio de quoLas votadas annualmente no orçam ento 

da despeza, e não com os saldos ; pois é sabido que desde muitos annos B3 tem destinado a esse fim os 
saldos, que nunca apparec em, de sorte que até hoja não se recolh eu um só bilhete . 

A conversão por meio de uma operação unica de credito acarretaria males incalculaveis e pertur-
bações muito serias no nosso estado economico, pela baixa de pt•eços que determinaria na venda dos 
productos m.cionaes, tornando muito precaria a sorte dos devedores . Estes veriam seus compl"omissos 
elevados a 25 ou 30 °/o, ao passo que os bens ou productos de que poderiam lançar mão para solvel-os 
achar-se-hiam depreciados .na mesma proporção . Uma quota certa votada todos os annos no orça-
mento, de dez mil contos, por exemplo, concorreria para elevar o cambio dentl"o de p~ucos annos, e então 
poder-se-hia tentar alguma operação de ct·e::Iito para o resga te das notas, recorr endo-se á intervenção 
de alguma instituição bancaria, a exemplo do que se praticou em nosso pai:!: com o Banco do Brazil 
em 1853 . 

Retirada da circulação uma p"'rte do papel-moeda poder-se-hia marcar um prazo para a volta ao 
troco em moeda, àdoptando-se as providencias com tanto pl"oveito empregadas pela l ei ingleza ele 1819, 
para a cessação do curso forçado das notas do Banco da Inglaterra. 

• 
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Entregando- se depois a emissão, com as devidas cautelas, ás instituições bancarias, sustentar-se-ha 
o cambio em condições normaes, por meio da alta ou baixa na taxa dos descontos, conforme as indi-
ea.ções do cambio . 

Ao 6• quesito: 
A lei fundamental dos cambias estrangeiros é a lei universal da offerta e da procura. Outras causas 

podem influir, e de feito influem na taxa do cam'eio, devendo entre nós menciona1•-se em primeiro lagar 
a depreciação do nosso meio circulante. Que este é excessivo, e por isso mesmo se acha depreciado, é o 
que se colhe da taxa do cambio. Com um desconto de mais de 25 •fo, si a nossa moeda. não fosse 
depreciada teríamos chamado para o paiz avultados capitaes que na Europa contenLam-se com juros 
modicos. Estes, porém, não vêm pela incerteza que a nossa moeda determina no valor dos pagamentos 
de juros e reembolso do capital. 

Não havendo estabilidade no valor do meio circulante, quem póde calcular o valor de uma prestação 
futura~ Si a depreciação tivesse um limite o commerciante e 0 industrial teriam base fixa para seus 
calculas ; mas assim não acontece, e portanto a taxa de juros é incerta e o mesmo acontece com o 
resultado das transacções. Si o papel não estivesse depreciado com a taxa enorme de desconto na venda 
de cambias, seguir-s3-hia a vinda de numeraria para o nosso paiz. 

Comquanto os dados offici11.es das nossas AlfandegJ.s accusem um excesso no valor das exportações 
sobre as importações de algumas dezenas de mil contos, o que deveria determinar excesso na offerta 
de cambiaes, a verdade é que nos r egistros d1s Alfandegas não se mencionam os avultados pagamentos 
que o Governo tem de fazer no eatran ..,eira e os rendimentos provenientes de apolices, acções de com-
panhias, etc., que capitalistas residentes fóra do Imperio auferem aqui. Maior seria o desequilíbrio 
si não fôra a importação de avu ltados eapitaes em fórma de emprestimos ao Governo, entrados para 
construcção de est radas de ferro garantidas, engenhos centraes, etc. Como todos os paizes novos, o 
Brazil precisa importar capitaes sob a fôrma. de machinas, instrumentos, etc., e isto determina o 
desequilíbrio das importações com as exportações, creando a necessidade de avultados pagamentos no 
estrangeiro, e portanto influindo tambem consideravelmente sobre o cambio. 

Ao 8• quesito : 
Tão importantes são as nossas relações commerciaes com os paizes estrangeiros, e tamanho o mo-

vimento de fundos, que póde-se assegurar que a especulaçao dos dous Bancos inglezes por si só torna-
se impotente para explic3.r as oscillações do cambio . Este obedece princip:llmente ás leis da offerta e da 
procura, e é difficil de conceber-se como os dous Bancos possam monopolizar a acquisição de todas as letras 
de cambio, resultantes de :aossas exportações, em que o commercio brazüeiro, que tem a intelligencia e 
sentimento de seus interesses, r eagisse contra monopolio tão prejudicial. Demais, ' a experiencía custosa 
feita pelo Banco do Brazil, ahi está para provar que as iustituições de ct•edito, por mais importantes e 
poderosas que sejam, não podem influir sobre o cambio de modo duradouro, em uma praça importante 
como a do Rio de Janeiro. E' a confirmação do asserto de N. Rotschild na commissão de inquerito ingleza 
de 1832, quando declarou quE) nem o Banco da Inglaterra, nem mesmo uma associação de banqueiros po-
dero sos, poderia influir sobre o cambio para abaixai-o, ou sustentai-o, por mais de dous ou tt·es mezes. 

Entretanto são constantes as queixas contra os Bancos inglezes, cqjos capitaes aliás não são 
dos mai> avultados . · 

Nem devem causar admiração taes queixumes, que sempre apparecem nos paizes onde o r egimen do 
papel mo!lda prevalece. Assim tem acontecido·na Russia, Estados-Unidos, Austria, Italia , etc., o que 
fez dizer ao illustr~ Wolowski o seguinte: «Faz-se muitas vezes recahir a res ponsabilidade da per-
turbação do mercado moneta.rio sobre os especuladores. Estes aproveitam-se incontestavelmente da 
creação do papel-moeda para realizarem beneficios muito mais consideraveis do que poderiam auferir 
em uma situação normal ; ·porém, longe de aggravar o mal, elles o attenuam, empregando os meios 
adequados para afastar os abalos violentos, e encaminhando a volta das influencias naturaes que moderam 
a marcha das cous 'l.s . l> 

Si as oscillações d cambio fossem determinadas unicamente pelo jogo da especulação dos Bancos, 
não se comprehende como o preço daq letras particulares acompanhe as taxas destes, como ordinaria-
mente acontece. 
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E: certoJ (]:Jle:- 0&. Bancos .inglez.es, como todos os negociantes de· cambio, saberão muitas-vezes;• tirar 
proveito. das• cir.cumstanciaB> prura .. auferirem maiores lucros ; mâs. a conc.urrencia . não.· permittiria q:ue 
elles conservassem urri estado de cousas artífici:i.l de modo a lucrarem muito, e col'l.staatemente, <mmo 
a muitos se afigura. 

AoJ1Qp. quesito ,: 
As letras c hypothe.eariàs, que . po.r sua; nrutureza sãó .. titulos de collo-cação' de capitaes, q.ue, procuram 

uma renda. certa,. moderada., e-gar-antida, foram .- autorizadas pela Lei hypothecaria de .. 1864, e só alguns 
annos depois ensaiadas. entre·. n.ós .. 

Por isso mesmo que são de data. moderna . não .admira que não tenham a . aceitação <lu e merecem, 
mó1·mente quando se.·attenda ao pouco., ou neuhum .conhe.cimento. que entre .nós . e~iste, do mecanismo 
das instituições de credito. 

Entretanto as letras . hypothecarias emittidas pelo Banco . do Brazil, qJle pela sua posição pr.ivile-
g~ada é o estabelecimento de cr.edito que entl'e nós inspira maior confiança, têm tido re:gular aceitação 
e: si es tão a-baixo -do. par é porque, abonam juro inferior á ta~a do mercado de capitaes. 

Os nossos· cap italiB:tas· acostumados . a receberem juros.de 6 "/o pagos-pelo Governo pelas apolices 
da divida publica fundada, naturalmente .não se- contentarão com os 5 "/o que vencem as letras- hypo ... 
thecarias do Banco -do Brazil.. Esta ci rcumstancia foi bem determinada e pos ta em r elevo pelo illus-
trado Dr. José. Fernandes· Moreira. no habil discurso que proferiu no c~;mg.resso agrícola de 1878 . 

Pelo preço do mercado .. as letras do. Ba·nco do Brazil não produzem o .. juro de 6 "/o ; portanto é.- de 
presumir que si as letras hypothecarias forem emittidas por estabelecimentos bancarias, que irrspir·em 
confiança,. serão aceitas . desde· que abonem o juro que o· pro.prio Governo paga pelos seus títulos 
consolidados .. 

Ao H o quesito :. 
Para facilitar a missão. dos . estabelecimentos de credito real seria de summa vantagem a modificação 

da Lei .hygothecaria na parte. relativa. a execução, acabando com o systema de adjudicação forçada, 
ora existente. 

E' reclamo partido do seio da propria lavoura, como se vê das discussões havidas .no c.ongresso 
agrícola de 1878 e de r epresentações levadas ao Parlamento. 

Facilità.r ao credor os meios,de haver os.·capitaes emprestados, cortando. as azas :i.. chicana e. a 
fraude, é o meio mais seguro de. fortó1.lecer o credito dos possuidores de immoveis r.uraes.-.Ouro Preto, 
12de Abril de 1883 .. -Affonso. Augusto. Moreira Penna.- Candida Luiz .. Maria de Olitveira. 



Quesito,s :sobre a indu-stria fa:hril . 

1 ;o Qual a localidade da fabrica ou estábelecimento, nome do proprietario, socie-dade ou companhia, 
historico elo estabelecimento 1 

A fabrica de tecidos de algodão e a 'de lapidação do Beribiry, situada duas leguas da Diamantina 
(Minas), pertencem ao Sr. major Antonio Felicio dos Santos, 'Drs. Joaquim 'Felicio dos Santos, João 
Felicio dos Santos e mais um commanditario, com a firma Santos & C. a 

Esta fabrica foi fundada por iniciativa do Exm. Sr. 'D. João Antonio dos Santos, que, attendendo 0 

estado precario, em que tinham ficado os habitantes do districto da Diamantina, devido á grande baixa 
de diamantes, twe a idéa de fundar uma grande fabrica de tecidos de algodão para dar trabalho aos 
homens, e depois a tantas moças honestas que não tinham meio de subsistencia. 

O Exm. Sr. Bispo j á tinha estudado esse problema em outras fabricas do bispado, onde tinha 
estado por occasião de visitas -episcopaes . Todos os capitalistas temiam, além da falta da materia prima, 
a conducção do ·machinismo pelos nossos caminhos, ·e a concur.rencia do estrangeiro, e o ·Exm. Sr. Bispo 
afi·nal conseguiu que -seus irmãos e seu sobrinho 'João Felicio se resolvessem a estudar a questão em 
outras fabricas e a deliberação final foi seguir o Dt·. Joaquim Felicio para o Rio para contratar com a 
casa americana Milford Ledgewood & C. a a machina, emquanto João Felicio dos Santos voltava para 
começar as obras da fabrica, aguada, c1sas, etc,, o que, finalmente, ficou prompto em '1.6 mezes de t~a
balho, e no dia 15 de Agosto de 1875 chegaram os primeiros volumes da fabrica. 

O Dr. Joaquim Felicio fez conduzir as peças grandes e pesadas pelo Rio das Velhas em ajójos 
(canóas amarradas), mostrando que é navegavel até á barra do Praüna, e para vapores de fundo de 
prato tambem navegavel com pequenas despezas, notando que o doutor verificou ser navegavel a parte 
que se julga ma·is difficil. Perdemos a tampa da turbina no Rio das Velhas ; mandou-se immediata-
mente fundir outra no Rio que veiu conâ.uzida em animaes, em padiola. No dia 6 de Janeiro de 1877 o 
Exm . Sr. Bispo benzeu a fabrica! e desde o dia 7 principiaram os trabalhos, e_ os tecidos foram tão bem 
aceitos pela sua qualidade, que nem o grande rebate que :fizeram os negociantes do Rio, nem a má von-
tade do commercio, podaram imvedir a venda e em poucos mezes o commercio foi obrigado a procurar 
as fazendas da fabrica do Beribiry. 

Conhecemos que deviam-se augmentar os teares, comprar :filatorios modernos para competir com 
outras fabricas nacionaes mais antigas. ·Então o Exm. Sr . Bispo obsequiou a fabrica com 10 teares, 
a fabrica foi augmentada no dobro, 40 teares, tendo-os de xadrez e filatorios, etc., do que houve de 
melhor na exposição dos Estados--Unidos de Philadelphia. 

Fundou-se a fabrica de lapidação com 18 rodas, tocadas pela mesma turbina, e lapidam muitos 
quilates por anno ; demonstramos que as senhoras são mais proprias á lapidação do que os homens, e 
assim é mais um meio para a independencia das senhoras . 

• 
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A fabrica tem a fórma de um cha.let suisso com um andar no pavimento inferior. Toca a turbina á 
direita a fabrica de lapidação e à esquerda opiker ou batedor, as seis cardas, os espechadores dons, 
p!wiador, mil e vinte fusos, 40 teares , caneleiras, torno para madeira e para ferro. Tem tambom no 
mesmo pavimento uma caldeira, vapor vertical com força. de 20 cavallos, mas que só serve para ~tquecer a 
fabrica nos dias hum idos e tambem para a tinturaria,q ue tem banhos- maria, prensa hydraulica, etc., etc. 

Tinge-se o algodão e não a linha por um processo do sacio director, que deixa o algodão depois de 
tinto tão solto como quando sahe do descaroçador, e fica tão fo rte ou mais do que antes de ser tinto . 
No and r superior existem as urdideiras e outras machinas intermedias. 

z.o Qual o capital empregado 1-300:000 000. 
3. o Qual o motor, natureza, emprego , sua força, consumo do combustivel e despeza annual, data 

em que foi adquirido~ 
Turbina americana (denominada na.cional), a melhor de todas usadas no Brazil, de força de 80 ca-

vallos, adquirida em 1876. 
4 . 0 Quantidade, qualidade, valor e procedencia das matarias primas empregadas 1 
Consome a fabrica de4.800 a. 5.000 arrobas de algodão em lã, de superior qualidade como é todo o 

algodão do sertão de Minas. Custa na fabrica 10$ a arroba da materia prima, vem distante da fabl'ica 1 1/2 
até 100 leg uas. 

5. o Quaes as machinas empregadas , seu numero, procedencia e custo aproximado '! 
As machinas empregadas e numero estão especificadas no 1o quesito; a proceden,cia E~tados-Unidos, 

poucas inglezas, preferimos as americanas pela qualidade do ferro, menos peso, melhor encaixota-
mento o mais barato. O culto das machinas com o cal'L·eto 190:000$000. 

6. 0 Qual o numero de operarias, sua idade , sexo, estado e nacionalidade, systema de trab:.tlho e 
respectivo salario 1 

Tra balhatn nas duas fabricas 130 operarios : 110 do sexo feminino, desde 10 annos até 30, todol!l 
nacionaes, menos o machinista, que é norte-americano. As empregadas moram em communidade ; ali-
mentação e lavagem da roupa do trabalho são por conta da fabrica ; moram em espaçoso edificio, com 
banheiras, etc. 

Tem a fabrica um capellão e uma elegante capella consagrada ao Sanrissimo Coração de Jesus, e . 
onde um bJm côro de cantoras das operarias e que tem mestra de musica, acompanha as ceremonias 
religiosas. O salario regula de 240 rs . para as meninas pequenas dos filatorios (10 annos) a 500 rs. (livre) 
diarios ; e para os homens, de 600 rs. até 2$500, tambem livres . O systema de trabalho é o usado em todas 
as fabricas . 

7. o Qual a quantidade e qualidade dos productos fabricados annualmente, seus preços de venda e 
mercados de consumo 1 

Fabricam-se 140:000$ de algodão em panno desde 320 a 500 réis , liso e trançado branco, riscado de 
400 réis e de cores até 600, tudo sem gomma, algodão para o mercado da Diamantina, Rio Vermelho, 
Serro, Conceição, Jacury e Sertão, etc. 

8. o Quaes as difficuldades para obter capitaes, braços, machinas, transportes, etc. ? 
Ha verdadeira impossibilidade de obter capitaes para qualquer cousa no interior, porque os Bancos 

do Rio e o Governo só consideram valer o que e.~ Lá no Rio e nas immediações. Entretanto que temos 
campos para criação de carneiro, e nas Lbricas de algodão seria facil uRir as machinas para pt·eparar 
alamo, montanhas de ferro, mattas virgens etc . etc., para motor gran·des cascatas, quanto ao consumo a 
Alfandega do Rio e a Estrada de Ferro Pedro II ; attesta , porém, pensar em capitaes seria sonho ; 
braços temos baratíssimos, pois o melhor trabalhador custa 500 rs. diarios, os transportes são difficilimos, 
porque não ha estradas , senão as que são feitas por casco de burro. 

9 . 0 Quaes os diraitos da actual tarifa, ou disposição vigente, que prejudicam o desenvolvimento da 
industria fabril , e como 1 (Sobre este ponto convem fazer tim mappa confol'me o modelo impresso no verso.) 

Só sabemos que os preparativos chimicos, anilinas, drogas para as no3sas tinturarias pagam 
sem razão alguma o dobro, mais um terço do custo. 

Fabricamos nossas tintas com cascas de nossas arvores, porém o que se chama luz na tinturaria, que 
é o lustro, que têm as fazendas chamadas de brim d'Angola, etc., não podemos fazer sem esses prepa-
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rativos chimicos ; com esses enormes direitos n ão é possível se usar nem es~udar Ml nDf:!~as cascas 
tintureiras, -visto que ·os direi tos ma tam tudo, e essa; •· ysLerna de carr egar· o dobro m'lifl um Wl'ÇO, 
como fawm segundo as facturas que se a.pre>entam, quer dizer : tragam f<l Cturas ful · a ~> . 

Temos r ecebido obj ectos que pagam direitos OI'a maio1·es ora menores, que si houvesse urna com-
missão parn. estudar as no:;sas tar·ifaa em o sentido de proteger as industl'ias do paiz, como faz os EH-
t ados-Unidos, prestava um impor tante serviço ao paiz, isto é o r esumo que se poderia dizer no 
maj•p <. 

10.• Qual o es tado da instrucção do pessoal opera r·io? 
O es tabelecimento tem escola. Qual o s ~ u ensino? 
Os operarias Ja nossa fabr ica são obl' igaJos ao ensino primariç, doutrina, etc. O estabelecimento 

já tem escola por conta da pwvincia ; tinha d')sde o prirwi ph por cont1. da fabr ic1; mas nunca teve 
livro ou cartas, que a província manJa distribuir: segund:J diz o inspectol' , nunca recebeu que chegasse 
para as escolas . 

H .o Qual o estado do ensino profiss ional da índus tri a fabril ent re nó3, e quaes os meios c condições 
de melhor organizal·a e desen-volvel- a 1 

Out •·os mais habilit<t dus ooderão dar o resultado desse es tudo tão importante. Enwndemos que o 
qu e convinha era o Govern ' mandar traduzir tan ta; obras relativas á fab !·ica de tecidos, que se chamam 
manuaes C:os empregados da,; fabl'icas d8 tecidos , e ma.ndar p l-as <\ venda por preços pequenos pa-ra. 
que os nosso1 empr ega los em fabricas conheçam as suas esp :;cialidades e fiquem independentes do des-
potismo dos mestres es tran ; ei roa. 

12 .o Só o proteccionis mo póde aj udar a i ndustria , seguirmos o sys terna da granel~ nação norl.e--ame-
ricana. Ha pouco tempo um norte-am ericano comprou um navio inglez no fundo do mar, tirou- o e não 
pôde deixar de pagar o di reito corno navio estrang'3iro, porque tinha sido feit.o em paiz estm11geiro; 
essa idéa não podemos desenvol ver mais, porque o tem sido já baJ>tanLe no Parhmenio por pe~ 
mais habilitadas . 

Beribiry. Diamantina, 20 de Fevereiro de 1883 . - Santos & C . a 

Ul ms . e Exms . Srs.- Não tendo nós a necessaria competencia para res, onderrnos a lodos os 
quesitos,.no,; limitamos a a lg uns ; e outros mais habili t'ldos encherão a l acuna que deixamos, e por 
sur-ro r mos incompleto n osso trabJlho damos o parecer separado, pa ra VV. EExs . aproveitare m sómente o 
que puder .set·vir e encher a vont de as casas do ques tionado . Certos dos d0sejoa de VV . E Exs . de ~ e esfor-
çarem para o bem p ublico, chamamos esp Jci al rnento a a ttenção de VV . EExs . para um ponto que sem 
duvida ter a sido objecto de meditação, porque é elle um dos principa es e ;colhas onde baqueiam a nossa, 
lavo11ra e as nossas poucas ind 11strias - queremos fallal' da falta de habili t<J.ções dos nossos trabalha-
dons, para tudo , até para as cousas mais simples , é uma verdadeira desgraça que muito poucos de lles 
se importam e se inter essam pelo ser·viço de que são enca rregados , procuram a té a.canhal- os , elles não 
se suj eitam a nenhum r egimen , não têm coustancia no trabalho, não se i mportam com os tratos que 
fazem, ernfim está o paiz d'um modo que não se póde contar com elles par a nada e nem dão luc~o ; fli 
ainda se emprehende a l ,s-uma. co usa é porque o homem parece que têm um destino de trabalhar sempre, 
ainda. que não -veja fe.ncto do trabalho. r-'alla-se em leis para t1·abalho obrigatorio, mas isso só não va-
lerá , porque, como VV. EEx.JL sabem, toda a diffic uldade está em achar o modo de fazel-os cnmpr'Ír e res-
peitar : ha hoje tanto; negação em occupar empregos, que não são nndosos, que aqnelles que podem 
bem occupal-os não que eem, e os que não têm ap tidão e nem moralid :de são OB que os solicit<tm, não 
para se recommendarem como bons , mas para servirem de manivella para os ma nejos pol itic ~B, e disso 
alcanl.:-am alguma importancia e mesmo tiram sua subsis tencia, sugando daquelles a quem servem. 
P ens:m1 VV. E Exs . n os m ~ios de concer tar este es tado de cousas ; na n ossa humilde opinião, n ão póde 
sei- ou tt•o senão instrucção a.o povo, mas não só mente a i nstrucção etementar, por ém conjuntamen te a 
de a r tes e officios mecanicos ll mui to especialmente de lavoura, . porque o nosso püz ainda durante. 
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muitos annos terá de ser essencialmente agricola, para o que leva vantagem a todos os paizes, ao passo 
que as industrias que temos e que devemos ter lutam com taes difficuldades quo só para o futuro darão 
lucros ; ainda nã.o podemos competir com os estrangeiros que tê m machinas muito aperfeiçoadas e 
muito baratas, pessoal muito habilitado, e sujeito a um bom methodo . 

Si repetimos isto que consta do nosso parecer em relação ao questionaria, é porque entendemos que 
nas actuaes ~ircumstlncias do paiz nada set·á mais proveitoso do que formar bons trabalhadores e boas 
cabeças direc toras . 

, . Deus Guarde a VV. EEx:s. por muitos annos. Itabira, 13 de Fevereiro de 1883.- Illms. e Exms. Srs. 
Membros da Commissão P al'lamentar.- Domin,qos M a?·tins G!term.- Jo sé Baptista Martins da 
Costa. - Antonio Camitlo de Oliveira. 

A fabrica de tecidos da Itabira do Mato Dentro pertenc e a uma companhia anonyma que se deno-
mina - Un ião ltabirana- po~que seus socios são quasi todos deste município, poucos do vizinho. 

Esta companhia foi estabelecida com o fundo de iOO contos divididos em i.OOO acções, mas foi 
preciso contrahir um emprestimo de 60 contos para poder montar convenientnmente a fabrica, nem só 
porque o calculo primitivo foi mal feito, como porque as obras foram feitas em tempo de muita cares-
tia de viveres; e o transpor·ée das machinas que tinha sido calculado em i2 contos excedeu de 27 e por 
aqui se ve como a falta de transportes baratos acanha a industria nacional, pois só esta quantia e a que 
se pagou de commissão e frete marítimo seria talvez sufficient~ para montar uma fabrica na Europa ou 
nos Estados-Unidos da America, accrescendo ainda as variações de cambio, ás vezes tão baixo que 
augmenta ainda 30 a 40 °/o sobre o custo . As nossas machinas custaram mais 6 contos, pois nessa occa-
sião oscillava elle entre 21 e 22. · 

A companhia fo i incorpocada em 1877 e em 1879 começou a funccionar a fabr ica. 
Dous annos foram per didos em tentativas, porque o primeiro machinista, um inglez, deshouve- se 

com a companhia, o que o substituiu não tendo as necessarias habilitações nada fez, e assim um ter-
ceiro, e por ultimo então um quarto, americano, foi quem tudO ragulou e começou a dar lucro, mas 
ainda appat'eceu-nos um terrivel encidente - incendiou-se o paiol de algodão que continha mais de 
12.000 arrobas que se perdeu, houve g rande avaria na casa da fabric.1 e os dous rodetes principaes das 
turbinas ficaram imprestaveis; mandou-se ao Rio de Janeiro, e depois desta despeza de 600$ não servindo 
os que vieram tivemos de espenr outros que se mandou vir da America emquanto se servia com um ou-
tro j::i. deixado por ter perdido dons dentes que foram concertados pelo nosso macbinista: o prejuízo, 
pois, fÓi de mais de 30 contos, pondo em conta o tempo que es teve pal'ada a fabrica . 

A nossa fabric[l compõe- se das seguintes machinas : um abridor de algodão e descaroçado!', dous 
batedores, seté cardas, um amolador de ca!'das, tres espichadores, um paviador, cinco filatorios, cada 
um de 150 fusos, uma urdicleira de 750 carretei~, uma engommadeira aqu:;cida a vapOI', uma de en-
cher carl'eteis, outra de encher canellas, outra de fazer novcllos, outra de meadas, 22 teares para 
pannos lisos de largura ordin'lria, 2 para pannos, toalhas e colchas de 56 pollegadas e 4 para trança-
dos. Tem uma pequena tinturaria onde emprega tintas mineiras e alg umas de vegetaes do paiz co-
zidas pelo mesmo vapor ela engommadeira. 

Tece p ;~. nnos lisos, trançados, riscados, xadrezes, e qualque l' padrão dos usuaes dos estrangeiros 
eom igual perfeição. 

As machinas que preparam o algodão até o paviador são inglezas, autor Plats, e as outras todas 
americanas, autor Paterson, umas e outras são muito boas e perfeitas, porém as inglezas s1:o mais 
solidas-, e as outras mais convenientes, porque são mais simples, admittem menor pessoal, são mais baratas 
e o trabalho igual. 

O maehinista que dirige o estabelecimento ha 18 mezes é brazileiro, filho mesmo daste Jogar e que 
aprenàen o que sabe aqui moamo; tem revelado muitas propriedades e bom , gosto para 0 3 tecidos, mas 
não tem a,inda adquirido essa actividade e necessaria ordem na distribuição do trabalho e por isso po-
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dando o estabelecimento prodazir diariamente 1.500 metros de panno grosso e-900 do fino, não tem ex-
cedido de 800 e de 1.200, comtado dá um lucro de 19 °/o• 

Todas as machinas são movidas por uma turbina de força de 25 cavallos, porém, só se apt•oveita a 
de 20. Custam todos os machinismos postos no Rio de Janeiro 5:000$ e foram depois augmentados com 
mais 16:000$000. 

O s ~u transporte com as machinas que se auganntou depois e utensílios accessorios. anda hoje em 
mais de 30 contos . Os empt·eg.tdos dentro da fabrica andam por 42, a saLer : um machinista, 10 a 12 
moços ; outras t:l.ntas moças, os mais são rapazinhos, mer.tinos e meninas, todos debaixo da direcção de 
um gerente que faz com o seu ajudante toda a e;,cripturação e todos os negocias attinentes á companhia, 
suj eitos, · porém, a trcs directores annualmente eleitos. 

Este gerente ganha annualmente 1:800$ e o machinista 1:500$, ambos têm além disso uma porcen-
tagem de 2 ofo sobre determinado numero de metros que lhes eleva o s:J.lario a 2:000$, os moços adultos 
ganham de 1:000$ cada um, exceptuando-se o engomador· que ganha 2$ dia rios; o contramestt:e 1:500$ ; 
as moças ganham 5 a 10 réis por cada metro que tecem conforme a grossura do panno; regula cada 
uma 12 a 16$ mensalmente, os rapazinhos ganham a 500 reis e as meninas a 200 réis ; todos t em casa 
e alimentação que lhes da a companhia e escola de primeiras lettras e de doutrina christã; este ensino 
é obrigatorio para os pequenos . 

Tem o estabelecimento uma officina de ferreiro e de carpinteiro que só trab:llham qaando appare ce 
qualquer necessidade . Parece a proposito dizer- se aqui que seria muito conveniente que o Governo 
subvencionas>e a este estabelecimento e outros s ;melhantes pa1·a poderem receber todos os meninos 
orphão , , pobres e ingenuos qu e os procurassem para aprenderem o officio de ferreiro e carpinteiro ou 
s e empregarem na fabrica, pois recebendo uma boa educ::tção podel'iam ser apropriados a qualquet' in-
dustriapara que tive ~sem vocação , e aprender estes officios no lagar onde têm tantas ma chinas (22) 
trab8lhando, é uma grande vantagem para quem tiver um g·enio pr oprio, e essa pequena despeza do 
Estado a que outros paiies não se negam já sel'ia um grande passo para estabelecer-se em muitos 
pontos escolas de artes e officios, de que tanto precisamos para o desenvolvimento de nossa industt·ia tão-
atrazada e tão pouco remuner·adora por causa de pouca aptidão dos operarias que nclla se empre~ani. 

Ha influencia das famílias para emp regarem seus filhos e filhas, mas não se póde admitLir na fabrica 
senão os necessarios. 

Os nossos pannos têm boa pt·ocura e estão considerados melhot·es do que os estrangeirJs pela r azão 
de que elles escolhem o algodão , destinando o bom e o mais claro para os tecidos de fazendas finas, e 
com o deter iorado fazem os. algodões grosseiros que nos mandam pelo mesmo preço do que os das 
nossas fabricas que são bons. 

A materia prima nos vem de diversas procedencias, sendo a mais distante de 29 l eguas, mas nesté 
municíp io os terrenos são muito proprios para a cul tura_do algodão , e já vieram em outro~ t empos muito 
para o Rio de Janeiro, ago1·a com a baixa do café tentam explorar de mais essa cultura q ue é, sem questão, 
uma das melhores, havendo como já hd. tantas fabt·icas montadas e outt·as em projecto, e demais a escol.:t 
agrica"la aqui estabelecida ja tem ensinado os empregos de muitas machin ts movidas por animaes ·que 
·quintuplicam a força do homem e por este modo já se fez e>te anno diversos ensaios rião só da cultara do 
algodão como de outras, e os fazendeiros ficaram contentes e animados, e assim com certeza produzir-se~ha 
não só para abastece(as fabr icas como para expol'tat' para outras ou pa1'a a corte, si a Tarifa o pet•mi ttir. 

Sendo um dos artigos do questionaria indagar as opiniões sobre o systema proteccionista dos 
indusLriaes naciomi.es, ap )zar de não termos os necessarios conhecimentos, entendemos q Iie em geral 
o augmento dós impostos de importação, além de provocar o augmento sobre os direitos da nossa 
exportação, accresce que h l é o fanatismo pelas causas estrangeiras que nós que importamos tudo, 
até palitos, viremos a pagar mais esse tributo que sobl'e nós se Iançar:i, e a protécção do governo 
tornar-se-ha nulla , pot·que ainda aagmentando o dobro, os direitos que pagam os paizes ·es tl'an-
geiros nós não poderemos competir com ell9s, sempre venderão melhor seas artéfactos, porque 
tudo fazem hoje por machinas que de dia em dia mais se àpel'feiçoam, elles têm operarias muito 
habeis e que trabalham com metholo e ordem; nós somos rotineiros, estamos att·azados em tudo, 
temos machinas mal assentadas, mal dirigidas e tão dependentes que, ou havemos de empatar fundos 
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em machinas de reser _, ou sujeitar a vel-as paradM á espera, ás vezes , de uma pequena peça que 
ain la não se póde fazer no paiz, e demais nossos operarias, que na da sauem, não têm sujeição, não se 
interPss tm pelo t1•abalho, não se impor tam com o ap1rfeiçoamento, e nem desejam ganhar mai-s do 
que um miseravel salario, comtanto que se lhes deill':c na sua vida commoda trabalhando dons ou tres 
dias pol' semana, porque el!P.s não têm outra ambição do que comer, pitar, beber alguma pinga ou 
dar-se ao deboche e pa1·a isso exigem dinheiro adi::wtado, não se lhes dando, largam o patrão , 
e m uitas vezes servindo-lhes tambem é motivo de retirada; são demais susceptíveis, não se sujeitam 
a nenhum regirnen, emfim não se póje pintar ao vivo a triste situação em que nos achamos; só quem 
tem necessidade de atut·at· esta classe de homens é que conhece as difficuldades ; ha rernedios para 
estes males, não pal'ecem faceis ainda que se faça bis adequadas para COITig il- os, não serão curnpt·idas, 
porque a causa não é só a que gel'al mente é entendida falta de apertos, de exigencia de trabalho; a 
cau a principal é a faltà de civilisação, de instrucção em todas as classes sociaes, si tivessemos 
boas cabeças àirectoras , si cada um se compeuett·asse de sua missão, si se conhecesse outras neces-
sidad os do que as mais communs da vida, si houves~e empenho gera l de fazer sobresahir o nosso 
paiz, en tão tudo poderia cahir em seus eixos , se estabelece ria o r egimen e a ordem que tanto 
precieamos, portanto o remedio de nossos males não póle ser outro do que a instrucção do povo, 
não esta instrucção sómente de lel' e esc1·ever mal , porem completados pela de artes e officios 
industriaes, etc.; creal' estimulo1 para a iutroducção de machinas e apparelhos que augmentem a 
fot·ç·a do bt•aço humano, e abrir-se estradas para os pontos pri ncipaes com fretes ba1·atos, pois sem 
is to ellas de nada servil'ão . E' preciso tambem que o Estado a inda mesmo com todo sa·-rificio 
auxilie muito á sua custa fabricas de fundição de ferro e officiaes bem aperfeiçoados para trabalhar 
nellas, fazendo senão tudo que nos vem de fóra ao menos o mais essencial; porque razão havemos 
nós comprar tanto ferro ao estrangeiro , tendo nós em tanta quantidade e de mel hor qual:Ídade do 
que elles 1 Porque de preferencia se aux:il ia os engenhos contraes de assucar, que muito embora 
seja elle genet·o de exportação , não poderão p ·aduzir tão vantajosos resultados c >mo se espera, uma 
vez qne matam a pequena lavoura de canoa, que em relação paga melhor o trabalho em razão de 
dispensai' esses grandes e d :spendiosos machiuis.nos, pessoal apropriado a quem se remunera larga-
mente, porque nos vem toio do es tt•augeiro : dizem os entenlidos que essas grauces usioas são 
mais propri11.s pano âssucar de beterraba, e nós o cremos . 

A iudustl'ia do ferro tem outras vautage 1s, pois além de produzir essa immensidade que importamos , 
prepara as diversas machiuas que precisamO> para as nossas in .lustrias ex :s tentes e outras que 
devemos crear. E' incontestavel que o f rro é a gran.:h a lavanca da civil isação e que póde- se medir 
e calcular o adiantamento de um paiz qualquer, p ~la quantidade que gasta clell o, annuâlmente; sua 
impo r ancia t om silo manifestad·t pelas mais h tbeis pennas, e si não se póde duvidar que som elle 
não póle h aver vida, o g rande edifício social não poler:i bem existir emquanto não se explorai-o 
em gr ande escala, e .assim tem silo u m gnnd3 et' I'O nosso não procurarmos por todos os meios 
não só a perfeiçoarmos os process >s ·de sua extracção como crear officiuas com empr.ogo d8 boas 
machina<; par~ apropriai -o aos nOB>OB USO ' , nós que O temos em tal quantidade que poderá chegar 
para o mundo inteiro durant3 seculos, ·como diz o sab ia Gorcéix, é tão rico o minereo que rende quâsi 
o dobro do que o de todos os outros paizes . 

A respeito desta importante industria não poderemos dar tão boas informações como se póde obter 
da Escola de Minas, limitar- nos:-hemos em dizer que este município tem 13 pequenas fabricas 
empreganl o cada uma 10 a 20 operarias, destas, sómente uma pelo systema italiano, po1·ém feita 
por pessoa não habilit·~da , ella produz mais ferro, porém de peior quali lade; as outras seguem um 
systema aqui m P. smo inventado de cadinhos na forja; o ferro produzilo consome mais combtu;;tivel 
e é menos r endoso, porém muito molhar. 

Estas fabricas têm tendas pa. a reduzir seu fer ro a obras, porque assim o vendem melhor, mas 
obras muito limita las que se r esumem em fo ices, machados, enxadas, aguilhõJs, argolas, pregos, 
f er ragens de animaes, fechaduras e outras pequenas causas de uso doméstico, to l o feito a braço com 
gran e consumo de combustivel, de modo que pouco lucro dão. 

l tabi.J·a, 12 de Fevereiro de 1883. -Domingos Martins Guerra. 
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Uma grande parte das taxas es~abelecidas n a tarifa actual mostra que ellas foram deduzidas dos 
valores officiaes de mercadorias de subido preço, que muito differe dos preços correntes das merca-
dorias da c l a~se média a que se r estring e a maior importação. 

Dessa differença ~em resultado a_ diminuição da importação de alguns artigos e a exclusão de 
outros, o que é uma desvantagem para o commercio e um'l. b tixa consideravel para a renda do Estado . 

Entre as taxas da actual tarifa, que por onerosas discordam dos p reços correntes das mercadorias, 
outras se encontram que tambem não correspondem por serem tenues de mais . 

Reconhecendo por tanto a necessidade de algumas modificações na tarifa actual e desej ando satis-
fazer da melhor vontade ao convite que tive a honra de receber para esse fim, apresento em fórma de 
mappa demonstrativo accurados esclarecimentos com a indicação dos preços corren tes, taxa' despro--
porcionaes, r azões deduzidas, e juntamente as alterações que conscienciosamente, julguei mais con-
venientes para a completa harmonia entre os preços correntes das mercadorias de· valor médio e as 
taxas calculadas sdgundo as razões officiaes . 

Abreviada-mente passo a demonstrar essas alterações . 

CLASSE za. 

CABELLOS, PELLOS E PENNAS 

Espartilho s.- Os de senhora são de maior custo que os de menina. Não obstante essa reconhecida 
differença uns e outros es tão sujeitos peh aclual tarifa a uma taxa. que, sendo já bastante pesada para os 
primeiros, t0rna-se muito despro porcional para os segundos. Esta razão justifica a alteração apr ' sentada 
sob a taxa dos primeiros e a classificação especial para os segundos ; e como a medição determinada 
pe.rmitte a dis tincção de uns dos outros, não ha inconveniente algum na divisão da classificação em -
espartilhos para senhora - e - espartilhos para menina . 

Leques. - Não só é de n~cessidade a reducção da hxa, mas tambem a classificação especial de _ 
leques para menina, attendendo-se ao tamanho que elles têm e ao uso que as crianças lhes dão que 
faz com que se reputem mais um brinquedo, d;'que um objecto destinado a preencher o mesmo fim 
que os leques para senhora. 

Além desta razão a differença de custo entre uns e outros autoriza a classificação distincta de -
lequrs para senhora - e - leques para menina - estes ulti mes serão assim reputados não excedendo 
a altura que fica limitada, cuja medição será feita pela fórma indicada, para evitar duvidas no caso 
das pennas ou plumas dos mesmos leques excederem a altura das varetas dos -lados . As ventarolas 
vão com especial classific ação. 
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Pennas .- E' razoavel o augmento para as miudas, porque o seu custo nunca é inferior ao que 
fica declarado, embora ellas sejam muito ordinarias ; e é justa a diminuição na taxa d::ts inteiras ou 
emendadas por ser uma das matarias quasi que indispensavel pat•a o enfuite ele chapeus de senhora, 
que hoje se fabricam no paiz em grande quantidade . 

As pennas em flo res soltas, gl'inaldas ou enfeites tambem não podem continuar com a taxa da 
actual tarifa, visto que o seu custo médio é o declarado. 

Ventarolas. - Poucas são importadas ...:...: é uma inclustria já estabelecido no paiz - e o cus to médio 
é o declarado- por tan to é justo o augmento da taxa. 

CLASSE 3a. 

PELLES E COUROS 

Bolsas. - Para evitar questões, como tem hal'ido, por confundir- se bolsas de costura com bolsas 
de i:não, torna-se necessarü a declaração apontada. 

Cintos. - Para que pagassem uma taxa em harmonia coru o seu custo, deviam ter uma classificaç_ão 
especial, e não estarem incluídos, como parece, no art. 60 que comprehende as obras de correeiro não 
classificadas . 

Leqltes .- Pela razão Já apontada para os da classe antececler.J.te, diminue-se a taxa e faz-se dis-
tincção dos leques para menina . 

CLASSE 5a. 

MARFIM, MADREPEROLA, TARTARUGA, ETC. 

Ader eços . - A importação desta mercadoria tem diminuído consideravelmente por estar sujeita a 
uma taxa exagerada. Tornava-se n3cessario modificai- a e bem assim fazer · se declaração dos objectos 
que não faz em parte do mesmo artigo. 

B ocetas .- Neste artigo deve incluir-se as bocetas para fumo, porque o seu valor não é maior que 
o elas bocetas para rapé . 

B otões .- O custo dos de osso , bufalo ou chifre, com ou sem pés, deu lagar ao augmento d3 taxa ; 
os de marfim , madreperola ou tartaruga não podem supportar os direitos que pagam. E' muito escassa 
a. importação dos botões de marfim ou t·i rtaruga, que são de menos peso e maior custo que os de ma -
dreperJla - estes recebem-se em graude quant idade; s1nclo ordinarios são de pequeno custo, e sendo 
de melhor qualidade são de não pequeno peso . Est tbelecido o calculo, concluiu-se que quatt·o grozas de 
botões de madreperola com furos, de qualidades differentes, com os seus i ndispensweis envoltorios 
dão o peso de um kilogramma, e custando o pnço declarado não podem pagar maior taxa do que ·a 
indicada. 

Outro tan to succede para com os botões d3. mesma mataria c 1m pés . Os de osso, bufalo ou chifre 
com embutidos de ml!.rfim, madreperola ou ta.r•aruga raras vezes são importados ou procurados no 
mercado importador, por tanto podem cons3rvar a taxa actual elevando-se a razão de 30 a 40 °/0 , para 
harmonisar com o seu custo. 

Leques. - Era necessaria a distincção de leques para menina como nos das outras anteriores 
classes. Era necessario tambem a diminuição de taxa nos leques de madreperola, porque ultimame nte 
a impor tação dessa mercador ia tem decrescido, devido ao> g randes direitos .. O;; leques de madrepeeola 
de valor muito superior ao valor indicado, são raras vezes importados e em diminutas quantidades ; 
não é pois o ·custo desses que deve ser tomado por base para regular os direitos . 

Pentes. - Ficam incluídos neste artizo os gnmpos para o cabello ou para segural' chapeus. Não 
fica altet•ad.> a taxa dos perite3 de osso, bufa.lo ou chifre por corresponder ao custo da mercadoria. 
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A taxa dos pentes de marfim por estar muito desproporcional fica modificada, elevando-se ainda a 
razão a 40 °{0 • 

Os pentes de tartaruga, tanto os de alizar e travessas, como os de trança, são muito leves, e uma 
quantidade maior que a dos de outras materias é necessaria para perfazer um kilogramma que é a uni-
dade dos direitos. 

Praticamente concluiu-se que as quantidades designadas formam a unidade (um kilogramma. ) e 
sendo os preços declarados os relativos a · essas quantidades, vê- se que as taxas da actual tarifa são 
muito diminutas e precisam do augmento que fica indicado . 

Varetas. - Junta- se a es te artigo as varetas cobertas com qualquer materia por ter a mesma ap-
plicação das simples e o custo de umas e outras ser quasi igual. A taxa para qualquer dellas é muito 
diminuta comparativamente ao seu custo e devia soffrer a al teração que fica indicada. As varetas para 
espingardas e outros usos estando taxadas com mais 7 1/8 °/0 do que a r azão devida , fica-lhes diminuído 
esse augmento na taxa que se apresenta. 

CLASSE 10a 

MATERIAS OU SUBSTANCIAS DE PERFUMARIAS 

Perfuniarias .- A divisão da classificação em p P.r fumarias finas - e - ordinaria - era o meio 
mais exacto para estabelecer taxa, que harmonizassem com os preços dessa mercadoria , mas não póde 
ser adoptado pela difficulrlade e trabalho que dariam as conferencias e pelas questões que naturalmente 
se suscitavam , o que convem evitar . Por tanto, para que a taxa da actual tarifa, superior ao custo 
das perfurmarias ordinarias, não s.eja alterada, deve fa zer~se a cempensação nos envoltorios de porce-
lana dourada, com :figuras de vidro n. 2 e nas bonecas de arminho que acompanharem as caixas com 
pó de arroz, que ficaram comprehendidos na mrsma taxa das perfuma.rias ; e mesmo porque as perfu-
marias ordinarias têm apenas o valor dos envolto rios que não póde supportar maior taxa . 

CLASSE 12• 

MADEffiA 

Botões.- Não é grande a importação desta mercadoria; mas como mais ordi narios que os~ de 
chifre e de menor custo não devem pagar maior taxa que a indic1da. 

Leques.- Tanto os de ma teria ordinaria como os de sandalo, charão e semelhantes, ficam com as 
taxas correspondentes ao seu custo e com a distincção dos reputados para menina. 

Pentes.- Sendo mais ordinarios que os de chifre, não havia razão para estarem sujeitos a maior 
taxa. 

Pulseiras.- Ficam incluidos nes te H ligo, além de outros en feites, os botões para punhos e peitos 
de camisas, e fica augmentada a taxa na pr Jporção do custo que esta mercadoria tem, segundo in-
formações obtidas . Cumpre declarar que actualmen te esk't mercadoria é escassamente importada. 

CLASf:'iE i 3a. 

CANNA DA I NDIA, BAMBU, JUNCO, ROTIM, ETC . 

Varetas. - De junco simples ou cobertas de qualquer ma teria para espartilhos e vestidos, e para 
outros usos . Tornava-se necessaria a classificação desta mercadoria que tem sido importada algumas 
vezes. As taxas indicadas são as mais correspondentes ao seu custo. 
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. CLASSE i4" 

PALHA, lllSPARTO, CArRO, P ITA, PlASSA VA lllTC. 

Cestinlws . -Ultimaunnt tem apparecido alguns com insign ificantes bordados de li:i, e que . não 
augment.a: o seu vá1or, m·1s que tem dado origem a questões; port:nlto, para eviLal~as. , ficam espe-
cifica los esses enfeites. E;, tes e os forrados de seda sã.o de custo indi cado que permitte a diminuição 
feita nas taxas a que estavam sujeitos . 

Flores . - As taxas da a.c tual t arifa são muito despropor cionaes ao custo deste artigo, por isso 
ficam modificadas. 

CLASSE 15" 

ALGODÃO 

B a1·retes. - Carapuças, toucas e redes . Separou- se deste artigo as toucas ou coifas de fustão, 
·cassa, !iló e outros tecidos para ficarem especialmente classifiaadas e com uma taxa determinada para 
evitat· a de igualdad) de v !ores que actualmente tem Jogar. 

B otões .- Ficam .compl'ehendidos neste art igo os que tiye ; em .pés de metal; e a t3:xa indicada 
é a proporcional ao custo da mercadoria. 

Co ,·dões .- Com quanto as taxas dft actual tarifa não correspondam ao custo ela met·cadoria, 
podem ser conservad:1 s . Desliga-se deste artigo o mignanlise med 1lhão que deve pagar corno grega 
e fa.z - se a declaração das qualidades que clev'em pag·ar como cordões , tranças e trancelins para evitar 
questões, como ultimamen te S 9 têm dado, por falta de esclarecimentos. 

E spa1·tilhos . ~Consta este artigo cie espartilhos para senhora e espartilhos para menina para que 
os direitos sejam mais proporcionaes ao custo ele uns e outros. 

F1·onhas.- Cortinas, toalhas e colchas. Para mais uni fo rmidàde dos dü·eitos da que tem logar 
com o:o despachos ad t•alJi'l'rn ficam estabelecidas taxas fixas que correspondam não só ao valor destas 
mercadorias mas tarnbem ao valor das rendas d J crechet, crivo e semelhantes e ao elos bordados 
á mão ou á machina a que são assemelhadas. 

Galões fJ1"i'gas , {1·anjas , fit as e mignard·ise medalhiío.- Fica reunido a es te artigo os migna?'clises 
medalhão indevidamente cla-s ificaclos como tranças. Estabelece- se mais duas divisões para os artigos 
desta classe que tenham mescla· de seda com vidrilhos para mais conformidade dos direitos com seus 
valores. 

Gra vatas. - Ficam reunidos neste artigo os laços e outros enfeites p ~.ra pescoço, separando-se das 
simples , bordadas, ou enfeitadas com qualquer materia as que forem todas de renda, ficando es tal!e lecidas 
para as peimeiras a taxa corres pondente ao seu CIJ.sto na razão ele 30 oj0 , e pal'a as seguncLas as 
taxa elas rendas com o augrnento de 10 °/0 • Pela tat·ifa actual est~L mercadoria está sujeita ao pagamento 
de dir.eitos por cluz ia . Esta medida tornou prohibitiva a importação das gravat:1s de pen al, laços de 
se ti neta, cam1Jraüt e outras, recebe ndo-.>e apenas diminuta quantidade ele g t·av,ttas ele cassa. 

Fica demonstrada a exag lrada tlxa a que estão suj 'li las com o pagamento ele direitos por 
duz ia, e é reconhecido que a.s gravatas ele sedt que são ele valor m~is superior pagam me-
n os 18 °/" . 

Rendas .- E' este um do> artigos que rigorosame nte necessitava de complet:~ reforma para cessa-
rem os abu;;os que se têm dado, co nfuudindo-se rendas orcliuarias com as ele qualidade superior, e estas 
com aquellas . Para. evitar que isto aconteça estabelecem- se duas taxas - uma -para as rendas 
de crochet, crivo e j apouez as proprias · para fl·onh as, toalhas e usos sem'Jlhantes, que de todas as 
rendas são as mais pesadas, mais distincta.s e que nenh uma duvida offerecem para que sejam con-
fundidas com as de outra qualquer qu-alidade; e outra - para todas as mais rondas ele algodão. 
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Calculados os valores des tas polos pesqs das mais superiores, das mais inferiores e daf! reputadas 
en tre uma> e outras, em quanLid tdes p~oporcionaes ao consumo de qualquer dellas , concluiu - se que 
o valor médio para cada um kilogramma é o de 40 francos , ou 17$600 ; por este valor estabeleceu-se 
a taxa na razão de 34 o/o. 

Este é o meio mais regular de haver um imposto muito proporcional ao valor medio da merca -
doria e cess~remos abusos e q uestões numerusas que se têm dado . 

Roupa . -Fica estabelecida taxa especial para as camisas de menino, por não poderem supportar 
a mesma taxa das camisas para homem. Fica estabelecido o mestno para as cecoulas, com excepção 
das de meia, incl usive as de banho. Detet•mina-se a medição, ta.nto para as ceroulas como pa ·a as 
carnisaa de menino , e faz - se red ucção nas taxas, qu o era indispensavel , pois que es8a mercadoria 
acha v a · se excessivamente tributada. 

Os bordados especificados não alteram o valor da mercadoria, por essa razào não será alterada a 
taxa. F icam incluídos nos col!aJ'inhos e punhos para homens os collarinhos e punhos lisos ou 
enfeit;~dos com qualquer tecido de algodão para senhora . 

Sapatinhos .- Para a cobrança dos direitos fica ~ubstituida a unidade - par - por kilo . A' primeira 
vista, o meio determinado na actual Tarifa, não deixa perceber a e:I:agerada ta:u que ptlB\1. sobre esta 
mercadoria. Para a substituição decbrada fica e3tabelcci .a a respecLiva ta:xa. 

Toucas . - Fica estabelecida taxa fix.a correspondente ao custo médio da mercadoria substituindo o 
despacho aclvalorem . 

V e os. - As diiferentes qualidades desta mercadoria pouco variam no custo. Para mais regularidade 
àos direi tos indica- se a · taxa fixa segundo o preço médio declarado. Este é o meio de pôr termo ás 
questões qtL se aventam na aprec iação dos valores. 

CLASSE 16• 

LÃ 

Cordões , tranças, trancelins, etc .- Ficam estabelecidas taxas para os objectos deste artigo que 
tiverem mescla de seda e mescla de s 1da e vidrilhos. 

Meias .- Modificam-se as taxas da actual Tarifa para as meias curtas de mais de O,mzo e para. aa 
compridas de menos e de mais de 0,"'20 por não corresponderem ao custo médio da mercadoria. 

Sapatmhos .- P ela mesma r azão declarada com referencia aos sapatinhos de algodão, fica substi-
tuída a unidade - par - por kilog. para a cobrança dus direitos e fit a estabelecida a taxa proporcional 
a.o custo de accôrdo com o peso. 

CLASSE 17" 

LrNHO 

Chales, mantas e lenços. - As differentes taxas deste artigo ficam modificadas com o abatimento 
que careciam, e augmenta- se a que trata do maior numero de fios . 

E spartilhos .- Faz-se para este ar tigo as alterações precisas , como fica declarado nas qu() se fizeram 
para o das classes anteriores. 

Gravatas. - Esta mercadoria necessitava da mesma modificação que se fez para as de algodão . 
Roupa. - Faz-se j uncção das camisas lisas e bordadas para homem, porque de umas para outras não 

ha differeuça de custo. Modificou-se a taxa porque a da Tarifa actual é excessivamente pesada, e 
craou-se uma divisão deste artigo para as camis~ de menino. - As ceroulas não podendo supportar tão 
pesado imposto como o da .actual Tarifa, necessitavam de uma taxa mais proporcional ao seu custo 

39 
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quê é a indicada, e para mais proporção dos direitos era necessario a classificação distincta para ceroulas 
de menino como fica estabelecido. As ceroulas, tan to para homem como para menino, que tiverem os 
bordados especificados, os quaes ordinariamente são de valor insignificante, ficam sujeitas á mesma 
taxa.- Os collarinhos e os punhos simples , bordados ou enfeitados com :-enda, proprios· para senhora 
ou menino, ficam agrupados aos de homem para evitar a irregularidade dos direi tos pagos por valor ; e 
os que forem todos de renda, pagando a taxa desta com o aug..:nento de 20 °/o, fic am sujeitos â um imposto 
em harmonia com o seu custo médio.- Sendo hoje pouco ·usados os peitos bordados para camisas e 
tendo u m valor correspondente aos lisos, estabelece-se uma só taxa para uns e ou tros, substitufndo-se 
a unidade - kilog. -pela de-duzia - que lhe corresponde, para mais facilit ar o expediente . . 

CLASSE 18a 

SEDA. 

E m fi o. - O custo desta mercadoria não é fixo, tem épocas que o seu valor é maior que outras; 
mas regulando-se o valor pela medida do preço mais alto e mais baixo, a que tem chegado, póJe dar- se -
lhe o valor que fica desigaado, que é o mais real. Tomando por base esse valor, as taxas da actual 
Tarifa pr ecisavam das· alteraçõ3s para mais e pl!-ra menos, conforme se es tabelece. 

Conlões .-Não podem pagar maior imposto do que o indicado.- O; que têm vidrilhos são duplica-
damen te mais pesados e não podiam estar sujeitos á mesma taxa dos simples, por esta ra~ ão fica es tabe-
lecida uma taxa especial pam os dessa qualidade. 

EspaTtilhos.- Como nas outras classes, faz- se distincção para os de menina; e atten dendo-se á-di-
minuta quantidade que é importada por ser um artigo de luxo pouco procurado e de alto preço, esta-
belece-se uma taxa mais el evada do que a da ac tual Tarifa. 

F itas .- Estabelecida como, está na actual Tarifa uma taxa para as fitas de velludo de seda pura, e 
uma segunda taxa de 50 °/0 menos para as fiLas de velludo de seda e algodão, parece, que estabelecida a 
taxa para as fitas não especificadas de seda pura, devia tambem estabelecer-se uma segund <> taxa ele 50 °/0 

menos para as fitas não espedficadâs de seda ·e algodão em partes ig uaes ; porém falhou essa_indilopen-
savel distincção e o r esultado tem sido contra as conveniencias uo commercio e renda do Estado, porque 
nunca mais foi importada essa mercadoria, que ele fórma alguma podia supportar uma taxa tão em 
desharmonia com o seu custo . Era poi:s de rigorosa. necessidade estabelecer- se uma taxa proporcional 
ao custo , para que a mercadorh não ficasse excluída do mercado; para este effe ito el eva-se a taxa das 
fitas de seda pura, e diminue-se nas de seda e algodão em pat·tes ignaes, da mesma forma que é applicavel 
para as fitas de velludo . 

Gravatas. - A redacção pela fórma indicadâ póde evitar duvidas como as que se têm dado sobre 
gravatas e laços enfeitados com renda . Fica estabelecido para as g ravatas todas de rend; a mesma 
taxa das rendas com o augmento de 10 °/o . 

Sapatinhos .- Substitue-se a unidade - par- por - kilogramma - para que o imposto seja mais 
em relação ao custo d.esta mercadoria que é feita dos retalhos de outras obras, e nunca teve um valor 
como o que se lhe r eputou para ser onerada com o exagerado imposto da actual Tarifa. 

T oucas ou coifas p ara baptisado . - Os preços correntes destas mercadorias não são tão variados 
que necessitaosem do imposto acl valorem, por tanto fica indicada a taxa fixa de accôrdo com o preço 
médio para maior regularidade . 

CLASSE f9a. 

PAPEL E SUAS APPLIC.A. ÇÕES 

Bocetas. - Inclue-se neste artigo as bocetas para fumo por serem semelhantes ás de rapé. Este 
meio póde evitar questões, como tem havido, dando-se-lhe classificação menos apropriada. Na divisão 
deste artigo a redacção é feita para dar idéa das qualidades, sujeitas a maior ou menor taxa. 
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Cartas de jogar.- Era de rigor diminuir a- taxa excessiva a que estavam sujeitas, sendo neces-
sario alterar as razões para manter as taxas que ficam indicí!oda.s. 

CLASSE 21a 

LOUÇA E VIDROS 

Agulheiros, pulseiras, brinco~, etc.- Ficam agrupados neste artigo os botões _para punhos ou 
peitos de c'tmisa e os adereços com pés ou guarnições de metal; e porque os objectos desta materia.· 
sejam mais pesados do que a de outras e menor quantidade, forme a unidade (um kilogramma) sendo o 
custo na proporção do peso, modifica-se a taxa a que estavam sujeitos. 

Botões.- E' um artigo pesado, e nenhum2. razão havia para que estivessem onerados com um 
imposto mais elevado que os de chifre. A taxa indicada é a mais proporcional ao seu custo. 

CLASSE 23a 

COBRE E SU,\8 LIGAS 

Bijouteria. -Para evitar contestações ficam especificados os objectos que fazem parte deste artigo, 
e por elles se póde ajuizar toJos os mais que não estão declarados, mas que estão sujeitos a mesma 
classificação. 

Botões.- Para terminar as questões, que constantemente se davam, na intelligencia deste artig0, 
desligando-se delle os botões para vestidos para incl uirem-se no da bijouteria , confundindo-se ainda 
os envernizados com os dourados ou prateados, era necessaria a modificação que se apresromta. Fica 
este artigo dividido em bqtões com furos para calças- para vestidos- e para casaca , farda ou libré -
não havendo distincção dos pol;dos, pintados ou envernizados- dos perfurados, prateados ou dourados 
-e mesmo porque si para a bijouteria não se faz essa distincção, pai'~ os botões tambem póàe ella 
deixar de set· feita, estabelecid3s as taxas em harmonia com os preços médiGs, conforme se apresentam. 

Fio arame. - Ficam reunidos em uma só classificação os alfinetes, colchetes e prisões para 
botÕes suj eitos a taxa indicada, que é a proporcional ao custo médio desses differentes obj cctos de valor 
aproximado, calculada na razão de 40 °/0 • 

CLASSE 25a. 

FERRO E AÇO 

Bijouteria.- Modifica-se a taxa elevada a que estava sujeita esta mercadoria pela actual Tarifa. 
Botões.- A elevada taxa a que estavam sujeitos autorizava a modificação que se apresenta. 

_Fio arwne.- Ficam agrupados os alfinetes, grampos para o cabelb, com ou sem cabeça de louça 
ou vià1·o, colch <, tes e prisõ8s para botões, e sujeitos a uma unica taxa mais emharmonia com o valor de 
todas essas mercadorias, do que as differentes taxas da actual Tarifa. 

Varetas pa1·a espm·tilhos.- Não ha.vendo na actual Tarifa classificação alguma para esta mer-
cadoria, que tamberri é importada, era de necessidade estabelecer-se-lhe um artigo sujeitando-a a uma, 
taxa fixa que é a indicada. 

CLASSE 35a 

V A RIOS ARTIGOS 

Adereços de c6co.- Poucos vem ao mercado, entretanto como a taxa a que estavam sujeitos era 
eleyarla., fie a modificado. 
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Botões de c6co . -Esta mercadoria é impo1·tada em gTande quantidade, mas não estando classificada 
e sendo despachada segando ·a da Clas~e a que maia Ee assemelhava, d:wa logar a contestações e demot•as 
de expediente ; pat·a e vital-as c reou-se a classificação em duas divisões, indicando-se as taxas em pro-
porção ao custo da qualidade mais importada. 

Bon·acha.- Fic:;tm agt·upados e sujeitos a uma só taxa as bolsas, bocetas para fumo ou rapé, cigar-
reiras, chamteiras, phosphoreiras com ou sem inola, ponteiras e artigos Sflrnelhantes cujos p!'eços estão 
na proporção do p ~so que t3m cada um destes objectos ; e como a taxa seja ta,mbem regulada pelo peso, 
ha· mais h~ rmonia nos direitos desde que fiqu ~ estabelecida esta modificação. 

Botões ele qualquer qtwlidade. - F ica reduzida a taxa . 
Cintas ou cintos, súspens01·ios e ligas.- Esta mercadoria não póde estar sujeita a maiores direitos 

do que os indicados. 
Co; dão e trança. - Tan to a coberta de seda como a coberta de outea qualquer ma teria, sendo como 

é um artigo pesado e de custo desig:nado, não podia sup portar maiores dit·eitos do que os que ficam indi-
cados. 

Leqttes.- Reduziu-se a taxa e fez-se di vis i o para os leques de menina. 
Pttlseiras, -medalhas, col!m·es, brincos, cor1·entes para 1·elogios e outros ade1·eços .- Estas mer-

cadorias não têm maior valot• que a das oatras materias da classe 23a e começo da 35a, por tanto não 
devem pagar maior taxa do qu ' a indicada. 

Ch ,peus para sol ou chuva.- E , te artigo é alterado para que as taxas possam ser mais propor-
cionaes aos custos. Sendo muito ÍtTegular a taxa applicada aos chapeus de menina, era de rigorosa 
necessidade a distincção desta meecadoria para se pode1· fixar taxa proporcional ; para este effeito ficam 
especialmente classificados, com a inJicação da t>txa mais em harmonia ao valor qae têm, e fica deter-
minado o seu tamanho para que não h·1ja hesitaçã3 na sua distincção. O fab rico de chapeus simples 
para homem ou senhora é uma industria nacional que mais se tem desenvolvido, porém a sua prospe-
rid~de ainda depende de protocção ; e podendo esta ser dada p ~la imposição de mais pesados direitos nos 
mesmos productos estt•angeit•os, par·a esse fim deve conservar- se a taxa da actual Tarifa , a qual con-
stitue uma protecção não pequena, pois que e>sa mercaloria está excessivamente tributada. Os chapeus 
enfeitados com rendas, franjas ou bordados não fazem parte da inJustria nacional e acham-se onerados 
com um pesado imposto; mas como não careçam daq uella protecção, faz-se-lhe modificação na taxa a 
que estavam sujeitos, estabelecendo-se outra mais em harmonia com o seu valor. 

Coques.- Este artigo deve soffrer apenas a modificação na sua redacção, conforme está indi cado. 
E spelhos.- Fi··a este artigo modificado, incluindo- >e os de ,Papelão ou forrados de metal ordinal'io, 

sujeitos a uma unica taxa, c_; lculada na proporção do seu casto e na razão de 30 °/0 , a qual é a que fica 
indir·acla. 

Ftôres arti(iciaes.- E' certo que no paiz muitas pessoas se dedicam a esta inclustria, porém isso 
não é umà razão p<tra que a mercadoria esteja exce,sivamente tributada a ponto de escassamente ser· 
importada. 

Os preparos para a fabri cação deste artigo,com quanto não sejam produzidos no paiz, tambem estão 
aobrecarreg·,dos de direitos. Et·a pois de grande necessiJaEle accommodar as taxas da actu 1l Tal'ifa aos 
preços médios da mercadoria . Ficam portanto designada'< as taxas que devem prevalecer e f~z -se um 
additivo na classificação p tra as folhas grandes para enfeites de vasos, que pagarão ad valorem . 

Leqttes.- Est tbelece-se taxa especial para os leq ues de menina e fic am indicadas as taxas para as 
differ·m tes qualidades em harmonia com os preços coerentes. · 

QuadTos.- Este artig 1 fie t com duas subJivisões para indicar-se uma taxa fixa para quadros for-
rados de lã e entra para quadro3 forrados d3 seda, e alte ra-se-a superficie quadrada que estava determi-
nada. 

Ventarolas.- E' alterada a t :na das de seda para pagarem em harmonia com o seu valor commer-
cial. 

Terminando, seja-me licito offerecer á consideração da illustrada Com missão Parlamentat• de In-
querito a idéa da creação de uma eommissão pet•manente de negociantes, funccionando em repartição 
especial da Alfandega, em commum com os conferentes da mesma, com o intuito de estudar as diver-· 
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g-encias de classificações, que suscitam as questões ventiladas quotidianamente e submetter ao conheci-
mento do Governo ou do Parlamento as propostas das alteraçõ es que no interesse do fisco e do commercio 
convenha adoptar. 

Commissões identicas existiram em épocas anteriores, que se dissolveram de facto, pela retirada 
de seus membros, e afinal pela sulJpressão de sua organização no Regulamento da Alfandega . Convem 
entretanto restabelecei-as, confiando- lhe attribuições que elles sabiam desempenhar com a honradez e 
criterio, que devem presidir a todos os actos, emanados de com missões cqnstituidas por commerciantes · 
honrados, condemnando de uma vez por todas a prevenida incompati bilidade entre o com!Ilercio e o 
fisco, que deu logar ás queixas e motivos que concorreram para desorganização das antigas com-
missões. 

Adoptados os meios convenientes, e guardada a consideração devida aos que prestam gratuitamente 
seus serviço> ao Estado, estou certo que tudo ha a esperar da creação das commissões , q11e me occorre 
lembrar, e as lutas entre o commercio e o :qsco desapparecerão, para se manter o respeito que entre 
si ·se devem. 

E tenho concluído. 
Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1883.- Bernardino Rodrigues Cardo zo. 
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MERCADORIAS 

CLASSE 2a. 

Cabellos, Dellos e DBnnas 
El t "lh I do tecido do crina para sonhara . .• • . •. •. ; • .• 

spar 1.. os .· ··· idem, idem para menina . . . . . .. . . . . .. .... . . . . . 

Serão reputados espartilhos para menina. os que H verem até om,28 
da. cinta ao eollo. 

· '· !e"!'.:o~~~~~~~ . ~.e. ~.s~o:. r:h~f.r.\~~. ~~~~.·~:·~. ~~~·~ 
L 

i dom, idem p~tra men ina . . .. .... . ... .... . . . . . 
e qu.es. · · ·· · · · · • · · · com varetas de marfim, madreporola ou· tarta-

ruga para son hora . .. . .. ... . .. . . . ... . .. . .. . 
idem, iJem, i dom para. men ina . . .. ........ . .. . 

Sorão reputados leq ues par n meu i na. o> que tiv erem até om,20 de 
altura . A medição sorá foita por uma das varetas doS:extromos que 
fech am sobre todas as outras. 

l
miudas ou r amas do ponna.s . 

feito s . de qualquer ou t ra qualidade 
intoiras ou emendadas .. . . 

\

para flores e ou -

perl.nas .... ........ 

1 
· 

""fe1~;~e ~ ."."_J~ a~ . "~ .~~. ~~·i~,~~d~~ .. e .. ~~~~·~ s .~~ : 
O mais como está . 

venta rolas de ~com cabos rl o osso, chifre ou madeira . . ...... . 
qualqu ert amanho. t"~g~a~~~. ~-0 .m~~~~· . . ~~d~~:~~~~a. ~~ . . t~:t~ : 

CLASSE 3a 

couros e Delles 

Bolsas . . ....... . .. . . 
~
forradas de seda ou de qual -

para costura. . . . quer outra mate ria simples 
ou com preparos ... •. . .... 

!
sem preparos ou simples ... . 

para ''iagem, do com p ropa~os ~e lou ça~ :Vidro, 
mão, tir acol lo osso, ru a_dotr~, fOJ JO ou 
0 somelJ autos. rnotal ordmano ..•.. . •. . . . 1 com preparos de marfim, ma~ 

droporola ou tarta rug a . .. . 

As bol~as para viagem, do mão, tit·acoll o o somolhan.tes , não tendo os 
preparos para costura, ou os estojos para ollos, não se rão co nsiderados na 
primeira parte deste artigo. 

~
do qualquer qualidade êom fi vollas do metal 

Oin-tos ..... . . . , ... . . ordinal'io, osso, marfi m, ma~roporol a Oll Lar· 
Laruga para senhora ou meni na ... . . ... .. .. . 

Leques .. .. ... .. .. . ·Ido qua,lque r qua ll rla~o para senh ora. ••... .. .. 
1dom, Id em para memna .... . .. , ... . .. . . .. . . . 

Serão reputados loques para meni na os ~no tiverem até o·n,20 de a l· 
tnra. A medição será feita por uma das varetas das extremidades. 

Um 

Kílogram ma: 

Seis duzias 

Cinco ramos 

Um a 

> 

Quatro 

Tres 

Duas 

Quatorze 

Um 

CUSTO MÉDIO DA MBRC.\DORlA 
COM DESPEZ AS PARA O MERCA DO 
IMPORTADOR 

~ o 
'"' " "' ~ 

5,50 
3, 75 

5 
3 

20 
8 

22 ,75 

227,3 

225 

30 

45,25 

9 

6,05 

22,5 

37 ,5 

4,75 
2,!í 

o 
:.0 
El 
"' c.:> 

I 

!,.40 
440 

440 
440 

'•'•0 440 

440 

!,.I, O 

440 

440 

440 

440 

440 

440 

440 

1,40 
440 

~ 

El 
" s 
" c.:> 

2$200 
t e32o 

8fj800 
31)520 

iOSOI.O 

100,)012 

998000 

i3J200 

l.9,)9i0 

48400 

9,5900 

i6,j500 

28090 
i QiOO 
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~~ ~< oou DIREITOS QU! A MERCADORIA oo u 
DIREITOS SBGUNDO A TARIFA ACTUAL w"' '" "' o"' DEVIA PAGAR c " ..... ... .. ;; ... ;: ~ 

~" "'" 
~ 

0>0 :Õo ., ... ., ... 
OBSERVAÇÕES oow " ~ "~ w~ P<.S ::~<" ::!< " O·~ cu'~ o o 

"' 
o o ,.,~ w w 

·- -:IS '"O.= ~~~ ""' ~g~ ;:+> "'""' .8 "' .8 
<,., ""' ·~ ""' '§ F- z c: 

·~ w z:oo ·a z :oo 
""' <:~0 ~C! A ~o A p ~ "' p ~ "' 

22 Um l.~OO ~9 •;. % Um ~880 36 % 22 > 1 200 72 •;. % .. $500 30 % 

23 > l.$000 72 3fr. % > $660 30 % 
23 > i ,$000 75 •;. % > .q~oo / 30 % I As ventarolas ficam desligad as 

dns to artigo e são especial -
23 > 5EOOD 56 4/. % > 2$640 30% mente classificadas . 
23 > 58000 142 % > 11J500 '•2 % 

~ 

25 Kilo~ramma 2/j400 24 % Kilogramma 3~000 30% f"' '"''~ do pooou , • .,. dadas o tros duzias de pen-
~ nas inteiras dão o peso de 

25 Gramma !5040 40 % > 30S000 30% um kilo~ramma; as emcn -
dad as t êm maior peso e são 
de menor custo do IJ.UO as 
inteiras . 

25 > $040 40 'l ü % > 305000 30 •;. % 

23 Uma l.IJOOO 7 •;. % Uma 31J960 30 % 
23 > 5/JOOO 25 •;s o/o > 5~970 30 % 

. 

35 Kilogramma 1.1J200 30 •; . % Kilogramma 1.8200 30 •; . % 

35 » /!800 30% > ~o o 30 % 

35 . :IOWO 3:1 1·;. % > :IIJ400 31 •;. % 

35 > 36000 30 •;. % > 3/)000 30 •;. % 

- - lJ - > 5KOOO 30 •; . % 
47 Um f800 38 1/s % Um 8660 3i •; . % 
47 > 800 72 •;. % . ~00 36 8/ 8 % 
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MERCADORIAS 

CLASSE 5 a 

Marfim, madreperola, tartaru[a, etc. 
~do osso, bufalo ou chirro . ........ . .......... . 

Adereços .. . . ... .. /o marfim, madroporola ou tartaruga .. .... .. . 

\com embutidos de ou ro ou prata ............ . 

0> pentes, grampos para cabe ~ lo ou para segura r chapóos, botõc"s 
para punhos ou quaosquor outros não ficam comprehondi dos neste 
a rtigo. 

Bocetas · ~do osso, bufalo ou chifre .. ........... .... .. · ~ 
ou fumo. para rape de marfim .. . . . .. . .. ... . . .... ........... . : . 

do tarta1·uga . ........ .. . . ... .. .. .... .... . . . . 

Ficam incluí das nosto arti go as bocetas para fumo por serem do 
valor igual ás do rapé, 

Botões ou marcas . 

Ide osso bufa lo ou chif•·e .. . , . • 
com furos . ... . . do marfim madreperola e t ar-

taruga . ....... ... .. ...... . 

com pés, guami- \de osso bufalo ou chifre . .. . . 
çõos da mosma com ombuLidos Ue marfim, 
mataria ou "u- ·/madrep orola ou tai'Laru ga . 
tra, n.cuos ou- toúos do marfim, madrepe-
ro o prata . '· rol a ou· tarta ruga .... _ . .. .. 

~
. do osso, bufa lo on chif e, para senhora . . . .•. -. 
i dom .. idem, idem pa1 a menina .. .. .... . .. .. . . . 

Leques ..... . . . . . .. ~ese~~-~C:~. ~ad_r.ep_e~~~.a .. . ~u . . t~.r.ta~~-g.".'. -~ ~·:: 
·•dom, tdom, para fi10mna .. .. .. ...••..• • . . •..• 

Serão repu tados leques para men ina os que tiverem até om,~o de 
altura . A medição so•·á feita por uma das vare tas das extrorni dados. 

i
do osso bufalo ou chifro do qualquor quali· 

Pentes , g rampo s de~~~~fi.:O: d~ q;;~lq·~~~ ·q~áü"ct~d~:::.: : :::: ::. 
para cabo.!o ou para 
segurar chapéos. ~de ali sar, travessos o some -

do tartaruga . . .. lhan tes . . ... ..... .. . .. . . .. 
para tranças . .... ....... .. .. 

V a retas de 
ta nas . )

para espartilhos, vestidos o usos sornelhantes, 
bar.ba- simples, cobertas do algodão ou qualquer 

out t·a n1atcr 1a . .. .. . • . .. .. .... .. ; ...•.•. v •• • 

para ~sp i ngard as o outros usos ...•.•.. .••. ... 

CLASSE 10a 

Materias ou snbstanmas de perfumaria, etc. 

i duzia do pulsei ras 
e 6 modalhas com 
os onvo lto rios .... 

6 cruzes. 6 medalhas 
e 4 pu lsei..as com 
os envoltorios ..•. 

como está. 

como ostá 

'" % g1·ozas 
4 grozas 

3 grozas . 
6 duzias 

Um . 
> . 

20 pentes 
2 duzias 

5 duzias 
3 duzias 

WO varotas do o,mRo 
25 • do o,mso 

Perfumarias .... jom vidros doqualqnor qu alidade ou caixinhas 
de phantas1a.......................... . . . .. Um kilogramma 

As bonecas de armari nho para pó do arroz não pagarão direi tos em 
separado, de;do que cada uma ca ixinh a do mesmo pó con Le 11 h a uma só 
boneca 

A .nota 20• que d iz rospoiLo ãs po,fumarias deve fi car com o está, 
ohm•oando-,e a ult1ma 11artc que di z· As perfttmaria• que vie•·em em 
pntes, (m,cos ou va.•os de porcellana dourada ou com (igu•·as de vidro n. 2 
pagarão o dobro <tos reop•ctivos di1·ei tos . 

CUSTO MED IO DA MERCADOR IA 
Cül\l DESPEZAS P.ARA O lllERCADO 
IMPORTADOR 

22, 

fl0,25 

2 ,27 

i8,2õ 

6,82 

!.5,i5 

36,6 

6 
4 

30 
H 

8,!~ 
20 

1.21 ,24 
1.97 

22, 7ri 
3 

3,05 

o 
;õ 
8 
"' o 

440 

'•40 

440 

440 

'•40 

440 

440 

440 
440 

440 
440 

1,.40 
440 

41o0 
'·40 

440 
440 

440 

98680 

391J7!.0 

fj976 

81J030 

MOOO 

6S666 

1681.04 

21J640 
i tJ760 

1.3$200 
5,~280 

3a696 
8~800 

5303'•5 
861J680 

l.080i0 
!.,)320 
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~~ DIHE ITO S QU E A MKRCA DOniA ~~ 
· DIREITOS SEGUNDO A 'l'AR IFA ACT UAL •n = w~ o"' DF. YIA PA GAR o" ... " !:~ 

~ ~ C!;: ...-:: 
~" "' " Õo Õo " "'!;:; ... OBSERVA ÇÕES dcn "'w , .:;! " "' "g <>- .5: ~ u 

~ o O ' ':" 
.g:~ o o o .. - m "' wo ., ·;; ~ 

~ª~ '"" "' "" E " ·~ o" -<"' F--z:::: :a ::: :~ Z:=.o 'O z:;c o 

I 
'O 

""""' " ·;; ...:t.:~ A :::> "' :::> ~ "' ~ o "' 
~-

88 Kilogramma 3,}000 30 118 % Kil ogramma 3SOOO <O 71s % 

88 > i5SOOO 37 '·I~ % > f2BOOO 30 'I • % 

8300 i 
No peso da> qu antidades do- · 9{ (.i25U 25 21a % > 30 % cll radas foi i nc luida o dos 

on voltorios. 91 , 3[.i000 37 'h % > 2~'·00 30 % 
91 > 88JO 26 2la % > NDOU 30 % Idem, idem . 
91 > 2~000 30 % > 2EO:O 30 % I dem, idem. 
D1 > P.1)0JO !.J "h % > 5,~000 3i % I dem, idem. 
9> ·u m ·I ,)001 37 718 % Um -iBlOU 37 7/8 % 91, > i (.iUOO 56 '•ia% > ,~80J 45 2/ , % 
94 > 6jj000 45 2/a % > t. l(100 30 % 9!J. > 6,)000 1.13 213% > tnGoo 30 % 

96 Kil ogramma l,j200 32 '1, % Kil ogramma 1N2üo 32 'I , % 96 , 6b000 68 'lo % > 3E5UO 1.-')% 

96 > -12,~~00 22 a; 8 % > -16!JOOO 30 % 96 > 2>aooo 27 ' l a % > 268000 30 % 

99 > 1 ~000 10 % )) 3EOOJ 30 % 99 > 8500 37 'la %' > /)40U 30 % 

i76 > 15600 t,.ã 2/~ % > ,)600 !,5 ~/1S. % 4 vidros de val"ios tamanhos 
com o.;; enYo iLorios suj oilos a 
di reitos deram o peso de i 
ki logramma . 

40 
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MERCADORIAS 

CLASSE 12" 

Marleira 
Botões ou marcas.. . . . . .. .. .. . .. ............................... . 

-~do madoira'o•·dilHLI'ia simples ou envernizados, 
dourados ou prateados, lisos ou abor tos para 
senho 1·a ......... . .... ...... ... ............ . 

Leques ............ idem, itlcm, idem , para monina .. . . .. ~ ....... . 
do sandalo, cbarão o somolhantos para se-

nhora ....... .............. .. ... ...•. . ... . . 
i dom, i dom, i dom, para menina ..... . ....... . 

Serão reputados loques para menina os quo ti verem até om,20 do 
altura. A medição sorá ·feita por um a das varetas dos extremos. 

Pentes do qualquer qualidade ........................... , ....... . 

Seis grozas 

Um 

2 :4 duzias 

Pulseiras o outros onfoitcs do sandalo c madeiras somolhantcs, 
simples ou com emb utid os elo outra qualquer matada .. . . . . ....... ! duzia do pares do 

pulseiras c)~ duzia 
do cruzes ......... 

Nosto artigo ficam comprohondidos os l.Jotõos para punhos ~o peitos 
de camisa. 

CLASSE 13" 

Canna da India, bambtí, jnncn, rotilll 1 etc. 
Varetas .. ,.,. . .... ou cobertas do qualquo1· mataria ..• , .. , . . •.. !.50 varetas do om,r,o ~

do junco para espartilhos ou vostidos, simp les 

para outros usos ............................ !.00 varetas do om,8o 

CLASSE 14a 

cestinhas, caba - ~simplos ou com bordados de lã,algodão ou linho 
zes, bolsas, indi spon -
saveiscom ou sempre-
paros do costura bordadas, enfeitadas ou forradas do soda . .. . 

F1o~es .. . . . .. .. .... )ar}~~[~s"~~'. ~.0.lL~~ -~~-~~1. ~~-~~~~~~~ .~ ~.u.t: ·~~- ~~: I om preparos , .......... , ........ ..... ...... .. 

CLASSE 15a 

Al[O!lão 
Barretes, carapuças, toucas ou redes do ponto do moia ou do 

malha com enfeites do qualquer ma teria .. . , .•......•.•......•.•.•. 

As loucas ou coifas do fu stão, cassa, filó ou outro qualqnor tecido 
ficam desligadas dosto artigo o são classificadas ospociatmonto. 

Botões .. . ........................ . ........... . ................. .. 

Ficam comprchondidos nos to artigo os botões com pós do metal. 

Sois 

Oito 

Um lülogramma 
> 

Como está 

Sois grozas 

CUSTO MÉDIO DA MERCADORIA 
COM DE~PBZAS PARA O MRl\CADO 
IMPORTADOR 

00 o 
" " " ~ 

2 

3,05 
2,27 

6 
3,79 

9 

60,65 

i5,i5 
2,75 

H,25 

l.8,9 

90,5 
37,88 

6 

o 
:ã 
8 
"' c.:> 

1,40 

4W 
440 

440 
1,.40 

440 

440 

440 
41,0 

'""·0 

1,4a 

41.0 
'"4.0 

440 

00 ;.. 

i3 o 

~ 
" c.:> 

b880 

i /J3Í.il 
~998 

2U6W 
i{!607 

3~960 

26~686 

45950 

8S3i5 

.39,}8]0 
"-63667 
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I 

383 "Kilogramma 8400 1,5 2111 % Kilogramma ~]6) 30 % 

402 Um 8500 37 1j,~ % Um iit.Ou 30% 
402 . ,\!500 50 % > ,~3 00 30% 

1,02 > i b500 56 "lu % > !JSJO 30% 
402 > !,~500 90 % . $500 30% 

-

1,09 Kilogramma 15WO 35 1/ 3 % Kilogramma IJ200 30% 

~Os objeetos deelarados jun!a-
412 > 66000 22 '1. % > SJ JOO 30% menta com os envo tonos 

suj eitos a direitos pesam um 
kilogramma~ 

- - IJ - > 2500) 30% - - IJ - > f!360 30% 

-

453 Kilogramma lfl500 32 'la % > 1~500 30 'ls % 

453 . 3§000 36% . 2~500 30% 

465 Gramma $025 62 "I· % > 13[jOJO 32 "I" % 
465 . IJ025 i5U % > 5BOOO 30 % 

1,80 Ki logramma 30000 - > 35000 -- . 
483 1)9JO 31,% > ssoo 30 % 
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MERCADORIAS 

Cordões, tranças 0~' imitando a _palha , proprio~. para on feites de 
trancclins cha. pe os, s1m plcs ou ?')m 'Jdt Ji ilos ......... . 

do qualquo1· outra qu a l1dado . . . ... . ..... . .. . •• 

Na segunda parto deste arLigú ficam comprohend i tlús 03 ro~ju ifcs , 
mignardisos e imitações, cordÜe::;, ti'Unças. tran colins ou li gas simples ou 
ondeadas do uma a du as ordens ou com app li cação; oxcopiuam -so porém 
o:; mignardiscs denominados medalhão q uc fi cam suj oi Los á laxa dos 
galões. 

~
com en[oitos do qualq " or quali dade p:Ha se -

Espartilhos .. .... nbora .. . .......... : ............... . ... . .. 
1dom, tdom para mcmna . . . . . ..... ....... . ... . 

Serão reputad os esparti lhos para menin a os quo tivorom ate om,28 da 
cinta ao coll o. 

Fronhas, corti na8,] do renda do cro chct, crivo c semelh antes ..... . 
toalhas o colchas I bordadas á mão ou á machina . . .•..•..•.• . .. . 

Galões, gregas,fran - )do algodão ou algodão o lã . ... ... ..... o o o• •o . 
jas, fita~ o mi gnard isos ~o a l g~dão c?rn mescla ~o s_oda o. o .. . o ... o. o .. 
rnedalhao I dom, 1dom, 1d om com Ytdl'llhos .. .. . . . . .... . . 

Como ' está 

Um 

Um kilogramma 

laços o ou tro s onfoitos pam pescoço, simples . 
bo 1·Jados ou en feitados com qualquer matc1·ia :18 duzi as ou i kilo · 

gramma ........ o . 

Gravatas ......... . 

todas do ronda . . . ..• , .. , •• ' ... . . .. ...... .. .. . A taxa das ron das c . I mais :lO% 

~
d e crochct, cri vo c japonczas, propl'ias para 

Rendas...... . .... . fronhas, toalhas e usos eomclhantos . .. • . .. •. Um ,,kil ogram ma 
do outra qu alqu er quali dade ......... . : . . . .. . > . 

Roupa .. . ........ . . . 

O ma is com o está . 

\

' li sas on com pragas para 
hOITIClll . .•... . .•...• . • o ••• 

f ~ . ~ itlom, idem para menino .. .. 
canusa~ . . ······'((i dom, i dom com peito de linho 

pa ra hom em . .. . . ..... . . . o 

idcm, idom, t d~m para. menino 

So1·ão reputadas camisas para menino as Cf!JO 
tenham só 3~- pon tos ou 34- ccnti motros do com-
p ri men to no co ll arinh o . 

(de me ia, incl us ivo as do ba-

} ~ ~]~0. 1~~~·~. :1.0.~1·0·1~1 . . ~~ . ~~ ~ 
ceroulas .... .... ( 

de oul.ro qualquer te cido 
para homorn . o ••• •• • • • • • • • 

iJcm, idon1 para monino . . .. 

Serão consideradas ceroulas para menino 
aG que tenham até UQ COntimolrOS ÜC altura; 
c tan to as de !tomem como as de men in o se ti-
verem bo rdados a sou tacho, cordão ou ponto de 
ma.c hina. fic <:~ m comprohcndidas nas me smas 
taxas dccl arnJns. 

(liso s ou enfoiLados com qual -
coll arin hos . .. .. • I quer ter- ido do a lgodão para 

1 · f homem ou senhora . . ..... . 

\ ~lisos ou on roit ados r.om q ual-
\punhos •..... , . . . q uortcci Jo do algodão parai 

llomcm ou senhora. ~· -· o • • 

Duzia 

CUSTO MEDIO DA MEIICADORU 
C0.\1 DESPEZAS PARA O MEUCADO 

·nlPORTAUOH 

~ 

g 
~ 
~ 

27,75 
6,06 

,,.,;)5 
2,84. 

2~.73 
1,.5,5 

18,9 
21,. 
18,2') 

37,85 

i7 ,05 
t,.O 

25 
20 

t,. J 
35 

Como 
está 

:18 
12,5 

6, 75 

o 
:.0 a 
" o 

41,U 
u.o 

1,40 
t,.!,.Q 

4'r0 
4/,0 
440 

t,.t,.Q 
t,.t,.Q 

.',.4.0 
t,.t,.o 

v~ o 
t.t .. a 

440 

~ 
s 
" 
~ 
" o 

:1282 10 
2~6ü6 

2:~002 
1,7249 

10t 001 
20j U20 

8]j315 
10,~560 
8$030 

7~502 
i iiBI,úO 

H BOOO 
8~8110 

i9,~ROO 
15,~400 

7.)920 
5~500 

2bU70 
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W<.O I DIREITOS QUE A MERCADORIA W<.> 

DIREITOS SEGUNDO A TAR IFA ACTUAL w"' ~"' o" DEV IA PAGAR o"' .. "' ,..,. 
w < ~ < 

"'"' "Q 
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o; o <;o .,t; .,t; OBSERVAÇÕES 
tr.~ olW "' " "'" o ·- ~-~ , o" ~~ ·10~ o' o 

"~ w 

~~~ 
o ~ 

~~ ~ "d.= 
"""' .... 

"'" 5l .., 5l <"' 
"""' :g r/J -~ Zco """' -~ O< :o o ,o -<<><=> ·;: i'3C)~ p iS " p iS o o 

I 
1,95 Kilogr amma 5,\"000 40 7/ 8 % Kilogramma 5,1000 1,0 7/s % JO proço- i ndic3.do ó o de um 
'•95 . IJSOO . 30 % . • ~soo 30 % kilogramma . 

499 Um i,\'200 60 % Um $800 40 % 
499 , 18200 96 % > 8500 1,0 % 

' 

507 - Ad valorom - Kilogramma 3,~000 30 % 
507 ·- > - > 68000 30 % 

503 Kiiogramma 2,)500 30 % > 28500 311 % 
- - lJ - . 38200 31 "h % - - /J - . 2,~500 3i 1/ 8 % 

/"18 duzias do gravatas o laços 
pesam i kil og1·amm a : pa -
gando esta mercador ia do 
dii"oiLos pel a actual tarifa 

505 Duzia /1600 61,. 7/ 8 % · > 5fi000 30 % 600 ré is por d·uz ia, vom a 
pagar por kilogramma ou 
po las i 8 duzias i01J800, o 
sendo o custo dessa quanti -
dado i 61J65t,, paga 61,. '18 % 
do seu valor. 

522 Kilogramma I,IJOOO 53 1/a % . 3SOOO r. o % 
522 > i0,$000 65% . 6,)000 39 % 

521, Duzia I,IJ500 !>i % Du zia l,flOOO 36 1/a % 
524 > 1,,}500 51 1/ 8 % . 3B000 31, % 

52'• > 88500 43 % > 7,)500 37 7/ 8 % 524 . 8,1500 55 1/ a % > 6~ 500 '•2 2f s % 

524 . 21JJOO - > 2SOOO -
524 3/J600 1,5 'h % > 3,~00() 37 7/ 8 % 
524- > 3,)600 65 2/ 0 % > 2,S5UO "·5 2j[j % 

< 

524 Duzia do pares 8600 27 I fi~ % Duzia do pares jj660 30 % 

52' .. > 8900 30 1/ a % > 5900 30 1/ a % 
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MEH.CADORIAS 

Sapa tlnb.os ou borzoguins som sola, simples, enfeitados ou bor -
dados para cnança .. ••.••.. •.•..••.• . .• . . •..•••.....•.• . ... ....... 

Toucas ou c_oifas de qual~uor toei do do algodão com onfoitos de 
qualquer mate n a. 

v é os simples. ou bordados a_ soda frouxa ou a retroz, sou tacho, ou 
ponto de cadem com ou sem ndnlhos •...• .. .• •. •.•• .- ... .. .......... . 

CLASSE 16a 

Lã 
' ~tranças, tJ·ancolins, galõos,gregas,fraujas o roqui-

fos do lã pura ou de lã com mescla do algo-
cordões .... ... . . . . dii o _o u linl_w, com ou som vidri lho> . .. .•. . . .• 

1dom , tdem, I dom com me5c la de soda ......... . 
i dom, i dom, i dom com vidrilhos . .•..•... .. ... 

Meias .. . . . . .... . . . )

curtas l a tê om,2o de comprimento no pé .. 
· • · · · • do mais do Om,20, i dem . .•. . ... . . 

compridas .. !até om,2o do~o9mprimonto no pé . . 
do mais do O ,.0, rdem . •. .... . . 

sapatinhos ou)do ponto do malh a, merinó ou do qualquor 
~~~~e~r~~~sça.sem sola/ ~u;[o~-it;_~~-d-~. ~~- _1~- ~~:~ .o:I·f·c~~~~. ~~--~~~~c~~~~-

Ohales. mantas 
lanços. 

CLASSE 1'7a 

Linho 
' bordados ou com r enda ............ ......... .. 

l iat.é i 2 fios em omoo5 ... .. . ...... ' 
o de ·12 até 15 fios em om,oo5 .. .. .•. 

lisos ... ..... do ! 5 até ·18 • • • .. ... .. 
do 18 ale 21 • • >• ...... . 
de 21 uté 24. :~~ • • •.... . 
do mais do 24 • • • ... • .. · 

E tllhos !simplos ou onfoitados, para senhora., , ...... . 
spar · " .. idem, id em para menina ........ . . ..... .... .. .. 

Serão reputados espartilh os para menina os quo tiverem até om,28 do 
altura da cinta ao copo. 

3 j.(, duzias ou um 
ldlogramma 

Tres duzias 

Um kilogramma . . 
Uma duzia de p~ros . 

> 
> 

Qua\ I'O dnzias 

Como está 

t,. duzias 
!,. 'I 6 duzi_as 
t, ' l a duZlaS 
t, lo(, duzias 
t, )f duzias 
5 duzias 

Um 

lla ços o outros enfeites semelhantes, simples ou 
Gravatas .. . ... .. . onfoi tadaS:com qualquer matoria. . . ... . .. . . . 11,. duzias 

1dom , ruom, r dom todos do renda...... . . . . ... . Pela taxa da ronda 
o mais iO % 

)

. do aniagem ou crcguo1a o . . . o ... o. 
do qu alquer qua 'itlado lisas, com 

Camisas ..... prog?s ou ~ : rdados,para ~1omom 

lidem , I dom, 1dem para momno ... . 
idorn, idQ.m, idem para senhora ou 

\ 111vnina . . . •. o •• •• • •• ••• • • ••• o •• 

Serão reputadas cam isas para menino as 
"=' quo tonham até_ 34 pontos ou um,3~- do compri-
~-..ou.pa · · · · · · · • · · · · mento no co ll annho . 

· (simples ou bot·dadas a cordão,sou-
CeJ·oulas .... ) La~1ho ou ponto do maehina para 

I h o 1ern ..•...... o ••• • •• o • •••••• 

idem, idem, idem para menino ... 

Serão reputadas ceroulas para menino as quo 
tiverem até om.~o do altura . 

Como está 

Uma duzia 

Como está 

Uma duzia 

CUSTO MÉDIO .DA MERCADORIA 
COM DESPEZAS PARA 0 MEJ\CADO · 
IMPORTADOR 

20 

~6 ,82 

i 5 
29,5 
22,5 

'•, 35 
6,25 

9,09 
!.3,64 

22,5 

H,75 
i5 
18,2 
25 
34, 05 
53 

7,75 
5 

37,85 

!00 
78 

3!,. 
22 

o ;.:; 
s 
"' c..:> 

440 

440 

440 
440 
'·4-0 

4/,0 
!,.40 

'•4:i t,.r..o 

4W 

t,.t,.O 
t,.r,.Q 
440 
IdO 
t.r..O 
t,J,Q 

'•'•0 
!,.I,Q 

ó40 

440 
1,40 

-

~ .... 
s 
"' o 
~ 
c..:> 

8$800 

25~000 

6B60J 
i21)980 
9[)900 

.il\911> 
2$753 

48000 
_6;)001 

90JOO 

51Ji 70 
6b600 
8aoo8 

H SOOO 
!4~982 
23,~320 

3n4i0 
2, 200 

i68654 

HB960 
9[)900 

' 
! 
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~~ DIREITOS QUE A MERCADORIA fiJj 
DIREITOS SEGUNDO A TARIFA ACTUAL ~~ ~"' DEYIA PAGAR o"' .. ~ .. ~ 

~ < ~~ c:"' c o -o 
OBSERVAÇÕES ~ "" ~~ .. ~ 
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~~ 
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·~~ ~ 
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"' ·- 00 "'"' 'á Z:>O 
QO F-< .... ""'"'" :::> iS " p iS " o o 

526 Par $100 47 3j,. % Kilogramma 2j 700 30 3/ 1, % 
-

- - - - Duúa !~300 30% 

- - - - Kilogramm:: 7g5oo 30 % 3 duzias do véos pesam um kilo -
gramma. 

-

562 K ilogramma 2}500 37 718 % Kilogramma 2$500 37 71.% 
- - - - > 4,):000 30 718 % 
- - - - - - -

57/~ Duzia de pares #600 311fs% Duzia do pares ~600 3! 1j3% 
571, > l.$200 43 "ls% > ~~goo 32 3j"% 

574 > l_/!200 30 % > 1 ~200 30 % 
574 > 2) 400 39% > l j 800 30 % 

584 Par 8 150 72 •;,.% Kilogmmma 3§000 30 11 a% 

606 Kilogramm a ifi700 33 % > ! K600 31 % 
606 > 2}100 3! •; .% > 2~000 30 % 
606 > 2,}600 3~ '·1s% , 2;1410 30% 
606 > 3~600 32 31.% > 3ij300 30% 
606 > 4.\700 31. 'la% > 1,,)500 30% 
606 . 6$000 25 '11,% > 7$000 30 % 

615 Um 15800 52 •;,% Um ' I.J~OO 35% 
6!5 > l.IJ800 8! "I·% > - ~800 36 3j R% 

I 
f '"''" do '"""' o 7 '""" do laços posam i kil o,pagau -

617 Duzia !_~000 84 1/ 8 % Kilograruma 5~000 30 % 
do esta mercadoria i SOOO r,or 
duzia vem a pagar por kilo 
HIJOOO ou 84 1/ 8 % de l.6J1654 
quo é o custo da mercadoria 

' 
por kil0gramma. 

• 629 > 41JOOO - - - - ta tarifa aetual não estão in -
629 > l.8~0iJO 40 7/ 8 % Duzia l.65000 36 3/ 8 % ~luidas na taxa de !8,)000 as 

629 {8$000 52 •;.% i4,)0JO 40 a;,. % 
camisas bordadas . 

> > 

621 > 7~200 48 % > 5HOOO 33 ' ls% t• direitos da actual tarifa 
629 > "7$20~ 72'/•% > 4.)000 40 •;.% applieados as ceroulas são 

apenas para as lisas. _ 
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MERCADORIAS 

~
simples, bor,Iados ou enfeitados 

collarinhos.. c·Hu .r?n.da para homem, sonhara 
ou nHHllllO... ... .... . ..... . .. . . Uma d uzia 

todos tlo ro nda ..... . , .. , .•. .. ... . Pela taxa da renda o 
mais 21) % 

~
simpl es, búrdados, enfeitados ou 

punhos.. ... co m ronda .... .. ....... . .... .. . Uma duzia do pa1·es 
Roupa . .. . .. .. . . .. todos do r enda .. . ............. .. Pol a taxa d a ro nda c 

c i tos j para camisas, lis os, com pregas 
P · · · ' · · ou bordados . .. ..•..•.. . . . ... . . 

sa is , corpi nhos o ou tros objoctos ....... . ... . . . 

CLASSE 18a 

Seda 

)

crú, branco ou tinto para tecer . . ...... . .. . . 

Ellll. fio . . ,. , ...... . f rouxo para bordaJ'\ Om moa das . •..... .• , ... . 
· e torcido (retroz ou/ 

torça! .... .. ...... em carroteis .... .. .. .. .. . 

~
tran ças o t J·anceli ns do soda pura ou do seda c 

Cordões ........... algo ~ã o , lã ou liJJh? ......... .. . .... ... . .. .. 
1dom, 1dom com v1Jnlhos .. ... ....... ....... . 

EJ t ' lh )simples cu bordad os para se nhora . ... . .. . •. . . 
spar 1 os ···· id em idem para menina ........ . · . . . . · .. · ···· 

Sorão reputados esparti lhos para meo in a os que tirarem até 000,28 
da cinta ao collo . 

mais 20 % 

Duas duzias 

Ad valo1·cm 

Um ki logramma 

Trcs duzias 

Um kilogramma 

Um 

d j de seda pura .. .. . .. • ...•. . 36 poças do 3 metros 
do vollu 0 · · • · · · • • do soJa e algodão ......... 27 poças do 3 motros 

Fitas li sas, lavradas 
ou m aLizadas 

(

do soda pura ou do seda 
com mc,cht do qualquer 
outra ma teria .......... . . 

não especifica das.. · 

(
Je soda com algodão ou com 

qua'quer outra materi.1 
em partes iguaos ... . . _ .. 

Ido soda pura ou de seda e qualquer outra ma-
teria, simp1os, bor.Jadas ou enfeitadas, com 

Gravatas ...... .. ) renda do q ua lquer fórma ou fe1t1o para 
1. hom em ou mulher .. . ... ... ........ . ....... . 

todas de ronda ........... .... ........ . ... .. 

sapatinhos ou borzeguin s sem so la, simples, enfeitados ou bor-
dados para criança ..... . .. ....... ..... ... .. .. . .. : ... ...... . ...... . 

Toucas ou 'coifas de seda pura ou de soda com q ualquer outra 
mataria, simples ou enfeitadas de qualquer fórma ou bordadas para 
baptisado ..... ... .. . . ..... .......... ..••... , ... , ... . ... , . . . , ..•. . . 

83 peças do 6 metros 

36 peças de 5 metros 

seis duz ias 
pela taxa das rendas 

o mais 10% 

ci nco duzias 

Uma duzia 

CU5TO MÉDIO DA MBI\CADOI\IA 
COM D~:Sf'EZ...\5 11 ARA O MGRCAUO 
IMP ORTADOR 

~ g 
" "' ~ 

9,5 

13,65 

22,5 

8 

36,37 

7,5 

39,4 
30,3! 

35,3 
28 ,5 

i Ci, 7o 
52, 15 

i C6,05 

53,03 

45,45 

54,75 

30 

o 
:s 
8 
"' u 

440 

440 

440 
MO 

41,0 

MO 

4~0 

~ 

§ 
~ 
"' '-' 

9,j900 

3,~520 

1.68002 

3~300 

{5 .~532 
i2:j 51.Q 

!,4~770 
22!J990 

23,)333 

!.9,)998 

21 !J090 

:138200 . 
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629 Duzia l.$.200 28 'la% Duzia !.8300 31 % 
t oll arinhos lisos para homom 

são os umcos do quo trata l> 
ar t. 629 da actual Tarifa. 

629 Duzia do pal"os 1$800 30 % Duzia do pares -16800 30 % 
~Pola actual Tarifa os punhos 

lisos para homem são os do 
quo trata o art. 629. 

' 

629 Kilogramma 4;):000 ft.0 2 /n% Duzia 3$000 30 % 
t' peitos bordados não estão 

su joitos á mesma taxa dos 
lisos na Tarifa om vigor . 

637 Kilogramma !.,1200 34 % Kilogramma !.~100 31 1/4. % 

637 . 480JO 25 % . 4SSOO 30 % 
637 . 1$.200 36 •;.% . !. 50~0 30 % 

} í·m kiio de cordão de soda eom 
651 88000 46 •;.% no o o 49 •;. % vidrilhos faz difTorcoca om . . po;o e em medida do éordão 651 . 8noo~ 60 % . 46(JJO 30 % . simples 50 % . 

653 Um 4.)000 25 3/t, % Um 5g000 32 1/a % 
653 . t,,~ooo 31 7/ 8 % . '•BOUO 3!. 7/s % 

654 Kilogramma !4JIOOO 31'/, % Kilogramma H~OOO 31 1/5 % j As poças doelaradas são da 
651, . 71JOOO 30 •;õ% > 7~0JO 30 •~u % largura do o,moo4 a o,ml. 

654 . 12,~000 25 •;. % !4,5000 30% jAs peças declaradas são de o,mou4 a O,lll()S do la rgura . 

6H > {2)000 5! 2/a % . í,~ooo 30% 
~As poças quo sorrirão para 

tomar o peso são da largura: 
do 0,1D():!5, o,mo4 a 0,1D()6. 

~As sois duzias do gravatas que 
659 410 88000 !,O % . 8$000 ~o % 

dão o peso de um kilo -
gramrna são de difforcntos 
feitios. 

- ) Cinco duzias de sapatinhos po-
saro um kil ogramma ; pagao-

667 Par 8300 74 2/a% . s,;ooo 33 'lõ % - do-se do direi tos pela actual 
Tarifa 3){} réis o par, vem a 

. pagar o kilogramma i8J;OOO. 

- - -
41 

- Duzia '•SOOJ 30 1/ a % 
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MERCADORI AS 

CLASSE 19a 

PaDel e snas aDDlicações 

1

para rapú, fumo o somolhantos •. ..••...•... . . • 1 ' / 2 duzias .... . •.. 

13 ocetas (caixas de 
papelão ou massa.) para .chapoos, honets, enfeites, flores, pontes e 

artigos semelhantes ................ .. .... .,, Seis caixas de dilfe-
rcntes tamanhos ... 

para obreias, etiquetas, boticas e scmolhuntos. 20 caixas do dilfo -
rontes tamanhos ... 

~
em baralhos ... . . . ... ... ..... .. .. . .. .. . . ...... i3 baralhos . ....... . 

Oartas dej ogar. em cartão por acabar, em folhas por co,·tar, 
colondas ou estampadas . . . .... . ........ .. .. Um kilogramma .. .. 

CLASSE 21a 

Lonça e vidros 
Agulheiros, pulseiras, brincos, alfinetes, adereços o outras obras 

semelhantes com pés ou guarnições de metal . . . ... . . . . ... . •.••. ..... V a rios artigos desta 
mataria pesando i 
kilogramma ..•...• 

Neste artigo ficam comprehend idos os botões para punhos o;, peito 
de camisa. 

Botões com furos on com pés de qualquer qualidade excepto os 
proprios para punhos ou peito de camisa .. . ... . .. . ... . ........ . ..... Tres grozas .. ..... . 

CLASSE 23a 

Cobre e suas li[as 
B i j ou ter ia do qualquer qualidade simples, envernisada, perfu-

mada, dourada ou prateada . .. ..... . . . ... . ... .. ... . . . .. . ..... . . , ... Como está .. . ....... . 

Neste artigo ficam comprehendidos os adoroços, annois , pulsoiJ·as, 
brincos, corrontos para rologiosJ boLõos para punhos ou poitos do camisas, 
ligas , pentes todos do meta l, grampos com flores para cabello, diademas, 
prisões para leques o quaesquer outros objoctos de adorno com ou sem 
pedras falsas. 

Botões ........ : . ..• 

com furos para calças . .. ...... . ...... . ....... Como está ..... . .... . 

Visos , lavrados, polidos, en-
para vestidos .. ·i vernisados, pintados, pra-

1 toados ou dourados... . • • 3 i/2 grozas ..•.. •• 

)

polidos, pintados, anvorni-
para casa c; a, sados, perfumados, pra -

farda ou libré. toados ou dom·ados, lisos, 
c.om lol1·as, numeros ou om-

1 · , blemas ..... ... ...... .. . .. ·: Tros grozas .. .... .. 

Fio .arame em al'finoLos, .colche~os a prisões para boLões, enYerni -
sados ou galvanisados .. . .. ..... . ......... .. ... . . . ..... . ... . ....... ' Um maço de alfinetes 

O mais como está. 

-12 cartas do co l-
I chetes-G caixas do 
' i duzia do ]Jrisões . 

CUSl'O MÉDIO DA MERCADOni~ 
COM DESPBZAS PARA. O MERCAD J 

lMPOilTADOR I 

00 o g :.c; 
" a " ~ "' o 

H 

i,25 

2,2 

3,6 

i,75 

i 5 

2,25 

7,65 

:15 ,i5 

3,45 

I 
I 

440 

440 

f~o40 

!,1,0 

440 

t,t,.O 

1..40 

440 

'•40 

440 

00 ... 
a 
"' 
~ 
" o 

I 

I 
I 
I 

! 
I 

I 

I 
í$550: 

6968 

i S5St.-

IJ770: 

61)600 

b990 

60666 
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~Pela acLual Larifa as bocetas 
673 Kilogramma 1SSDO 37 1/G% Kilogramma 1#500 3l. % para fumo não estão in-

cluidas na Laxa para as de 
rapé. 

' ' 

673 . 8200 36 a;8 % . IJ220 40 % 

673 > L5DO 51 1/2 % . 8500 3l. '/•% 

675 > ,\!800 50 1/2% . IJ500 3i '/•% t preço indicado é dado 
segundo um catalogo do. 

675 > 1/600 78% . IJI,QO 52% , proço8 . 

' 

~A tarifa actual não trata dos 

30 % 
adoroços com pés do metal 

713 > . 28500 37 ii/6 % . 2fl000 ou guarnições da mosma 
ma tona. 

to ar t. 713 da aeLual tarifa 
716 . ,)400 40 •;,% . ,$300 30 1/ 3 % não estão indicados os bo -

tõos com pés de metal. 

738 > 2,~500 -

ng . 8400 -

- - - - . 15000 30 % O art. 73g da Tal'ifa actual 
faz distincção dos botõos en -
vornisados polidos ou pio -
tados, dos perfumados, pra-
toados ou dourados estabo-

I< lecondo para os l,os a taxa 
do 800 réis o para os ultimas 

- - - - . 2~000 30% a de 2B500 por kilog. 

753 Kilogram ma 1\800 52 3/1, % . a6oo 40 % 



- 324 -

< • ~ <O 
""" ""<o 
~~~ 
~-<~ 
P.. ~:<;; .... 
"""' """"' o< o. 

I l:IJ;;!...:: 
~t:4C::: U) 
<c-<0 

I 
~..:P..t: 
- Q < w 
~z~= 
~:::c::Q 

a 

MERCADORIAS 

CLASSE 25a 

Ferro e aço 
I Bij ou-teria do aço .. .. . .. ... .. . .. . . . . ..... . ....... . . . .......... Diversos objoctos pc· 

' 
sando com os en · 

1 voHorios um kilo . . 

B 1; - _ \ com furos para calças •••••••••. •• ..••••.•.••. 3 ~ gruzas ... .. .. .. 
o oe:!t oooo oo oo • • ••• não es pecificados ... .. ...................... . 2 a;," , . .... . . . 

Fio Í
alfinotos,grampos com ou sem 

cabeça de louça ou Vitlro 
b proprios para segurar o 

rem o ras ... . .. . cabollo, colcbetos, pri sões 
me ) para botões, simp les, en -

ara · · · · · · ·) . . vorn isados ou gal vanisados 

· \o rna1s como osta . 

Uma pa1 to do cada 
um destes obj octos 
profazondo o peso 
do um ki! ogramma 

varetas do aço simples ou cobertas de qualquo 1' maioria proprlas 
para vos tidos ou espartilhos ........... ..... ......................... Um kilogramrua .... . 

CLASSE 35a 

V arios arti[os 
Adereços, pulsoiras, alfinetes o outras obras somolhao los do coco. Um kilogramma .. .. 

Bo1iõ es ou marcas de\con1 f~ros .. .. . . . ........... . . .. .. . . . . . .. .. .. 4 }f grozas ... .. ... . 
coco com pes ...... .... .......... . ....... ... .... .. 3 • .. . .... .. 

bo:sas, bocetas para fumo ou rapé, cigar reiras , 
charutoints, phosphoroirag com ou som mola, 
pon teiras ~ artigos semelhantes ... ... .. .... Um kil ogramma . . . . 

bonecas e outros bri nquedos somolhantos . . ... 2 );í duzias ........ . 
botões do qu alquer cru alidado . .. .............. ~ };í grozas ....... .. 

~
cobc ,·tas do ROda pura, eu 

seda o quaiquor out~a ma-
H o r .r a.<::: h a ou e1ntas ou cintos, teri a. ···· ··· · ·· · · · • · · · · · · 

gomma elast tca(caout~ susponsouos o 

gu tta-percha vulcam- . 

i lf d uzia de suspen· 
so d as, i duz ia do 
cintos o!~ ~ duzias 
do li gas ....... ... . chouc) ( cell ui OJ d ) e liga.. ( 

sada ou não em obras co bOI La ~ de qualquer ou' ra 
' ma tona .. .. .......... . .. . Idem idem idem .. .. 

cordão 0 tranca. qualquer outra maleria ... • 18 peças do 5 metros 
)

coberta do soda ou soda o 

• cobo,·ta do qualquer out1·a 
.. mataria ... ...... . ... . . .. .. i 2 peças de 5 me tros 

loqu es j para senhora . . . . . . . .... ... . 
··· ··•··· · para n1en ina .. ..•...... .. ... 

Um 

pulscirc.s, medalhas , collare ~ , brincos, cor ~ 
rentes pa~· a rologios o outros adereços • .•• . . 2 dezias do pares do 

brincos. 
~ duzia de pulsei· 

ras. 
i duzia do medalhas 
;f • do corren t es 

com os onvo ltol'ios 
Nos adereços não ficam comprehcn tlidns os diademas, pontos pa~·a 

trança, grampos para cabello ou para segurar chapéos qno pagal1io 
pela taxa dos pontos. 

O mais como está. 

CUSTO MÉ DIO DA MEnCADOfliA 
COM DESPEZAS PARA O MERCADO 
IMPORTADOR 

~ 
o ., 
;; ... 
"'" 

2 
3 ,75 

2,5 

i 5,2 

i8,95 

2,25 
6,9 

9,1 

G,9 
6,82 

33 

i 3,55 

37 ,ss 
H,65 

6,05 
3, 75 

1.8,9 

o 
:õ s 
"' c.:l 

440 

440 
I, I,. O 

440 

440 

u.o 
4'•0 

4~.Q 

, .. , .. o 
!~o'. O 

44 0 

4.40 

l~o4.0 

HO I 
, .. ~.!) 

1,40 1 

MO 

~ 

s 
" 
~ 
" c.:l 

65i 60 

HBBO 
i 56 50 

i /1100 

8,~338 

8990 
3S036 

'·.~11 0 

3$036 
3,)000 

11.,~520 
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' 782 Kilogramma 2.~500 40 3/ ü % Kilogramma 25000 32 •; , % 

785 . Jj300 34. % > 8260 30% 
785 > íJ800 48 •; ,% > ,)5~0 30 % 

) No "'" ' ' " ' "'"" "'" "''"" os tão sujei tos á taxa do - - - - > lJ350 31 ''/6 % 50J réis por kilog. 
Os colchotes á de 300 ré is o os l grampos á de 250 réis . 

- - - - > 2,9000 30 % \A tarifa ac tual não trata desta 

I 
mercado ri a. 

I 

!.082 Kilog,·amrna 3$000 36 % > 2;~5JO · 30% 

- - - - > lJ300 3) % - - - - ' lJ900 30 % r·" '"'"' ""' do om "'' '" I cada um dos moncionados 
1.088 Kil ogramma 11J200 30 % > i 7S200 30 % artigos verifico u -so o custo I médio i ndicado para um 

kilo do todos alies. . 
1.088 > i ríODO 33 % , íJil OO 30% 
L088 > 1 ,~200 40 " > S900 30 % '" 

1.088 > 88000 55 % > 5~000 34. l4 % 
1.088 > 2$000 33 % > 1/}800 30 % 

!..088 > Sj OOO 48 % . 5~000 • 30 % 

L088 > 2.)00) 33~ •;3 % > líJSOO 3G % I !..088 Um 1SOOO 37 1/ o % Um ,5800 30% 
i.OSS > 1.)GOO 60 •; ; % ' :1500 3) % I 

:1. 088 Kilogra:r ma 3~000 35 7/8 % Kil ogr amma 2Q500 30% 
'-

I 
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.!VIER CADORIAS 

Ohapéos para sol 
ou chuva 

com coberturado 
soda pura ou 
soda e outra. 
maioria. 

simples parn homom ou se-
nhora . . .. . .... .. ......... . 

idem para menina • . ••• •• • • • 

com eobor ltuas do ronda 
ou cn fctLat.los com reurtas, 
franja s ou bordados para 
senhora ... . ..... . ........ . 

idom,idom,idem para. meni na. 

O ma is como ostá . 

Serão reputados chaptios para menina os quo liyerom até Om,30 elo 
raio na cobertura . 

Ooques o obra> semelhantes com ou som enfeites . • . . . ••• • •• .... .•.. 

pequenos, do papelão, metal ordi n~rio ou ma-
( tleira, forrados de papel, a lgodão ou con,·o .. 

Espelhos com mol-
duras 

não especificados ............... . . . ....... . . . 

Serão reputados peque nos os espelhos quo tiverem do superficio (inclu -
sivo as molduras) O,i6 . 

F.lores arlificiaes ... 

·do qualquer tecido ou papel, soltas, om ramos 
ou grin aldas ..... . ........... .. . .. . . ...... . 

)

llotõos, calicos, folhas, so-
em preparo· . mentes, e bastes de borra -

, · · · cha ou de outra matena 
para a fabricação do fio !'Os. 

om folhas grandes como as aracoas ("u lgo ti-
nhorões) colocasias ou inhamos , pa lrnacoas 

. e semelhan tes para enfeites do jardineiras 
\ ou vasos do cima do mesa .. .. ... oo 00 ...... 

iLo scos ou ard i- · 

bambú, de 
qualquer ta-
man ho 

do papel. ....... .. ......... . 
do a lgodão .. .. . ... 00 .... 00 -. 

do seda ........ .. ......... .. 

\

i f~~~,{~;:~~~ 

Leques de papel de d ual e u / com va1etas demadou·a,c ou-
a lgodã' , soda ou pelli· ' etr~ q~~ld aodo-\ ro, os.o , bufa lo, clu f Jo, 
ca J 11505, bordado~ b~rraci~.a, ma:sa ou 1~1ota l 

ou enfe itados OJd1~1 auo, pa 1a senhota . .. 
com arm tnho, tdO I}l ; 1de.m, Idem par a mo-
rend as pcnnas ( mn a .. oo .......... ·-- • .. • fl õ r' 6 '8 0 co~ com_ Yarotas do marfim, ma-
i ns i "D ificantes d1 eperola ou tartaruga 
onre'ltes de ou - . para ~enhora .. o ...... 00 o 00 

1. r o ou praL1 1dcm, 1dcm , 1dem para ma-
l ntna ...... . ..... .. . . . . ... . 

Sorão reputados leques rara menina os que tiverem até Om,2) de 
altura . 

A medição será feita por uma das varetas dos extremos . 
Neste artigo não estão inclui dos os leque3 feitos do uma só mataria 

quo tom taxas cspcciac3 nas classes respectivas. 
Nas taxas acim a ficam comprehendidas as das caixas em quo riorem 

os leq uos . 

< . "' -<O N"'" 
~~~ 
"'-<" "'""' ...,.., 
"'""' ""< "'"""' ~:a-..j 

"""' .. , .. 
""""' ~~ g 
"""" b o 

Um . 

. . 

Com~ ostá 

Dons o3polhos com 
mold uras do ma-
doita o 4 de quali-
dades diiTorootos, 
t.odos posando um 
killo . . ... . ..... . .. 

A'lralorcm 

Uma dnzia de grinal-
das 1 duzia do ra -
mos a 2 lf duzias do 
flóres soltas •• ..•.• 

Um kilogcamma. 

Ad valO'J•C1JI 

Uma du'Zia 

Um 

> 

. 
> 

CUSTO Mf:U IO DA ME nC ADOnTA 
COAr DBSPEZAS PA nA 0 MEflCADO 
I!! PORTADOR 

:g 
" " " ~ 

H ,35 

5, 7 

!S , i S 
•13, 63 

2,3 

95 

38,65 

3 
H,36 
30 

5 

3 

2! ,72 

l.2 

o ;.q 
8 
" '-' 

41,.0 
,,,o 

410 
440 

410 

~40 

440 ,.,o 
4'>0 

'·'·0 
~40 

4!.0 

4'>0 

~ 
8 o 

~ 
"' '-' 

4,~994 

2noos 

7/j9J9 
5~997 

l.,\'0!2 

41~00 

21)200 

1$320 

9fi936 

on2so 
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- - - - Um 28000 40 % 

- - - - i HOOO 40 % ~A tarifa actual não especifica 
cllapéos para menina. 

-· 
L09!, Um '•9000 50 % > 2~'·00 30 % 
1..094 > '•lifJOO 50% . 2 '000 30% 

. 
1.097 Kilogramma 1,9800 - - - -

-

\Pela tarifa a ctnal faz- se dis -

1.102 - - - Kilogramma /)300 30% tincção de taxa dos espelhos 
/ de metal das dos espe lhos de 

madeir a. I 
I 

LW2 - - - - -

I 

i.104 Gramma /j02:i ' o9 '·/~ % > i36000 3l'/s% 

1.101, > /jOiO 58 1~/o% > 5j000 30% ~ Est1 parte não os lá compre· 
hondida na ac tual tarifa . 

- - - - - - -

LH3 Dnzia 8600 1"5 3/5% Duzia 6400 30 % 
LH3 > 1/j200 2'• % > t850:J 30 % 
l.H3 . 3Ji'600 27 •;.% > r,aooo 30 •;,, % 

LH3 Um 8300 36 a;8 % Um ;5660 30 % 

1:.1.13 . asoo 60 a;5 % > g>OO 3) % 

1.113 > 55000 50 % . 38JJO 30 % 

i.i13 . 5,~000 % "/s% . 1,)6~0 30 % 
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<•oo << CUSTO uEDIO DA l\IRRCADORIA N~A 

~~o CO~l DESPEZAS PARA O MERCADO 

fã~~ I MPORTADOR 

"'"'" 
MERCADORIAS ~g;3 

o...:~ .... 
~=;á~ s 
;;;~~~ ~ o "' 
~~g~ 

o :s " s · <O: E <O c: &:I "' o " ~ "' "' u u 

\'''"'"''do mob> """""• doocodo oo oo-' 'ornisado, do couro, madeira ou papelão, 
forrados do bolbutina ou qualquer outra 
mataria de algodão, incluidas as molduras, 

Q d vidros o estampas impressas ou litographa-
Uma duzia i,Sã '·40 83!4 

na roo ...... .. . . (}::~:::: lii:i:~,i{,•ii'li ~:,~;;~~;;i;:;; > 2,25 41,0 8990 

outra ma tona . . . ...... . . ...... ..... ....... > &-,.55 4,0 2~002 
não especificados ............................ Ad valorem 

Serão reputados pequenos os quadros quo tiverem de suporficio 
incluidas as molduras i 6 decimetros quad rados. 

Ventaro:t_as CO'!')dO papo]~··· .... ... . ..... . ... .. . . .. . .... ... . Uma duzia 4,55 !,40 2~002 
cabo de papelao, mado1·/de algodao ........................ . ......... > 8,95 "''o 3~938 
ra ou metal ordmano de soda .. .. ... .. . ........................... > 30,1, MO i3 376 

Rio de Janeiro, i8 de Abl'il do i883.-B ernn·dino Rodrigues Cardoso. 
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L i 26 

-!.!29 
1.i29 
1.129 

Kilogramma 

Duzia 

42 

1. 600 
1~200 
3H600 

30 2/ 3 % 

30 % 
30 •~a % 

27 % 
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Din ElTOS QUE A MERCADCRIA 
DEYlA PAGAR 

Kil og ranun a .)250 
S300 

30 •;. % 
30 % 

S600 30 % 

Duzia .)600 
i 8200 
48000 

30 % 
30 •; . % 

30 % 
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LEUZINGER & FILHOS 

TARIFA DAS ALF ANDEGAS 

CLASSE i9 

PAPEL E SUAS APPLICAÇÕES 

Acudindo ao convite da illustrada Commissão Parlamentar de Inquerito vamos expor o que nos oc-
correr relaLivamente a esta classe. 

As reclamações dos interessados das indu-strias, comprehendidas nesta paete da tarifa, têm sido uni-
formes, e por vezes, desenvolvidas em di:fferentes relatOJ·ios que elles têm dirigido, ora ao Governo 
Imperial, ora ás commissões organizadoras das pautas aduaneiras, e, por ultimo á commissão 

incumbida do inq uerito industrial creada por aviw de Ministerio da Fazenda de 15 de Dezembro 
de 1881. 

O anno de 1880 marcou um a época de engrandecimento para as industrias nacionaes. Por esta 
razão, começare'mos pela tarifa que então vigorava, posta em execução pelo decreto n. 7552, de 22 de 
Novembro de 1879, smdo Ministro da Fazenda o Sr. Conselheiro Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

As bases, sob que repousavam as classificação e taxas desta tarifa, foram discutidas largamente e 
a,pprovadas por grupos de negoci f ntes importadores e industriaes, presidindo-os e dirigindo-os o 
Sr . Conselheiro Antonio Pedro da Costa Pinto, então Inspector da Alfandegado Rio de Jan eiro . 
Por isso, dev€- se wppor que, com excepção de alguns poucos indivíduos levados por interess9s espe-
ciaes, '3- adopção desta lei conseguiu harmonizar as conveniencias do commercio, das industrias ~ do 
fisco. E, de facto, à tarifa de '1879, apezar de alguns defeitos faceis de corrigir, deu logar ao desenvol-
vimento da importação, animou o teabalho nacional e augmentou as rendas publicas.: 

P elo que respeita ás indus trias typographica, lythographica, de encadernação, e, em geral, ao n€-
gocio de papel, Este phc nomeno ex c c deu a todas as previsões, porque o trabalho tomou mais amplas e 
largas proporções. 

A tarifa actual, ao contrario, veio r etardar os prog ressos aqui assignalados. 
As taxas estabelecidas na tarifa de 1879, para os impressos, era de 2$000 ao kilogr. para uma cór, 

e 4$ para mais de uma cór. 
Na tarifa em vigor, esta imposição passou a ser : uma côr 900 réis, mais côres i$500~ 
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Na tarifa de 1879, a taxa dos livros em bta nco era de 1$500 o kilogr. ; na actual baixou a 1$200. 
Houve, pois, como se vê, um salto enorme, operado de chofre, que, só por este facto, devia pro-

duzir graves prejuizos ás officinas do paiz. 
A commissão, que organisou a tarifa actual, composta unicamente de empregados do fisco, en· 

tendeu, conforme o relatori ·> que dirigiu ao Sr. MinistrJ da Fazen1a, que as taxas de 1879 eram exa-
g el·ad;ts, assumindo algumas o caracter prohibitivo. Foi, sem duviJa, acabrunhada por tão sombria dis-
posição de animo, que ella descarregou este tremendo .golpe_ nas industrias da classe 19, receiosa, ao 
que parece, de vé't• baix 'tr a importaç1o dos artefactos similares. 

Entretanto, a commissão podia, de prompto, convence1·- se do seu erro : as taus de 1879 não impe-
diram o crescimento da importação,_ o que prova que ellas não eram prohibitivas . 

Vejamos quanto aos impressos, por exemplo, o que se passou na Alfandega do Rio de Janeiro. 
Ante1·iormente á tarifa do 1879, quando a taxa era de 600 réis, a renda no exer cicio de 1878-1879· 

foi de 6:692$000. Nos annos seguintes, de 1879-1880 e 1.880-1881, sob a influencia da tarifa de 1879, 
ea>a verba subiu a 24:779$;:120 e 37:118$000! 

Será crivei que este augmen to tivesse lugar si o r egimen aduaneiro foss e vsrdadeiramente prohi-
bitivo 1 

Ninguem concordará com semelhante doutrina. 
Outra razão pàrece ter p~eponderado no espirito da commissão para abaixar as taxas . Segundo-

ella, as taxas altas têm provocado o abandono dos impressos, visto como é facultado aos seus donos 
compral-os depois, á porta das Alfandegas, por p1·eços infimos, mesmo por m 3nos do custo do papel 
sómente ou dos respectivos direitos . 

Embora não neguemos o facto , não ·podemo3 concordar com o regulamento das Alfandegas . Além 
do aban,Slono existem in teres •es de maior monta, que se deve ter em vista. 

Em regra g eral, os impressos abandonados são aquelles que não . t em utilidade senão p>ra se us 
proprios <lonos, porque cuntêm seus nomes ou firmas, marcas de suas fabricas ou são de usos especiaes. 

Muitas vezes, tambem, t ·m-se dado o abandono por ig·norancia das leis fiscaes por parte d s im-
portadores, por isso que, depois d'J tantas e repelidas altera .ões de tarifas , o negociante quasi não tem 
tempo de es tudai-as. 

A classe que explora esta liberdade do regulamento a::luaneiro, é, quasi que exclusivamente, dos, 
agentes de fabricas secundarias da Europa ; ~isto ella tem praticado, quer as taxas sejam alt 1s, quer 
sejam baixas; porque deste modo ella o~edece á imperiosa neces >idade de accommodar seus preços aos 
differentes conchav .s das encommendas. 

Re,:>etimos, pois : a nenhuma outra class1, a não ser a indicada, c 1nvem tanto as taxas baixas taes 
quaes mant ,y · a comm · s>iio na tarifa ac tual. Po rém, o que é ce rto é qu • semelhante ordem de explora-· 
dores nenh·uu in tere se dá aó paiz, e por isso não merece a protecção que se lhe di>pensa . Como uma 
verdadoira parasita, qu e se a limenta da seiva d.ts outras chsses, esta de que tra tamos não tem escri-
ptorio, não paga ,impost'lS nem tem os onus que sempre recahem sobre qu P. m é establ lecido ou fixo· 
n'um l ~ gar. O seu fim uni co é trocai· os seus papeis ]Jelo nosso metal , o qual vai servir a outras inclus· 
t rias e commettimentos, com os qu ;~ es nada luct•amos. 

O correctivo deste mal <~ r ece ·nos simples : basta cercear a faculdade da compra á por ta das Al-
fandegas ; ou 11e!'111 ttil-a ern r < nd ' ões mais acauteladas. 

Si não s e quizer prohibir ex;Jressamen te a vend 'l. dos impre,ssos, á porta d~s Alfandegas, pelo menos. 
que seus donos, quando conhecidos, s j am obrigados a reexportal-os n? caso de se não queret·em su-
jeitar aos direitos• exigidos. Não s enlo elles conhecidos, porém, sejam os impressos inutilisados 
dep ·1is d ·~ certo prazo. 

Cumpre aqui advertir que não só aos impressos, mas a muitos outro3 artigos, de procedencia es-· 
trangeii~a, ca')e m_ as r efl ex ões ne acabamos de fazer . 

Em sua g eneraliJade, os artigos comprehnndiJos na classe 19 não constituem objecto ele negocio 
das caJ:cs imp01·tadoras, e, os que "si o, nenhum p1·ejuiw cle ,·am com a tarifa de 1879, antes viu-se 
que o pap '1, pautado ou lis >, de impres:l io ou para escrever , foi importado em maior esca la, po:• isso· 
mesmo qv.e as·officinas do paiz tiveram maior somma de trabalhos a executar. 
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Aconteceu o contrario com a t 1rifa actual : o trabalho tem escasseado e as proprias lojas de papel 
fazem menos negocio. 

P ermitta-nos a illu~tre Com"Dissão Parlamentar ainda outras considerações. 
Todos os grandes estabelecimgntos da Euro pa, •tue se occupam dos diversos ramos das industrial 

graphicas, acham- se ac tualmente em relações directas com os consumidores ; quasi todos retalham por 
intermedio de seus caixeiros viajantes espalhRdos pel•) mundo int~irJ e parti cularm ente no Brazil. As 
ven las, assim effcctuadas, são quasi pelos mesmos preços de atac.tdo, dando a este apenas um 
desconto de 5 ° /o. 

Essas casas, ou fabricas, dispoem de immenso srecurs0s, que ainda não possuímos, inclusive capitaes 
avultadissimos, muitos dos quaes são superiores aos de alguns dos nossos Bancos . Assim fortalllcidas, 
e cat·ecendo, todos os dias, de alargar a esphera de suas tt·ansacções, já insufficiente no Velho Mundo, 
voltanm as suas vistas para novas regiões, que, como o Bl'azil, offerecem um campo vasto para suas 
explorações . 

E' des~a maneira que ellas vêm fazer uma concurrencia . desastrosa á nossa nascen te e var:illante 
industria , b n to mais que, sem grande esforço, acabarão por anni y_ uilal-a. Depois facil lhes ser :i 
imjjOr-nos a sua lei. 

Além de ser te rríveis competidores esses grandes e pod9rosos es tabelecimen tos, em qualquer· 
parte que se apresenteu1, já contam elles grandes vantagens sobre os paizes que começam, e, por-
consequencia sobre nós. Em primeiro logar avul ta a differença do preço da mão de obra e juro do 
dinheiro, que, por nossa parle, podemos avaliar em 50 ''/o - Depois sejue-se a e::rperiencia e des treza de 
seus operat·ios, educados de pais a filhos, n'uma escola de seculos ; a barateza e abundancia da materia 
prima; a· facilidade d'l obtel' machinas novas que tJdoa os dias se aperfeiçoam; e, finalmente, a su'l 
grande producção, destinada ao ' paiz 3s com os quaes commerciam, que lhes diminue o preço de custo 
e augmenta a solllma dos beneficios. 

N'uma granàe fabrica, coliio a> de que trata.m1s , uma só destas vantagens seria bastante para 
collocal-a em melhor p 'sição relativamente á industria das nações principiantes. Tendo, como tem 
e já menciouámos , tantos outt·os predicados a seu favot·, é dever do fr aco acaute lar - se da melhor fôrma 
que lhe fôr possível e a e:xemplo do que têm feito outros povos. 

Por estas razÕ)S não hesitamos em asseverar que· a razão offici tl de 3ú 0 / 0 , adoptada na nossa 
legislação aduaneira pa.ra o geral dos artefactos importados do estrangeiro, nã:J está no caso de ga-
rant ir ás nos~as inlustria~ o mais humilde direito de exi>tencia, p . incipalmente áquellas que perten-
cem á clao;se 19 da tarifa. 

Muito~ fabr icantes tem -se illudido julgando sufficiente a razão de 30 °/o p'lra as suas industrias-
Elles, assim procedendo , descuram do futuro, esquecendo-se que a sua quéda será inevitavellogo 

que o cambio passe d ' 25 dinheiros sterl inos por mil réis. 
Si até agora as fabrica~> nacionaes têm podido r •sistir á concurrencia estrangeira; si ainda um 

sopro de vida as anima, é pJrque co ntinuam a venler, mesmo a retalho, a longos e incertos prazos, 
a que as b bricas estrangeiras não tê :i1 qaerido arriscar-se. As rem9Ssas p:ua o iuteriot•, nas mesmas 
condições, são pagas, como se sabe, quando e c:Jmo quer o comprador . Por isso vão vivendo. 

A multiplicidade das vias ferreas europeas e sua l linhas telegraphicas a pproximaram os fabricantes 
dos vapor •s transatlanticos, e, pot• conseguinte, dos consumidores dos paizes longínquos. Encontran1o-se 
já entre nós muitas d ' stas faci lidades, e a necessidade de novos neg-ocios, conforme já dis>emos, vão-
lle pouco a poncJ · quebrando tolas as barreiras, de modo que, n 'um proximo futuro, desapparecerá 
toda a sot•te de intermedi trios. 

Dizemos que n'um futuro proximo desapparecerá toda a sorte de intermediarios, porque este facto 
já se dá nas industrias da classe 19, as quaes sem:)n tomam a dianteira no caminho do progl'esso e-
da> innovações, e p ~rque as outras in.lustrias eurJpeas se pre param, mediante experiencias, para se-
guil'-lhes o ex mplo. 

Nestas circums t lllcias não soffret·á sómente a induslria indíge na: o commercio entrará tambem 
no rol das victimas. 

Em conclusão ·do que temos expandido, parece da mai or justiça que 03 valores officiass sejam re-
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eti:ficados, :ade.pta11àtJ.,3e a .. r.azã0 .d.e 50 °/0 , m edida. -esta muito de aceôrdo com :& :pL-atica da maior 
parte das nações, cuja base é, para objectos fabricados, de 40 °/o, sem fallru·mos d0s E.stados·-
Unidos, Allemanha, Russia ·e Aus.t1·ia, que têm .idéas p-11o.teccio.nista-s.. 

Sendo essa a ,J:>ase :para. paizes ·o.nde se ·calcu la que no valor do ar.te.fae te se C8mprehende 65 °/o 
de .mão de obr.a e ju.vo do d.i-nheiro emp.regade, onGle tudCJ é mais barato ·do que entre nós, nãe 
Eleve causar .espaJil.ta .a n.i.nguem, que exijamos um pouce _mais. 

A. ,proxide.ncia q·ll1e n~clamamws em Dome do .trabaJho !1l.acional, e <[ue, posta :em ac.ção, ba ·de 
suggerir novas e copiosas fontes de renda para o E~ tado, não deve amedrontar aquelles q ue a ini--
e:i.ar.em, porq:ue .est:i long.e ·de provee·ar essas consequencias funestas que ce1·tos sabios .ter roristas lhe 
&t tr·ibuem, n.em mesmo 1pérle .inspirar I'eceio de dirninuli· .a irnvortação., pois que r es tara margem 
suiflic ien te para a canc.u:rr.encia., 

S<Jobre este r:on to nã.o sera fér.a de propasita t•ecorrer .ás estalisLicas da Thesouro e ellas nos 
revelam o seguinte : 

!rendo sido .a im<J!lor ta.ção no .exe:rcjci:o d:e 1878-1879 ( ta.rifa de i87 4) de 59.302:767$028, .subiu nos 
<i\cms a·nnos seguintes ·de 1·879-1880 e 1880-1 881 , vigorando a tarifa de 1879, considerada pt,otecci-onista, 
a 64.756:265$337 e 67 .860 :959$418 . 

Longe de .decr.escim.tnto., acaha:mos de ver G_[Ue :a importação nos an nos da tarifa de 1879 foi maior. 
M·elhora.ado a situação -das industrias .exislentee, é natural que se fi rme o espírito de associação, 

que se estabeleçam novas empresas iu{].·litstriaes, para as quaes ·os capitalistas têm ac tualme!1l.te maio.r 
r·ep-ugnan·cia, e, ent·ão, .surgira a l eal e justa concurrencia, en tr;; os proprios fabricantes, q:ue impedirá 
o -mono ~olio sem matGr a:s. aspirações ·de ca-da um ll·OS limitEs dos interesses de todos . 

.A. ce1:tas pessoas, dEspr·eve.nidas, os addicionaes de 60 ofo .afigura-se uma protecção em beneficio 
das indus.trias naci.o-nar.s; rorém, a verdade é que, pesando elles igualmente sobre todos os artigos 
importados, tanto sobre as matarias primas, como sobre os generos de aEmentação, nenhuma van-
tagem .auferem as industri as realmente. Ao contrario, os seus effeitos são an tes nocivoe, porque dão 
ca usa ao au.gmento do pr·eço da .mão ·d'obr.a e das despezas geraes do negocio. 

Já o di,ssemc.s an tedormente . A ma:ior prot.ecção de qYe tem go.zado a indy.stria brazi leira tem sido 
a baixa do cambio dr·vois da g uerra do Paraguay, poi·s comq uanto onere tambem a materia prima, 
que .e lla r ecebe do estrangeiro, sobreeanega muito mais os artefactos da mesma procedencia., is to é, de 
10 a té 30 °/o · Es:la va.l'ltagem toma- se maior para as indus trias, que fazem uso da mataria prima 
e:ristente no pai;;. 

Des ta maneira a indu s t1·ia nacic nal fo lga em presença de 'um dos maio1>es males que affi igem 
a nação! 

Porem, semelhaillte protecção é adven.ticia , e, por ·sua n.a tureza, não póde offerecer garan tias nem 
estabi lidade ::o trabalho nacional , além de ser-lhe an tipathica, vis to que alimenta- se dos Eacrificios da. 
nação in tei_m . 

Volvendo aos obstaculos que amortecem a marcha das industrias da classe 19, não podemos exi-
mir-nos de mencionar tudo quanto lhe faz uma concurrencia menos justa e desleal. 

Ni ngu em deixar :i de concorda r que, dentro do paiz, deve- E e sustentar a mais completa liberdade 
de industria . Qual:1uer intei'ferencia de elemento extranho, que venha a consti tuir um privilegio , ou 
imposição da autoridade, motiva o desequil·brio de forças, torna a lu ta i mpossível entre os explora-
dores das r.iversas induslr~as .e conduz, finalmente, ao monopolio. 

Como age ntes pertur Ladores da classe 19, e que e" tão nes te caso, contam- se as offi.cinas do governo 
ou que sãa por e lle protegida·; directa ou indirec tamente. Neste numero comprehendem- se a Typo-
graphia Nacional , as officinas do Archivo Militar, da Casa de Correcção, dos surdos-mudos e de muitos 
ou.tros estabelecimentos que existem disseminados.pelas províncias. · 

Não tendo os onus que pesam sobre os· particulares, isent cs de impostos geraes e municipaes, 
não despendendo com alugue is de casas, sem levar em conta o juro dos capitaes empreg·ados, defrau-
danJo a propria nação dos direitos de importação de todo o seu matet·ial e ma terias primas, que recebem 
do estrangeiro, estes estabelecimentos são um consta nte perigo que ameaça a industria particular, 
perque os favo r és de que go.zam não têm limites nem competidores . 
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Sobre tudo isto, estes e&tabelecimentos, montados em gran :l.es proporções, absorvem quasr todb 
o t rabalho , já por si escasgo e pouco remunerati v o . 

Conc:~bemos que o governo poss uisse ( ütlando da Ty pograpllia Nacional) uma imprensa priva-
tiva para publicação dos actos offici~es que deman:J.am toda a authentici:d'ade e uniformidad':l ; conce -
bemos, mesmo, a exemplo da França, que o gover no m '1neives3e uma officina para impr ess3es cu~tosas, 
em caracte res e idiomas não vulgares, da genero que não faz conta á industria particular empreh~ndú, 

e que serviss2m de mod3los e para diffundit· o gosto por trabalhos de certa ordem; porém, que,' como 
um simples industrial , ou um especulador particuia1' , dos quaes o Estado exige uma parte d 3 seus lucro> 
para as desp9zas public 1s, se ati re na liç .t da concurr encia para monopolisar o mais insignifican te 
impresso ou li vro em branco, é o que não compreheniemos, a m3nos que n ão queira: elle i mplantar no 
paiz as doutrinas de Lopes. 

Si assim fór , o Governo deve elimina r de seus orçamentos um grande numero de contribuintes ! 
Que os govern13 não devem comprometter as nações, cujos destinos Ihes são confiados, em 

empresas, quer comm3t·cia3s, quer industriaes, é uma boa doutrina, ensin ada por to:los os homens 
eminentes que têm tratado do assumpto, e, por isso, não cansaremo3 o espírito d t illustre Cemmissão 
Parlam:lnta r prolongan:lo' esta discu;,são . Ella s'l.be como são geridos este> e>tab 3lecim~ nto 3, os quaes, 
sem prJduzir nenlium berreficio de caracter artístico ou socia l , não passam de verdadeiros sorvedouros 
dos diRheiros publicas . 

Dê- se um minucioso balanço na m'l.io~ parte de!Ies, como o fazem a ~ casas sujei tas ao codigo 
commercial, demonstr .J.ndJ seu act ivo e passivo desle que foram fundados , faz endo-s'3 , ao mes mo 
te mpo, uma conta de lucros e perd!l.s ; e enU:o podet·-se -ha calcular qu:t! a sua resp :msab ~lidade com a 
nação que os sustenta. 

A isenção de diraitos de m3r cadorias estt·angeiras, em vit·tuie de actos legislativos e ordens 
administrativa>, é outra razão de queixa das industrias nacionaes, principalmente daqueUas que 
exercemos, no qué elhs enxergam uma protecção clisfar ça:la ás faer icas de alé m-mar . 

O procedímento do Governo, r ecorrendo tão a miulo á> officinas estran geiras, para supprimento 
dos Arsenaes e outras repartições publicas, muitas vezes de artigos que no paiz já S 3 fabricam con -
venientemente, vAm a s3r um stygma de incapaci.:lade que elle lança sobre a industria nacion al , a 
qual, nem mesmo é consultada préviamerrte . A verdade é que muitos dess :ls artefactos já poderiam ser 
encomme ndad.os á mão de obra nacional, com vantagem para a fortuna sJc ial e cle3:lnvolvi mento da s 
industrias. 

Quando ·o Gov·ern1, por qualqu~r . mJt ~vo, _ isenta de direitos quaes:juer artigJs que v êm para 
seu uso, para companhias ou particuhres, este acto importa uma punh!l.lada no pe-ito da industria 
nacion<J.l, pois que lhe colloca em fl'ente competidores cerca los de immunid~de > . E si alg uma vez 
o Governo lembra-se de empregar as fabricas n acio naes, jámais a~ liberta de certos onus que 
podem alliviar o Cllsto de seus pt·oduc tos, como fazem com a bbricação estrangeir,~ isentando· a 
dos direitos de en trada . E', por cer to, uma g rande desigualdade. 

Com a isenção de direitos, como com tudo que ataca o trabalho do povo, o Estado não é menos 
pr ejudicado ; e para completar a'l observaçõ 3s que acabamos de faz ~r , transcrevemos alguns trechos 
de um artigo publicado pelo Cruz-eiro do dia 20 de Fevereiro ultimo sobre a estatística da Alfandegada 
Córte dos annos de 1878- 1879, 1879- 1880 e 1880- 1881. 

São do th eor seguinte: 
. " As tabellas que .nos tras folhetos trazem o n. 3, foram cur iosamente detalhadas, e são, de fac to, 

·dignas de serias r afiexõ 3s . Referem- se ella s a mercadorias livres de direitos em vir~ude de leis, 
ordens e contY'atos . 

c Para darmos aos nosso3 leitores uma idéa deste assumpto, fallaremos do que r espeita ao 
exercicio de 1880-1881 . I mportar am os artigos despa_ch ados livres de d ireitos, durante o anno, em 
3.816: -177$242, deixando o Estado de pel'ceber os respectivos direitos no valor de 1.136:542$732, o que 
já é alguma cousa ! 

c Afó1·a o Ministerio da Agricultura, a quem coube maior quinhão, que, conforme é de suppor , 
foi tudo em serviço da n ação, e, por conseguinte vem a dar na mesma, muitas companhias e particu-
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lares (em virtude de 01·dens e contratos) g ozaram deste saboroso privilegio, cuja elas ticidade não tem 
limites, como se sabe. 

, Uma companhia, por exemplo, retii·ou mercadorias para cima de 500:000$, r eprese ntando, 
segundo diz a estatística, carnes, ch i , cordoalha, e tc. ; outra recebeu 900:000$, ouka 200 e tanto~ , 

provenien tes de varies artigos, entre elles louça ! 
< Estes factos de1•em pôr de preve nção os legisladoJ•es e fiscacs da nação, pois que o mal, si não 

fõr cur ado em tempo, h ade aggravar-se . Não é de presumir que o computo do valor offic ial desta 
tabella r epresente a cifra real, porque, quando se pede e se obtr• m favores desta ordem, trata-se de 
diminuir-lhes as proporções, afim de não dar tanto na vista. Quantos abusos não po::l.em causar o 
patronato, os compromissos políticos e a má fé dos agraciados ! 

, Entretanto, bem pesadas as causas, não podemos atfirmar que semelhantes concessões sejam 
impresci ndíveis na marcha da administração dos negocies publicas: além das que são feitas em favor 
do Corpo Diplomatico. os resultados tias outras, em vista das conveniencias que as ditaram, poderão 
não val er os desvios e prejuízos que causam . 

• Arg-umenta. se, em seu favor, com sua necessidade para execução do contratos, economia naS 
compras, auxil os a industria.s, etc . ; porém, a nosso ver, taes concesaõeo , em g·eral, são nocivas, 
pois a experiencia, que em tudo nos deve guiar, tem-nos demonstrado que os privilegies em beneficio 
de um é sempre em prejuízo dos outros, que o não §ozam. Pelo menos, em questões de industria , a 
mão de obra nacional perd 1 todas as vezes que as leis, ordens ou contratos lhe poem em frente um 
compeLinor proteg ido e::s:clusiva.mente . 

• O Governo, nos seus contratos, usa muitas vez rs deste alvitre, e quasi sempre os contratadores 
não o dispensam, fazendo cre1· que desta maneira dão maior lucro ao Estado. Semelhante idéa é uma 
ficção, que se esvai no domh io da pra tica .. Esta clausula poderá augmentar os beneficios dos fornece-
dores, porém nuuce1. são de vantagem real .para o paiz. Si não, record,•mos os capotes e armas para a 
guerra do Paraguay, os sapatos de papelão e as obras de certa empresa gig-an te~ca . 

• Ao terminar estas observ" ções, devemos accrescentar que não se trata sómen te das perdas de 
um anno: devemos lembrar que isto já vem de muito longe e h a de continuar, provavelmente em 
escala progressiva. 

« Nos tl'es exerci cios, publicados pela Alfandegada Cõrte, os algarismos das tabellas que analysamos 
são os seguintes: 

1878-1879 ............................... .. .......•.....•.... 
1879-1880 .... . .. . .. . .......... . ........ · . .............•.....• 
1880 -1881 .......•..............••..•......•......... . ....... 

7.759:515$787 
3.868:704$571 
3.816:477$242 

< Em quanto sornmarão iguaes isenções etfectuadas pelas Alfandeg·as das províncias? • 
Em segnnJa passamos a responder aos ditferentes pontos que faz em objecto do questionaria da 

dig na Commissão Parlamentar de Inquerito; a saber : 

f. o 

Os nossos estabelecimentos constam de : 
Loj L e deposito de ar tigo~ de e ~ criptorio, rua do Ouvidor n. 31. 
Typog raphia, mesma rua n. 36. 
Officina de pautação, encadernação de obras e fabrica de livros em branco, rua Sete de Se-

tembro n. 35 . 
Esta casa data do principio do seculo ;foi comprada pelo Sr. Ge0rge Leuzinger; pai, chefe da firma. 

actual,_ G. Leuzinger & Filhos. 

2,0 

Capital,_ 285:000$000. 



237 

3.0 

Motor, de gaz, de força de q, cavallo.> do fabricante Otto de Dautz-Allemanha . 
Seu consumo importa em 1:400$ annuaes, mais ou menos, trabalhando 8 horas por dia . Foi ad-
quirido em Janeiro de 1879 em substituição de um motor a vapor. 

4.o 

As matarias primas empregadas nas nossas industrias são : 
P apel de todas as qualidades, cartão , papelão, pelles curtidas, col!as, tin tas, etc., de differentes 

procedencias da Europa e dos Estados.:-Unidos . Seu i mporte, mais ou menos, sobe a 100:000$000 . 

P ossuem os estabelecimentos 63 machinas de differentes procedencias e valores ; a saber : 
1 motor a gaz . 
q, machinas de imprimir, de grande formato. 
6 ditas d'} pequeno formato. 
2 ditas grandes de aparar papel. 
2 ditas pequenas . 
2 prensas hydraulica~ de g rande força. 
1 dita de dourar, de grande força e formato. 
2 ditas pequenas. 
2 ditas grandes de apertar papel e livros. 
5 machinas grandes ds riscar . 
1 prensa grande de asse ti na r. 
1 machina de moer tinta . 
34 ditas pequenas par-a diversos fins . 

6.o 

O pessoal em;:Jregado nas offici lias consta de 82 indivíduos, sendo destes 12 menores, todos do 
sexó·masculino. 

A sua nacionalidade compõe-se de : 

Brazileiros................................... ... .. . . . • ... • . . .. . 61 
P ortuguezes .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . 7 
Allemães.................. ... . . ... . . . . . . • . . . . . . . • • • . . • . .. . • . . • . 7 
Suissos . .... . .• .. ..... .• . .. :.. . . . . . . . • . • . . . . . • . . . • • . .• . . .. . . . . . . 5 
Italiano ••.. ' .............................................. . . • . 1 
Fraúcez. . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 

Os salarios são de 3$ a 10$ diarios para os maiores ; e de 500 rs. a 3$500, para os menor es. A 
importancia desta verba é de 7:200$ mensalmente, mais ou menos. 

7.o 

A producção corresp_ondente ao ultimo anuo social foi : 
4. 000 livros de contabilidade, de grande fo rmato. 
4.500 ditos, p9queno fol'mato , e cartonagens. 

56.000 brochura,s. 
800 copiadores e albuns. 
330 encademações l'icas. 

1. 800 simples. 
43 



3. 400 trabalhos di versos . 
3.800 resmas de papel riscado. 

B.2no.ooo tiragens de impressão. 
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Seus preços val'iaram segundo o custo da mataria prima. 
Os mercados de consumo, como de todas as n ossas industrias em geral, foram a Córte e 

provinciM. 

8.o 

Estas indu trias limitam- e às suas forças proprias, sem emprehender levantar capitaes, que lhes 
dêem maior d s nvolvi mento, n em são ellas de sas empresas que possam inspirar confiança ao capi-
talista. como acontece, entre nós, ãs industr i:1s Iabris e manufactnreiras, porque $eu horisont.e é limi- _ 
tadissimo e cada vez mais pela concu1·rencia das officina.s do Estado, ou protegidas por elle. 

Resente- se,, por vezes, de falta de pe soal habilitado, porque o que e:s:i:ste conserva-se collocado, 
e nao se prepara novo, visto a pouca ga.ran tia de trabalho que offerece esta industria. 

9.o 

\ 
As nossas reclamações, quanto á tarifa actual, refer em -se , principalmente, aos artigos 677,.,r-&78, 

ri 9 683 e 685 . 

677- E STAMPAS, ETC. 

_Convem desta.car deste artigo e collocar no 683 as· palavras - cartazes , annuncios, bl·inquedos e 
semelh'J.?~tes . 

Esta ta:sa deve ser para uma côr só, e para mais, conforme entender a co=issão. 

678- LTVRQS E:lf BRANCO 

A tari fa actual designa a taxa de 1$200 para os livros de escripturação, quer lisos, quer pautados, 
com ou ·sem irrípressii:o, e 00 rs. para copiadores, etc., sendo a razão de 30 "lo· 

Tomãmos por base de nossos estudos , conforme a tabella A, tres sortes de livros, dos mais simples·; 
e o resultado mostrou-nos que, com excepção dos primeiros 12 livros que ahi figuram, em .g eral, as 
outra ta:sas r!lpresentam menos. de 30 °/o--

Os preços_qúe ap_reseJltamos pertencem a uma. das mais importantes casas da Europa e referem-se 
a livros que ella fabr ica por atacado, por modelos. seus. Afór a destes, sendo feitos por - modelos espe-
cia.es e a contento do . comprador, soQr.etudo não . sen:lo em grandes .porções, os preços sobem 
de 25 a 50 °/0 •• 

A'vista disto, a ba.s.e p!!-ra a fi.;ação. das taxas da!l Alfandegas_não deve ser. tirada sómente dos preços 
de livro.s. de carregação, que. vem OJ!. pódem vir ao nosso mer.cado fazer-nos concurrencia, mesmo porque, 
conforme ja dissemos n'outro log~r,. elles I:aramente sã.o importados para negocio. A questio deve ser 
considerada debai:so de um ponto de vista mais elevado, tendo em consideração os livros que vêm para 
uso de Bancos, estradas de ferro, comp <t nhias e principaes casas de commercio; os quaes não têm clas-
sificação na tarifa em relação aos seus ~ubidos valores; entretanto que são os que podem fazer mal á. 
industria nacional, e cuja confecção torna-se muito mais .cara do que livros communs, pois que· de-
mandam, além de superior material, muito mais perici.a dos operarios , sempre bem retribuídos. 

Demais, esta esped alida.de da industria é o ultimo trabalho remunera tivo que resta á classe dos , 
encadernadores, já sacrificada á concurrencia que lhes faz o Estado, não só nos proprios livros e!I)·branco, 
como nas encadernações de livros impressos . 

Foi por esta razão que os organizadores da tarifa de 1879 entenderam fazer uma equidade á industria 
elevando a taxa a 2$, embora a de 1$500 pareça corresponder ao valor das qualidades ordina~ias. 
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Ha, porém, um absurdo na maior 1'arte das classificações da tarifa , que convem notar. Quasi Bempre 
as mercadorias são cl'a.ssificadas de dous modos -finas e ordinarias, -para as quaes se estabelece um 
termo médio. Ora, es te procedimento, confor·me nos parece, dá um re.sultado pouco satisfactorio, quer 
para a in::!ustria , quer para o fisco, porque as qualidades ordinarias ficam mais sobrecacrega las do que as 
finas e sobretudo as intermedias. Dis to segue-se que, deixando de contrib•.tir ·estas com os direitos que 
lhes são correspondentes, dá-se-lhes vantagens sobre nossa industria, que por esta fórma fica1·á con-
demnada a não empregar-se senão em trabalhos de menor· importancia . 

Porventura a industria nacional não póde aspirar ao progresso e melhorar a sua sorle 1 Viverá 
eternamente sujei ta ao fabrico das sortes ordinarias, por isso que são aquellas que lhe deixam as fabricas 
es trangeiras1 

Esta doutrina tem ainda outro grande inconveniente, em que, talvez, não se tenha pensado; e está, 
de facto, em desaccôrdo com as i,léas do3 sectarios da livr0-permu ta . No caso citado, deve-se su ppor que 
são os consumidores menos favorecidos da fortuna que mais hão de soffre r, ao passo que os ricos têm 
tudo a ganhar. Isto, de certo, não é consequente ! 

E ' pois, em virtude destas observações que l'eclamamos o restabelecimento das taxas da tarifa de 
1879, como as mais conv enientes para o prog l'esso da industria de que nos occupamas . 

679- LI\'ROS I MPRESSOS OU DE LEITURA 

Brochados ou encadernado ... .. .. . ..... . ... ... . .... . 
De cáp·1 de marfim, madreperola ou tartaruga ... .. ..• . • 
De capa de seda ou vel!udo .....•. . ..•... . ... .. . .. .•. . 
Com enfeites de ouro ou prata ........... .... ..•.... .. 

A razão é de 10 ~/o , conforme indica a tarifa. 

Ki log. 100 rs. 
" 2$000 
" 1$000 

A d val. 

Esta taxa es!á abaixo da ra1.ão de 10 °/o, como já Be provou quando foi elaborada a tarifa de 1879·. 
Segundo deprehendemos de al gumas palavras do relatorio que precede a aetual ta.rifa , julgamos que 

a commissão reformista não estava longe de pensar do mesmo modo .; porém as considera.ções qne se 
prendem as questões da instrucção popular, e as peias da au torização a que estava sub·m iinada, a.pezar 
do desejo de attender ds reclamações dev idamente justificadas, talvez a impedissem de ser mais 
generosa, não só com est·l , mas com muitas outr~ s i nàustrias . Emfim, a commissão não quiz romper 
com algumas doutrinas, de procedencia infallivel, conservadas até hoje como axiomas . 

D mal j i vem de longe : mesmo na tarifa de 1879 elle existe, devido sempre ás ditas razões; porém 
11.hi os industriaes tiver am como compensação, expressamente arbitrada - a elevação , das taxas das 
·obras impressas, proprias para o c::J mmet·cio principalmente ; e esta proyidencia foi tomada porque, a 
juizo da cJmmissão organizadora, ficou provado que os livrGs de leitura, á razã.o de 10 •/o, dev-eriam 
pagar 300 rs . e não 100 rs . 

A taxa de 100 ;·s. para os livros de leitura não representa 4 °/0 , como s0 demonstra na tabel!s B, e, em 
tal casa, seria preferível declarai-os livres de direitps, afim de produzir todo o:beneficio que lhe attribuem 

Ha muitos annos que o Brazil tem sustentado- este favor no intuito de garantir livros baratos ao 
es tudo das cbsses pobres. Tem sido uma longa exr:eriencia , e a verdade é que, si dist·J dependesse o 
desenvolvimento da instrucção publica, este paiz seria o m ais instruido do mundo, pois muito tem 
durado a providencia governamental. 

Porém, o problema, quanto a nós, envolve outras q ues tõe~, ainda não e lucida.das, para as quae1 
ehama~os a attenção da illustrada Commissão Parlamentar . 

Presentemente, Mmo foi sempre, nas nossas escolas e academias, e até nos estudos particulares. 
empregam-se sómente livros ·e compendies estrangeiros, principalmente de origem fr.anceza. Disto 
1egue-se que não temos necessidade de .autot·es, nem d.e editores, desse1 dous agentes poder-osos da 
civilisação e· progresso dos' povos, porque encarregamos a estranhos de nol.:os fornecer. 

No paiz não faltam ta lentos ac tivos e· preparados, nem tão pouco cultores da .arte , que poderiam Yi.r 
a. prestar grandes serviços á sua patria ; porém a vontade e energia de uns e de outros quebram-se da 
encontro· á concurrencia d2. iiidustria estrangeira, eom a qual não podem ainda lutar. 
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Nos Estados- Unidos, após a sua emancipação, o processo administrativo foi differente. do nosso; e, 
p0r isso mesmo, outros foram os r esultados que elles t êm .obtido . No começo as taxas dos impressos. 

·foram prohibitiva~ , e ainda hoje são de 25 °/o sobre o valot• da factura . 
A consequencia do reg imen aduan eiro, empregado nesta nação, todos conhecem; e, quanto ás 

artes graphicas, de que nos occupamos neste artigo, o mundo admira a perfeição a prJgresso a que 
chegáram. Alli, hoj e, a typog r,tphia forn ece aos americanos, mais baratos do que em outra qualqu er 
parte, os livros necessarios ás suas escolas e aos homens de sciencia, não só de autores seus como de 
muitos d:1 Europa. 

Talvez nos objectem, que, semelhante pratica, em absoluto, seguid.1 pelos americanos no começo 
da sua vida social , era uma expropriação dos direitos dos autores europeus . Repugna-nos affirmar .o 
contrario ; porém, não deixaremo3 de reconhecer tambem que é este um dos poucos privilegias das 
nações novas da America, as quaes têm pago bastante caro as lições e e:s:periencia que lhes vende 
o velho continente. 

A arte typogeaphica tem se dasenvolvido, entre nós, unicamente pelo gen~o progressista dos 
brazileiros, não que ella conduza á fortuna, porque pouco é o trab alho para alimentai-a, vis to como as 
melhores eJições de compendias, ou algum livro escripto no paiz, são feitos na Europa, como são na 
Typographia Nacional tudo que pertence ao Govet·no. O que lhe resta é o que lhe dá o commet:cio, e 
alguns jornaes , de poúca extracção, que melhor fóra que não existissem. 

Em conclusão, a typographia não vive, entre nós: arras ta uma existencia precaria, rpuito pt•oxima 
de uma liquidação. 

A disposição deste artig'l 679 prejudica tambem, em parte, aos encadernadores, porque quet• o 
livro venha broch~do, quer encadernado, paga s3mpre os mesmos 100 réis. Entretanto, não ha maior 
injustiça, visto que aquelles industriaes pagam na razão de 30 o;., t~do o material de que se servem 
para encadernações de livros, além dos impostos in temos a que estão suj ei to s . 

A encadernação de obras impressas, ou livros de l eitura, constitue a maior parte do trabalho que 
affiue ás officinas pequenas; e, portanto, a isenção de di.reitos, a que equivale a mencionaâa taxa 
de 100 r éis, torna-se uma verd:tdeira protecção dispensada ás fabricas estrangeiras, contra a sua 
industria. Como já fizem03 ver, pagando o livro de lei tura apenas 4 °/o, e tendo do !:>rado valor quando 
encadernado, vem elle de facto, neste caso, a pagar somente 2°/0 e muito menos do que o papel 
em bra nco, de impressão, que p1ga 10 o/o do se ti valor. 

Na di ta tabella E tomamos por base livros impressos de pouco valor . Os primeiros pertencem á ce~ 
lebre collecção Tauchnitz, composta dos melhores auto.res da Inglaterra. Contém cada um delles 288 
paginas e pesa 216 1/2 gramm1s . SenJo a taxa a 100 réis o kilog. vem a ):lagar a diminuta quantia de 21 
e meio réis, e como ó seu custo 428 réis devia pagar o dobro. Este livro representa o qui9 se imprime 
de mais barato neste genero, e, por es ta razão, o tomamos para exemplo. 

Incl uímos tambem quatro l ivros de sciencias, cujo prJço apresen ta uma differença muito maior. 
Com as facturas ns . 1 e 2 deixamos comprovado o que allegamos. 

783 - lli:!PRES:JÓS 

Uma só côr . . . .. ..... . ......... .. ... .... .. .. .....................•... 
De duas ou mais côres ........... . . ... ... . ... . . · ... : .. . ." ••. : ....• .. ... . . 

A r azão é , segundo a tar ifa, de 30 •/o. 

$900 
1$500 

Este genero de trabalho varia tanto de preço, qne torna-se difficil estabelecer um exacto exame a 
seu respeito. Com tudo auxiliar-nos-hemos de alguns catalogas estrangeiros e as ;im alcançaremos 
demonstrar a iniquidade da tarifa. 

Exhibimos cinco preços de productos typographicos e lythographicos na tabella C. Nos impressos 
simples verifica- se que, quando são grandes as quantidades, a taxa é, de facto, a razão de 30 of0 , ou 
900 réis o ki logramma. 

E-ste calculo, porém, não póde ter applicação ás no"sas circumstancias, segundo as razões qlie ·' 
temos anteriormente expendido. Entre nós , essas grandes edições nunca se dão, e, por isso; ellas não 
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podem servir de base para firmar o valor de obras typographicas ou lythographicas que têm de competir 
com a industria nacional. A continuar a vigorar a tua de 900 réis, para uma só côr, em vez de 1$500, 
como era na tarifa de 1879, a si tuação das typographias e lythographias irá to :los os dias aggra-
vando-se. 

A taxa de 1$500, que aRtes era de 4$, p:tra os impressos de duas ou mais côres, offende mais 
particularment~ ás officinas lythographicas. O trabalho de mais de uma côr, tanto em typographia, como 
em lythographia, tem um processo muito demorado, para o qual deve o art ista ter conhecimentos 
proprios e ser de capacidade mais eleva.da. Os homens ·que, em toJa parte, empregam-se nesta arte, 
não ganham menos de 10$ a 20$ diarios, quer se dediquem á lythographia simples ou gravura sobre 
pedra, quer á typographia ou a trabalhos sobre !Iletal. 

Além disto accresce que taes artistas são raros entre nós, cujo numero vai diminuindo todo -; os 
annos, apezar de ter-se creado uma officina do Estado, da qual nanhum discípulo tem sahido habilitado 
para n enhuma especialidade. Só uma grande offi.cina, com abundancia de trabalho, poderia ter 
gravadores proprios pat•a lettras, estampas e mappas geographicos ; e, por isso, vê a illustre Commissão 
Pl>rlamentat· que não podemos perder tempo em animar esta industria afim de convidai-a a estabelecer-se 
no paiz o mais breve possível. Não será, porém, desautorando os artistas nacionaes, nem r ebaixando 
o valor de seu trabalho, que havemos de conseguil-o. Ao contrario, acontecerá o que j á se deu com a 
estamparia, que.ha uns 20 annos florescia entre nós, e hoje tem desapparecido. 

Conforme vê-se da nos3a tabella mesp10 a. taxa de 4$ é inferior ao trabalho de mais de du as côres; 
porém contentamo-nos que o artigo fique' àssim concebido: 

Uma só côr . .. ... . .•. . ... . .•.... . .......... . . . .. . . . .............•... 
De duas ou mais côres ...•.. . ........... . .............. . . . .. .. .... . . 

1$500 
4$000 

Estas taxas, para os impressos que forem colbdos sobre cartão, pagarão sómente a me tade das 
cifras indicadf<S. 

685- PAPEL 

De impressão 10 °{0 • ••• •••••• • •• • ••• • •••• • •• • •• •• • • ••• • •• • •• • •••••• 

» embrulho 30 >> •••• • •• • • • •••••••••••• • •••• • ••••••• • •••••••• • • • • 

)) 

)) 

escrever 
côres 

30 )) 
30 )) 

20 réis 
50 )) 

140 
150 

)) 

)) 

E ste artigo contém a mataria prima das officinas pertencentes ás artes graphicas . Nenhuma recla-
mação t êm os industriaes feito, com m:.ior insistencia , a este respeito, porque da classe 19 são os 
generos, ahi consignados, os que maior r endimento produzem aos, cofres publicas e porque não ha dell 2s 
fabricas no paiz. Entretanto, cumpre notar, que a tarifa de 1882 diminuiu as taxas dos objectos fabri-
cados e manteve as da mataria prima, de modo que, pagando os livros impressos, na realidade, sómente 
de 2 a 4 "{o, o papel de impressão, destinado a este mesmo trabalho, vem a pagar muito mais, 
por isso que está ta-s:ado na razão de 10 °/o, ou mais ainda, isto é, 30 °/o, quando o livro fôr impresso 
em papel cbssificado como de escrever . 

Deste moio são as fabricas estrangeiras o alvo da protecção das nossas leis e não as nacionaes, 
as que, a final de contas, são as prejudicadas. 

Assim como o principal argumento para reducção da taxa dos livros de leitura é o desenvolvimento 
dâ instrucção, que, como deixamos provado, não pagam mais de 2 a 4 °/o, parece coherente, conforme 
a boa log ica, que o papel fo : se considerado do mesmo modo, pois que é tão necessario como o livro 
para ql!lalquer estudo. 

Pondo termo a este assumpto , acrescentaremos, · que as duas classificações de papel de impressão 
e para escrever dão motivo a muitas reclamações nos despachos, porque é impossivel determinar bem 
a sua differença. em vista dos aperfeiçoamentos da industria ; e, por isso, a querer-se abaixar as respe-
ctivas taxas, seria mais conveniente igualai- as. 
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10 

A maioria. dos nossos opera.rios possue os con_hecimentas da instrucção primaria; poucos a excedem. 
Não temos escolas no estabele.ciment o. 

O ensino profissional, entre nós, é nullo : carece dos primeiros rudimentos em escolas praticas, 
que não tem aiuda . 

12 

No correr deste trabalho, externamos a nos a opinião a este respeito. 
Fic.'l.ndo bastante longa esta nossa e:s:posição, a que fomos obrigados pelo interesse dos diversos 

assumptos de que nos occupamos, embora. t ivessemos de tratqr especialmente da classe 19, pedimos, 
por is o, desc ulpa á nobre Commissão Parlamentar, de cuja sabedoria o povo brazileiro espera a melhor 
das reformas sociaes, isto é, o direito de trabalhar p o1· sua conta . 

A industria nacional, depois de tantos revezes quantas t êm sido as suas tentativas para demonstrar 
á alta adroinistl'ação do Estado a sua existencia, para cujo fim chegou até a reunir n'um edificio os 
pecimens dos seus priucipaes productos, causando a admiração de todos que os examinaram, não 

podia deixar de applaudir a iniciativa da Camara dos Srs. Deputados, nomeando , pela primeira vez, uma 
co=issão que syndicasse das nossas reclamaçõ3s, facto este que encheu de jubilo os corações 
dos industriaes animados da esperança de uma sentença desapaixonada. 

Rio, 7 de Maio de 1883.- L euz inger & Filhos. 
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A. Livros em branco 

OBJEGTO IMPORTADO 

/ 

i 12 livros B 7!93 • . • •. •..•..•. . .... . . . . ) 5 !4 kil. .e 32 '7 "' o 1678 I ., "'' 5 l.~2JO kilog. 

2 I. liVI'O de 576 paginas , car -
neira .. ... ... .. . . . . . •.. . 

Cabeçalho . . . ............. . 
lmpt•essão .. . ....... . ... . . . 

!! 3.17 .0 
12 .0 
6.0 

!! 4.!.5.0 12 kil. .e4. !.5.0 

O me5mo livro em couro da Russia 
!! 5,1.5. 6 ............. .. ... .. .. " . .. i2 kil. .e 5 !.5.6 

51/J800 

63,~000 

B. Livros 1mp~essos de leitura 

OBJECTO IMPOHTADO 
so o"' 

3 300 volumes Tauchnilz . .. . . . . .... ) 65 k il . .e 12 

4 4 livros, Histeria da Architoctura . .. 3,227 fr. 46,65 

128S610 ) ~~~O rs. o kilo! 

20s200 

C. Obras impressas 

OBJECTO' DIPORTADO 

5 !.000 talões lithographados.......... 2 kil . .e 0.2L6 

6 !.000 ditos em typographia . ......... 2 • ;C 0.16.0 

7 :1.. 000 aeções modelo n. 1, impressas 
a uma CÔJ': 

Gravura .. . . ............. ,e !8.14 .0 
Imp ressão........ . .. ... . .e 9. 8 .0 7 • 

!0.000 aeções igoaes ás preeedoo-
tes: 

Gravura............. . ... .e ·IS.H.O 
Impressão ..... . .. . .. . .. -. f:. 65. 5.0 70 ~ 

!.000 aeçõos modelo n. 3~, em 
duas côre.: 

G..avura ......... . ....... .e 26.!4.0 

.e 28.2.0 

e 83.1.9.0 

dO -g:; 
oS sg 
So <>"' 
"' o:..... 

~~.]-o 

ª-~~ ~..Q"'d 

1.1.,1730 

8Ji30 

305$450 

Impressão ..... . .... . .... .e 77.1.0.0 70 • .e 104.4.0 1: 136!)700 

• 

683 

'6 

~ 

:§::g 
_!;~ 

-~g 

i] 
~ 

!4,;40) 

15800 

1$800 

63,)000 

105,1000 

.g 
]Q g 
""='V:: !li .g ~ 

:ll i'!-

~~ 
!.·~ 
B.~ 

~ 
~ a~ 

~-"' 
ill ~ d 

6:: .. 
37,82 

27' 79 

22,85 

20,6! 

2,06 85,5325 

6,87 2liK740 

9,23 236SO!O 

.g 

·~ 

"' ;=_ 
:5.-~ 
g~ 

~~ 

o -o 
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ASSOCIA~ÃO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEIRO 

Ulm. e Es:m. Sr.- A Associação Industrial vem, muito respeitosamente , apresentar a VV. EEx. 
as representações, que fazem as industria8 do paiz a bem elo seu desenvolvimento e progresso. 

O conselho ela associ~ção , composto elos delegados eleitos por cada industria para a representarem 
no seio da associação, estudou as reclamações apresentadas e confiado no patriotismo e illustracão, que 
caractcrisa a Commissão Parlamentar de Inquerito ás industrias, crê que desta vez t riumphará o espírito 
esclarecido e pralico elo opportuni3mo sobre as theorias fallazes do radi calismo ela livre permuta. 

Acha- se, Exms. Srs., muito abatida, e diremos aniquilada quasi, a iniciativa industrial entre nós 
e a descrença lavra com muita generalidade entt·e os que se entregam, vida e haveres, á exploração 
do campo industrial. 

Os capitaes retrahem-se elos que consider am empreza arriscada. 
Tem razão; porque· a industria, este campo ele actividade, que multiplica a. riqueza, que pagou a 

indemnização da guerra da Fl'ança, que fez da Inglaterra o fóco financeiro do mundo, que elevou em 
um seculo apenas a gTande Republica Americana á pujança em que a admiramos; é consideraia entre 
nós como um elemento muito secundaria para o progresso da nação . 

Os nossos estadistas tem entendido que desenvolver a agricultura, já com auxilios elirectos, como 
os ele emprestimos hypothecarios a j'ul'o baixo e premios de capitação para a introducção de trabalha-
dores, já com indirectos, como a g-arantia d·e juros a empreza de viação ferrea e construcção de outras 
linhas ele communicação por conta do Estado, constitue tudo o que o paiz precisa para seu desenvol-
vimento presente e para garantia de um prospet•o fLlturo. 

Laboram, porém, em um erro fatal. 
Uma nação deve para ser autonoma, poder produzir tudo de que tenha necessidade. 
Isto não quer dizet que produza absolutamente tudo; mas sim aquillo que constitue propriamente 

necessidades para o,q individuas que a compoem. 
O Brazil, mais que outro qualquer paiz, encerra em si os elementos, que constituem as ruaterias 

primas para quasi todas as industrias, e no entretanto esbs mesmas inclust rias que deviam florescer, 
morrem ; pon1ue são tratadas como a arvore silvestre ·a. mercê das cil'cumstancias. 

A industria não é um elemento indigena de progresso e vitalidade. 
E' a inergia e a pericia; o trabalho intelligente ; o espirito inventiva ; a economia cujo german 

importado se deve fazer por propagar do Norte ao Sul para a prompta consolidação da nossa naciona-
lidade e emancipação da nossa patria. 

Para conseg-uir o desenvol-vimento do embryão ele industria, que j:i temos, é preciso pt·otegel-o dos 
golpss mortiferos com que a concurrencia estrangeira na sua espansão vertig·inosa o fére. 

Não se innocula em um povo, seja qual fór a riquez.:~. do púz que habite, o espirito industrial, nem 
elle se propaga senão creando um meio em que elle se desenvolva e se aclime. 

Uma vez fixo e rigoroso não ha receio de que venha a succumbit· na luta pela vida. 
Corre nos circulos administradores do paiz que tudo o que não estiver org!tnizado ele accôrdo 

com os principias elo livre cambio é retrogado e absoluto. 
44 
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Sem rec ::lio asswe:amos, que é isto filho de uma interpt'e tação falsa da thcoria aliás ver-
dadeira . 

A theoria ecouomica da liberdade absoluta de concurrencin.s é assymptota, que limita o desenvol-
vimento progt'essivo da liberdade de permuta . 

Estabelecer o regimen economico do um paiz novo e vas lo com:> é o nosso , n'este limite, 
é simplesmente arrrrinal- o e fundar na fórma typo, na perfeição infinita, n'uma edificação peh sua 
natureza t~ l'l'enha e cujo camcteristico é a perfectibilidade progres>iva. 

A o:·ganização da economia interna de um povo t'3m fot·çosamente que atravessar certas phase~ 
necessarias ao seu estabelecimento, desenvolvimento e final emancipação. 

Não é licito, nem é mesmo possível evitai- as e as cxperiencias tentadas nesse senlielo são forças 
r etardatrizes ao desenvolvimento e progresso da nação. 

E' tempo que o Braúl cure dos seus interesses müs caros e em vez de correr atraz de 
theoria2 de applicação, inconvenientes ao seu estado actual, trate de fomentar t\ activiJade in-
dustrial em seu súo ; o que conseguirá reservando o seu mercado interno para a exploração da 
industl'ia nacional . 

Como j:i observamos, a descrença tem se apoder:,clo elas classes inclustriaes elo paiz e com 
razão. 

As commiss5es e os estadistas, que se têm occupado das questões, que vit<llmente affecbm a 
industr ia, se têm feito qualquer cou>a, é contra: porque illustrações puramente ele lei t ura perdem-se 
na applicação das theorias abstractas . 

Nunca recebc: ram uma lição da pratica ; nunca folhear"tm a g rande obr11. ela nutureza; contemplam _ 
e não observam; copiam, ou imitam ; ma> não estlldam nem produzem. 

E' elo estudo que precisumos, livre de preconceitos e de uma analyse do nosso estado - feita 
não para preparar experiencias; pat·a ensaio clG theorias ; mas com o fim de elevar a p:ltria á 
po jç.ão que deve, pot· suas condições favoravei3, assllmir entre as naçõe> cultas . 

As graves questões, que entre nós se agitam como a r Gs tricção da lista civil á emigr.J.ção, e 
outras cujas solução é da mais alta importancia, encontram no clesenrolvimento indu>tt·ial dJ paiz 
um meio ele promptJ desenlace. 

Ninguem quererá negar que a emigração. procura o prompto trabalho bem remllneraclo e que 
o emprego na industria atrahiria muitas vocf.lçõ es, qu3 hoje se perdem · no pó c!J.s rep :~.rtições 

publicas. 
A Associação Industrial te !D f <i no caracter e no espírito pratico d 1 VV. E Ex. e anima- se a esperar, 

que serão attendidas a~ re c lamaçõe.~·, ·que faz o seu conselho . 
Dizer- s ~, com) propalam os adversarios do desenvolvimentos industrial do paiz, que c:mstitue 

o m-Jnopolio odioso a reserva do mercado interno para a ·creação ela industria nacional e que para 
o bem de uma ciasse esp_ )Cial e limitada S3 viria a sacrificar a populaçlo intúra, esquecem- se, que 
a grande mas$ a da população <i industrial, e parece quererem n9gat· qu; a concu•·rencia equilibr:l. logo 
qualque;· excesso d~ lucros, que por ventura appareça. 

Desde que o Estado auxilie, e que ella prospere, c:J.pital e braços procurarão o paiz para concor-
rerem no campo vastíssimo da producção. 

Os preços por conseguint3 serão mo:lera::Ios pela offerta, que, como está' no animo de todos, se 
multiplica pela procura. -

A população terá os productJs p1r preços razoaveis, o povo terA profissões hones tas e lucrativas 
para seu·; filh :)S , e a nação te ;-::í créado a su:t industria. e mo.ltiplicar.i, s:1a riqueza e será feita a sua 
autonomia. 

E' por ioto que trabalhamo >. 
O que a> indus trias ped'3m, co:no VV. EE::r. verão pdos docLJrneJtos juntos, B o que ha de mais 

raz Javel e jus to. 
Pensem bem VV. E Ex. o quarlt J influit•ãJ no futu !'O de · nosso paiz a1 res~luções da commissã:> . que 

formaes; e o espirito e.>cl •Ncido de VV. EE:~:. o3levará, estamos certos, a protege rGm a patria antes 
do estraugGiro . 
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A Associação Indus trial passando à> mãos da illustrada commis~ão as represenlaçõ2s da industria, 
ante vê o raiar de uma nova era ele prospe ridade pat'a o bem est.u do paiz. · 

Deus guarde a VV . EEx:. - Cctdos Jl:foreatt:c, 1° Pt•esiclente.- Jos J ela Si lva Se1·tori, 2° Pre-
sidente. - Alfredo Michel, Secretario.- José Luiz F'm·nancles B;·aga, Acljuncto.-H. U liqHe Del(árge, 
Theseureiro. 

Os abaixo ·assignalos, representan tes da inclustl'ia metallurg-ica nesta cidade, vem respeitosamentl3 
submetter á consideração do Govemo Imperial as reclamações da mesnn, que, por sua justificação, con-
fiam em que desta vez §.Grão at tenclidas. 

Examinando esta e:.;:posição o Governo Imperial se dignará de notar que a indus tria nacional só 
pede justiça . 

Com effeito , si fôr justo e util a protecção à industria d ~ um pa'z novo pat•a de~envolvel-a, ou 
l evantai-a do abatimento em que a prostl'aram theorias exageradas, pregadas pebs nações velhas em 
seu proveito exclusivo, nó> depr ecamos essa protecção. 

Si não flr j usto n~m convenient':l que se proteja a inclus t l'ia nacional, tambem não póde ser justo 
nem conveniente .que S3 proteja à estrangeira, e portanto os onus que sobrecarregam :iquella elevem ser 
extensivos a esta . 

Os abaixo assigm1clos 1ião paJem furtar-se a fazer a lgumas considerações sobre as theorias extre-
madas que têm pr e>iclido à confecção elas tarifas aduaneiras, e que tem sido a canoa ele tolher o desen-
vol vimento industrial elo paiz, e das reclamaçõas que de longa data se apresentam em todas as occasiões 
em q~ e as tarifas não revistas. 

Os abaixo assignaclos não são menos livrd cambistas elo que os illustraclos representantes do fisco. 
Consiclet•am· ab:;oletas as idéas todas ele proteccionismo . Acham que nada h a ele gue mais careça a 
humanicl:icle para desassombradamente prog redir, do que .a fl'anca pel'luuta, liv.re de todo onus. Pat•a se 
alcançar isto, porém, seria preciso que se riscass a elo mappa das naçõ es os se~1s limites, e gue a huma-
nidade fosse um ·só povo. Na s ciencia economicJ, como em t; das as mais sciencias, a theoria suppõe 
para o seu estabelecimento condições typo. E' na hypothese d'estas condições que ella pócle est~belecer 
relações e deduzir des tas as leis que têm ele formar as bases da theoria. Na app licação, porém, elas ·vet·-
clacles obtidas para fórma typo, é necessario entrar em conta com os casos particulares , e é pre'ciso que 
bem esclarecidas sej am as condições a satisfazer para que a verdade não seja mareada. 

E' por essa raz1lo flue ainéla os mais extremados theoristas do livre ·cambio abrem excepções á 
appl icação das suas doutrinas . 

São unanimes em um ponto, qual o que se refet·e 2, p1i2cs novos. Concordam todos que é necess~rio 
fomentar· n elles a inclustr ia, porque n enhum paiz é autonomo sem ter inclustria. Um povo póde s 3r agrí-
cola ou pastoril, mas em c:tso algum tem elle o caracter de um paiz independente e com autonomia, senão 
depois que ti n~l' inclustrias, e, ainda- mais, o seu desenvolvimento serà sempr e fun cção do seu adianta-
mento industrial. ·A França productora ele v inhos teria hoj e a bancarr ota si não fóra a sua inclustria. O 
Br azil agricola caminha 11ara e !la emquanto não cuidar de clesenvol ver o seu tt•abalho, r eservando p:tra 
a sua industria o mercado in terno. 

E' na boa ll.pplicação que se mostra o couhecimeato das theoriRs c que se obtem as vantagens reaes 
dessas mesmas th~orias : E' para es·;a boa applicaçii:o das theJl'ias de l ivr e) permu ta que os abaixo 
assignaclos ousam p .; dir a attenção e cuida lo dos a ltos po:leres do Es tado, afim de que as verdades e 
resultados que a sciencia apontam não sejam clesvillos por falta ela boa apreciação das condiç-ões 
especiaes elo paiz. 

Os abaixo assig-naclos estão nesle ponto ao lado elos mais extremados mestr es . Na Cl'eação da 
i nclustr ia de um paiz dá- se infallivelmente umfi das tt·es hypothesea das quaes é fo rça tomar conheci-
mento para cadá caso particnlar e dispot• elos elem; rttos conve nien tes em Ol'dem a produzit• a prec!sa 
ovolnÇlto, 
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1. o Ou a industria particular encontra no paiz os elementos precisos p!il'a o seú dilsenvolvimen:to 
favoraveis. 

2° . Oa todos são desfavoraveis . 
3. 0 Oa uns sito favoráve is e outros não. 
No primeiro caso não ha )lecessidade de üvores, porque a natureza a dotou com todas as condições 

para u ma viela sem embaraço. Vg. o café no Brazil. 
No segundo, sendo clesfavoraveis os elementos todos para uma industria qual quer não se a deve 

proteger, porque seria dar-lhe uma viela fictícia, como a CI'eação em es tufa de uma planta e:s:ot ica. 
E' na terceira hypothese onde reside toda a difficulclade e é para ella que elevem os abaixo ass ignaclos 

pedir o estudo da illastrada commissão de inquerito e do Governo Imperial. 
Os abaixo assignado3 faz em parte de uma i ndustl'ia que está neste t erceiro caso, e para a qual os 

economistas todos em unisono abrem excepção em suas theorias e pedem que seja sustentada ainda a 
expensas de t:Jdo o sacrificio, tal é a i mpor tancia que pal'a o paiz moderno tem a metallurgia e 
industrias conuexas. As inclustrias metallUt·gicas, Sllstenta «Rossi})' deveH'l. sér erguidas em todos os 
paizes e sus tentadas ai nda que só por um fim político . Toda a nação que quer tet· foros de independente, 
pt•ecisa deste elemento ainda que seja apen1s para a fabricação o rep .1ro de seus petrechos 
bellicos . 

Não possuindo, e:s:põe .. se a. oontingencias que lhe podem ser funestas. A indust1·ia me tallm·gica no 
Brazil encontra elemen tos favoraveis ao lado de outras que pelo contrario á deprimem, em confronto 
com a similar de outros paizes . Convém, poi3, que sej a estudada, e qu ; se lhe de o auxi lio necessario 
p ar a . que se estabeleça e desenvolva., afim de tomar pé seguro para n'um futuro mais ou menos remoto 
poder entrar em concorrencia com a dos outros paizes onde hoje floresce. 

Os elementos que ella encontra no paiz, .e espal hados em abLmclancia enorme, são a materia prima, 
que por todo o paiz, _abunda em quantidade e qualidade inexcedíveis. 

Contra si tem a carestia da mão cl'obra e dos capitaes e a falta ele legislação em o que diz respei to a 
cartas pa tentes, locação de serviços, e outros detalhe3 que não seria clifficil p1'over, desde que se chGgu3 
ao ponto de con vencer-s3 o paiz que a de\'e estimular e fixar . 

Pondo de parte as razões políticas que actuam pal'a a todo trame convü ·ao paiz o desenvolvimento 
das industl'ias met::tllurgicas, :is suas riquezas mineraes basta m por si só para tornar um dever o 
estabelecimento deste ramo de actividade . 

O que se precisa é apenas fazer com que no principio se equilibre os contras que a fazem definhar 
em opposição á industria velha do estrangeiro, por meio de uma t arifa equitativa á sombra ela qual se 
vão rasgar as minas-e se prepare o pe3so:tl, o que convém não e.gquecer foi nos outros paizes obtido 
pelo proteccionismo mais desenfreado . 

O proprio Governo lançando os olhos para o importante estabelecimen to de Ypanema vera que 
lhe é preciso p:~ra o bem elo pa i~, desenvolver as forças com que a n atu re za a dotou para a l uta 
indust.['ial , e que isto se conseguirá faci lmente, mas só por meio de ums pauta fisca l que tenda a fazer 
desappar ecer a desig aalclade que hoje existe nos elementos que a indüs tr ia encontra no paiz, quando 
comp arada com a sua similar estrangeira e durante o tempo apenas elo seu enraizamento, porque logo 
ella estar a em posição de arcar cb modo aberto e l ivre com a mais pujante·do velho continenle. 

Não poderam os ab::tixo assignados por motivos inclep en dentes ele sua ' ' ontacle , fazer annexar a 
Relatorio da Commissão revisora da Tarifa as presentes reclamações, mas havendo sido nomeada uma nova 
commissão para proceder a rigoroso inquerito sobre o estado actnal ela inclustria nacional , e tendo o 
Governo Imper ial sido testemunha occular na expo3ição pt'Jmovicla pela Associação Industrial, organi-
zada a pressa, dos elementos de que ella ja dispõe, reparam a omissão · cheios ele confiança em sua sabe-
doi'ia , justiça e amor a este paiz. 

A illustrada Commissão de I liquerito, a quo nos referimos, fez destl'ibuir pelos industriaes cl'esta 
cidade uma circular contendo doze quesitos, lamentam os abaixo ass ignados que a maior parte d'essas 
c~rcli.lares ficassem sem respostas, porqqe attribuem o façto ao resultado infructifero de in q~eri~os 
anteriores, e recentes a que todos se prestaram com a maior alacridacle e ao desagrado ele revelar Q, (;lS~!J._4o 

clé clec:\déli,Ciâ cõnsequente ela protêcçãó a indLtiHria esttângeit•a. -
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Ainda assim, porém, achando-se representadas nas respos tas obtidas muitas das principaes o:ffi-
cinas desta côrte , terá ·a com missão e o Governo occasião de conhecer a causa de. seu estado de deca-
dencia. 

A,té ao presente os inclustriaes não têm recebido elas mãos do Governo, ao contrario tem sido e con-
tinuàm a ser pes:J.damente onerados, pois que não se comprehende maiot• injustiça do que pagar-se 
direitos pelo ferro, aço , cob:e, chumbo, e toda a nnteria pri ma , e serem intei t·amente livres ele direitos 
todas e quaosquer machinas que vem de fóra elo paiz fazer concorrencia. 

As machinas tem na ac tual Tarifa e lambem na ta ri fa provisoria « Li.vt·e Entrada». A razão que 
g uiou os seus revisores a proceder assim foi a protecção á agricultura.; porém, podíamos provar que ella 
pouco ou nenhum proveito aufere com esta « Livre Entl'ada >>. 

Si o Governo tem, como- comprehenclemo3 que deve ter, algum empenho em favorecer a i nclustl'Ía 
nacional, o primeiro passo a dar para alcançar tão louvavel fim será conceder-lhe os favores que hoj e 
dispensa á industria estrangeira. 

A necessidade que em breve terá o Braz il de machinismo3 pro mptos para substituir o braço es-
cravo, e o prejuízo que pócle acarretar ao agricultor a demora si lhe fór preciso mandar buscar as suas 
machinas na Europa ou Estados- Unidos, além ela animação a incl ustri a nacional, qu e naturalmente 
h a ele trazer o flc to de se fabricarem todos os machinismos no paiz, são bem accentu.aclos mo tivos que 
o Governo tem para tratar de animar e clesenvolvet· o trabalhQ nacioml, par.:t que tome raizes fundas 
no paiz a nossa inclustt·ia nascente , a qual encontra aqui elementos para em tempo prosperar. 

As o:fficinas nacionaes augmentarão e a concorrencia que d'isto resulta será em provei to da. lavoura , 
que terá de comprar as suas muchinas não só muito mais barata~, mas tambem feitas por as :im diz~ r 

a sua vista, o que não é de pouca vantagem, attendando ao prejuízo que o agt·icultor s~ffre quando encom-
menda uma machina para a Europa, e ella não vem cl3 accórclo com as medidas e explicações exigid.ts . 

DJvemos ainda chamar a a ttenção elo Governo Imperial para os prejuízos que tra t•i a á nossa 
lavoura uma guerra entre dous paizes manufactureit·os da Europa, de modo a não podermos im-
portar as suas machinas e accessorios no caso ele achar-se nossa industria no desanimo ac tual. 

Este e outros casos que podem dar-se são i ncentivos bem poderosos para esperar do patrio-
ti >mo elo Governo Imperial uma medida que não só fworeça e anime a nossa i ndustria, mas 
tambem qua colloque a nossa lavoU!' a ao abrigo de emet·gencias . 

A medida e:fficaz que se nos appresenta é favorecer a lndustria Nacional, em vez ela est t• :mgeira, o 
que fa7. reverter em bem do paiz a actividade <fUe suas encommendas levam ao estt·angcit·o . 

Ba>eando-nos sobre o que acabamos de expór, pedimos ao Governo Imperial que se SÍI'I'a tomar 
em consideração as Fechmaçõ3s que em seguida a presentamos. 

Isenção <!le direitos de consu1no 

DA TARIFA PROVISORIA 

O art. 46 § 29 diz : « As peças das machinas importadas em sepat·ado , a respeito elas quaes 
se provar mediante exame feito por peritos, da escolha do chef<:l ela re parli\.ão, que não podem ter 
outro destino ou applic ução senão substituir peças iden ticas, ja arruinao:Jas cl 3 machina, livras de 
direitos, ou servir de sobresalentes as que, existindo perfeitas, possam inu tilizar-se por qualquer 
eventualidade. >> 

Este paragt·apho deve ser abolido, por isso qu ~ se refet·e a peças que ·poclom set' aqui fabri-
cadas ; sendo não p3qüena a quantidade importach livre de direitos constituindo uma injustiça cla-
morosa para com a inclus tr ia que -pâga. impostos e-.licenças .lo.câes ,· e é assim l ~sada ... em seus 
dii·el.tos. 
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CLASSE N. 20.- ART. 691. 

Arêa de mC'ldar 10 r eis o kilogramma razão 10 °/o. 
Este artigo deve ser livre de direitos como é o barro. Indi spensavel para as fundiçõ es , é uma 

materia. prima e deve portanto ser isento de direito. 

CLASSE N. 23.- ART. 734. 

Co_bre, e suas ligas, em bruto ou preparado . 
Como já se disse no principio cl'este tnbalho, não pócle h aver maioi' injustiç'1 para com a in-

dustria nacional elo que sér ella carregada com direitos, pela mater.ia prima que importa e ser in-
teiramente l ivre essa mesma ma teria prima, vindo manufactli rada do estt•angeiro. Approveitando 
in forma_ções ministradas em t empo ao Governo Imperial{ r epeti remo3: E' r eal men te · incomprehen-
sivel que chapas ch cobre para construcção .de alambiques no paiz, sejam oneradas com direitos , 
quando essas . mesmas chapas, se vierem transformadas em alambiques, são isentas daquelle paga-
mento; que uma tonelada de fer ro guza, para ser transformado .nas fabricas do paiz, seja onerada com 
direitos, quando esse mesmo material, manipulado nas fabricas estrangeiras , tem o privilegio da 
isenção ; . que, tubos de f ~ rro ou latão, para caldeiras de machinas a vapor, impor tadas dentro de 
u ma cai;;;:a de madeira, paguem direitos de consumo, quando se esses mesmos tubos vierem fabri-
cado~, digo, fixos em uma calcleü•a, são admit ticlos livre~ ele dir eitos . 

CLASSE N. 23 - ART . 760 

Proponho que se mencione tambem os pregos para forros ele nwios, quer !tnercantes ou ele guerra, 
que se consome em g r ande quan tidade nos nossos arsenaes e que são importados dos estrangeiros por 
preços muito fabulosos, o que poderiam ser feitos aqui por muito menores. 

Sinos, e sinetas 500 reis o kilo, razão ·de 30 °/0 • 

O preço dos sinos r agula entre nós termo i:nedio 2$30) o kilo, a razão pois de 30o/o deve ser a 
taxa 690 réis . 

CLASSE N. 24.-ARTS . 763 . 764,765. 

Chumbo em barra., vergui nha~ . etc. 40 r éis o kilo razão 20oj 0 • 

Estanho >) » >) 60 » >) 10o/o. 
Zinco >) - )) » 40 >) >) 20°/0 • 

Como o ferro, cobre , etc ., estes met:J.es s i o ma terias p rimas; e elevam por isso, como aquclles serenl 
livres de direitos . 

F erro g uz a em linguados. 
F erro batido -em barras. 

CLASSG N. 25.- ARTS. 766, 767 

E·' ma, leria prima o muito importante; i pso ücto devo ser isonto de direitos. 
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CLASSE N . 25.- ART. 768. 

Limalha grossa . 
De ve ser retirado da tarifa este artigo, pot·que não é mistet· importar limalha: do estt"angeiro e â 

sua entl'ada pó de dar lagar a mu i to abuso . 

CLASSE N. 25. - ART. 769 

· Aço em vergtünha . 
Como tudo quanto se refere a ma teria prima deve ser isento de direito . 

CLASSE N. 25. - ART. 774 

Ancorótes e fateixas 60 r éis o k ilo razão de 30°/a . 
. Tem se fabricado muitas no paiz . Estes objectos importados do estrangeiro não podem custar, 

postos aqui, menos de 400 ré is o kilo, pagando pois direitos na razão c)e 30°/0 , deve ser a taxa de 120 reis, 
e não 60 como marca ·a Tarifa . 

CLASSE N .. 25. - ART. 809 

Fogõ.::s simples, fornos , fornalhas, fogareiros e chapas, 50 rs . o kilo, razão 30of0 • 

E' tão importante a fabricação de fogões, fornalhas, etc., no paiz, que é conveniente que pelo menos 
a taxa cb direitos seja ec!nivalente á razão . Ora, o kilo deste genero de obra não póde chegar ao porto 
a menos de 240 reis, sendo a razão 3J 0 /o elevem os direitos ser 72 reis ·por kilo e nào 50 como marca a 
T<trifa . 

CLASSE N . 25.- Al~T . 824 

'!'ubos de ferro fundido pa~a agua, gaz, etc . 20 reis, o kilo razão 30°/0 • 

E' um artigo cuja fabricação_ no paiz deve ser estimulada. Para se levar is to a effeito, é força 
amparar o seu estabelecimento a princ~pio com a tarifa. As grand9s jazidas mineraes de !erro no 
paiz justificam a nossa observação . 

CLASSE N . 25 .- ART. 825 

Qu:~.squer obras não classificadas de ferro fundido simples, 1)0 reis o kilo, razão 30°/a. 
Deve elevar-se a taxa a 60 reis , por aquella mesma raEão. Este artigo referindo-se a peças não 

classificadas de ferro batido, diz, pagarão e !las 100 reis por kilo. Deve observar- se que não ha peça de 
ferro batido por mais simples que sejct, que poosa chegar ao Bt·azil por menos de 600 reis o kilo, pois 
que a mão d'obra de ferro é cara . A taxa deve ser pois de 180 reis o kilo para a razão de 30•/a, devendo 
ainda notar -se que es ta taxa ci para peças simplesmente forjadas, pois que para as limadas ou tor~ 
neadas o custo se eleva ~mais. Proporiamos pois a s!guinte modificação : obt·as de ferro batido sim~ 
plesmente forjadas 180 rei s o ki lo. Ditas torn3adas ou l imadas 230 reis, kilo. Com relação a peças de 
ferro batido para edific:~. ção de casas marca a tariü 10"/o acl valo1·em : o que consideramo-; injusto, 
porque existe entre nós muitas officinas de ferreiro que não se acham em actividade por causa da con~ 

currencia que soffrem do trabalho estrangeiro. Seria pois equitativa qualquer medida tendente a. collocar 
esses productog em igualdade d3 condições com os n:~c i onaes semelhante! . 
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CLASSE N. 30.- ART. 878. 

Eixos para carros, pagam 150 réis o kilo, razão 30 °/o· 
Devem ser sujeitos a mesma taxa que propuzemos para os artigos da classe 25, art. 825 . 

CLASSE N. 30 .- ART. 884. 

Roda"~ para carros, carroças, e outros vehiculos de transporte. 
Não devem se r comprehend idos aqui as rodas de ferro para bonds, caminhos de ferro, etc., que 

devem estar sujeitos o taxa correspondente a ferro batido. 

CLASSE N. 34. - ART. 1040. 

Alambiques, fornalh as , r etortas, moinhos, caldeüas e quaesquer ou~ros objectos semelhantes, 
não classificados. 

Acham- se comprehendidas neste artigo objectos differentes e importantes, que aqui se fabricam 
com a maxima perfeição, como prova a preftJrencia que l hes é dada, apezar de serem mais caros que os 
i mportados que, com a mais inqualificavel injustiça, concorrem com a vantagem de isenção de direitos. 
Cumpre observar quw a classificação de alambique com fornalha, moinhos com retortas, caldeiras com 
moinhos, etc, traz serios incouvenientes. Além de serem ohjectos para misteres diversos, são peças 
fabricadas com n:tateriaes differen tes . Os alambiques são em geral de cobt·e, as caldeiras e fornalhas 
de cobre, aço ou ferro, as retortas de ferro ou barro refrac tario, os moinhos de pedra e outros materiaes , 
o que causa uma confusão que seria conveniente re1üediar. 

CLASSE N. 34.- ART. 1051. 

Charruas, arados, grades, e outros instrumentos proprios para arar e preparar a terra, ou para 
qualquer mister da lavoüvra, etc. « Livres». 

Estes artefactos , assim como tudo o que pôde e convem ser fabt·icado no paiz, afim de adaptar -se as 
suas co ndições especiaes, deve ser tax::tdo. 

CLASSE N. 34.- ART. iOôO. 

Fôrmas e passadeira~ p:na purg-ar assucar. Estes artigos que podem facilmen te ser feito no paiz, 
devem ser taxados. 

CLASSE N. 34.- ART. 1062. 

Guindastes movidos a vapor «Livres>>. 
De qualquer outra qualidade po~tateis ou talhas, 80 reis o kilo. 
Como, quer uns , quer outros, pódem. ser f<J.b ricados no paiz com vantagem é justo que sejam 

ia:xàdos igualmente. 

• 
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CLASSE N. 34.- ART. 1067. 

« l\hchinas Livres». 
Der>ois do qu' havemos dito em todo o corn1· d'este trab:J.lho, em r<3lação a conv~niencia de eles· 

envolver a fabl'icação no paiz, só nos rcsb accrescentu que avultam s·Jbre m:J.neÍra os c::tpitaes em· 
pr .•gados no paiz nas officin"s de contrucção d<e machinas, e que sobe a elevados algarismos, que se 
empregam n ess<e trabalho. 

A' vista d'isso julgamos , qu'l a nio se .·em as m 1chinas gran:les pa1·a a marinha mercante, ou ele 
guerrJ , e as locomotivas a todas as outras devem ser taxadas. 

Desde que haja procura as fabt·icas nacionaes em pouco tempo S::! acharão em condições de as 
fornecer mesmo as supm mencionadas, com e>lDcialUaa,e lo comotiva~ , cujo principal trabalho é feito 
com f3rramentas mecanicas. 

O clesenvolviruento cbsse ramo dJ act ividacle é da mais alla vanta.zem para o Brazil, pot·que abrirá 
um f0rtil campo ele trabalho para o qual t1m pronunciada t Jnclencia a mocidade nacional, el evando 
assim o paiz de uma doença que hoje o tolhe, qual o 'c! 1 seguir ou a c 1rreira das lettl'as ou elo funcci-
omlismo publico. 

Ain.la aqui se patentei~ o a lcanço economico c mor~ ! de vulgarizat·- se o tt'übalho industrial. 
Com cffeito, a mociclad3 brazileira, que n:Io te :n propen>ão para o comcnel·cio, não possuindo 

faz ~ nelas neJn fortuna, ve-se na clul'a con tingencia ele es.:olher um modo ele viela eulre o que lh; offerece 
um diploma acaclemico e um emprego publico . 

CLASSE 34. - ART. 1070. 

Peneil'as cl3 árame ou. tela de feno, 100 réi'l o kilo. 
Latão 200 réis o kilo. 
E:·c ~stem no paiz fabricas mui bem montadas p::t;·,t pt'oclu.:!ção, qcwr dJ telas d; arame, quer ele chapas 

perfuradas . 
As peneiras tecidas ele at•amc custam na Europa, sendo a malha da 10 millimetros qua.lrados, 

8 francos por metro quacl~a lo ele 20"', e 6 francos por mett·o quadrado ele 301U, 5 francos ele 40 111 , 

4 f.·ancos cl'J 50.m Estas peneiras pesam em termo médio 400 grammas por metro quadrado e pagam só 
500 réis o kilo : admittindo a razãJ estabe lecida, ver-se-ha que a taxa está muito a 1 ucm do quo 
devem s3r. 

As cha;Jas pel'furadas, tomando seu custo, que é de 200 réis o p1lmo quadrado para o cobre, c 
240 réis rara zinco, vem a d:tr para a taxa 3$ por kilo pal'a ch1pas de cobre, 2$400 po~ kilo para chap1s 
ele zinco. 

CLASSE 3L - ART. 1074 . 

Pren'>as para numerar e ma:·car papel e semelhantes, 1$600 por kilo. 
Para embalar ou enfardar' para apara!' , do_urar' ll.S30 tina r papel, para lithoJ raphi.ts ou s ~ melhantcs, 

« Livres. • 
QuJlquet• destas nnchinas pócle sct· f,.bricada, em nos.'las officinas com a mesma perfeiç.ão com qu; o é 

no est1·an3·eiro: logo, cl ;vem s ; r taxa las . 

CLASSE 34. - ART. '1078. 

Torradores ele café, s ia;plcs, 2JO ré's o kilo. 
Pat·a farinha, ele fer:o, 50 réis o k]o. 

45 
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De cobre e ligas, 200 réis o kilo. · 
Estes artigos, que se fabricam no paiz com extrema perfeição, devem ser sujeitos a uma taxa não 

inferior í1 30 °/o sobre o valor. 

CONCL1JSAO 

Os abaixo assignados, concluindo esta exposição, sentem-se animados ela confiança mais viva na 
solicitücle da Commissão de Tnquerito ás industrias do paiz. 

Dasàe q•1e se está procedendo a um estudo coRsciencioso para servir a r oforma da pauta adHaneira. 
tendo em vista o desenvolvimento ela industria, seria sem cluv ida mais natural que vigorasse até a 
apresentação dessa pauta reformada, a tarifa existente, a que todos estão ja habituados. 

As constantes r eformas da tarifa das Alfandegas trazem comsigo serios males e prejuízos, tanto á. 
industria como ao commercio. 

Os abaixo assignados, firmema ute convictos que a lllustre Commissão ele Inquerito, depois dos 
estudos a que proced3, sera ele opinião que se faça justiça á indu>tria nacion3l, que deverá ter visto 
que, não ó um myLho, uma illusão, unn iJéa apenas, mas sim uma realidade positiva, dando salario a 
um capital que se conta pot· milhares de contos ele réis e que occupa dezena> ele. milhares do 
indivíduos. 

O q!ovorno Imp erial, que v:sa o progresso da pa tria , não se deixará levar pela falsa idéa que se mede 
o engrandecimento do paiz pela renda elas dfandeg::ts, não preferirá olhar para o dia de amanhã 
fomentando no mais alto grào a sua proclucção interna. 

Não se póde contestar hoje à lu z da sciencia, que é mais moralisach e mais adiantada a nação cujas 
rendas são provenientes do imposto directo sobre a população, do que aquslla que os obtem por taxas 
indirect~. s aduaneiras. 

O meio unico ele alcançar este estado é desenvolvendo a industria no paiz. 

H. Ulique Del(o1·ge, Cons tructor Machinis~a, 
F rancis co de Souza Fe1·re:1·a & F ilho, 
P. Rougeot, & C.a, 
François L. Hall ier, 
José Joaquim Teixeira, 
Clattde Guigon. 

Fabrica de vidros de :F. A. ~.:r. Esberaa~d 

O abaixo assig11ado, estabelecido com fabrica .cle vidros ~esta capital , crente ele que a Commissão 
Parlamentar ele Inquerito deseja sinceramente dar impulso á Industria Nacional, mcd~nte um cJm-
plexo de medidas, que, favorecendo os iutereses clã Communidad3, não prejudiquem os interesses 
inclividuaes bem entendidos, apressa-se em l'ir apresentar á mesma Commissão a resposta aos quesitos 
por ella fo rmulados sobre a industria fabril. 

1. o A fabrica do abaixo assignaclo, denominada de S. Roberto! està situada na Praia do Sacco do 
Alferes n. 42, e pertenceu a Antonio Ribeiro ele Castro & Irmão, que lh 'a cederam por escriptura ele 
venda em 4 de Mat'ÇO de 1882, tendo antes rertencicto ao tio dos mesmos Castl'O & Irrnão, que foi o 
ieu fnnd11dor, 
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Por causas, que o abab:o assignado ig nora, o fundador da fabrica, depois de ter trabalhado por 
algum tempo, abandonou o estabJlecimento, ate que os antecessores elo abaixo assignaclo, levados 
pelos favores que a tarifa ele 1879 lh es proporcionava, pela elevação das taxas sobre as divusas obms 
denominadas ele vidro n. 1, emprehc ncleram tirar a fabrica do ahalirnento em que havia c1hiclo . 

Começaram, com efeito :i trabalhar, emp regando no custJio do estalJele ~ im ento quantia superior 
a 15 :000$000, e elo seu trabalho alg um rel! ultaclo ião auferinclo . 

Este bem - est:J.r, que a tat·ifa de 1879 lhes assegurava, foi clestt·uiclo pela ele 31 de Dezembro de 1882, 
que, modificando as taxa> claquellas obras , tit•ou áquelles cmprehendeclores toda a esperança de pro-
"gresso, por não podet·em competit· com o es trang eiro, cujos arteftctos, :i vista dos direitos moclicos de 
entrada, afugentavam elo mercado os productos da unica fabrica do Rio ele Jane'ro. 

O abaixo assiguaclo, tom ando sabre si aquella fabrica, fêl-o na esperança de que os altos Poderes 
do Es"tado estão convan cidos de que alguma causa é necessJrio fazer pela industri a , como o demonstra 
presentemente o Inquerito P arl amentat'. A não sct' esta crença, n lo teria , o abaixo assignado, S3 

animado á tal commettimento. 
2 . ~ O valor actual do estabelecimento, comprehe ndiclo n este valor o cdificio, mate rias primas, 

m::tchi nas e utensJios, etc . , etc ., ebva-se á 50 :0:!0$000 . 
3 . 0 Para pruceder ás cliver8as preparaçõe3 nscess;\ ri as no fabrico elas dive1·sas obras c! J vidro, não 

possue a fabri c::t motor algum a vapor, ou de qualquer out:·a natureza, colloca lo intra- mttros elo 
e;tabelec imento. Esta lacuna suppre- a o abaixo assigna::lo, fazendo aquellas preparações na s ua 
übrica de ceramica, s ita a rua ela Aurora n. 4, em S. Christovão, fabr ica que possu J um motor 
a vapor de for ça de 10 cavallos, além dos diversos apparelhos necessarios á manipulação do b:wro , os 
q uaes se adaptam tambem á elo vidro. 

Ve -se, pois, que o abaixo assignaclo é obrigado a fazer clespczas com o transporte dos eliver.,os 
praparados para a fabr ica d'l vidro, cbspuzas estas que so'JI·ecari·egam o custa ela pt·oducção . 

Por este motivo pretende o abaixo a>signaclo mudat• a fabrica ele vidrJs pal'a junto da fabrica d 3 
ceramica, não só para melhor po::leL' fiscaliza!' os dons estabelecimentos, como lambem evitar aquellas 
despezas . 

4. 0 A excepção ela cal, e areia, que são nacionaes, as demais mat~rias pt•imas empregadas no 
fabrico elo vidro, importa- as elo estrangeiro o abaixo ass ignaelo . Essas materias prim:ts são: a bat·-
r ilha , o zarcão, arsenico, manganez, oxidas ele fct-ro e ele co !ire, cobalto e outras. 

5 . 0 Além ele um torno, diversos utensílios, e forno de fLBão e resfriamento, não emprega a 
fabrica ou Iras m'achinas . 

6. 0 E' servido o estabelecimento por 30 operarias, sendo 15 homens e 15 crianças elo sexo mas-
culino; estes nacion aés e aquelles ele clivet·sas nacionalidades . 

O trabalho da fabrica só tem interrnpção nos dorf1ingo3, sendo constante durante os outt·os dias 
da semana, quer d3 dia, quer de noite. 

Os operaria.> r ilvesam- se por tut·ma, cJ jo trabalho dLu·a 5 !· ~ horas. 
0 .;; salr. l'ios variam segundo a pericia ele cada um ; actualmente regulam ele 60J réis á 8$000 

cLa:·ios . 
7 .0 A ' vi~ta dos procluctos fabricados pelo abaixo assignaclo, d3sde que tomou posse elo estabele ~i~ 

monto, cale ula-se em 60:000$000 á 70: 000$1)00 a méJia ele proclucç:ro annua l. 
As . o,bras á que, com especialida !e, a fabrica se dedica são : chamines de diversas fórmas e 

outro1 objectos para illuminaçiio, copos, calices, ga r;·afas, frascos e outros obj ec tos pal'a uso domes-
t ico e outras obt·as con stantes cb relação que vai junto, e cujos preços vão tambem mencionados na 
mesma relação . 

Estes preços, como ó natural , estão sujeitos á alteração, segundo as condições ele compra e outras 
cil'Cums tan c i as. 

Os mercados elo paiz, que maior cons.umo fazem dos proclucto3 da fabrica são : Minas, Rio de 
Janeiro (Município e Provincia) Santos, S. P aulo e diversas out1·as local idades . 

7 . o A tarifa ele 1879, procurando melhorar a situação elos fabricantes e animar a creação de mais 
fabricas, Eist'ábêle<:eli táxa~, qtte, ~em podewn $ê1' côn~ideradã;; prôteccioliist~ll em todà á suá pieuithde 
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c ontribu íram tod::wi n. parn. dar movime.nto á industl'ia d~ que o abaixo assigmdo é hoje o ma:ior repre-
s ~ ntanto no Rio de Ja neiro. 

Este benefic'o fo i, porém, do curta durc<ção e não chegou, por isso, a produzi•· todos os effcitos qu3 
delle se cs;1cr::tv:1m, n:ío só porque a nova tar; fa reproduziu as tax:J.~ :aos dir :- itos ostJ.belecidos n 1 

de 1879, como tamb :? m, pe rmi tlincb o despacho a p Jso liquido real, torn Ju mais vantajosa a posição dos 
i mportadores. 

O abaixo assign:~.do nada tom a oppór a::~ novo syste ma ; entt·etn.nto julga que, r estaurando -se n.~ 

taxas do at·t. 682 da extincta tarifa de 1879, isto é, 40J r ói> por kilogramma de objectos de vi dro n . 1, 
destinados ao ser viço de mesa e outros usos, comp rahendidos na ia, 2" e 3" classificação da mesma tJ.rifa, 
e hoje nas duas unicas clasoificações do art. 73) da nova tal'ifa, e conservando- se a de n . 2, alg uma 
vantagem poderia auferir a fabrica do abaixo assignadv, com:J a qu:J.esquer oub·a~ existen tes ou que 
vi erem a existir em qualquer outro 1 1gar do Imporio. 

O beneficio r Jsultante de , ta m dida não reflect ' ri:t sómenle so bre o abai:s:o ass ignado, ou qual-
quer outi·o dono de fabi·ica de vidros , vir i t h mbem da, r trabalho a muitas famílias, pois é sabido que 
n \ s ta industt·üt, têm logar os se r viço ~ dc .ho:nons, mulhet·es e cr iança'>, contrahindo-so assim um nucleo 
de operarias especiaes . 

10 . Oa operarias que a fabrica tem ao seu scrl'iço s1o na quisi to talidade, arnlphabetos. Não 
man tem a mesma fab;·ica escola a lguma. 

11. EsLi na consciencia de todos que o nos3o pesso1l empregado na industl'ia fabl'il, é des ti tu ido do> 
nece :;sarios conhecimen tos technicos . Por esta ra.zão os em;_:J rehendedores de fabri cas vão ao estran-
geiro buscar os mestres de suas officinas. 

E' este um dos meios de ereat· bons opera!'ios , mas não basta, porque , al ém dos conhecimentos 
praticos , precisa tambem o opet·at·io de alguns conhec imentos theol'icos . Es tes conhecimentos po-
deriam obtcl - : s, si cada fab r ica tives3e escohls mn qua"s o> motivos referentes á especiaEdade de que 
se occup Jssem , all i fossem ensinados. 

Mas, a creação d'est"'s escolas, traria, sem duvida, g rand ;s despezas a Eeus pro pri'etarios, que, po:· 
esse motivo, e porque os lucros não corre:;rondem ás des;;>ezas, nem todos pode;n ab1lançar-se a esse 
commettimen to. 

E' pois inbitivo que si algum:~. med ida p ro tectorJ; vios>e em seu a uxilio, os p:·oprietarios de fabrica 
abririam nelbs as referidas escolas . 

12. Um dos meios que contriboi :' Ía, s ' m duvid1, pura o desi:mvolvimento ela Ind ~ stria, é a da= con-
cessão dos · privilegias a toda a indu >tria de que no paiz não hoaver fab ricas, como a ele vidros parl1 
vidl'aça, para o q•.1al o abaixo ass inado acaba ele requerer privi legio, Laseun;lo- se nas disposiçõe.3 da lei 
novíssima que regula semelh ante conces,ã:J . 

'Cma medida que tamb~m podia ser p:1sta em pmtica , era a de dis tribuir pdas fabricas milhare~ 

de crianças qtn vagueiam pelas ruas pu~l icas, como se Le m fe i to om relação a lavoura . 
:Mas , para q·1e esta m ldida p::>sn s ·ntir effeitos, é n ~cessario que.ln j a uma l ei, na qual, es tabe-

ecen:lo-se os devet•es dos LLbricantes, se det 3rmi nem as obrigações dos menores, de mocb que, bnto 
uns C)ffiO outi'OS fiquem garantidos . 

Sendo certo qua algumas materias pr im as são impot•ladas do estrangeiro, poderia lambem o 
c::>rpo leJislativo conc3der , cJmo medi~ 1 de protecção, a inlrÇiducçã::> d'essas materias sem pag amento 
de àirei :o' , m1r.::tndo a quantida:le que cada fabric:t. poc~esse consum ir a nnualmente, sujeitando os 
dive~sos estabe lecimentos á mais sev..,ra fiscalisação e impo ndo-lh~s pesadas multas quando vendessem 
e ;sas ma.teri:ts p:·im:J.s, se:n o CO:lH!1nnicar á autorida·le compe tente el:1 Alfandega para pagJr os r e:;- . 
pectivos dire!tos, a semelhança do que se pra tica com diversas companhias, ás qu aes a lei concede 
isen ção de direitcs para o material que consomem ou emp regam . 

Tacs são as 1·cspostas que julg-amos dever d,u aos que>itos propos tos. 

F. A. ·M. E sB:ERAl\D. 
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Chaminés tulipa m . 1, a 3, $240, $180, $150 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nmJ. 
Ditas amer icnn:1s ns. 1 a :~ , $ 150, ' 130 , $ '11 0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dit as de linhas $200 . .. . . ... .. . . . . ..... . .. .. . . ......................... . 
Ditas p::t:·a bonds $150 . . ..... . . . . . ...... ... . ........ .. . . ...... . ... ..... . 
Co;Jos lis1s $ 160 $200 ............. . .. ... .... . ... ...... .... . .. . .... . .•.. . 
Ditos de 1 ga rrafa $2-!0 . .. . . . .. . .... .. . . . .......... . ........ .... .... . .. . 
Dito~ de 2 >> $-300 .......... . .. . .. . . . ....... . . .. . .. .. ... .. .. . . . .. •. 

» 
» 
}} 

» 
}) 

Ditos de g eléa $100. ... .. ... . ...... .. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ditos para ill um inação :) i2J ..... .. ....... . . .. .. . .... . ...... . .... . .. . ... . » 
Frasco3 de boca b rga ns . 1, 2, 4; 6, 8, 10, $400, $600, $DOO, $1100, 1$ 100, 1$600 >> 

Deposi tos par a keroz·me '140 e $360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Lampeõe3 brancos $700, $800 e $900 .... . ........ . .. . ... , . . .... .. ..... ... » 
Di tos complQtos 1$200, 1$300 ... ....... . . . ... . . . .. . . . . .. ..... , . . . . . . . . . . . » 
Ditos ele côres $800, 1$000. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ditos de cô ros c Jmple tos 1$500, 1$700 ....... , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

L amparinas br•an cas e de côr(ls 3$700 . ..... . .. . . . , . ... . .... . . . . . ........ . . duzia 
Ditas ·comple tas 8~000 ... .. . .... . . .... .... . .... . . . ... . . . . .... . ... . . . . . . . >> 

Mangas dir(litas $590 ..... . .. . ... . ..... . .. . . .. ... ... . . .. . . ;. . . . . . ..... .. uma 
Globos l isos para gaz $300 .. . .• . .• . . ; . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . • . • » 
D ~ tos fos~a los $30J . ... . . ... . . . .. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ditos, d itos para brozene 1$00J, 1 $20) . . . .... .... .. . . .. . . . .. . ..... . .. . . » 
Bebedo uros $ !00, $LW. . . . ... ..... ... .. . . . . . ... . . . ........ . .. .. . . ...... . » 
G:J.r r•af1s li5J S com rolha . 700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ditas para ~i co r $ 120,$'140. .. . ... . . . ... . ... ........... .. .. . . ..... . . . .... » 
Apanha-moscas $'300, $70J ........ .......... . ... . . . ... : . . . . . . • . . . . . . . . . . » 
Illa ngas lisas ou r ecortadas $50;) . . ... . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vasos para confe i taria 4$, 6$, 8$ ..... .. ... . ........ .. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . u m 
:Mangas lavradas 1$200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . um:t 
AquarioJ 1$500, 1$300, 2$500.. .. . . . .... . ......... ..... ..... . . .. . .... . . . » 
Escarradeiras de côr $800, 1 $'200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Canecas be.ancas 3$000 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . duú :J. 
Di t9.s ele cô r 4$)00 .... .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

lll rÚs . Exms . Sr·s . Membros da Commissão P arlamen tar cl 3 Inqucrito . - A class3 dos marci· 
n eiros , r epresen ta-la pelos abaixo ass ig- nados, tem a honra de ap r·es'3ntar a VV.· EE:s:. a expos ~ção das 
r eclamações suscitadas pela class ificação e t~xas dos impos to> ad tlan eiros , sobre 0 3 art efactos impor-
tados da industri a de marcen Jria est ran geira . 

Solicitando a a tten ção de VV. EEx:s . s::Jbre e3te tão importante a>s ,Impto, ousam nu tr ir a esperança 
de que VV . EE:s:s. hão cb tomar a sua qu3ixa n a devida CJ113icl (lração , i nspirados por ve;·clacleiro 
patriotismo, a ttendenc!o a prosperidade nacional e ao bom estar dos filhos do trabalho que essa indus tria 
s usten tá . . 

A classe dJs marcin eit•Js re ..,resentacla pelos abaixo assiga.d o3, vem ele e:s:pôr as seg uintes r azõeJ 
pelas quaes en tendem qu(l a t ari Í<• ac tual das Alfandegas elo l mper·io, não cobram os direit=s cor re -
spondentes aos valores officiacs marcados para os ar te factos es trang eit·os , tornando -se por isso bas tante 
nociva aos i ntere.sses Lan to elo fi sco como da l ndust ria Nacional. Quando se tra tou de reformar a 
tarifa ele 1870, a classe que ago ra tem _a honra ele occupar u a tt enção ele VV. E Ex<> . dirig iu ·u ma repre . 
sen tação ao Gover·no Im-perial r elativamente aoJ arte fa~ tos de marcine ria,, cuja.s taxas e classi ficação 
preparavam no proj ecto ele r eforrm , um golp e ele mo rt ; , cles fechad::J contr a a sua indus tr ia., sobre tudo 
pela inferio6dade elos v ~ lorés oflk in.es • 

• 
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Apezar das valiosas razões em que se firmou a reclamação dos marceneiros, a Tarifa foi promulgada 
por Decreto n. 8360 de 15 de Dezembro de 1881 ; sem attencler-se ás suas justas quei:xas , sendo, como 
se disse, a principl l aquella que se referia aos valores officiaes; dizendo a Commissão incumbida da 
r evisão, no seu Relatorio a pag. 16, que « emm exagerados os receios elos reclamantes e que na sua 
maxima parte não er!lm fLmlaclas as allegações que haviam feito sobre 08 valores officiaes. Nenhum 
calculo accrescentou a Commissão nenhum documento, nenhuma üdicação apt•esentou na representação 
dirigida ao Govel'llo, que clemonstnsse a insignificancia de taes valores, contento u-se com a declaração 
vagiL de que eram elles muito baixos. » 

A classe dos marceneiros não tem necessida:J.e ·ele entrar em ques tões gerae3 para üzor sobrJ-
sahit· a conveniencia de animar uma inclnstria que por si só, som depenclencia de elemento algum 
estt·angeiro, além dos bons exemplos, póde d.1r occupação remuneradora a milhares de cidadãos brazi-
leiros, ser um dos maiores auxili'lres da in:lustt·ia agt·icola e ao mesmo tempo _proporcion ll.t' ao Estado 
mais uma g-rande verba ele receita . 

A illustracla Coinmissão Parlamentat•, em sua alt'l. sabedoria e reconhecido patriotismo, slbe o 
perfei tamente e por isso, a mes~a classe limita -se a apresentar provas irrecusaveis elas suas asse rsões; 
isto o quanto lhe permittem as clifficuldacleJ ele obter-se clo~umentos au then Licos expar.so > em clivers:J.s 
mãos importadora~ , em geral avessas ao fim que ac1ui tem-se em vista. 

O quadro junto · é compo>to e demonstra as facturas originaes ele fabricas fra.ncezas refe1·entes a 
moveis vendidos para esta pt•aça por preços reaes elos moveis importados , segundo essas facturas em 
moeda Íl'anceza, e reduzida a moeda brazileira a cambio ele 22 dinheiros por 1,000, ou 433 pot· fmnco; 
isto são vendas etfectuaclas e liquidadas e não preços vagos e flu ctuantes ele Cüalogo, em que a Com-
missão revisora ela Tarifa, diz ter baseado os seus calculas ; pois que elles não têm ·nem po:lem ter 
applicação segura e pratica. 

Examinando- se este quadro, evd encia-se não só !a infol'ioriclaclc elos valores officiaos ela 'fa!'ifa 
provisoria, relativame nte a m'Jveis de snperiJr qualidade, como tambem a nenhuma unif0rmiclacle no 
pensamento tributar ia. Na columna elas porcantag ens Slll'prehencle as clifferenças alli notadas e que 
provam a cleficiencia dos valores officiaes adaptados pela tarifa. Felizmente a classe elos marceneiros 
tem nesta occasião mais urna opinião insuspeita, que vem corroborar as suas allegaçõos postas em 
duvida pela Com missão ela revisão elas tarifas . 

No Relatorio da Commissão de I11querito Industrial, nomeada por Aviso elo Exm. Sr. Ministro cllil 
Fazenda, datado ele Ui ele Dezembeo elo anno passado, composta de empregados elo Fisco , lê- se a 
pag. 107 o seguinte trecho. « Isto no entretanto não exclue a possibilidade de havet· na tarifa aigumas 
taxas susceptíveis ele correcção , por haver-se chegado a um termo meclio clifferente do que deve ra ser, 
em virtude de computar-sa 1u r espectiva cleclucção maior ou menot· quantidade ele certa sorte ele 
moveis do que a real etc. >> Vê -se, pois, que a duvida da classe dos marceneiros chegou até apropria 
região official, o que r esta, é apenas convencei-a da utilidade de corrigit· esses defeitos. Como foram 
feitos estes calculas pat·a darem em r esultado as taxas consi;s·nadas na tarifa da provi ;ot•ia ~ . 

«A mesma Commissão diz que a nova tarifa elev0\1 alg-umas taxas que incidem sobre varias 
moveis e pela cla>sificação ultimamente aclop tacb. na distribuição elas madeiras pelas duas sm·tes ele, 
orclinario e fina; ficat•am mais oneradas as maclei l'a ele orclinaria que mais affi L1em ao nosso mercado . Em 
verdade, esta classificação, não pócle satisfazer para artigos que apresentam tão gt•ande varieda:le ele 
materias primas e não ele obra ; si bem que seja mais facil ao expediente elos empregados elo Fisco. » 
Não sera tambem em prejuízo elas rencla,s publi cas ? Além de ser um cle sfavol' elas classes menos f:wore -
ciclas ela fort Lma, por isso que os chreitos pezam mais sobre as sortes orclinal'ias, cleyc-se concluir que, 
facilitando -se a en trada d3 moveis superiores fica a Inclustl'ia Nacional , por este f,1cto conclemnacla a 
não dar mais um passo no caminho elo progresso, 1nis que sómente lhe convirã fabric-ar á sorte 
ordinaria . 

De facto, a inclustl'ia estrangeira, pela tarifa actual, continua 
moveis ele grande valor, pagando impostos taxados muito inferim· 
n ão se lhe leva em conta em alguns moveis, espelhos, marmoreo, 
nizesi qne mu_itas vez® vêi1i inchüdoa nos mesmós mbYêis. 

a gozar ela vantagem de importar 
aos devidos ; e ainda mais, porque 
chl'ist:tes , hrJnzos, f:rmg_en: e ver-

• 
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Ao passo que, si a Industria Nacional quizer fabricai-os, tem forçosamente de pagar direitos por 
esses objectos, em separado, visto ÇLUe não existem no paiz ! Provamos que, os Toi.1cadores, Tremós, 
Psychés, cadeiras de braços, ~ de extensão, que são de elevado custo, estão excessivamente favorecidos 
na pauta aduaneira e muito distanciados dos valo res officiaes designados. Como estabelecer aqui uma 
concurrencia em condições tão desiguaes ? . . . . Esta desigualdade que é prejudicial aos proprios in-
teresses das rendas do Estado, é o maior embaraço que se oppõe ao desenvolvimento da industria de 
marcenaria, a qual, entretanto, paga elevados impostos geraes e municipaes e obrigados a sustentar 
um pessoal habilitado, ao qual muitas vezes escasseia . o trabalho. 

Observações 

No calculo dos moveis com espelhos, não o fizelÍlÇ>S e:<>.actamente como deviam os ter feito. 
Não calculamos os espelhos, por ignorarmo~ os seus respectivos tamanhos nas facturas dos armarias 

do quadt·o, mas aproximaremos o mais possível, a sctber: 
Um espelho de guarda-roupa regular, de uma porta, ou para um armaria cb tres portas, sendo o 

espelho para a porta do centro, paga por toios os direitos de 20$ a 24$000. 
Um g uard a-vestidos de duas portas, ou para o de tl'es portas, sendo o espelho para as portas late-

raes, paga por todos os direitos de 12# a 15$000 . 
Convem diminuir esta importancia dos calculas feitos em relação aquelles moveis. 
(a) Os calculas das porcentagens foram feitos sobre as importancias do custo do artigo tla factura 

e direitos a .pagar, segundo a Tarifa da Alfan,dega. 

DE}!ONSTRAÇÕEs 

Aparadores.- Tal'ifa 364. (l) Nota 27.- Comprehendem-se nesta classificação os buffets. A 
maior parte destes mov0is importados têm sempre f,m50, e raras vezes excedem deste comprimento. 
Conviria tributar mais em relação á mão cl'obra. 

Os btt(fets são peças supérióres aos aparadores, pois vendem-se dé 3001$ a 600$, termo médio ·. 
Foram exclui dos -ela Tarifa e s em taxa espec~a l ,_ sem razão alguma de ser. 

Cadeiras. -Tarifa 386. ( cl) Nota 34.- As de abrir e fechar estão mal tributadas, principal-
mente as de luxo, ou de trabalho artístico e que tiverem ferragens. Seu valor no mercado é ele 100$ 
a 250JOOO. 

A i senção dos 30 °/o sobre as de palhinha não tem razão de ser, porque, si as singelas pagam os 
ditos 30 o/o, julgamos com mais razão que as de luxo ou trabalho àrtistico, tambem devem pagar. 

Isto para mais e nunca para menos. 
Poltronas .-Não estão na Tarifa; entretanto este movel sempre foi muito procurado, por ser• muito 

bom e confortavel. Seu preço no mercado é de 40BOOO a 80$000 . ' 
Deve ser .cla3sificado especial e taxado . 
As cadeiras de movimento e ele extensão, nas qua~s geralmente emprega·se muita fe rragem e 

tralvalho al'tistico, devem tambem ter taxa espocial . 
Camas.- Tarifa 337 ( i ) Nota 35. Si b3m que as que tiverem lastro ou cabeceiras de palhinha 

paguem mais 30 °/o dos respectivos direitos, com tudo foram excluídas as camas de luxo ou de trabalho 
artístico, e parece-nos não estar: em bem tributadas. 

Devem ter ou tr·a classificação. 
Commodas.- Tarifa 390 . (h) Nata 36. As que tiverem papel eira ou secretária parece que estão 

muito favorecidas nos direitos. 
Estes moveis são sempre de g rande valor, e j LÜgamos que devem ter maior taxa. 
Consolos. - Tal"ifa 391. Nata 37.- O comprimento à este movei, O,mSO a 1 ,m50, não achamos re-

~ular a taxa, príncipalmente quando tiverem trabalho arti~tico, senclo, J?Ortanto1 ele maior valQr. 
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( b) Dunkerques. - Nà') tem cl:J.s.>ificação especial ; tendo apeni s 10 °/o esta b:s:a , não tem relação 
alguma com o. valor, aind.t o nnis dimi nu to, qne. S3 po-d-3 dar a este movei. Merece attenção 
a t..'l.x,t. 

G·~wrcla- lotiÇCL - Ttdfa 399. ( l) No ta 39. - Merece bas tante conside.rJ.ção es te movei , attenden· 
do-so as peças de quo se pó:lc compor e aJ seu todo artístico, sell valor c u tilidade. . 

Nesta mesma taxa estão em globo guarda- louça, copeiras , gnarla- r·oup:1., ou guarda- vestidos E' 
p reciso não ·conhecer estas peçM de mobilia, pat·a chegar a con fu ndir tmtto. 

Qu::~lquer destas peças ou moveis tem mais ou nfenos acccsso;·ios differ·entes, e portanto tt·abalho de 
mais ou mJnos valot·. 

O guarda-rottpa de uma porta com espelho pagará pela taxa menos 10 °/o do que o garrla-vesticlo 
de duas port::ls . Os que ti\'er em mai5 de um corpo ou peça é . razoavel a Laxa· adaptada , is to é, 50 °/o 
por cada peça ou corpo. 

Lavatm·ios. - Tarifa 401. ( g) No ta 4 0. - As taxas. des t·3 movei estão muito favorecidas. Os quo 
tiverem molduras ou quadros com espelho pagam20 °{0 par.t mais, alem dos direitos . Qaando os espelhos 
forem grandes os 20 o{o nilo Lêm relação alguma. As pedr,Ls que acompanham eslo movei devem ter taxa 
especial porque v õm muii:l.s pe:lt·as de muito valor arListico . 

Mesas . - Tarifa 40'!. (j) Nota 41. - P ara as mesas ate ô met ;·os, são m uito p3qaenas. Deve·se 
attender ao trabalho artístico que tiverem. 

Pe,.nh:ls . - Tarifa 408 . - Comprehende-se a'lui po1·ta-b01stos , estantes para mus ·cas, etageres de 
pendu1·ar e jat·dineiras . 

Esta taxa não póde ser em globo . 
Asjardin eircs e esta1ttcs para musica são, na sua gener,llidade , feitas de madeira muito delicada 

e leve, de bastante feitio, e a taxa não esla em rela~.ão com o valot· que estes artefactos poss::tm ter; 
convem cbssificar e dar-lhes a taxa rela tiva ao s eu. valor e uti!iêlacle . 

R etretas.- Tarifa 415. 1Vota 42.- Os vasos annexos a este movol estão comprehencliclos na mesma 
taxa, o que não clave ser : ass im a taxa é l!llli to diminuta ; ou os vasos devein ter taxa especial, ou em 
globo a taxa deve ser maior . 

Se:;J'etdrias .- Tarifa 4 16.- (h) Neste move! est'lo compreh endicl::ts tambem as seereta1·ias simples 
e as de senho:·a : esta taxa é muito pe::r uena . 

Para as ~ecrelarias simples a taxa é regubr, mas para as secreta1·ias <!e senhora a ta:s:a dove ser 
maior . Precisa nova cla'lsificação e taxas relativas ao movei. 

Sv{às.- Tarifa 4i 7 . (c ) No ta 43. - Não ó bastante clara esta nota, ·estão confundidos os sofás de 
p:llhiuha co:n os estofados ou almofadados ; assim não se póde entenler bem a classificaçã9. Convem 
classificar os sJfàs elo ;:mlhi nha e semelhantes , e dar-lhes as taxas ralativas ao valor o qualidade . 

As Conv~1·sadei1·as ta.mbem não podem ser confundidas com os sofás , porque geralmente são supe-
riores a. estes; com a taxa da tarifa estão considerados infer iores, quando é o contrario. 

Merecem nova classificação e taxa respectiva , attende ndo- se sempre ao trabalho artístico. 
Toucadm·es . - T::~t· ifa 421 (f.) . Nota 44.- E ;ta taxa não tem relaçã9 algu .na com o movei. As 

mesas e espelhos devem set· separados e pagar taxas especiaes e r elativas ao seu valo:·. « A Industl'i a 
Nacional quando importa p3dras e espelhos par'"' seus moveis paga tudo separado>> , 

Tremós ou P syches. - .Tarifa 423. - Estes moveis que parecem estar an nexo3 aos Toucadm·es tor-
na .n esta. taxa inj usta e sem pensamento algum de seu valor, pres~ nt•!mente. 

Convem differençar este3 moveis : Tremó é um espelho sobre duas columUls, d3 muito uso anti-
gamente, hoje ningucm o quel', não se usa; póde-se encontl'ar •tlg um em casas de trastes velhos 
(Belchiores). PsycM é um espelho muito moderno , bastante procuraclopara ornar quartos, acompanha 
as mais custo'>as mob ilias ; compõe· se cls muita.s p()ças , como espelhos, ferrngen8 e com mais ou menos . 
trabalho artíst ico, mas sempre de gos to. 

O seu valm· em relação ao Trem ó 6 de 75 °{., para m:J.is . O seu preço no mercado e de 250 a 
600~000 , ao pas;so que o, T r e mó compt~l- se por qual qu Jt' prJp . Como classificat·am moveis tão diífe-
ren tes na mesma taxa ? . . .. . 

Si o Trem.ó fór classificado em 25t,:ooo o P sycM cle1'e ser classificado em muito maior- valor. 

• 
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Nota 45.- As primeil'as partes desta nota, pertencsntes a moveis como cacleil'aS, mesas, sofas, etc. 
seria melhor que acompanhassem as respectivas notas ou classificações dos moveis ; sendo muito 
mais conveniente para a apreciaçii:o da taxa. 

Assim des tacadas de seus logal'es, dão legar a muitas não serem bem comprehendidas e não se 
conhecm' á primeira vista a classificação circumstanciada de qualquer movei . 

Estas explicações ou definições de qualidade e feitio, estando em uma só nota em seu r espectivo 
legar, por paragraphos, é de bast'lutc utilidade . Em moveis que tem pedras, espelhos ou outros acces-
sorios e tiverem de pagar estes artigos a parte, pois só temos os Toucadores ou Toilletes, Tremós ou 
P sychés que pagam as pedras e espelhos conjuntamente, e os lavatorios só as pedras. 

Não deve haver excepção de regra nisto. São estas as demonstráções das taxas que parecem ferir 
mais de perto a Industria Nacional, r elativamente a classe de marcenaria . 

Conclusão 

Concluímos e julgamos q·~e temos demons trado que a Tarifa ac tual posta em pra tica, não póde 
satisfazer . 

O englobamento de diver sos artefactos em uma só -taxa, não só tem prejudicado a renda do Estado, 
como não tem sido favoravel a Industria Nacional. Cer tamente não foram infundadas as nossas passadas 
reclamações, porque a pratica o demonstra e mesmo parque continua a serem os valores officiaes infe-
riores a:o .3 valores r eaes do mercado. 

Portanto é evidente que, para lançar- se sobre qualquer artefacto uma taxa de direitos aduaneiros, 
é necessario o conhecimento profissional para bem avaliar o valor real do artefacto. 

Não descremos da autorizada opinião e just!l. apreciação dos Srs . Conferente3, nossa queb:a. é do 
valor dim inuto dado indis tinctamente a todo movel de casto . São esta3 as nossas reclamações, as quaes 
julgamos razoaveis e aceitaveis, logo que haja a boa vontade de fazer desenvolver as aptidões produ-
ctivas, dos indivíduos que têm faculdade e capacidade industrial. 

As exposições industriaes que t~moa tido, assaz o demonstram que basta um pequeno impulso dado 
com boa vontade para caminharmos a par das nações mais adiantadas na estrada do pogresso, das artes 
e il!l.dus tria . 

Nessa crença aguardamos confiados na causa que advogamos, que nos façam justiça . - B ernardo 
Pereira de Oarva~ho.- Abe~ Jose Mattins .-Surcin Irmão & Fonseca . 
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Quadro demonstrativo dos direitos cobrados por diversos objectos de procedencia 
em re]a(JãO aos valores o:fficiaes estabele 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
l. 
2 
4 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
l. 
1 
2 
l. 
6 
2 
1 
5 
1 
! 
2 
1 

24 
!. 

l. 
1 
!. 
!. 
i 
1 
i 
!. 
1 

IMPORTAÇAO 

ARTEFACTOS 

Table de sal ou (mesa de salão), palissandre oscnlpido, marmore branco...... . ........................ . .. 1.,30 

Dunkcrquos sortidos, esP.e lbos fàcotados, marmore branco .•..... ~ .................... . ........ . ........ .. . 
Sofá palissandro esculpido tros espaldares ... .. .. ....... . .......... ..... .. .... . ......... . . : ................ . 

· Cadei ras de braços ... . ........ .' ... .... .... . ...... . ....... . .......... .... .. . ........... ................... . 
Ditas com palhinha . , ........................... .. .. . ...... .. . . ............... . .... . ................ . .... . 
Armaria d o espelho madeira pro ta encerada, sjcarvalho, duas portas de espelho facetadas, cabido etc., 

lat•gura ........... . . ...... ...................................... ..... ................. · .. . ............ .. 
Armoiro á trais portes glaco ·bisoautéo, ·Jos corps du cõté ave c caisson, le corps du mi lieu sjcai sson, ni 

tablctte, deux trin gles acaj ou, i 2 porto manteaux crochots en cuivro ...... . ....... _ .. , ... . .. ........ .... .. . 
Armeiro à glacc hisoautéo, caisson, etc . , tablette á l'intoriour ... . ......... .. .. . .... . .................... . 
Tryileltc glace hisoautée intorieur, tiroit· à l 'anglaise, marbre blanc, anneau nikeló, avec ti ro i r du haut .••.. 
Lavabo marbro blanc, a voe tablotte do séparation glace bisoautéo, anneau nikelé , a voe tiroir .... .-....... . 
Bnt·oau de dame, pióccs Lonis XV, avcc bibliothéquo,'glaco, soustain bisoautéo, tablettos recouvorte marro· 

qnin vert, anneau nikelé avec ti roi r., • ...... o •• ••••• •••••••••• •••• ••• o o o •• ~ ••• ••• o •••• • o • • ••• o • • o. o o •• 

Chai ses Luiz XV, assorties aux menbles ............................ . ....... : . . . ......... ............. ... . 
Lits Louis XV. .. acajou mouchoté, Ja.rgour . ..... . .... .. • ..... ... .. .. . o ••••••••••• • •••••• o ••••• • •••• o ••••••• 

Tabl os de nnit, vagou marbre blanc, acajou, moueheté ............................................. . ..... . 
L avabos marbro hlanc, avec envolto cnta ill é, reservo ir pour les eaux, acajou moucheté .. . .... ...... .. .. . . 
Lit Louis XV on et·able blanc mou loro acajou . ... . ......... ... ........... .... ... . ....................... . 
Table do nuit, cbilfounior on orable blano, monluro acajou, marbre blanc .......... . .................... . 
Cama de dous lados, Luiz XIV, madei·ra preta, encerada, s;carvalho . ........ . ...... · ................. . ... . 
Pol tronas Luiz XIV sortidas . . .. . ................ .. . ... .. . ............ . .. . ................ , . . : ., ......... . 
Cadeiras, idem .. . . .......... .. .... . ........ . , ... .... , .. ................. . ...... ..... .. .. ...... . ........ . . 
Ca?apé {chai so longue) sofá, cabeça á di rei ta, madeira preta, ancorada, e palhinha . ........ ....... - ..... . 
TOIIctlo a JDgleza, espclbo facetado, s/carvalllO .. . .. . ... . ................ ... .... .. ....................... . 
Toilotto descoberto com cantos, espelhos .facetado•, s/carvalho . ... . •........ . .....••.......• . .••.. .• .•.. • 
Mesas de cabeceira, otagóres, sortidas ... .......................... .......... . .. ,. ........................ ·. 
Armoire à trois pot·tcs, à glaco biseautéo, Louis XIV, avec fronton, en palissandre cirá ........ .... . ... .. 
Armoiro à deux portes à g laco, bisoautóe dito . ......................................... . ................. . 
Lit asso t'll, oxteneur doux faeos .... .......... . ............ ... , .. ............. . ..... .. .................... . 
Commode à tiroir, assorti ... .. ............. ......... ............ .. ...... . ................ .... ... .... ..... . 
Tabl cs de nuit assorties . ........ ... . ............. ..... ........ . .. . ......... . ...... . .... . .... .... ........ . 
Toile tto duchesso, glace, bisoauté assor tio .................................. . ...................... . . .... . 

fH~~!s :~~~{~:~s~~~~t~\~g:. l:~~~ .~~~ ~~; .. :.:_:.:.:.:.:_:.:_:.:_:_:.:.:.:_.·.:_:_:.:_::·_:_:_:.:_:.:_:.:.:_:.:_.·_.·.::·.:_:.:_:.:_:::: :·: ·: -: :_: ·::::: :_::::: ;: ::: 
Lits ou acajou, massif vcrni, i mctr. inter. 2/ iOO, Lou is XY, deux faces, l'nn 300 ft· .................... . 
Bulfc~ à etagére ot fond de glace bisoauté, dessus marbt·e blou turquin en noyer ciré ..•..• . ... . ......... 

~~~~og~·:s ~·gg~;~~l;e;a~~!·~~r~i~ .·: :: .': ~: :: ~: :: ~::: : ~:. ·:. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·.o.·. o.·.·.·. :::~~:~ : : :::::::.':~::::::::: 
Ta h lo cannée, avoc -10 valongs :\ ceintnro, piocls avec estrado, et galorio à balaustre noyer ciré ..••..••..• 

~gi1~s~~~s r~~~neé~~ a;~r;~~;~·dt~o0~f:é~:~~:::::: : ::::::::::: ::::;:::: ::::::::: :·.::::::::: ::::::::::::::::::::: 
TARIFA DE PREÇOS DE PINTO & BRAGA 

EM PARIS, .A. 24 DE OUTUDRO DE 1879 

Armario com espalho o duas portas (igual a factura n. r..r..4) mott·os ............................... ....... .. 
Cama madcit·a preta, duas faces, carvalho .............. ..... . ........ . ... . .. . ........ . ........ . ......... . 
i\ic5a de eabeeoil'a., oLagêre . ...... . . .. . . ......... . . ~ .. . . ......... o • • •••• •••• • • • ••••• o ••••••••••••••••••••• 

Lavatorio descoberto com cantos ................... . ... .. ......... . ... . ............. . ......... , .... . ..... . 
Commoda com gavetas, com etagêre e espelho face ta do .................. . ......... . ... ...... . .. .... ..... . 

~m~~,~i~~~~n~~.~.'.0~~ :~~~~~~~~·:·:·:·:· :::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :·:·:·:··.··.·:··.·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·:·::::::: 

Cadeira .............................. .... ..... .. ... . ......................... ... .......... . ......... . ... . 

!.,85 

1,30 
1,t.0/ 62 

1,10 

1,45 

!,15 
i,30 

1,60 

1,70 
1,65 
i,30 

i,85 
1,45 

1 30 úo 
1,i5 



-363 -

estrangeira pertencente á classe de marceneria com designação da porcentagem 
cidos pela tarifa (conforme o quesito 9. o) 

.s 

Facturas custo Direitos ~ Dill'Bl'Bll~3. 
§ do valor oficial 
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~f1~~~ 
. ~ . 600 259JJ800 391 2'•86'·0 !.8,96 • - 27iJ320 b 
> . > 320 138~560 M7 326000 23,09 > - 23.\1.21, ' . > . 420 1.8-16860 386 iU/l400 22,87 ,. - 7{)778 d . . . 1..008 436S'•6'•· 3~6 5!JI,08 17 ,34. ~ - 7,5062 > 

> Borlin 26 Agosto . .... 1..050 1,5(.~650 399 1,3,~coo 48fl000 :10,55 > - 133,)860 e 

> Clairo :10 Out. !87~ .. 1.450 627~850 3YO 72~000 726000 il ,46 > ·- 1. 79,~tt.o > . . > 600 250 800 399 48 000 48$)00 :18, ~3 • - 55$920 > . . . 500 2-16. 500 421. 44S80) 44fo80 20,69 • - M,SSOO f 
> . . 450 191,B850 I,Q:I 328000 32.000 16,42 ,. - 45{)940 [/ 

> . > 550 23 o 4:16 21,lJOOO 21,,~000 i0,06 > - 71~160 h . > . 90 3 o 386 i0õ8i 6 5$408 27,75 ,. - 2,;386 d . . > 400 o 387 640000 325000 36,95 • - 2,,640 i . . > ! 50 6 '·~950 '•O'~ 2:í,j 600 :12~00 39,41 • - Sl-90 j 
> . > 800 31,5 t..oo 401 6t,r,;ooo 32,)000 :18,47 • - 37~280 I! . . > 235 10:1!J755 387 32,SOOO 32,}000 3:1 ,44 • - 8/J702 ' . > . :150 6'.$950 '•04 i 2S800 1.2,~00 :19, 70 • - :13/l \80 i . Nova 4 Mar ço :1880. 420 i 81f60 387 1,8lj0(10 48!JOOO 26, 39 • - 2'•8744 ' > . . - 1.70 73'. 610 386 20,~800 :IO!J400 28,25 > - 4E322 d . > ,. .; 200 86' 6~0 386 1. 6~640 4!JI6J 19,21 » - 1,$500 > 
> > > 2:10 90,)930 41.7 :19_6200 i9b200 2-l, H, - :17 ,)'172 c 
> . > 1.85 I 42:1. 28Jf!OO 28$800 35 ,95 » - 3/j2~2 f . > . 6!5 421. 28$800 28~800 1.0, 81. > - 77/jiiS . 
> > . 290 . 404 i6sOOO 8 000 {2,74 » - 1.7/j:I:LI> j 
> P ampa 7 Agosto iSSO. 2.270 399 7213000 72h000 7,32 ' - 321.~ :161· e 
' . . 1.. 230 399 48$000 48$000 9,01 • - :165 '036 > . . . 860 o 387 488000 1,8,\000 12,89 » - -100~952 i 
> > . 6-10 26'·~ 130 390 32$000 32~000 12, :1!. > - 73~652 k 
> > . Q 340 i47~22Q 404 258600 12SSOO :17,38 > - 1. 6,, 61.4 j 
> > > / 460 1.99~:180 •. 21 t,.l;fiSOO 44 .~ 8 00 22,49 » - 3t.;j872 f 
> > > 570 2!" o 386 32,V.48 5,)408 13,i4 • - H S046 d 
> . > 250 o 386 255600 12B800 23 ,64 » - St 850 > 
> . > 375 ' 5 4-17 32SOOO 32/lOOO i9,70 • - 32.,_.;950 c -. > > 1.500 61,9~00 387 ! 608000 32,)000 2'" ,63 » - 19,~960 ~ > Belgrano 3 Fev. !88:1 .. . 1.300 562,. no 364. 46,5080 46~080 8,1& > - :1.798080 . > . 960 4:158680 39Y 48$000 488000 ii,54. • - H8_6272 > 

> . > 470 203,~5:10 364 4'•$800 225400 22,01. • - t8J302 > 

> > > LiOO 476i 300 40'. 28,1800 288800 6,04 > - 1MB<20 !I 
> > ' L752 758 '616 386 :129$71,4 55408 :17 ,iO > - 7/j337 d 
> > > 1.50 641)950 42:1 28$800 28{)800 44.,34 • 2$820 .. ...... f 

- - - L050 45l.}j650 399 1,8,i(l00 48 ~000 10,55 > - :133,5860 E - - - 420 :18l.!J860 387 48$000 48!JOOO 26 ,39 > - 24J7ó4 i 
- - ·- 1.45 628785 404 :128800 :1.2~800 20 ,38 ' - 1.2,53:14 j 
- - - 61.5 26M295 40:1 n; 1.9,'200 7 ,21. • - 87$31.8 !J - - - 625 270,5625 390 32$000 11.,82 > - 768250 k - - - !85 80,)':105 401 23~0!,0 28,76 • - 9,5002 g 
- - - 2:10 90~30 417 !9 200 21,H • - i7!ll82 c 
- - - 85 360805 . . 386 o 1.2,$800 3'~ ,77 • - :15922 d 
- - - 50 21$650 386. 58408 5ff408 24.,97 • - 3,~254 > 

• 
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Illms . Srs. Directores da Associação Industrial.- A Companhia Industrial d'Oleos, estabelecida áJ 
rua de S.Christovão n. 144, vem por intermedio de sua Directori â pedir permissão para submetter a 
concideração da illustrada Commissão, algumas reflexões sobre os direitos de import;~ção cobrados 
segundo a Tarifa em vigor, sobre diversas qualidades de oleos e az eites. 

A Companhia esta es tabelecida ha oíto annos, com o fim de extmhir azeite das diversas sementes· 
oleaginosas, que abundam neste paiz ; trabalhando princirJalmente na do algodão, artigo que era 
geralmente de prezado e queimado no3 pontos productores, até que o estabelecimento desta Companhia 
demonstrou o valor que tinha o artigo, prestando assim relevantes serviços aos plantadores d'aJgodão, 
cujas colheitas consistem em uma terça parte de fibras d'algodiío e dous terços de caroços. 

A Compa.nhia Industrial d'Oleos, ainda não tem tido a felicidade de dar dividendos aos seus 
accionistas, bem pelo contrario, são elles que por emprestimos repetidos têm supprido as necessidades 
da Companhia, que sem isto jâ teria fechado suas portas e privado a agricultura do seu auxilio, bem 
como a ceutenares de famílias que vivem do trabalho qu·e prestam a Companhia. 

O prejuízo que soffre a Companhia, é devido não sómente a concurrencia dos azeites importadoe; 
do éstr;mgeiro, mas principaJmente ao facto de que homens pouco escrLlpulosos, apresentam a venda 
taes azeites, que pelo seu paladar parecem nocivos; a~séverando falsamente serem pr0ductos desta 
fabrica. 

A Companhia não pede que seja elevada a taxa cobrada sobre o azeite de caroço d'algodão, mas que 
o Governo , tome as preca.uções necessarias pam evitar a fraude, na introducção do dito azeite sob ta::s:a 
inferior a marca.da. A difficuldade de reconhecer o azeite d'algodão, quando misturado com qualql1e, 
outro azeite vegetal, facilita a introducção como azeite de Colza , ou qualquer outro não especificador 
pagando assim uma taxa inferior a metade daquella que eleve pagar. 

A Directoria tem examinado amostras que, pelo seu paladar nauseabundo, imitando um pouco 
o Colza, parecem preparados para illudir o Fisco. 

O azeite do caroço d'algodão, como o fabricado pela Companhia, é tão . bom para o serviço de illumi-
nação como o melhor azeite de Colza que vem do es trangeiro; a Companhia, porém, encontra muita 
difficuldade em competir com o importado, por causa da carestia do serviço braçal e dos fretes no Brazil, 
quando comparados com os que se pagam na Europa . DÇ> que acaba de expor a Companhia colhe mais 
razões para pedir a modificação da taxa do art. n. 135 não especificado na preseu te tarifa. 

Existe t ambem a anomalia que o Oleo de linhaça paga direitos de 40 réis o litro, art. 172, 
emquan to que a semente de linho (linhaça) paga 60 réis o kilo, art. 118, sendo que um kilo de 
semente não produz meio litro de oleo ! 

Assim, esta esta Companhia prohibida de entrar em concurrencia para a producção do oleo de 
linhaça , e munida de quinze prensas hydraulicas que trabalham com uma força de pressão igual a 
200 toneladas cada uma, vê-se muitas vezes obrigada a despedir os seus trabalhadores e a ficar em 
inercia. 

A Companhia pede, pois, que seja considerada a conveniencia de elevar a taxa do art. 135, a 120 
réis restabelecendo assim a taxa que vigorou até 1879. Do art. 172, cosido a mesma taxa de 120 réis. 

Do art. 173, não especificado, a mesma taxa de 120 r éis, e que seja reduzida a taxa sobre a 
semente de linhaça a 10 réis o kilo. 

Rio de Janeiro, 28 de:Dezembro de 1882. 

Os Directores : 

Stanley Jonh, presidente. 
Antonio Joaquim Vieira de Can;alho, secretario. 
Francisco Joaquim Gomes, thesoureiro. 



FABRICA NACIONAL DE TECIDOS DE LA DO RIO GRANDE DO SUL 

Ao n. 1 

Na cidade do Rio Grande, província do Rio Gra nde do Sul. P ertencente a Rheingantz & Comp. e 
foi principiada em 1873, funcciona desde 1874. Em 1876 foi augmentada e de 1882 aLé agora tem 
tambem tido muitos augmen tos . Aguarda- se apenas a solução de uma proposta feita já. ha mais de 
dous anl}ps ao ministerio da guerra no sentido de tomar a si o fornecimento de panno azul para o 
exercito, afim de então desenvolver em grande escala esta industria . 

.Ao n . 2 

O capital empeegado é de 250:000$000. 

Ao n. 3 

O motor empregado é uma machina a vapor _çla força de 70 cavallos, que consome 2 toneladas 
diarias de carvão ou pouco mais ou menos 600 toneladas por anno, no valor de 15:000$000. 

O motor referido foi adquirido em 1874 . 
Tem1o resolvido mudar a tinturaria para os suburbios da cidade, es.tá se montando uma nova offi-

.cina com um motor de 20 cavallos para as maehinas de tinturaria e apprêt . 

Ao n. 4 

Quantidade de materia prima empregada no anno de 1882 : 

Lan suja .... . .. , ...... . .. .. . .. ....•..•.... . •..... 160.000 kilos 
Fios de algodão ..................... . •..........• 30.000 )) 

para tecidos mixlos e para tecer riscados de algodão. -
A qualidade da lan é parte crioula suja (en suint) no valor de 500 réis por kilogramma, parte 

merina suja no valor de 700 réis, se ndo a diminuição de peso em virtude da lavag em na crioula 50 °/o, 
e na merina 6_? 2/3 of0 , o que eleva o custo daquella a 1$000 e desta a 2$100 por kilo. A lan é procedente 
desta província. 

J 
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Ao ' n. 5 

As machinas empregadas são de origem ingleza e allemã e elevam-se hoje a 110, sendo machinas 
de lavar lan, de abrir e limpar lan, de tirar carrapixo, . ele carelar, de fiar, de enrolar fio, de urdir fio; 
de enrolar teias para os teares ; 47 teares largos, para tecer até 260 centímetros de largura, algu.ns de 
systema Yacquard, machinas de a.pizoar, de levantar pello, de lavar, ele enxugar peças, machinas de 
extrahir vegetaes, de tingir, de tesourar ou aparar o pello, ele dar apprêt, de medir e de enfardar·- por 
conseguinte todos os apparelhos necessarios para ela lan suja em bruto produzir fazendas ele lan, tintas, 
preparadas e enfardadas. 

Ultimamente se montaram t :tmbem machinismos para fa.bricar carapuças ele lan (cloches) para sup-
primento dos fabricantes do chapéos de lan. Trabalham tarnbem na fabrica 6 teares de tecer algodão 
riscado com fio importado. 

O custo approximado do machinismo é de 180:000$000, 

Ao n. 6 

Empregam-se no estabelecimento 120 operarias, sendo todos · nacionaes, com excepção apenas dos 
contramestres estrangeiros e mais 20 costureiras em costuras e na confecção de capotes para o 
exercito. 

Dos 120 operarias mencionados são : 

Homens ... , . , ...•..• , , . , . .. , , ...•... , .. , . 60 · 
lVIulheres • .. , , , , , .... , ....•. , .. , , .. , ... , . . 30 
Crianças , .. , .. , . , ." ........ , ..... · ..... , , , . . 30 

e seus salar ios em graude parte fixados sobre o trabalho fornecido, regulam para as : 

Crianças, .........•... , ......•... , , ... , ....• 
Jlr1ulheres ..... , , ....... . ....... . ... , . ... . . . 
Homens .. , ... , . , . , ........ , . , .•.. , , .. , , . .. . 

Ao n. 7 

O movimento de producção da fabrica em 1882 consistiu em : 

Riscados de algodão feitos de fio estrangeiro 

Impor tado. , .. , , , .•....... , .... , .... , ..... : ....... . 

T ecídos myxtos de urdidura ele algodão e trarna ele lan 

20.000 metros de cassi~etas á razão de 1$400 por metro 
Cobertores ordinarios pardos de 1$600 a 2$500, . , .... , 

Tecidos ele lan pur6t 
20.000 metros de :flanella sarjada a 2$750 ...... , .. ,,. 
1.500 capotes para soldados (fabrica-se o panno, a 

ba.eta para forro e manda-se costurar), ._ .......... , • 

22.000 cobertores de .2$500 a 9$, maior porção dos ba-
ratos, termo médio 5$000, ... , •.. , .•. ~ . .• , .. , . , .• 

40.000 metros de baeta, preço médio 900 réis ..•.....• 
2.000 chales de lã a 4$500 ...•.. , . . ... . ......... , .. , 
1.500 metros de cazimira (ensaio) a 3$500 ..••... , , , . 

$300 a $800 por dia 
1$000 a 1$500 >) 

1$500 a 3$000 >) 

28:000$000 
30:000$000 

55:000$000 

20:000$000 

75:000$000 

11 o: 000$000 
35:000$000 
9:000$000 
5:250$000 

20:000$000 

58:000$000 

78:000$000 

235:250$000 

313:250$000 
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Os mercados de consumo são os desta província, as províncias de Santa Catharina e do Paraná, 
e o da Côrte, onde esta fabrica possue uma agencia cem deposito á rua Theophilo Ottoni n. 5. 

Ao n. 8 

Nunca temos encontl'ado difficuldadc ele obter braços,, a obtenção de rnachinas depende unicamente 
do conhecimento r espectivo e dos meios para a acquisição. 

Emquanto aos capitaes, o caso é differente o São immensas as difficuldades e francamente confes-
saremos que si este estabelecimento tive.sse dependido de capitaes e creditos nacionaes, de certo não 
teria pod·ido sustentar e de>envolve.r-se . Cumpre declarar que a industria ele lanificios está em condi-
ções excepcionaes e muito ditferentes da de tecidos de algodão. 

A materia prima deve ser comprada toda nos mezes ele Dezembro até Fevereiro, occasião em que 
chega aos mercados, depois da tosquia que se effectua em Setembro e Outubro. 

Mais tarde ces';am completamente as entradas do artigo, porque não ha senão uma tosquia e porque 
mesmo a completa interrupção do transito de carretas do interior não deixaria vir a )arí, si fosse produ-
zida. 

E, como a producção de lan ainda é muito limi tada , precisa este estabelecimento immediatamente 
adquirlrtodo o necessario para·o consumo do anno inteiro- porque si não o fizesse poderia qualquer 
exportador em virtude d" alguma noticia favor ayel contratar toda ~ existencia, 

Por conseguinte nos vemos obrigados a - de momento -despender o valor da lan necessaria para 
o consumo de um anuo in teiro. 

Por outro lado fabricamo > tecidos de lan, que se vendem unicamente na estação apropriada. cessan-
do completamente a venda nos mezes de verão. 

D'ahi resulta outro einpate que torna inclisperísavel fazer- se u so de creditos, que nesta província 
são muito onerJsos pela taxa de juros geralmente aceita de 12 °/o ao anno - e - assim · mesmo não 
são francamente concedidos á industria. No Brazil o capitalista não sympathisa com o indastrialista, 
que é considerado um utopista, emquanto que na Europa acontece o contrario - po~que o industrialhta 
offerece a garantia real de seu estahelecimento. 

Ao n. 9 

Entendemos que nenhuma industria é apropriada para o paiz logo que ella reclame direitos protec-
cionistas superiores a 30 °/o , maximo 40 °/o com os addicionaes. Si ella com tal protecção não progredir 
é porque foi mal montada, ou é mal dirigida . Sobrecarregar mais ainda o genero estrangeiro seria 
uma injustiça con tra o consmmidor o 

Julgamos que poderiam de uma vez ter termo as reclamaçõ.es da industria, si se estabelecesse as 
- seguintes razõ 3s para cobrança dos d-ireitos : 

1 ) Todos os generos estrangeiros, para cujo übrico em regular escala se estabelecerem fabriClls 
no Imperio, serão taxados com 40 °/o, quando provarem as referidas fabricas que os respectivos generos 
são produzidos de materia prima produzida no p ai?; . 

2) Si alguma destas industrias necessitar por qualquer motivo, accessorios produzidos n o ex-
te~·ior, ficarão estes taxados da seguinte fórma ; 

Com 10 °{0 , si não puderem ser produzidos. no paiz . 
» 30 o/o, si puderem ser produzidos no paiz. 
>> 40 o/o, assim que á sua producção em regular escala se dedicar qualquer industria . 

Ficam isentos destes direitos os a'~cessorios de machinas, emquanto os estabelecimentos de fundição 
não tomarem maior deserívol vimento. 

A importação de fio de algodão e de la.n, artigo já produzidv no ·paiz de nmteria prima nacionai, 
eleve ser taxada co~ direitos mais altos, isto tanto no interesse da industria, da agricultura, como das 



- 368 -

rendas publicas. Par à não prejudicar quaesquer estabelecimentos de simples tecelagem, deyeria cl:J.r-
se-lhes tempo para providenciar no sentido de montar fiação, por exemplo, dous annos . Não póde servir 
de argumento para taxas baixas sobre o fio o facto de supprir a Inglaterra outros paizes europeus com fio 
de algodão. Si es tes paizes produzissem o algodão, de certo que não admittiriam a livre entrada em 
prejuízo, tanto de sua producção agrícola como manufactureira. 

E' necess,.rio r esolver-se de uma vez o problema indnstrial, antes que - baseadas sobre taxas des-
propositadas - venham se estabelecer mais outras industrias , apeuns prepm·ado1·as, a reduzir a renda 
aduaneira e prejudicar aquellas indus trias que têm base solida - a materia prima nacional. E stas 
em alguns annos não precisat·ão mais de direitos proteccionistas, aquellas sempre os reclamarão, 
porqu e sua industria não t sm ontrs. base senão a differença entre a taxa baixa da ma teria prima pt·e-
parada, pó r exemplo, o fi o e a taxa alta da manufac tura pt·om pta, neste caso o tecido acl'tbado . 

Aquellas conservam os capitaes no paiz, estas sempre os exportarão. Nas circumstancias ac tuaes 
do paiz não póde haver maior desproposito que as taxas baixas sobre o fio ! Não fallamos despeitados ou 
em proprio in teresse - ·ao contrario. Nós Lambem nos aproveitamos do desproposito e mandamos vir fio, 
para tecei-o aqui. Mas nem por isso devemos calar-nos, tendo sido reclamada a nossa opinião, pela 
digna commissão de inquerito. 

Estabelecidas as razões acima propostas, é facil determinat• a taxa por peso que deve figurar nas 
t 3rifas, organizadas pelo sys tema de unidade de peso. Os industrialistas interessados que apresentem 
com antecedencia amostras e documentos que provem o custo do genero identico estrang·airo, suas 
indicações sejam sujeitas a um exame pela Praça do Commercio e pela Alfandega da Côr te, e alteradas 
onde ficar provada qualquer inexactidão. 

Uma regra geral é porém necessaria, senão cada vez mais grave será a posição da in.dustria , es-
tabelecendo a guerra civil em seu seio, e d1ahi a sua morte ! 

Emquanto a tabella, cuja organização VV. E Ex. recommendam, deixamos de faz el-a porque..:.. segundo 
acabamos de dizer - nã.o deve a industria procurar suas bases unicamente em direitos altos. 

Pouco mesmo poderíamos allegar contra as actuaes taxas, a não ser o ar tigo baetas , que não estão 
taxa.P.as de conformidade com a razão estabelecida de 30 °/o, pagando apenas 550 ra. por kilo - por 
conseguinte menos que riscados de algodão, quando o valor é dobrado . 

Em proporção ao valor médio da baeta de 2$422 por kilo (ao cambio por VV. EExs. recommendado 
de 22d ) , valor que é comprovado pelo trabalho apresentado á commissão que organizou a tarifa em 
vigor, deveria a baeta ser taxada com 726 rs. por kilo para satisfazer á razão de 30 °/0 marcado para 
este artigo . (Junto um exemplar desse t rabalho com a lettra A.) 

Na occasiãotratava- se de diminuição gt•ande da taxa anterior de 600 rs., diminuição e~sa, solici-
tada pelo commercio importador inglez da côrte -e por isso uos limitamos então a pedir a conservação 
da taxa anterior de 600 rs., que porém é baixa, e não está de accôrdo com a razão de 30 o/o sobre o 
valor real. 

Havendo na província, em consequencia do fot·te contrabando pela fronteira, uma tarifa especial, 
affecta ella naturalmente á nossa industria no3 artigos por nós fabricados, que ella abr ange . 

Sendo justas as queixas· ào commercio não nos ficari a bem antepôr nossos interesses individuaes ou 
os de nossa industria ainda nascente aos avultados interesses do commercio lici to e do Estado . O que 
esperamos ó que se procure poupar a nossa industria, e a industria nacional em geral está nos pro-
duetos de algodão por ella fabricados, especialmente no3 r iscados de algodão e algodões crus grossos, 
cuja fabricação em maior escala pretendemos encetar; e os de nossa industria nos seus principaes 
artigos baetas e cobertores, que por seu grande volume não animam tanto como outros o contrabando. 

Ao n . 10 

A maior parte do pessoal, sendo este escolhido d'entre os que vão de motu proprio procurar 
occupação, possue apenas os primeiros rudimentos da insti:ucção primaria, e alg uns nem estes 
possuem. 

'· 
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Houve uma aula nocturna para os adultos, deixou porém de funccionar por falta de concurrencia. 
Existe para 03 menores do estabelecimento uma aula com professor contratado, que ensina as primeiras 
lettL·as aos operar i os menores ; a concurrencia desta aula é de 20 - 25 alumnos e sua frequencia é re-
guhr, por set· obrigativa e suj eito3 os men0res a multas quando falhm sem motivo justificado. 

As mul tas são repartidas entre os alumnos mais applicados como gratificações . 

Não exisLe entre nós ensino profissional de indttstria fabril, nem pode existir emquanto esta não 
desenvolver-se em maior escala. · 

Ao n. 12 

Emquanto ás medidas legislativas ou administrativas que seriam necessarias para desenvolver esta 
industria, ha uma que é de facilima execução, porque não onera os cofres publicas e ao contrario traz 
muitas vantagens dit·ectas e indirectas para o Estado. 

Referimo-nos a contra tos de fornecimento e com especialidade ao de pannos azues pàra consumo 
do exercito, em cuja obtenção trabalhamos ha mais de dons annos e sem resultado, não ob-stante haver 
vantagem de preço e reconhecida superioridade de qualidade. 

Dous eram os obst1culos: 
f. o Não estar o Governo autorizado a contratar por cinco annos e não convir a este estabelecimento 

um contrato por menor espaço ele tempo, em virtude elos grandes augmentos que seriam necessarios e 
que demandariam uma grande parte, si não .a maior parte elo anno financeiro. 

Este obstaculo foi removido pela antoris1ção concedida pelo Parlamento em sua ultima re união. -
Juntamos um exemplar das considerações que a respeito dirigimos aos Srs. representantes da nação. 
(Documento B) 

O 2° obstaculo é a melhor ·appai·encia do pa1mo estrangeiro, que tem sido consideraàa como diffi-
culdade insuperavel. 

Como si não f0sse mil vezes preferivel o panno realmente fabri"Cado de superior materia prima ao 
de duvidoso material apenas munido de bonito exterior. 

E' claro que uma fabricação nascente, difficilima e quiçá a mais difficil de todas as industrias 
textis, não póde immediatamente- sem se lhe fornec er occasião de praticar e aperfeiçoar - produzir a 
mesma perfeição de apprêt, ·como as fabr icas européas, que de certo não a adquiriram em poucos 
annos. 

A fazer-se t11 exigencia nunca poderá fornecer-se o Est'ldo das fabricas nacionaes . 
Na Europa não se olha para a apparencia, quando s '3 trata da compra de pannos para tropa, porque 

é passag eira - da apparencia se faz unicamente questão para a exportação, porque nos ar tigos de 
exportação procura-se o barato e pretende- se encobrir o material inferior. 

Nenhum paiz se lembraria de procurar nos v izinhos o que em seu seio produz e si o producto do 
vizinho é melhor procura imitai-o, mas não o compra em preferencia ao seu . Em muitos Estados nem 
s3 admitte á concurrencia tecidos de outros paizes . 

Concedido tal contrato de fornecimento com evidentes vantagens para o Estado, estaria garantido 
o futuro desta inclustria, e seria um auxilio ·que rever teria em favor do Estado, o qual - prestando-o -
lücraria pecnniariamente e se collocaria fóra da dependencia em que hoje se acha, em face dos fornece-
dores de pannos. 

Um grande auxilio se'ria a concessão de um adiantamento por conta do contrato, talvez de 2/3 do 
valor annual dos fornecimentos, naturalmente sem orius para os cofres publicas, podendo estabelecer-se 
~m juro ou abatimento correspondente do preço. 

47 
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A vantagem para o Governo de possuir no paiz um estabelecimento apto para vestir o seu exercito 
é manifesta- e o sacrificio é pequeno e póde dizer-se nenh_um, porque a fabrica de bom grado se su-
jeitará a satisfl'tzer o juro correspondente. 

Já aconteceu que o Ministro da Marinha viesse procurar este estabelecimento para supprir os co-
bertores, visto os preços nas concurrencias serem excessivos. E si não houvesse a nossa fabrica ~ 

A não ser possivel o adiantamento mencionado, aliás muito razoavel, então uma garantia de juros 
li~ fórma como é concedida aos engenhos de assucar .-Parece que não seria mais que justo conceder-se 
igual favor aos estabelecimentos fabris, que applicarem materia prima produsiâa no paiz. 

Desta fórma ha limite e não fic aria sobrecarregado o Thesouro e o auxilio reverteria indirectamen-
te em favor de outra fonte de riqueza nacional, em nosso caso em favor da criação de ovelhas . 

Rio Grande, 19 de Fevereiro de 1883.- Rheingant:z & Comp., proprietarios da fabrica nacional 
de tecidos de lã. 

< 



INDUSTRIA DOS TRANSPORTES MARITIMOS E FLUVIAES 

Illm. e Exm. Sr.- Temos a satisfação de apresentar a V, Ex. o resultado dos estudos que fizemos . 
sobre a situação da industria dos transportes marítimos e fluviaes entre nós , em virtude da honrosa 
incumbencia que recebemos da illustrada Commissão Parlamentar de Inquerito, a que V. Ex. . digna-
mente preside. 

Nãe nos foi possível tratar esta importante questão economica, a que em roda a parte se liga e 
maior interesse, com o des ~:nvolvimento que ellà exige, mas, em nosso depoiment{) encontrará· a Com-
missão alguns elementos que incontestavelmente têm seu valor pratico, e podem servir de base a me-

. didas administrativas de utilidade publica. 

Deus Guarde a V. Ex.- lllm . e Exm . Sr. Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira, Presi-
dente da Commissão Parlamentar de Inquerito.- Euzebio Jose Antunes.- Antonio Gomes de Matto s. 
- Jacomo N. de Vincenzi.- Malvino da Silva Reis.- José Augusto Vinhaes. 

Rio de Janeiro, 26 de Ma.io de 1883. 

Inquerito 

Em gue condições se acha o serviço de transportes marítimos e fluviaes entre nós ~ 

Com que difficuldades luta 1 
Qual a parte com que, para tal serviço, contribuem a industria nacional e a estrangeira~ 
Quaes foram os resultados da liberdade de cabotagem, concedida á marinha merca.nte estrangeira 

pelos Deeretos de 27 de Março de 1866, 19 de Novembro de i873 e 1i de Abril de i874 ~ 
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Convem manter o r egimen economico estabelecido por esses decretos ou reformai-o e como~ 
Quaes as medidas l egislativas ou administrativas necessarias ao desenvolvimento de serviço dos 

transporte3 maritimos e fluviaes entre nós~ 
Convem acloptar medidas de protecção á marinha mercante nacional, e quaes? 
Que influencia t em sobre ellas exercido o regimen de subvenção a emprezas de navegação na-

cional e estrangeira~ 

PRIMEIRA PARTE 

EM QUE CONDIÇÕES SE ACHA O SERVIÇO DE TRANSPORTES MARITIMOS E FLUVIAES? 

Respos ta 

Seria um trabalho superfluo o querermos demonstrar; neste seculo do vapor e da electricidacle, o 
grande alcance, o fim pratico das vias de communicação maritimas e fluviaes. 

Todas as nações se sujeitam a enormes sacrificios para elevar ao maior grau de desenvolvimento 
ele perfeição os seus systemas de viabilidade, pois, todas pensam, como Stuart Mill, o extrenuo pro-

'pugnador das idéas livre-cambistas, que. : - wn povo, que na o· é senhor de seus m eios de t?·ansporte, 
esta clestí-naclo a aniquilar - se. 

Não é possivel darmos uma idéa exactõ. das diversas phasés, por que tem passado entre nôs a nave-
gação, quer interna, quer externa, pois, carecemos de dados estatisticos certos e positivos, com que 
possamos delineai-as. O que é bem patente, e não precisa de provas, · é a importan.cia transcendental, o 
valor presente e futuro de nossa navegação. 

Essa faJta de documentos estatisticos é geral no Brazil; porque ainàa não reconhecemos o grande 
alcance desta sciencia, que os outros povos mais esclarecidos e previdentes procura~ pôr ao alcance 
de todas as intellig·encias, e da qual fazem depender a solução de todos os pr.oblemas economicos e 
JilOciaes. 

Em 1846 é que .se principiou a fazer trabalhos estatisticos no BrJ.zil ; até hoj"e, porém, têm sido 
mal organizados, carecendo de metho!lo, predicado indispensa,vel, para que possam exprimir a v·el'dade, 
e merecer confiança. 

Por um Aviso da Carnara dos SenhOl'es Deputados, de Agosto de 1846, mandou-se organizar, no 
Thesouro Nacional, a estatistica do nosso commercio mar,itimo e fluvial ; para esse fim foi creada uma 
commissão especial, que só pôde formar as estatisticas dos e:s:ercicios de 1839-1840 para cá. 

Estes impo'rtantes tl'abalhos foram interrompid Js desde 1854 até 1869, em que nova commissã9 foi 
creada, a qual já apresentou as estatisticas de 1869-1870 até 1873-1874 ; mas, por falta de dados e 
pessoal, tem marchado com lentidão. 

Por estas considerações, a illustrada Commissão Parlam.entar do Inquerito julgará si é possivel 
fazer um estudo consciencioso sobre materia de tal magnitude, com elementos tão deficientes . 

Emquanto colonia, o Brazil não viu flol'escer em seu seio nenàuma industria, pois, a metropole 
cerceava-lhe toda a iniciativa , com receio de que o colosso, reconhecendo as suas forças, sacudisse para 
longe os ferros . .• 

Apezar disso, a · navegação tinha tomado algum incremento nos 'fins elo seculo passàdo e principias 
deste. 

O almirante Sidney Smith, commandante da esquadl'a, que com boiou D. João VI para o Brazil, diz, 
·em urna pa rtiCipação enviada ao .Almirantado· inglez :que a esquadra portugueza compunha- se de oito 
na~s de linha, ·quatro f ragatas , dous brigues e uma escuna; alem de ~!ma multidão 'de grandes 



- 373 -

navúJs m "rcantes cr,rmados em guerra . Ora, segundo o Sr. Ferre ira Soares, que fo i informado por uma 
testemunha ocular, passavllm de duzentos , e eram em quasi sua totlllidade per tencentes ás praça> com-
merciaes do Rio de Janeiro, Bahia , P ernambuco , Maranhão e Pará . -

Logo depois da chagada do Pria.cipe -rege nte, o Conde da Ponte, então gove rn adot· da Bahia, fez-lhe 
ver· o pessimo esbdo em que j az iam o no sso commercio tl indos tria, pro veniente de leis ve-s:ator ias, que 
lhes tiravam toda a iniciativa. 

Depois d'l. inesJ:lera,da mudança.' que Por tu gal ac:J.b:wa do soffrer em todas as suas r elações commer-
ciaes e civis , não podia o P ríncipe-regen te, sob pena de chamár sobre si g rave respon~abilidade , con-
tinuar a manter no Brazil o retrogrado sys tema colonial. 

No dia 28 de Janeiro de 1808 appareceu a celebr a carta régia, que ft·.1.nqueava aos povos amigos 
os portos dJ Brazil ; eis uma data qu e devia ser posta ao lado da de 7 de Se tembro de 1822 . 

« Es te decreto tão s imples, tão natural, diz Horacio Say , continha em si toda uma r evol ução ; era 
para o Brazil o fim do r egimen colonial exclusivo, pelo qual tinha p&ssado desde o es tabelecimento dos 
europeus no solo americano. )) 

Abrindo com chave de ouro o seu governo no Brazil , o Príncipe-regente devia proseguir na 
senda das reformas e do progresso; mas, o espírito mercantil inglez , sempr e aler ta pa ra dominar 
o mundo, tendo só em vista o seu interesse, embargou-lhe o passo, fazendo valer o ser viço que lhe 
h avia pres tado, arrancando Por tugal das garras d ~ Junnot. 

Os inglezes t inham os seus armazens de Man chester r eple tos de mercadorias, sem po:J.erem 
dar-lhes vasão, em consequencia do bloqueio cont inental ; e calculando os grandes lucros que lhe 
poderiam dar tres milhões e t anto de consumidot•es , extorquiram do P ríncipe-regente o nefas to 
tratado de 19 de Fevereiro de 18!0, que veio aniquilar ~ nossa já prospera marinha de longo 
curso. 

Por elle se conc edia di;;eitos diff<ol"enciaes de 9 •lo ás mercadorias inglezas importadas no 
Brazi l sob a bandeira da Gt·ã- Bretanha ; as mercadorias d:J.s ou tras nações, incluindo o propriiJ 
Portugal , pagavam 24 ofo , em1u~ nto as inglezas só eram taxadas em 15 °/o ad valorem ! 

Este tt"atado fLmestissimo pa t"a o nosso commercio, agricultura e indu stt·ia, prej udicou mais 
esp_ecialmente a nossa marinha de longo curso . 

O commercio soTreu, porquJ não possuindo o Bt·azi l industria alg uma , tinha de abastecer -se 
·com mercador ias estrangeiras ; até então os consumidor es, constra.ng idos, pelo egoísmo da metro-
pole, er·am obrigados a vesti rem- se com os tecidos tôscos de linho e a lgo::lão, E[ Ue lhes enviavam 
de Pol'tugal; mas quando appareceram em 1808 a> lans do Lancas tershire e os algodões de Man-
chester, desdenhavam os productos da metropole, para fornecerem -se, mesmo a altos preços, rle 
ma nufac turas inglezas . 

O Decreto d 3 1810, estabelecendo o monopolio inglez, a inda veio mais onerar o consumidor , 
pois, desde então puderam os i nglezes impor as suas mercadorias por preços exorbitantes, não 
l evando em con ta os direi tos diff3r enciaes ch 9 °/o, estabelecidos em seu favor. 

Os armadot·es nacionaes viram-sJ obr igados a deiKar apo:l recer nos portos os seus navios , 
·ou a vendei-os pela terça parte de seus valores . 

Os inglez3s , ainda não con te ntes com este t t·a tado i níquo, forçaram o Príncipe-regen te a assi-
gnar as seguintes me:lidas, qa J sob 3jamente ravelam o seu fim e dispensam commerltarios : 

1. 0 O navio estrangeit·o podia nacionalisa t·-se, median te o pagamento de 15 °/o de seu valor. 
2. 0 Todos os navios nacionaes de longo curso eram obrigados a ter capellães, ci r urgiões e 

marinh agem numerosa . 
3.o Na entrada dos porto;; n1cionaes tinham de dei xar a tripolação livre, ficando 8Ómente a 

escrava . 
4. o Eram suj ei tos a despachos minuciosos , desnecessar ios e numerosos, que, além de consumir 

dinheiro, faziam pet·der t empo. 
Ser ia aqui u m optimo logar para um quadt·o esta tístico do n umero de navios nacionaes de longo 

. curso existen tes ant~s e depois do mal fadado tra tado de 1810 ; infelizmente, só em 1846, como j ~ acima 
fic a .di to, ~ que se principiou a fazer estàtis ticas no Brazil. 
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O quadro n . 1,1 tirado de uma interessante obra de Horacio Say, um dos primeiros fraucezes apar-
tados ao Br·azil, depois da _paz de 1814, vos mostrara para o porto do Rio de Janeiro, a que lastimoso 
estado tinha chegado a nossa marinha de longo curso, pois, emquanto entravam em 1827 no principal 
porto commercial do Brazil 21i navios inglezes, 136 americanos, etc., os navios nacion<>es só figuravam 
neste movimento com 5 ! 

Depois da nossa independeucia nãe se tratou de pôr um paradeiro a esta malfadada protecção , antes 
pelo contrario, r econheceu-se a validade de tal contrato, caduco por direito, e se aggTavou a situação 
com o tratado perpetuo com a França, de 8 de Janeiro de '1826. 

Sabemos perfeitamente que os nossos estadistas então foram obrigados, por circumstancias politi-
ca , a assim proceder; acreditamos, porém, que tratado tão leonino podia ser muito modificado, caso a 
nossa diplomacia fosse mais atilada e previdente, ou o no!lSO e pirito menos tímido . 

O Conde de Gestas, na quella occasião, Consul Geral da França, no Braz il , pesou bem os aconteci-
mentos, aconselhando seu governo a impor certas cond1ções ao reconhecimento do novo Imperio , que 
almejava o apoio moral das potericias europeas . 

Si o Conde de Gestas não tivesse patenteado a sua intenção, bastava a leitura do tratado para reco-
nhecer-se o movei do diplomat~\ francez : «Por este acto, r esa o tratado, Sua Mag estade o Rei ele 
França e de Na.vart·a., no seu nome e no de seus herdeiros e successores, reconhece a independencia do 
Imperio do Brázil e a dignidade Imperial na pessoa do imperador D. Pedro I e de seus legitimas her-
deiros e successores. > 

O àrt. 1i autoriza os subditos das altas partes contratantes a en trarem com seus . navios em 
todos os portos, bahias, enseadas e a.ncoradouros elos terr.itorios pertencentes a cada uma dellas ; a. 
descarregarem toda ou parte de suas merca,dorias, a carregarem e reexportarem ..... _ ..•. . . .... ... . . . 
. . . exceptuam-se os artigos de contrabando de guerra e os reservados á corôa do Brazil , assim como 
o commercio costeiro, consis tindo em productos indígenas ou estrangeiros, ja despachados para o 
consumo ; commet·cio que não poderá ser feito senão em embarcações:nacionaes, ficando livre aos sub-
ditos das altas partes contratante!! carregar suas mercadorias nos navios de cabotagem, pagando tanto 
uns como os outros os mesmos direitos. 

« Art. 12. Os navios e embarcações dos ·subditos de cada uma das altas partes contratanbs não ' 
pagarão nos portos e ancomdom'os da· outt·a, a titulo de pharol, toneligem ou outra denominação 
qualquer, senão os mesmos direitos, que pagam ou virão a pagar os navios e embarcações da nação a 
mais favorecida . 

« Art. 14. Todos os productos, mercadorias e artigos, que forém de producção, manufactura e · 
industr ia dos subditos e territorios de Sua Magestade Christianiss ima, importados elos portos ela França 
para os do Brazil, tanto em navios francezes como brazileiros, e despachados para o consumo, pagar~o 

geral e unicamente os mesmos direi tos que pagam ou virão a pagar os subditos da nação a mais· 
favorecida, conforme a tarif11. geral-das Alfandegas, que , para este fim, será. promulgada em todos os 
portos elo Brazil, onde existe o.u existirão Alfanclegas. 

<< Art. 16. Todos os artigos de producção, manufactura e industria elos subditos de Sua Magestade 
Imperial , exportados dos portos do Brazil para os da França, em navios brazileiros o.u francez es, e 
despachados para o consumo, pagarão geral e unicamente direitos, que não excederão áquelles, que 
pagam actua.lmente pela tarifa fra-nceza, sendo importadas em .navios francezes. 

« Art. 18. Sua Magestade Imperial concede aos sub:litos de Sua Magestade Christianissima· o 
privilegio de poderem ser signatarios das Alfandegas do Brazil, com--as mesmas condições e seguranças 
dos subditos bra~ileiros. Os subditos brazileiros gozarão, ·nas Alfandegas da França., do mesmo favor, 
tanto quanto as leis o permittirem . » 

Em um tratado com vinte e seis artigos, só mente seis pareciam favorecer mais ou menos· o Brazil ; 
esses mesmos durariam sómente seis annos, emquanto que os outros, no interesse exclusivo da outra 
parte contratante, eram perpetuas ! 

Possuindo o Brazil um pequeno numero de navios de longo curso, e sendo poucos os brazileiros 
em passeio pela França, ao passo que esta n g,ção, depois ele 1814, continuamente enviava navios e 
subditos ao Brazil; segue·se que a unica a lucrar com o tratado era a Fral).ça, t0rnando-se a r eciproci-
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dade estabelecida, em certas hypotheJes, uma illusão, úm laço armado ti nossa ingenuidad? ou uma 
imposição á. ft·aqueza. 

Os inglezes, que já tinham acostumado o con~umidor brazileiro ás suas mercadorias, resolveram, 
apezar do tra tado perpetuo, estorvar t1do o desenvolvimento do commercio francez no Brazil, o riue sem 
difficuldado conseguiram . 

P elo quadro n. 2, verá a i llustrada Commissão que a Franç.a viu-se obrigada , para não perde r 
completamente o seu commercio c Jm O' Brazil, a consentir que os uavioa das outras nações carregas ;em 
em seus portos. Por elle se vê que a França contt•ibuiu só mente com a terça parte no transporte dos 
productos de · s u solo ; e como o Brazil não possuía, e nem podia poss uir, em consequencia das 
r .3stricções o vexames, marinha de longo cura J, foram aq outras naçõe~ da Europa, -especialmente a 
Inglatena, que recolheram os beu.efi.cio> do commercio de importação e exportação entre a Fr·ança 
e o Brazil. 

Em 1846, quand J teve fim o tratado de 1810, a nossa marinha de longo cru· ao (quadro n. 3) compunha-
se de 365 navios com 41.488 toneladas e 4.378 indivíduos de equipagem; ni.tmeros este ~ , que estão muito 
além da verdade, pois, representam as entradas e sahidas dura.nte um anuo, em que o mesmo navio figura 
varias vezes. Presumindo que cada um tenha realizado tres viagens annuaes, aquelle numero deve di-
vidir-se por 3, e então acharemos que em a noss:l. navegação de longo curso empregaram-se 122 na-
vios naquelle anno. 

Ainda mesmo tomii.ndo a média dos exercicios de 1846-1847 a 1850-1851, -difficilmente nos aproxi-
mamos della, de modo que não temos meios para habilitar a Illustrada Commissão a fumar melhor a sua 
opinião . Essa média do quinquennio !oi de 400 navios com 59.258. toneladas e 5.406 tripolantes 
(1); calculando para cada navio a média do 12 homens de equipagem, visto o Relatorio do Ministerio 
da lazén.da de 1846. não ter mencionado as tripolações dos navios. Applicando o me.'lmO processo, de que 
já acima usamos, reconheceremos que estes 400 navios fi.cam r eduzidos a 133. 

Em 1808, como já dissemos, a no1sa. marinha mercante de longo curso compunha--se de mais de 
duzentos navios, pertencentes ás diversas praças commerciaes do Brazil; quarenta e dons aruws depois, 
não obstante a g rande iLJ.Jluencia , que a abertura de nossos portos exerceu sobre o progres3o do paiz, -esta 
marinha, que pelo menos devia ter quadruplicado, achava-se reduzida um terço ! 

E convem lembrar que ai nda ella se mantinha , porque se empregava no nefando trafico de e.«cravos, 
nesse período, em seu maior auge ! 

Resumimos no quadro sy:noptico n. 4 a tra.ducção graphica das phases, por que tem passado a 
navegação de longo cu~o desde 1846 até 1882 ; as columnas verticaes mostram a sa.hida do café durante 
o mesmo período, afim de que a Illustrada Commissão possa ajuizar o quanto ficaria de fretes no Brazil, 
si acaso possuiss.emos navios, que transportassem o n osso principal producto. 

Essa importancia derr.1mae-se-hia pela superficie economica do paiz, concorrendo para o desenvol -
vimento de nossa industria e a navegabilidade de nossos rios, vias economicas e seguras,_ que a natureza 
com ITiãos l argas nos prodigalisou. 

Tomando por base pãra este calculo a tabell a organizada pela digna Associação Co=ercial desta 
praça, do café exportado desde 1800 até o anno de i882, teremos proximamente o elevado algarismo 
de 100,.000.000 de saccas, q lle representa, termo médio, o fr-e te de cem mil contos, pago i bandeira 
estrangeira, pelo transporte âe um só artigo da nossa p.roducção ! 

Estes algarismos s 9rão, por certo, uma revelação p:ua nosgo paiz, onde não se dá ainda. ap~eço á 
riqlleza, que pr0duz o f rete marítimo, anciosamente disputado pela. Inglaterra a todas as nações marí-
timas do globo ; e a par da riqueza, o prestigio e a influencia, qúe exerce uma nação , quando sua ban-
deira tremula em todos os mares, em todos os portos do universo ! 

Emquanto a. nossa. navegação de longo curso declinava., · em consequencia. do_s tr~tados acima 
citados, a marinha da cabotagem ia prosperando, porque, era exclusiva aos nacionaes . Antes de 1866, 
quando se franqueou a cabotagem á b~ndeira. estrangeira, possuia a nossa cabotagem 3. 085 navios com 

(!) Vido quad:ro n. 3" .. 
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1.182.823 toneladas e 37.026 marinheiros . Então alguus de nossos p.:trlamentares, ent t·e os quaes 
sobresahia o fallecilo Dr. Tavat•es Bastos, sustentavam a questão da liberdade de cabotagem, levantada 
por este em 1862 na Camara dos Srs. Deputados. 

Depois de renhi:la discussão, este distincto p~blicista 19razileiro, tão cedo at·rebataclo á patria, 
conseguiu fazer passar um additivo a l ei do orçamento , pelo qual era o Govemo autol'izado a facultar a 
navegação de cabotagem á bandeira estrangeira em certas e determinadas circumstancias. 

O Governo, apezar da autorização, hesitou em prevalecer-se della, pois, reconhecia o damno 
enorme, que ia causar a navegação nacional. . 

O illustre Visconde de Albuquerque, espírito pratico e pt·ovecto, ordenou um inquerito, sendo 
todos os Presidentes de províncias incumbidos de enviarem ao Ministerio da Fazenda infot·mações· cir-
cumstanciadas sobre o numero da navios, tripolações, construcção naval, etc . O Ministerio da Fazenda 
recebeu grande cópia de informações, que foram entregues pelo lVIarquez de Abrantes, então Ministro 
da Fazenda, ao Dr . Pereira ele Barros, para es tudai-as e dat· parecer. 

O Dr. Pereira de Barros apresentou um trabalho notavel, que Lrouxe grand:J luz á discussão, na 
qual até então tinha-se caminhado ás escuras, por falta de dados estatísticos, em que se baseassem as 
suas proposições. 

De nada serviram, porém, a eloquencia dos algarismos e os conselhos, filhos da experiencia dos pro-
vectos estadistas do Senado ; a l ei foi posta em execução como experiencia, sendo em 1866 ampliada ein 
detrimento de nossa marinha ! 

De 1866 pai·a c a a decadencia . da grande e pequena cabotagem caminha a passos de gigante. 
Raros são os navios de vela, que se empregam neste serviço. Onde floresciam estaleiros de construcção 
naval se vê hoje as ossadas dos navios velhos a desmanchar, unica industr ia que prevalece , porque 
ainda dá alguns meios ele vida aos habeis carpiut ; iros da l'ibeira, que poss11imos. Esta é a deplorave,l 
condição, em que se acha entre nós a industria dos transportes marítimos, teiste verdade, que é pre-
ciso proclamar, para que se cuide de restam·al-a, reccnhecendo no seu exercício um meio efficaz de 
crear uma população robusta, agil e feliz, pelas condições de bem estar que pó de adquirir. 

L es ri vieres, dizia Pascal, sont d Js ch~mi~s , qui marchent et qui portent ou l' on veut aller. 
O Brazil, cortado por gr .1ndes curaos d'agua, d ;ve aproveitar esta vantagem natural , para esta-

belecer communicações faceis, baratas e seguras . 
As suas arterias principaes prestam-se admiravelmente a uma g t•ande navegaçãe> inter j.or ; no que, 

na nossa opiuião, consiste um dos principaes motores do desenvolvimanto material de uma nação. 
Todos os paizes procuram, com ella, estreitar as rehções dos diversos pontos de seu territorio. Si 

não fossem bastante pon:lerosas as grandes vantagens que este meio de communicação traz ao bem 
estar dos povos, considerações de alta política obrigam os administradores · previdentes e patriotas ·a 
curar com particular desvelo de tão magno assumpto. 

Não é necessario ir buscar exemplos em estr~nhas nações, para provarmos a verdade tle>ta nossa 
proposição ; o l'lrazíl já passou po~ bem amargurados momentos, vendo uml de suas pL'ovincias 
mais longínquas, a de Mato Grosso, invadida e devastada, :sem poder soccoLTel-a, pois lhe faltavam, 
todos os meios de communicação interior. EssJ. infeliz província soffreu durante annos todos os hor-
rol'es de uma ve!'.iadeüa invasão de barbaros, e · os nossos · soldados fomm obrigados, para alli cheg,wem, 
a defender primeiro terras estranhas, e a fertilizat•em cóm seu sangue, por um lustre, os campos do 
Para~uay! 

A lição não nos foi proveitosa, pois, até hoje ainda não se tratou seriamente de estabelecer essâs 
communicações. 

As sommas necessarias á desobstl'Ucção dos rios e abertul'a de canaes, são as difficuldades em 
que se enleiam 03 nossos governos, que não duvidam desp3rdiçar as rendas do Estado em despezas 
improductivas . Esse medo de gastar utilmente os dinheiros publicos já custou ao Brazil milhares 
de contos de réis, que foram dar impulso ao des snvolvimento matel'ial das republicas do Prata. 

Não basta ligar entre si as diversas povoações do Imperio, utilismdo-se os rios navegaveis ; convem 
aproveitar tambem as vantagens naturaes, com que contamos, para attrahir o commercio de nossos 
vizinho;;, pela fronteira norte do Imperio, constituindo o porto do Para o emporio de ~m vastíssimo tra-
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fico, pela sua feliz posição. A Bolivia suffoca por falta de uma sahida, vendo sua producção absorvida · 
pela enormidade dos fretes, e o seu commercio restricto por esta mesma causa, não podendo adiantar 
e.m civilisação ; porque a vida torna-se cara, e os mais simples de seus gozos são um privilegio dos 
abastados. Podemos levar o ar aos pulmões deste Estado ; faze l-o surgir de seu abatimento, associando-
nos a sua prosperidade. A navegação do Madeira ao Mamoré, ainda hoje é uma tentativa, em que poucos 
crêm, quando ja devia ser uma realidade, si tivesse sido seguido com perseverança o peBsamento do 
Barão de Cotegipe e de alguns poucos estadistas previdentes, que se esforçaram por este grande com-
mettimento. ~ 

. EntretaBto, a Republica Argentina, mais pratica, dirige seus caminhos de ferro naquella direcção, 
e ja tem visto desenvolver-se_ o seu commercio com a Bolivia em proporções animadoras. 

A o:fficina de estatística da província de Cordova acaba de apresentar os trabalhos relativos ao anno 
findo, e nelles se assignala que no commercio de transito, do valor de 17.057.917 patacões, a Bolivia 
contribuiu com 83 °/0 , isto é, com 14.185.765, equivalentes a mais de trinta rnil contos. 

O yalor das mercadorias despachadas na Alfandeg·a do Rosario para a Bolívia, no mesmo anuo, foi 
de 2.361.134, notando-se um augmento, sobre o anno anterior, de 419.718 patàcões. Eis o que explica 
o empenho ·com que se p.romove a prolongação do ferro-carril central-norte até a fronteira boliviana; 
mostrando-se nossos vizinhos, neste ponto, como em outros, mais perspicazes do que nós, para promo-
ver a grandeza de seu paiz ! 

E' mister organizar um plano, que abranja todo o nosso systema hydrographico, e não limitar-se 
como até hoje se tem feito, a estudos e explorações de dous ou Lres rios. O alto e bai:xo S. Fra.ncisco já 
foram explorados algumas vezes,. e ultimamente pelo celebre Milnor Roberts; o rio das Velhas, affiuente 
do S. Francisco, tem tambem merecido particular desvelo ; ainda no relatorio do anno passado, apresen· 
tado pelo, então, Ministro da Agricultura, o Sr. Conselheiro Alves de Araujo, encontram-se estudos do 
Engenheiro Franklin de Albuquerque Lima, que orçou os melhoramentos a facilitar á navegação entre 
Macahubas e Guaycuhy, em 763:447$120 para a ia secção, e em 1.624:059$360 para a 2.a 

E' verdade que este rio, dentro em breve sera um dos élos que unirão a capital do Imperio 
á mais rica zona banhada pelo alto S. Francisco, pois, a Estrada de Ferro D. Pedro II já se 
acha em Ouro Preto, e em pouco tempo tocar::í em Sabará, cidade situada na margem direitã do 
rio das V e lhas. 

Outros rios ha, porém, que merecem igual solicitude do Governo Imperial, como prova um 
notavel trabalho do Engenheiro brazileiro Eduardo José de Moraes, indicando a possibilidade de 
reunir-se por meio de canaes varias bacias do nosso explendido systema hydrographico, estabele~ 

cendo assim uma communicação interior facil e estrategica entre o Norte e Sul do Imperio, que 
o collocará ao abrigo de todos os insultos. Ao mesmo te~po desenvolver-se-hão todos os recursos 
de uma prodigiosa zona, avida de revelar seus thesouros aos primeiros, que tentarem explorai-os! 

Os Estados-Unidos, na guerra de 1812, reconheceram o inestima"vel valor da viação interior, pois, 
os inglezes bloquearam até o pequeno espaço do Delaware, que vai de New-York a Philadelphia. 

Desde então os Americanos do Norte têm-se entregado com phrenesi a aperfeiçoar esta viação 
e a estendel-a em todas as direcções, sem olharem a despezas, nem á magnitude das obras, que 
sorprendem os mais notaveis Engenheiros da Europa e lhes serve de ensino. Hoje é o paiz, 
cuja superficie se acha mãis coberta de estradas de ferro e àe canaes. 

Innumeros vapores sulcam as aguas do Hudson e do Mississipi, dos lagos Onhrio , Erié, 
Champlain, etc. E não contentes ainda com esta facilidade de communicações, abrem novos canaes 
e unem ilhas ao eontinente por. meio de pontes gigantescas. 

Alli, como em França, não se teme que as vias fluviaes façam concurrencia ás ferro-vias, 
pois cada uma tem a sua especialidade. 

Eis como Mr. Freycinet definia a missão destes dous meios de communicação, E.O interessante 
relatorio àpresentado ao Presidente da Republica Franceza em 15 de Janeiro de 1878, justificando 
seus grandes projectos de obras publicas « Entre les 'IJoies na'IJigables et les chemins de fer s'etfectue 
un partage na-turel d'attribuitions. Aux chemins de {er va le trafic le moins encombrant, celui qui 
reclame la vitesse et la regularités. Aux vaies navigables re'IJiennent les marchandises lourcles et 
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de peu de valeur , qui ne donnent aux chemins de fer qu'une remuneration i llusoire , qui les 
-encomb 1·ent plutôt qu 'elles ne les alimentent. 

O congresso de estradas de ferro, que ha pouco se reuniu nesta Côrte, procurou resolver o 
problema de viação interior sómente por meio de ferro-vias; acreditamos que para certas regiões 
do Brazil, onde ha centenas de leguas sem um só habitante, as estradas de ferro, além de serem 
excessivamente dispendiosas, não compensarão por muitos annos os sacrificios, que com ellas fará o 
Estado, nem concorrerão para a creação da grande ou pequena agricultura, pois que o frete absor-
verá o valor ela producção. Com as communicações por agua não acontece o mesmo, pois que a despeza 
com seu custeio e conservação é muito menor. 

O transporte por agua, em razão de sua barateza, é, além disso, uma garantia contra as extorsões 
das estradas de ferro, que, quando se reconhecem com o monopolio dos transportes interiores, fazem 
combinações entre si, para estabelecerem tarifas de fretes desproporcionadas ao serviço feito, o que é 
oppressivo ao pr.cductor. 

Uma boa administração deve providenciar para que os productos do interior cheguem aos mercados 
e portos de embarque sem g1·ande onus, deixando lucro ao productor. 

O methodo pratico, já disse um distincto escriptol' americano, para combater a tendencia oppressiva 
das estradas de ferro, é estabelecer ·e manter, h nto quanto fôr possível, a concurrencia das communi~ 
-cações por agua com os diversos met•cados. Assim firma..:se uma concurrencia permanente e salutar, 
muito em proveito da nação em geral. 

Os Estados-Unidos, cot•tados _de estradas de ferro e de canaes, vêm todos os annos uma gr~nde 
quantidade do pro :lucto de seu solo fic ar nas mãos do productor, por falta de conducção; no anno 
passado 16.595.283 toneladas de generos alimentícios deterioraram-se completamente acart'etando um 
prejuízo aos lavradores de 517.935.405 dollars! Apezar disso, os canaes -e _rios com a sua especialidade 
de fretes, e com as pequenas velocidades, excedem em rendimentos ás estradas de ferro; duranté 
o periodo de navegação de 1 de Março a 1 ele Novembro do anno passado, o canal Erié transportou pa-ra 
New York 73.000.000 de alqueil"es, sómente de cereaes, mais do que todas as estra.da.s -de fe?·ro 
reunidas! 

Não pretendemos negar a importancia das estradas de ferro, como o mais activo auxiliar no 
serviço de ti"anspor te ; não concordamos, porém, com a opinião de a lguns de nossos eeonomistas, 
que acreditam ser o serviço por agua, tmto maritimo, como fluvial, insufficiente para satisfazer ás 
aspirações do progresso. A estrada de ferro e o navio são os representantes da civilisação; quer um, 
quer outro, são indispensaveis ao desenvolvimenté> e pl"osperidade do mundo com:mercial. Todas as 
n ações cada vez mais se -compenetram desta verdade ; os Estados-Unídos, onde predomina a estrada 
de ferro, procura to:!os os dias abrir mais canaes; presentemente projecta obras collos'Saes neste 
sentido, como a do eanal atravez do Cap Cod, que encurta as viagens para Boston:; o M rrryland 
Peninsular Ship Canal que al'lre as portas do porto de Baltimore ao O.ceano; o cal!lal atravez da 
Florida, que resguardará os navios dos -t.erriveis perigos .da entrada do golpho do Mexi co, e .o 
Hemepin Canal que communicar.á _ :a:s agtias do Mississipi com as dos lagos septentrionaes, trazendo 
á fortuna publica um augmento de 400.000.000 de dollars J 

A Europa n ão fica atraz '(lffi actividade, e muito menos em projeeto,s atrevidos' a França., a 
patria elo grande Lesseps, pretenda abrir cum canal atray.ez daAfrica ,septentrional, metamorphoseando 
o deaert0 de Sahara .em grande lago, afim de ir depois levar a eivilisação e o bem estar ao_s incultos 
povos, que habitam o eentro daqueU-e conti:nerite. Os francezes ainda. pretendem abrir outro canal en~ 
tre a ba.hia de Biscaia e o golpho de Lyon, e no ousado plano de Freyc~ne t figura uma s.omma avultada. 
para a realização de .outms servi·ços desta natureza i. deixando os ingleze.s no seu ,ro,ehedo de Gibraltar, 
os hollandezes e os allemães projectam tambem grandes obras desta natur-eza-; a Inglaterra estuda o 
meio de robl'ir um canal, que fa-ça eommunicar Manchester com o mar, aproyeitando J!l-llir.a _isJ>o os rios 
Mer.sey e Irwe!l. (1) 

(:l) Es.tânilo no prelo este trabalho houve noticia dos ·esforços que faz om OJ inglozes para abrir um segundo canal no 
Isthmo de .Sue;z 
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A' vista destes maravilhosos trabalhos, que vão contribuir ainda mais para o desenvolvimento 
daquellas nações, não haverá, estamos certos, no Brazil, quem dei:xe de reconhecer a urgente necP.ssi-
dade de estabelecer-se no paiz esse systema de communicações, que, além de tol'llar a navegação facil 
e segura, proporcionaria meios de transporte sete vezes mais barato do que pelas ferro-vias, e concorre-
.rão para crear uma população marítima de que tanto necessitamos. 

A navegação fluvial, felizmente, vai-se desenvolvendo no Brazil e tomará grandes proporções,-· 
quando os nossos magestosos rios estiverem unidos por meio de canaes, facilitando assim as communi-
cações interiores entre o Norte e Sul, o Este e Oeste. A navegação do Amazonas e seus affiuentes tem 
tomado, nestes ultimas annos, um brilhante incremento ; este rio é navegado, por assim dizer, em quasi 
toda a sua extensão, desde Belém até Jurim'1nguas, no Perú,. sendo 609 leguas em territorio brazileiro 
e 236 em territorio peruano. O mesmo acontece com seus affiuentes, taes como o rio Negro, sulcado 
_pelo vapor até Santa Izabel ; o rio Tapajoz, o Madeira até a cachoeira de Santo Antonio ; <1 Xingú, 
o Tocantins, etc. 

Na província do Maranhão o Itapicurú é navegado pelo vapor até á cidade de Caxias, que fica a 
80 leguas da capital da província. 

O rio Parnahyba tem sua navegação a vapor até á confluencia do Gurgueia distante 170 leguas do 
oceano. 

Os rios S. Francisco, das Velhas, Parahaby, Tieté, Araguaya, S. Lourenço, Paraguay brazileiro, 
parte do Apa, etc., já foram ou são sulcados pelo vapor. 

Podemos, portanto, affirmar que o serviço de nossos transportes fluviaes, prospera ; emquanto que 
o m<1ritimo, com excepção da navegJção a vapor subvencionada, acha-se prestes a perecer, em conse-
qnencia de não lhe ser possível concorrer com a bandeira estrangeira. 

Assim como principiamos este capitulo com as palavras de um grande economista, que não póde 
ser suspeito á escóla mais liberal, vamof! terminal-o com as palavras do ultimo chefe do Imperio na 
França, dirigidas aos industriaes, na occasião de receberem os premias da exposição de Londt•es : 

(< Excitai nos individuas uma expontaneidade energica a favor de tudo quanto é bom e util: tal 
é o vosso encargo: O meu será tomar sempre o sabia progres~o da opinião publica por medida dos me-
lhoram:mtos, e arredar os obstaculos administrativos do caminho, que deveis percorrer. Cada um terá 
assim cumprido o seu dever, e nossa passagem nesta terra não terá sido inutil, pois que, legaremos aos. 
nossos filhos grandes trabalhos concluídos e verdades fecundas. » 

Parece que ha ahi uma norma a seguir, digna de adaptar-se. 

SEGUNDA PARTE 

COM QUE DIFFICULDADES LUTA '? 

Resposta 

São innumeras as difficuldades, com gue luta a nossa marinha mercante, provenhntes da im-
possibilidade, em que se acha, de competir com a estrangeira:, no que diz ~speito á construcção na-
val e ao custeio dos navios, pois, temos que importar quasi t odas as materias primas, que são so-
brecarregadas de impostos em nossas alfandegas, emqu!l.nto que os armadores estrangeiros as com-
pram na Europa pela terça paete. Além desta causa, j a poderosa, de esmorecimento, as disposições 
vigentes ácerca da nave gação de cabotagem, em grande parte vexatorias, e que devem ser quanto 
antes modificadas, pois assim o reclamam a segurança e a prosperidade do paiz, acabam por esmorecer 
o espírito mais perseverante . Devemos ter sempre em vista que a cabotagem precisa de facilida-
des, que tornem livres os seus movimentos, afim de se desenvolver e prosperar. 

Si depois da abertura de nossos portos á cabotâgem estrangeira, tivessemos collocado a nossa 
no pé de concon•er com ella, muito pouco damno nos teria feito aquella medida e antes, pelo contra-
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rio, viria servir de estimulo ao ·nosso dese·nvolvimento marítimo. Esquecemo-nos, porém, totalmente 
desta necessidade nos arroubos do nosso enthusiasmo em adaptar esta nova liberdade . 

As nossas leis obrigam o navio nacional a um sem numero de exigencias, que o esmagam desde 
que elle cahe do e~taleiro. 

Quando o proprietario nacional tem de armar um navio, deve apresentar certificado do constru-. 
ctor, com firma reconhe.cida, em papel sellado. 

Segundo o Regulamento de 19 de Setembro de 1863, a arqueação é feita ex-offic io, e o capitão 
deve apresentai- a ao Tribunàl do Commercio. 

A Capitania do porto envia uma commissão, que mui tas vezes faz questão até de um arrebite na 
saia de uma chaminé, condemnando o navio, por esta insignificancia, a não receber carga por 5 e 
mais dias. Examina o casco, apparelho, velame, etc. levando depois o armador o resultado da visto-
ria ao Tribunal do Commercio, afim deste lhe passar a carta de registro. 

Pelo Codigo Commercial, art. 464, Regulamento de 25 de Novembro de 1850, art. 18 § 11 e art. 
58 § 6o, todas as vezes que uma embarcação tiver de mudar de proprietario ou de nome, será o seu 
registro apresentado no Tribunal· do Commercio, para as competentes annotações. 

Si a embarcação mudar de capitão ou de mestre, tem de ser notada esta alteração na Capitania 
do Porto. 

Pêlo Titulo 6o Cap. 1 o do Codigo Comroercial, a embarcação, que é tomada a frete, t em de tirar 
carta de fretamento, pagando 1$000 ao Tribunal do Commercio, como emolumentos. Além das cartas 
de registro, ainda pagam mais 640 rs . pelas carta~ de matricula, passadas pelas Capitanias de Portos. 

Preenchidas todas as formali lades no Tribunal do Commercio o capitão do navio nacional, que 
deseja sahir, é obrigado a apresentar-se na Capitania do Porto, afiro de receber o passe. 

Os navios da pequena cabotagem são obrigados a renovar de seis em seis mezes as suàs matricu-
as, e os de longo curso em todas as viagens. 

Os vapores, de dous em dous mezes desvem ser vistoriados, estando completamente descarregados; 
o que significa interrupção do seu trafego e perda de tempo sensível. 

Estas e outras imposições que seria longo enumerar, são infelizmente outros tantos impecilios, 
com que esbarra a nossa marinha mercante, já sobrecarregada com o custo excessivo das construcções, 
os altos salarios e o subido preço dos generos de primeira necessidade . 

A bandeira estrangeira não está sujeita a nenhum destes vexames; vai, portanto, de dia em dia 
supplantando a nacional, que se vê constrangida a ceder-lhe o campo ; e t empo virá, si não forem 
tomadas medidas energicas e efficazes para impedir a sua decadencia, em que a bandeira estrangei-
ra imperará, livre de toda a concurrencia, impondo a seu talante condições vexatorias. Si aquellas 
medidàs são necessarias, si traduzem o zello da administração na industria do transporte maritrmo, e 
sãe> uma garantia de segurança para os que della se utilisam, é claro que os navios estrangeiros, qtte 
exploram essa industria em nossos portos e costas, que nelles se acham sob nossa jurisdicção e isentos 
da fiscalisação das autoridades de seu paiz, devem ficar sujeitos ás mesmas prescripções, sob pena de 
gozarem de um privilegio odioso e injustificavel. Não procedendo assim, teremos apenas trocado o 
monopolio nacional, mais razoavel, pelo monopolio estrangeiro, incomprehensivel e intoleravel. 

A nossa marinha luta ainda com a s difficuldades n atur a es da maior parte dos portos do nosso 
litoral, a que dão accesso barras de pouca profundidade e mal balisadas. 

Emquanto os navios e trangeiros arrebatam o trafico dos grandes portos, impedindo -lhe toda a 
concurrencia , já pelo cústeio, já pela tonelagem, vão os nacionaes procurando alguns elementos 
de vida, em navios de pequenas dimensões relativamente áquelles, e com uma despeza ig ual ou 
maior faz em apenas uma r eceita proporcional á metade ou a um terço da por aquelles auferida. 
Além disso correm mais riscos nessas barras, do que os que as não procuram. 

E' esta uma grande razão, para que se trate com u1·g·encia do melhoramento de nossos 
portos ; não só para anim'l.r o desenvolvimento de nossa marinha, como para acompanhar o 
movimento progressivo do commercio do paiz. 

Dissemos que ha notavel desigualdade na despeza e custeio , entre a marinha nacional e 
estrangeira; temos necessidade de provai- o, e o faremos, .com alguns algarismos. 
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O soldo da marinhagem estrangeira é 1;3 menor do que o da marinhagem nacional. 
Um bom marinheiro brazileiro vence mensalmente a quantia de 40$ a 50$, emquanto que o estran-

geiro ganha a bordo de seus navjos, de umà a uma e me ia libra sterlina, ou o seu equivalente . 
Não é pára admirar esta differença, pois, em um paiz fertil e pouco povoado em relação á sua ex-

tensão, como é o Brazil, o homem só se sujeita ·á penosa vida maritiri:J.a quando é bem pago. 
A:ccresce mais que o marinheiro, reconhecendo "que a marinha mercante nacional, no estado em 

que está, não lhe offerece garantias, nem compensações, pois que nem sempre lhe dá trabalho, aban-
dona a profissão, e procura occupação mais lucrativa. 

Uma peça, de lona larga da Russia custa na Europa 24$000 ao cambio par ; paga de direitos em 
nossas Alfandegas 12$480, e vende-se por 52$600, isto é, custa ao armador nacional mais do dobro ! 

A lona da Russia, estreita, a lona ingleza, os cabos, as tintas guardam as mesmas relações nos 
preços do logar da procedencia, e aqui ; de modo que, emquanto o armador brazileiro tem· contra si os 
direitos da Alfandega de seu paiz, as differenças de cambio, pela depreciação de nosso meio circulante, 
os fretes, e as commissões, os armadores estrangeiros ainda têm a vantagem de tirar algum lucro das 
sobras de seus sobresalentefil, de que quasi sempre dispoem os capitães, por maior que seja a vigilancia 
exercida pelos nossos agentes fiscaes, principalmente nas províncias, onde elles podem ser mais facil-
mente illudidos. 

Um ultimo exemplo basta para fechar este capitulo. Ainda jlltimamente uma de nossas companhias 
de navegação mandou buscar -na Europa uma amarra para um de seus vapores. Esta amarra com o 
frete de trans porte, commissão e outras despezas importou em 1:230$500, por estar o cambio então 
a 211/2. Pagou de direitos 1:021$380! 

Si o cambio estivesse ao par os direitos ainda seriam superiores ao custo. 
Proclamar a liberdade de cabotagem, e deixar a marinha nacional sujeita a semelhante regimen, 

póde ser tudo, menos systema de administração. O grande patriota, que proclamou aquelle principio, e 
foi o seu mais estrenuo defensor, por certo não tinha o intento de aniquilar uma das forças vivas da 
nação. 

Sua obra ficou incompleta, pois, não houve tempo para aconselhar a adopção de providencias que 
deviam acompanhar aquella grande medida. • 

Cumpre aos que lhe succederam exercer essa grande missão, que até hoje não foi attendida, e já 
que a illustrada Commissão de Inquerito Parlamentar fez um appello aos nossos conhecimentos espe-
ciaes da materia, não lhe faltaremos com a verdade, nem com nossos conselhos, filhos da experiencia, 
que podem ser um precioso elemento para dirigir a opinião dos legisladores chamados a resolver a 
grande questão. • 

TERCEIRA PARTE 

QUAL A PARTE COM QUE,, PARA TAL SERVIÇO, CONTRIBUE A INDUSTRIA NACIONAL E ESTRA NGEIRA? 

Resposta 

A industria nacional limita-se a reparos e a pequenas construcções. 
Si a marinha mercante nacional não se :iichasse em completa decadencia, poderia desenvolver-se, 

construindo-se navios para a navegação interiot• e costeira, que são de tonelagem limitada e podem ser 
feitos de madeira. 

A liberdade de cabotagem, sem medidas complementares, que lhe tirassem todo o perig·o, estabele-
leu uma concurrencia nociva, em que o mais fraco devia ser e foi vencido. 

Os nossos estaleiros ficaram portanto, sem trabalho, e não tiveram outro recurso senão fechnem-se. 
Outr'ora esta industria achava-se bastante desenvolvida entre nós, pois a navegação costeira a 

fazia progredir. 
Alguns pontos do nosso litoral eram conhecidos por suas excellentes construcções e baratez_a de 

mão de obra. 



- 382-

Paranaguá, que -hoje não póde fazer o mais insign~ficante reparo, sobresahia então pela: @elleza e 
solidez de suas construcçõ es . 

Cons tructo-res afamados alli principiaram a sua carreira, e orgulhavam-se_ de seus navios, que eram 
os mais garbosos e veleiros de nossa costa. 

As boas madeir:J.s, que possuia e possue a província do Paraná, contl'ibuiam muito pa1·a aquelle 
estado li&ongeiro; além disso a commodidade de transporte e os preços mo(\icos dos salar ios, facilitavam 
ainda mais o desenvolvimento de tão util industria. 

A Bahia, afamada por suas construcçõef! navaes até 1842, hoje, a não ser o Arsenal de Marinha e 
mais cinco estaleiros particulares, que só fazem concertos Oll pequenos barcos, naia construe, e vê 
definhar, á mingu:t de braços e de auxilio, o pouco que lhe resta. 

Em uma obra raríssima, alli impressa em 1848, na typographia de J. C. Aguiar Daltro, encontra-
mos um interessante mappa, (n. 5) com que enriquecemos este trabalho, mostrando os navios construi· 
dos em seus estaleiros em 1810 e o numero das quilhas postas desde 1° de Janeiro até 1o de MarÇo 
de 1811 . 

Quantas reflexões não desperta este testemunho eloquente de uma prosperidade, que se extinguiu 
pêlos nossos erros economicos ? 

A constrricção nesta província, assim como em todo o Imperio, tem encarecido de uma maneira 
exorbitante ; para o que contribue a falta de madeiras, que hoje jfi são raras em nosso litoral, e nas 
margens dos rios, sendo o seu transporte do interior dispendioso e difficil. 

Ó proprio pinho estrangeiro já luta vantajosameme com epas, porque chega mais barato a nossos 
portos, de modo que nas rara~ conskucções, que ainda fazemos nos estaleiros particulares, é elle de 
preferencia empregado, 

Isto entris tece todo o brazileiro verdadeiramente patriota, p . .is Jtossuimos as melhores madeiras 
de construcção, quer em rigidez, quer em duração . 

As outras naçõe~ procuram com leis severas sai-vagua rdar as suas mattas , e punem com 
rigor todo aquelle que destroe uma arvore . A França tem inventariadaR todas_ as arvores de sua 
posses~ão d'Argelia; a Suecia e a Noruega dedicam particular desvelo á coBservação de seus ma-
gníficos pinheiros i a Inglatei'ra, os Estados-Unidos, todos cuidam de suas mattas; o Brazil vê 
todos os dias, sem que isso lhe cause o menor abalo, jequitibás soberbos, vinhaticos seculares, o 
precioso jatahy preto, cahirem sobre o machado do lenhador indifferente, ou devorados pelo incendio 
das queimadas ! ! 

Si a natureza nos deu magnífica~ madeiras, ferro em abundancia, carvão de pedra, o casoà que dá 
o linho, o adani que da o breu, a pita, o tucúm" magnificos rio\ e 1.200 leguas de costa, é que na sua 
alta sabedoria destinou que fosse mos um povo marítimo. 

Não é só para a agricultura que nos devemos voltar ; pois, um povo, que unicamente se dêdica 
a esta manifestação primitiva da actividade humana, fica estacionaria. 

Aproveitemos todos os recursos, que nos offerece o paiz, que possue meios para recompensar 
reg iamente todos os seus filhos trabalhadores e honestos. 

E' pena que o brazileiro se deixe invadir pela descrença, quando ainda não trabalhou, e 
olhe com scepticismo para seu bello paiz, que lhe abre os braços e o convida a explorar as suas 
innumeras riquezas . 

Na provincia do Maranhão a industria da construcção naval achava-se em muito boz.. sir-
cumstancias, no principio deste seculo. O pessoal então empregado em seus estaleiros excedia 
a 2.000 opararios. 

A sua exportação era quasi toda fe ita em navios construidos na província. Ella consistia 
pricipalmente, em algodã o em rama, e arroz ; hoje importa o arroz e, a continuarem as causas 
como vão, tambem o algodão desapparecerá daqu ella infeliz provincia , digna a todos os res-
peitos da protecção dos nossos Governos. 

Naquelles tempos, que nós consideramos retrogrados e rotineiros, ella fornecia- se a si mesma, 
hoje, graças ao nosso impensado regimen economico, recorre ao estrangeiro, com gráve prejuízo de 
sua industria, 
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Em 1863 possuia o Maranhão cinco estaleiJ;os, que já principiavam a decahir, pois, os vapores 
costeiros e do rio Itapicurú tiravam todo o lucro aos barcos, que eram os seus melhores freguezes. 

Hoje existem nà provincia dous estabelecimentos: o da fundição da Companhia de navegação a 
vapor e a « Auxiliar Agricola »,que se encarrega das obras dos vapores, que pertencem á empreza da 
navegação fluvial. 

A fundição ela Companhia de navegação a vapor está avaliada, incluindo maçhinas e mais clepen ... 
dencias, em 73:000$000. 

Possue este estabelecimento as seguintes officinas : 
De fu~dição e modelador ; 
De ferreiros ; 
De caldeireiros de ferro ; 
De caldeireiros de cobre ; 
De carpinteiro. 
O quadro n. 6 vos mostra o numero de operarios empregados neste estabelecimento. 
Dedicando-se sómente a reparos dos vapores da companhia e das poucas embarcações, que appa-

recem, podemos affirmar que a industria ele construcção naval já não existe na provin~ia elo Maranhão. 
Outr'ora Pernambuco oacupava o terceiro logar na construcção" de navios, que geralmente eram 

bem fabricados e de excellentes madeiras. Depois do tratado ele 1810, começou a declinar e hoje está 
prestes a pereae1•. 

No anuo passado, os poucos armadores e constn1ctores que ainda existiam naquella provincia, 
enviaram uma representação á Camara dos Srs. Deputados, em que pediam providencias, sob pena de se 
verem obrigados a fechar os seus estabelecimentos. 

O Deputado Sr. José Marianno, encarregado de apresentar esta representação, entre muitas, disse as 
seguintes verdades; «que a industria de éonstrucção naval desa.ppareceu complet!J.me.ate do paiz, pü!',... 
que até os escaleres vem do estrangeiro, como de contrabando ; que as indLtstrias co-relatas ta~1be_rp. 

definham e até o proprio córte de madeiras ; que fechar am-se os nucleos de aprendizes, e como comple-
mento, até dos Arsenaes foram despedidos os operarias; de modo que hoje a mar~nl;u~ merca.g.tfi) se,) 
existe no nome, e a marinha de longo curso só figura pôr um monstruol'!o zero ». 

Em 1863 possuia a provincia de Pernambuco 7 estaleiros, a saber : 3 na pr!J.ia de S. José, 2 fór!L 
de Portas e 3 em Santo Amaro. 

Existem prese11temente na pro-vincia, além das officinas do Ars!lnal de Marinha e da do mel!J.or;J,-
mento do porto, mais 6 estabelecimentos, dos quaes 5 se destinam quasi exclusiyame11te á constmcção 
e reparos de embarcações do trafico do porto, -e 1 á da .Companhia Pernambuc'l.na de !!aV~gaçãQ costeir!J. 
a vapor, aos pequenos reparos de suas embarcações. 

O quadr:o n. 7 mostra o pe3soal empregado no estaleiro da Companhia P erri.(l.mbl).cap.a. 
O quadro n. 8 dá o pesl'!oal empregado no estaleíro do Visconde do Livramento. Este estabelecimento 

o(laupa-se na constru.cção .e t•eparo de suas embarcações do trafico do porto, e, quando se offerece Qçça~ 
sião, concet·ta navio:> proprios e alheios. 

A officina de L. J. Lidstone, com um pessoal de 19 operarios, .destina-se tambem .á GOn~trueção e 
reparos de embarcações do trafico do porto. 

Os industríaes Fonseca & Irmãos possuem uma officina com '20 opera••ios, que çonstrue e repara 
·embarcações do trafico do porto. 

Ha ainda mais a officin·a de Francisco B. de Andrade, que se 0<leupa, como as outras, na ~n
strucção e repat•os das .embarcações do trafico do porto. . 

De seis estaleiros, que existem no porto de Perna mbuco, nenhum construa navios para a capo,.. 
tagem, limitando-se a fabricar pequenos barcos e a .concertar navios. 

Portanto, os 1,5 navios de ,vela e os 5 vapores, pertencentes ao porto de P ernambu<lo, que fazem a 
cabotagem em sua eosLa, nenhum foi eonstruido n01'1 estaleiros da provi.g.cia, !Jlll-S ~im eorp.prado!! ·n~ 

.~strangeiro. 

Podemos .dizer pouco mais .ou menos para Pernarp.buco, o que dissemos em Teferencill- .ao Mara-. 
nhão .• , que a industt•ia d.a construe.ção naval ·est em plena deeade.n,cia. 
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Nenhuma província ach-a-se mais habilitada, por suas condições especiaes, para a construcção naval, 
do que o Pará. 

O seu soberbo rio, que é um mar interior, as suas bellas madeiras, a sua viação facil, a riqueza de 
seus proluctos ; tudo contribue para que ella possa ter grandes estaleiros, de onde saiam magníficos 
vapores a sulcar as aguas de seus rios, trazendo para Belém os vroductos das ricas zonas banhadas 
pelo Tocantins, Tapajoz, Madeira, Purús, etc. 

Tambem o Pará, nos antigos tempos, teve grandes estaleiros, que eram equipari1.dos aos do 
Rio de Janeiró. 

Alli, como em todo o Imperio, o Decreto de 27 de Mat•ço de 1866 fez decahir tão uti! industria, e 
reduziu-a ao estado lastimoso em que hoje se encontra. 

Que mereça o nome de estaleiro só existe presentemente um, em toda a província, o do Arsenal de 
Marinha, com 157 operarias. 

A Companhia do Amazonas tem uma pequena secção de construcção naval occupando-se sómente 
no concerto de seus vapores. 

Ha mais uma insignificante officina de Barbosa & Comp., que se dedica a fabricar pequenos barcos 
do trafico do porto. 

b esta exposição se deprehende que a província do Pará, uma das mais ricas do Imperio, possuindo 
uma navegação fluvial desenvolvida, não tem um só estabelecimento particular de construcção naval ! ! 

A frota de vapores, que sulcam o Amazonas e seus affiuentes, foi toda construída no estrangeiro, não 
cabendo á industria nacional uma só tonelada. 

A pt•ovincia do Piauhy possuia em 1863 tres pequenos estaleiros, que só construíam pequenas em-
barcações ; hoje nada e:úste alli·. 

Esta província tem optimas madeiras e o rio Parnahyba, que banha grande parte de seu territorio, 
offerece uma navegação fmnca até á confiuencia do Gurgueia, que está a 170 legúas de seu delta no 
oceano. 

A pt•ovincia do Rio de Janeiro, que propositalmente deixamos para o ultimo logar neste ligeiro 
retrospecto, não está em melhores circumstancias do que as suas irmãs ; antes, pelo contrario, a sua 
decadencia, no qu-e diz respeito á construcção-naval, torna-se mais sensível em consequencia de sua 
grande prosperidade de outr'ora. 

A actividade, que reinava na industria de construcção naval na capital do Imperio, em Campos e 
S. João da Barra, contribuía immensamente para que outras industrias, que a ella se prendem, se desen-
volvessem tambem, taes como : as de manipulação do ferro, as de caldeireiros de cobre, de poleame, 
massame, de marcenaria lisa ou de 'talha, etc., as quaes empregavam grande numero de operarias, cujos 
salarios eram modicos e satisfaziam plenamente ás suas necessidades. 

A falta de trabalho, e as subversivas idéas socialistas, transplantadas da velha Europa, pouco a 
pouco vão prodLlzindo seus nocivm effeitos, .transformando cidadãos uteis; e i ndependentes em um 
elemento perigoso para a sociedade, pelas falsas idéas de que estão imbuídos. Tornam-se assim instru- . 
mentos faceis dos ambiciosos, que exploram a sua boa fé e ignorancia. Ao mesmo tempo que se opera 
esta transformação nos costumes das classes laboriosas, tratados, como os de 1810 e 1826, e le i~;~ como a 
da concessão de liberdade de cabotagem, vieram difficultar mais a situação precaria de nossas industrias, 
obrigando a fecharem-se os estaleiros, que occupavam todo o litoral, que vai do largo da Prainha á 
Saude ; essa área de notoria adividade industrial, onde estrugia desde o amanhecer até o anoitecer 
o malhp nas bigornas e o machado talhando o cavername dos navios, emmudeceu ; transformando-se as 
officinas em trapiches e armazens, destinados a guardar os productos manufacturados estran-. 
geiros ! 

Felizmente vae-se levantando uma benefica propaganda em favor de nossas indu3trias e de tudo 
quanto contribue para o desenvolvimento deste paiz ; os brazileiros á custa de amargas desillusões vão 
reconhecendo que as theorias, com. que os tem embalado, ha setenta annos, longe de os collocar ao lado 
dos povos empl'ehendedores e activos, têm contribuído para seu estacionamento, e para serem apont~dos, 

como rotineiros, e incapazes de promoverem, por si só, o engrandecimento da patria. Hoje já se começá 
a separar o trigo do joio, e os Jtomens de verdadeiro patriotismo, que eram considerados como visiona-
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rios e utopist;ts, são olhados com respeito ; o que denota adiantamento nas idéas e consciencía nos 
direitos . 

E' difficil seguir par e .passo a decadencia da industria da construcção naval na capital do Imperio·; 
pois, nos faltam dados para isso ; em 1863, quando pela primeira vez se procurou fazer um estudo sobre 
este importante assumpto, verificou-se qU3 só existiam 12 estaleiros constantes do quadro n. 9, os 
quaes não meraciam esse nome pomposo, pois, apenas se occupavam em concertos de navios ou na 
construcção de pequenas embat~cações. Os adversa rios de nossa marinha gritavam a uma que is>o erá 
o resultado do monopolio nacional, quando não era senão uma consequencia logica do r egimen dos 
tratados d3 1810 e 1826; abriram-se os portos á cabotagem estrangeira, medida considerada salva-
dora da situação, mas que nada salvou, pois, hoje o curioso que procura os grandes esta~eiros promo~ 

vidas pela liberdade de cabotagem, esbarra com as mesmas officinas de 1863. 
A não ser os ·estabelecimentos mixtos dos Srs. Mattos &-Comp., Finnie & Kemp., e Moreaux, 

todos os outros só se occupam em r emendar navios ou no fabrico de pequenos bar cos do trafico 
do porto. O quadro n. 10 nos mostra a que estado la:;;timoso chegou a at·te da construcção 
naval nesta Córte, hoje só activa e florescente no Arsenal de Marinha, pela necessidade urgente 
de r estaurar a nossa esquadra, que tamb2m tinha chegado ao maior grau ele abatimento, pelo 
abandono em que ficou, devido a illusorias e negativas economias. 

Eaí todos os nossos armadores e constructores se nota o desanimo e a vontade de liquidar o 
pouco que lhes resta, afim de se verem livres de uma industria, que, longe de lhes dar lucro, os 
arruína. Os dons ou tres que ainda se animam a faz er construcções de maior vulto, são cavalheiros 
de caracter excepcional, patriotas que ainda esper:l.m a regeneração deste paiz. 

A verdadeira sciencia ec ;no mica consiste em alliar os interesses do consumidor com os do 
productor . Olhar só para uns o sacrificar os outt·os, é um: erro das mais graves consequcncias, 
de que no nosso paiz temos não raros exemplos. 

E' tempo do Governo ir ajudando os armadores e constructores nacionaes, com medidas, que 
promovam o estimulo e abram o cam i:J o vasto ao desenvolvimento da navegação nacional, traz3ndo 
com isto a diminuição dos fr etes, a barateza e boa qualidade dos productos e, por ultimo, a abast:mça 
do consumi:lor .. 

Em 1862 o Sr. Senador Pimenta Bueno dizia, referindo-se a este assumpto : «Creio que só 
ha dons casos em que uma nação , com as condições da nossa e que tem previsão, póde des-
prender- se da idéa de ter navagação; franquear sua cabotagem ao estrangeiro e de ixar de protege~· 

a sua constl'ucção nwal, o são: 1°, quando já se acha com forças para predomina r ou ao .menos 
concorrer vantaJosamente ; 2°, quando' se acha r esignado a confessar a sua inactividade e ?·enuncia o 
fu tu ro m aritimo e com elle a importancia e riqueza EJ.Ue d'alli nascem. » 

Estas palavras proferidas por um dos homens mais eminentes, que t em tido este paiz, calarão, 
estamos certos, mui pt·ofundamente no animo dos cavalheiros, qüe fazem . parte da Commissãó 
Parlamentar de Inquerito. 

Não nos achando na primeira hypothese, é preciso reagír para provarmo.> ao mundo que não 
estamos resignados a representat• o p1pel, qne aquelle illustre es tadista assignalou, abandonando uma 
inclustt'ia, como a de construcção naval, em que já tivemos a nossa idade de ouro e para a qual 
sobram-nos elementos. 

Ainda que essa industria tenha soffrido uma grande tt·ansformação, com a substituição da madeira 
pelo ferro e aço, e a siderologia. entre nós se acha por ora , na infancia, não deve ser isto motivo para 
continuarmos a entregar ao estrangei~o todas as nossas construcções riavaes, como estamos fazendo 
actualmente. 

Temos Ypanema; temos muitas outras minas de ferro em nosso extenso solo, que podem fornecer· 
todo o material preciso para a organização da mais numerosa frota mercantil. Temos operarias, que ma-
nejam bem o machado, e que, com não menos habilidade, o substituem pelo malho, como acaba de 
ver-se no Arsenal de Marinha da Córte, na construcção do nosso primeiro navio de fel'!'o e ~ço no 
Brazil, a canhoneira .I n i.ciadora. 

49 
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Com perseverança e previsão, bastariam G!ez annos para que uma completa ~evolução se operasse 
entre nós neste ramo da actividade humana, que tanto concorre para a grandeza das nações , e ficaremos 
mui satisfeitos, si um futuro inquerito, depois de um período de tempo iguaJ, verifi'car que nossos con-
selhos tiveram algum effeito salutar nesta util propaganda. 

Em resumo : a industria nacional contribue modestamente para o serviço de transportes ·ma_ritimos 
e fluviaes, pois qu 3limita-se a conc ertos ou pequenas construcções . A industria estrangeira, sem com· 
petencia, absorve a melhor e mais importante-parte deste serviÇo, construindo os vapores precisos a todas 
as nossas companhias de navegação, que não podem deixar de o.ppellar para ella. 

QUARTA PARTE 

- QUA-ES FORAM OS RESULTADOS DA. LIBERDADE DE CABOTAGEM, CONCEDIDA Á MARINHA MERCANTE ESTRAN• 

GEIRA, PELOS DECRETOS DE 27 DE MARÇO DE 1866, 19 DE NOVEMBRO DE 1873 E 11 DE ABRIL DE 18741 

R esposta 

Este grande paiz está destinado, como disse o sabio Humboldt, a ser o emporio da magestosa 
civilisação do mundo. Tão lisongeir.l _lilrophec~a , porém, j á~ais s1 realizará, si não collocarmos a 
nossl patria em condições politiéas e economicas taes, que possam habili.tal-a a alcançar esse deside-
ratum. 

Embora ja se ache em via de realização a abertura do isthmo de « Panamá )), o Brazil será sem-
pre, por sua importancia commercial, a escala forçada dos transatlanticos, que se dirigem para a costa 
occidental d'America e Oceano Pacifico Sul. 

O movimento do transporte das mercadorias entre o Brazil e o estrangeiro -é feito annuàlmente 
por 3 .179 navios, cuja arqueação elevou-se a 2.280.329 toneladas. Desta totalidade apenas são . bra-
zileiros 404 navios, com 175. 988 tonelada;s ; somi:na que está oom longe da verdadeira, pois, as nossas 
alfandegas fazem figurar o mesmo navio duas e mais vezes em suas estatísticas annuaes. 

Comparando as tabellas ns. 1 e 3 com as estatísticas das . outras nações, todo o bom brazileiro 
sentir-se-ha compungido á vista da enorme desproporção, que existe entre a nossa e a marinha es-
trangeira. 

Em 1880 o numero de navios mercantes na Inglaterra era de 25.884, a que se deve acrescentar 
12. 201 pertencentes ás colonias inglezas . 

Em 1851 a tonelagem dos nav:ios de vela inglezes era de 3. 347.000, e em 1880 chegou a 
6 .. 574.000. 

_ No mesmo periodo, o numero dos navios a vapor tomou proporções consideraveis, subindo de 
167.378 toneladas a 2. 723.000, em 188 i. 

Em i de Janeiro de 1880, a marinha mercante do reino da Italia constava de 7. 910 embarcações 
de vela, arqueando 933.706 toneladas, e de 151 a vapor, com a força de 24.677 cavallos, e a arqueação 
de 72. 666 toneladas. 

No começo de 18,78 a marinha allemã possuía 4.805 navios com 1.117.933 toneladas, dos quaes 
335 eram a vapor e mediam 183.379 toneladas, emq uanto que em 1879 o estado da marinha mi!lrcante 
austriaca era de 787 embarca.c;ões com 327.789 toneladas; a Russia, emfim, em 1876 tinha 1. 785 navios 
de vela com a capacidade de 391.000 toneladas e 148 vapores com 106.000 tonelada15. 

A respeito dos Estados-Unidos, o Sr. Brassey falia em 3.037 navios occupados no commercio 
internacional, arqueando 1.6-29.047 toneladas, dos quaes 576 são a vapor, contendo 335-.000 toneladas. 

A lei de 9 de Setembro de 1862, ampliada depois pelo Decreto' da 27 de Março de 1866, lançou, 
contra a espectativa dos illustres estadistas, que as promulgaram, o pavor no seio de uma industria, 
que vivia , mas, que, desde então, tem arrastado uma existencia por de mais penosa e affiictiva, achan- · 
do-se condemnada a perecer, si os poderes publicos não foren:i' e~ seu auxilio. 
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O valor das mercadorias transportadas por cabotagem nos exercícios de 1860 a 1865, elevou-se a 
200:183$, e no primeiro quinquennio, depois ela promulgação do Decreto de 1866, a somma official 
das mercadorias_ transportadas por cabotagem foi de 256:118$, superior de 56:935$ á anterior. 
O augmento do commercio marítimo de cabotagem foi r ealizado por navios estrangeiros, qne transpor-
taram 30, 86 °/o de mercadorias, o que denota decrescimento da cabotagem nacional, 

. O quadro n. 11 dá as entradas e sahidas dos navios, que se empregaram no transporte elas mercaM 
dorias nacionaes e estrangeiras, ele umas para ontras províncias, no q ninquennio de 1865 - 1870 o Pela 
inspecção elo quadro se vê a grande importancia do commercio de cabotagem nacional naquella época, 
pois, as viagens realizadas pelos navios estrangeiros estiveram para os nacionaes na relação de 1: 9,6, 
e a tonelagem de 1 :5o 

A pouco e pouco a bandeira estrangeira se foi assenhoreando de nosso commercio marítimo, hoje 
feito quasi exclnsivamente por ella, o qne se póde averiguat• pelo quadro no 30 . 

Ji em 1871 era palpavel esta decadencia, pois, diversos negociantes e armadores fizeram uma re-
presentação ao Parlamento,, pedindo a revogação do Decreto de 27 de Março de 18q6, visto ter acarre-
tado graves prejuízos á nà.vegação nacional e ás industrias correlatas. 

A Commissão da Praça do_ Commercio, encarregada pelo Governo, de dar parecer sobre a repre-
sentação dos 'armadores, diz entre muitas cousas o seguinte : '- Que sem desconhecer a ver acidade dos 
factos allegados pelos peticionarias entendia dever-se tomar uma medida que sem res tabelecer o mo-
nopolio do commercio de cabotagem á bandeira nacional, se fizesse com que os peticionarias fossem 
pelo Governo c·ollocados em condições igt,aes à do s estrangeiros . 

Este parecer de uma commissão. importante, no seio da qual ha muitos estrangeiros, é preciso . por 
sua franqueza :·. em toda a parte do mundo o estrangeiro luta para ser collocado em igualdade de cir-
cumstancias com o nacional. No nosso Brazil é o nacional que precisa que o Governo o colloque em 
condições iguaes ás do estrangeiro ! 

Este facto é unico na historia economica de um paiz, que tem direito a se collocar em posição in-
dependente e mesmo exceder ás outras nações marítimas e commerciaes . 

Estamos convencidos de que este tristíssimo phenomeno provém do desejo, aliás louvavel, de que se 
acham imbuídos os nossos estadistas , de imitar os paizes mais adiantados , sem attenclerem ás circum" 
stan,.cias em que se acha o Brazil. 

Não se lembram, porém, que esses pa.izes, para chegaren:J, ao ponto em que estão, tiveram de man-
ter em seu seio, á custa de sacri:ficios, monop~lios muitas vezes odiosos, mas que foram os principaes 
motores de seu desenvolvimento material. 

Bem longe está de> nossos animos aconselhar o r egimen do monopolio em nosso paiz ; mas sim 
mostrar que uma nação nova, co~o a nossa, deve aproveitar da ,experiencia das outras sómente aquillo 
que se coaduna mais com a sua esphera de acção, e com a indole de seus filhos. 

Acreditamos não ser aqui descabido um pequeno historico dos acontecimentos, que ti-
veram logar na Inglaterra , quando Robert Peel propoz na camara dos communs a liberdade de 
cabotagem. 

Foi nessa occasião que perguntaram á lord Brougham, contrario á idéa, porque era que elle, 
amigo da liberdade de commercio, estava do lado opposto : - Porque, respondeu elle, não faço entrar 
na liberdade do commercio uma medida, que aniquila as bases da grandeza, da segurança e prosperi-
dade da Grau-Bretanha. 

A tonelagem de então da marinha mercante ingleza era ele 3 o 800 o 000 toneladas, isto é, represen-
tava só por si 48 .0 /o da marinhà. de todo o mundo, somma imponente, .que mostra quanto estava longe 
de temer a concurrencia estrangeira ; não obstante, immensa grita se levantou, quando se tratou de 
franquear os por tos inglezes i cabotagem estrangeira. 

O bill de 1848 passou com difficuldade nas duas casas do Parlamento o Na camara dos communs foi 
nomeada uma commissão de 15 membros, afim de proceder a um inquerito, apresentando, depois de 
grande estudo, um parecer em que vinham 8.600 questões sobre o assumpto ! ! 

O Ministerio de ent~o, composto' na sua totalidade de estadistas os mais eminentes da. Grau-Breta-
nha, envidou todos os esforços para que o bill passasse, o que só conseguiu depois de ter feito questão 
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de gabinete, e isso mesmo por 275 votos contra 214 da camara dos communs, e por 10 n'um total de 
336 na camara dos Lords ! 

Isto aconteceu na Inglaterra onde a liberdade de cabotagem tinha um fim pratico, unicamente util 
a . e lia, que neces~itava, com o engodo de uma r eciprocidade inteiramente nominal, ala1·gar a espherà· 
de sua actividade maritiJ:IIla e commercial, .obtendo o serviço de cabotagem· em todas as nações mariti• 
mas. 

No Brazil, a discussão ela Lei de 9 de Setembro ele 1862, e a expedição elos Decretos de 21 de Março 
de 1866 e i1 ele Abril de 1874, devidos ao espírito de imitação dos que procUI;am apparentar um des- · 
envolvimento precoce, quasi nenhum abalo causaram, e a não ser os protestos logo abafados de dous 
ou tres patriotas, fo ram postos em Yigor sem nenhuma difficuldade !! 

Estes Decretos tão preconisados, elos quaes eram esperados gTancles bens, trouxeram unicamente 
prej uizos, hoje de difficil r emedio , em consequencia da á ise economica e social, por que está passando 
o paiz. 

Tiraram de nossos concidadãos aquillo, que, com emphase, chamou-se monopolio nacionai, para 
entregai-o á bandeira estrangeira, que ficou senhora · do' trafico em nossos portos e costas, c a cujas 
e::rigencias set,emos obrigados á submetter-nos, visto achar-se quasi extincta a nossa marinha mer-
cante. 

Q venerando Sr. Visconde dé Abaeté, quando 'ministro de estrangeiros, em 1854, previu este tri3te 
resultado, pois recusou a reciprocidade de cabotagem, que lhe oífereciá lord Palmerston, dizendo : - . 
Que o Brazil, paiz novo,_ não podia soffrer a concurrencia ingleza, que tinha alcançado poderio e 
r•iquezas á cust<J. de dons seculos de protecção á sua marinha. 

O sagaz estadista inglez encontrou assim um brazileiro distincto, que soube evitar o laço tão. fal-
lazmente armado á nossa credulidale. 

Poucos annos depois es:rueciamos esta resposta, qu3 encerrava um profundo conceito, e pro-
mulgamos os fataes decretos, que acabaram com a nossa marinha mercante. 

QUINTA PARTE 

·, _CONVÉM MANTER O REGIMEN EGONOMIGO ESTABELECIDO POR ESSES DECRETOS, OU R:EFORMAL-0 1 E GOMO 1 

Resposta 

. Infelizmente, no es tado em que hoje se acha a nossa marinha mercante, seria um erro economico e 
poli ti co reformarmos repentinamente. o regimen estabelecido pelos Decretos de 1866, 1873 e 1874. 

O nosso ser viço maritimo é feito quasi todo pela bandeira estrangeira, que supplan ta a nossa,. pela 
barateza ile seus freles, próveniente dos preços modicos de suas construcções, de suas tripolações e pela 
facilidade que tem no e::rercicio deste serviço, isenta, como se acha, das vistorias e pêas administra ti v às, 
a que está subordinada a bandeira nacional. 

Voltarmos repentinamente ao antigo estado, seria provocar uma crise no serviço de transportes ma~ 
ritimos, paralysar o movimento entre nossos portos, e dar um fundo golp e em nossos interesses e, espe-
cialmente, na renda publica, composta quasi toda dos impostos indirectos de nossas alfandegas e mesas 
de consulado, o que seria ainda augmentar os embaraços com que luta o Governo para satisfazer os 
seus compromissos. 

Além disto, a liberdade uma vez concedida, e à sombra da qual crearam-se direitos e interesses, 
difficilmente póde ser supprimida, sem suscitar r esistencias leg itimas. Tentar fazel-o, seda retrogradar · 
aos olhos do mundo, e collocarmo-nos em uma posição embaraçosa em relação ao elemento estrangeiro, 
de que precisâmos para desenvolvimento do paiz ; o qual poderia traduzir este facto como a manifestação 
de uma má vontade, que nã.o nos anima. 
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Ass-im, pois , aceitando o facto tal qual elle exis te ; ·tomando-o por ponto de partida pàra um novo 
regimen, yamos ver o que devemos fazer para conseguir que , ao lado dessa marinha estrangeira, que 
faz o serviço, possa subsis tir a marinh a nacional. 

-Nenhum paiz póde ter navegação propria sem tres elementos: capital, inclustria e população marítima; 
infelizmente, _podemos dizer que ac tualmente esses tr es predicados nos faltam, de modo que sem apoio 
~ão poderemos sustentar e muito menos fazer com que a marinha mercante nacional rivalise com a 
estrangeira ; é esse ponto de apoio que um governo patt·iotico eleve pr~porcionar á marinha nac:o nal. os 
capitaes no Brazi l são tímidos, e além disso muito desconfiados ; só se embarcam em em prezas de liqui-
dação promp ta e ganho seguro. 

Não sendo assim, procrrram de preferencia empregar-se em ·apolices ela divida publica , o que co n-
stitue um dos maiores empecilhos ao desenvolvimento material deste paiz. 

Muitos capitaes, que se acham nellas empatados , podiam estar girando, indo animar as industrias e 
os grandes commettimentos. . 

E' escusa :lo, pot•ém , bater-lhes á porta. São sm·dos, e invm·iavelmente respondem com uma negativa 
ás solicitações dos que pt·ecisam deste elemento indispensavel para a r ealização de uma idéa fecunda . 

A indusLria, vendo-se nesta atmo3phera de egoísmo, retrahe-se ou caminha lentamente; ella, como 
tudo na natureza, es tá suj eita ao meio em que exi ste; si es te fôr activo e emprehendedor, cresce e se 
desenvolve rapidamente ; si, pelo contrario, fàr retrogrado e rotineiro, definha e morre. 

E' o que' se dá entre nós e o que de ha muito é noto rio: torna-se, portanto, di:fficil aconselhar qual-
quer remedio contra um mal, que est:;í. na massa do saRgue de nossos concidadãos . 

Cabe ao Governo proporcionar taes vantagens á nossa marinha e industr ias co- relatas, que animem 
os capitaes a exploral-:ts , ajudando -as a progl'edit·; para isso é mister habilitar a marinha mercante a 
poder competi r com a estrangei l'a, e á proporção que ella se fór desenvolvendo , Íl' restringindo as re-
galias concedidas, de modo, a não ter srrperior idade sobre a noss::~; si assim praticar, fa rá com que a 
marinha nacional volte ao antigo estado, sem causar com isso o menor abalo , sem contestação e muito 
menos sem provocar r epresalias, por parte das outras nações. 

-O paiz está cançado de agitações estereis e de tentativas frrrstradas, - disse em 1862 o faUecido 
Dr. Tavares Bastos, campeão da liberdale de cabotagem; apezar destas palavras, aconselhamos ao go-
verno a que faça mais es ta tentativa em favor da marinha mercant'l nacional, porque , si fôr posta em 
execução com tac to e prudemcia , desde já asseguramos o S:lu benefico e brilhante · resultado . 

SÊXTA E SETIMA PARTES 

QUAES AS MED!UAS LEGISLATIVAS OU ADM! NISTR.-\.TIVAS NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO DO 

SERVIÇO DOS TRANSPORTES MAR!TIMOS E FLUVIAES ENTRE NÓS ? 
CONVEM ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECÇÃO Á MAR INHA MERCANTE NAC IONAL, E QUAES 'I 

Resposta 

Já manifes tamo> nosso pensamento a respúto deste quesito, nas respostas dadas aos anteriores. 
g • este tão claro, que agora só nos cumpre indicar as medidas de protecção, que a marinha mercante 
nacional reqúer, para não s uccumbir .complet:l.mente na luta desigua! , qrre est:l. sustentando com a ma-
dnha estrangúra. 

-Esta goza dos· mais amplos favores, quand:> o exercício de todas as indrrstrias no paiz, tanto por. 
nacionaes como por estrangeiros, está sujeito ao· pagamento de · impostos razoaveis .- Semelhante 
excepção á regra geral não tem justificação, e convem faze l-a desapparecer . Nosso fim deve ser co !locar· 
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a marinha estrangeira, que fizer a navegação de cabotagem no Brazil, em condições de igualdade com a 
mari-nha nacional. Tenha esta, nos premias que propomos, e nas isenções que indicamos, uma com-
pensação ás vantagens, que aquella 'goza por sua natureza, e que já enumeramos. 

Além disso, é justo que a marinha estrangeira concorra com parte proporcional do frete, que faz 
en;t noosos portos, para indemnização . das despezas necessarias ao seu melhoramento. Cada pharol 
que se illumina, cada pe:lra ou escolho, que se balisa, é uma facili:lade, que se ofl'erece á exploração de 
sua inJustria, uma garantia ao capital nella empregado, uma diminuição na quota de seguros, e por-
tanto, na despeZà do custeio. · 

Nas republic!l.s vizinhas, onde, como entre nós, se mantem a liberdade de cabotagem, a bandeira 
estrangeira está sujeita a impostos desta natureza, e nenhum vapor obtem privilegio de paquete, sem 
pagar uma patente, que se rEmova annualmente; devendo-se notar que é excessiva a contribuição da 
pharóes; por pertencerem estes a associações particulares, com direito de receber certa quantia por 
tonelada. 

Apezar disso, a navegação augmanta todos os annos, porque o que a attrahe é a abundancia de 
producção, a certeza ·de frete. 

Entre as medidas, que lembramos, umas servirão para anim,ar a navegação nacional de longo 
curso, outras para grande cabotagem, outras, finalmente, para tentar r esurgir a industria de construcção 
naval no paiz. Para conseguirmos algum resultado satisfactorio, é indispensavel attender a todas as 
necessidades, que, com verdadeiro sentimento, fomos obrigados a tornar patente . 

Fazei o que podeis, pois que acabamos de fazer o que devemos. 

MEDIDAS PROPOSTAS 

La Concessão de um premio annual de 5:000$ a todo o navio de vela nacional de 200 a 400 
toneladas, que Êzer, pelo menos, quatro viagens redondas por anuo ao Rio da Prata, sendo o capitão 
brazileiro, e metade da tripolação. 

2 . a Concessão de um premio a:O:nual de 10:000$ a todo o navio mercante nacional, que nas mesmas 
condições fizer duas viagens por anuo a qualquer dos portos da America do Norte, Pacifico, Europa;, 
Asia, Africa e Oceania . 

3. a. Concessão de um premio annual de 5 :000$ a todo o navio mercante nacional , de 200 toneladas 
para cima, que .nas mesmas condições empregar-se na grande cabotagem, efl:ectuando, porém, no mi-
nimo seis viagens redondas. 

4." Os navios mercantes nacionaes a vela ou a vapor não pagarão emolumentos aos consules bra-
zileiros, por certidões, manifestos, ou quaesquer outros serviços officiaes, e os agentes consulares remst-
terão ao thesouro a conta desses emolumentos, segundo a legislação vigente, para o thesouro lhes 
pagar essa importancia. 

5.a Os navios mercantes nacionaes, a vela ou a vapor, não pagarão emolumentos aos praticas das 
barras e portos. Estes remetterão, como os consules, as contas desses emolumentos ao thesouro devida-
mente visadas, para serem pagas. 

6."' Ficam r evogadas todas as taxas municipaes, provinciaes e geraes, sobre os navios mercantes 
nacionaes, sobre seus tripolantes, sobre o e:s:ercicio de sua industria. 

7 . a Os navios de constrttcção brazileira, possuídos por brazileiros, ou estrangeiros residentes no 
Imperio, e navegados com bandei~a nacional na fórma da legislação, que se estabelecer, serão isentos de 
quaesquer direitos de tonelagem. e pharóês, nos portos do Imperio. Esta isenção durará por 25 annos . 

S .a. Os navios pertencentes a mais de um proprietario só serão reputados nacionaes, para o. fim 
de gozarem os privilegias e favores inherentes a estes, quando o valor do casco for propriedade de 
brazileiro ou de estrangeiro residente no lmperio, e quando o capitão, e pelo menos metade da tl'i• 
polação, for nacio_nal. 
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9.a Deve ser gratuita a matricula dos marinheiros nacionaes. 
10. A Alfandega restituirá aos armadores e constructores os direitos, que cobrar sobre os artigos 

navaes e material de construcção, á vista de documentos, que provem o seu emprego no uso e construcção 
dos navios. A sua quantidade poder :i ser regula ::la em uma tabella afim .de evitar todo e qualquer 
abuso. 

11. No caso de ser• construido ou equipado no Brazil um navio deslinado á navegação de longo 
curso, ou entre portos nacionaes, e ser feito no seu todo ou em parte, de materiaes de producção bra-
zileira, o Governo fica autorizado a pagar ao constrvctor um premio igual aos direitos que teriam sido 
impostos sobre materiaes importados da mesm~ qualidade, comtanto que na parte r eferente ao ferro só 
se compute esse material preparado em chapas, barras e varas. 

12. As vistorias dos vapores nacionaes serão feitas de 6 em 6 mezes, e serão gratuitas. As 
vistor-ias dos navios de vela se farão de anno em anno, e tambem serão gratuitas. 

Os navios de vela estrangeiros e os vapores, que se empregarem effectivamente na navegação da 
grande e pequena càbotagem, serão sujeitos as mesmas vistorias, emquanto trabalharem nas a.guas 
territoriaes do Brazil. 

Exceptuam-se aquelles que, dentro do prazo de um anno, tiverem de voltar a. seus respectivos 
paizes; o que declararão com a necessaria antecipação. 

13. Fica e:xtensho á marinha mercante nacioll.al o favor· de isenção. do direito de transmissão de 
propriedade, de que gozam ·as companhias subvencionadas. 

14. Creação de escolas a e pilotagem em Santa Catharina, Bahia e Pará. 
15. Deve regularisar - se o imposto de pharóes, de modo que sua renda se eleve . 

. 16. Creação de um Codigo penal e disciplinar para a. marinha mercante nacional. 
17. Os vapores estrangeiros, para gozarem elos privilegias de paquetes nos portos do Bra.zil, 

solicitarão uma p-atente, por cuja concessão pagarão 1:000$ annualmente. 
18. Os vapores estrangeiros e as embarcações a vela, que receberem cargas em .nossos portos 

para o exterior, pagarão um imposto de 2 °/o sobre o producto do frete. 
19. Os navios estrangeiros que vierem empregar-se na cabotagem nacional pagarão 2$000 por 

tonelada de arqueação em cada viagem redonda, que effectuarem, ma,triculando-se para esse :fim nas 
capitanias de portos, e pagando direitos pal'a evitar contrabando, sobre todos os artigos que como 
sobresalentes ou munições navaes trou:xerem á bordo. 

20. Convém denunciar o tratado perpetuo corr;: a França, e celebrar outro em condiçõ3s equi-
tativas e vantajosas ao desenvolvimento do commercio e da navegação entre os dous paizes. 

21. Igualmente se deve cele_brar tratados de commercio e navegação com as Republicas do Rio da 
Prata, nos quaes se estipulem para os navios brazileiros, que entrarem nos seus portos, direitos de 
tonelagem, pharóes, ou outros quaesquer, igua·es aos que no Brazilpagáriam os navios elas ditas 
Republicas. 

22 . Finalmente, convém ai-ç.da auxiliar a creação de um estabelecimento bancil.rio de credito 
marl.timÓ, que tenha por fim : 

1. o Os emprestimos hypothecarios conforme a lei franceza de 10 de Dezembro de 1874. 
2. o Os emprestim_os privil egiados sobl'e os navios de marinha mercante, conforme o art. 468 do 

Cedigo elo Commercio, supprimindo-se a exigencia de escriptura publica. 
3. 0 Os emprestimos a grossa aventura em curso de viagem. Estes emprestimos poderão ser feitos 

sobre o casco do navio, sobre seus apparelhos, carregamento, frete, etc . 
4.o A compra, quer por convenções, qúer em -leilão, e para revender, de navios cle .marinha 

IUercante . 
5.o Os adiantamentos aos capitães de navios interessados no armamento e com garantia hypotha-

ca.ria sobre as partes que tiverem nos navios. 
6. o Os adiantamentos ·sobre conhecimentos. 
7.o Os adiantamentos sobre warrants. 
8. o Emfim, e geralmente todas as opera_ções marítimas, commerciaes e financeíras .. 
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OITAVA PARTE 

QUE INFLUENCIA TEM SOBRE ELLAS EXERCIDO O REGIMEN DE SUBVENÇÃO A EMPREZAS DE NAVEGAÇÃO . 

NACIONAL E ESTRANGEIRA ? 

R esposta 

E' indubitavel que. no meio dos destroços da marinha mercante nac ional ainda se mantem firme e 
se póde dizer mesmo prosper ,t, a marinha a vapor. · 

A explicação deste phenomeno está na protecção, que ella tem gozado do Estado, por meio das 
subvenções concedidas ás coJipanhias r egulares , que se acham estabelecidas para o Norte e para o Sul. 
do Imperio , e entre algumas províncias, ás quaes devem o commercio e a agric,ultm·a aso;;ignãlados 
serviços. 

Retirai estas subvenções e ella acompanhará a t rist·e sorte da marinha a vela, cujo3 ar madores se 
acham desanimados pela concurrencia da bandeira estrangeira . 

. Es ta. ass3rção prova- se cçm documentos authenticos, que podem ser facilmente consultados, quaes 
os balanços das companhias subvencionadas. 

A Companhia Brazileira de Navegação a Vapor, que faz o ser viço para o Norte do Imperio, tinha, 
ao apr esentar o seu ultimo balanço, em 27 de Setembro do anuo pass:J.do, a subvenção de 810 :000$ 
por anno. O lucro da navegação no 1° semestre fvi de 192:500$, e no 2° de igual quantia, 
total 385:000$, distribuídos em dous di vi :lendos por seus accionistas. 

Si a companhia não tiyesse aquella subvenção, seu prejuízo seria , em um anuo, de 425:000$, 
isto é, mais da decima parte de se u capital ! 

A Companhia Nacional de Navegação a. Vapor t em a seu cargo o s~r'vjço de varias linhas. 
A de Mato Grosso tem a subvenção de 300:000$; a r enda liquida no setimo anuo foi de 89 :276$160, 

o que indica um de(icitde 210:023$840; no oitavo anuo a renda liquida atlingiu a 149:942$760, o que 
ainda rept:esenta um de(icit de 150: 057$240. 

Convém observar que n esse lucro liquido não se acham con templadas as despezas de administração 
central da companhia, repartidas proporcionalmente por todas as linha~ . 

Esta companhia, cuja sübvenção total era, antes de augmentar seu serviço com mais t res viagens 
na linha do Sul, e cujoo;; r esultados ainda não se póde ftpreciar, de 540:000$, dividiu por 
seus accionis tas , no prim _iro semestre do oitavo annJ, 100:000$, e, no segundo , 150 :000$ , 
tótal250:000$ ; si não di spozesse daq uella subvenção, seu prejuízo seria de 290: 000$ , em cada anuo, 
isto é, cerca de um setimo de se u capital. 

A companhia do Amazonas, que recebe uma subvenção de 480": 000$ é um<t das mais prosper2,s ; 
nin guem desconhece o notavel incremento, levado pela navegação a vapor subvencionada, ao riquíssimo 
valle do Amazonas . Em 1861 os seus beneficios já eram notaveis ; eis o que reza um do s annexos ao 
Relatorio do Ministerio da Agricultura daquella época : -Recebe esta companhia (a do Amazo nas) uma 
subvenção de 612:000$ por annu . E' notavel o crescimento que teve a ren:la. geral da província · do 
Pará, depois que começou a funccionar esta companhia : no quinquennio anterior á inauguração do 
serviço da companhia a média da renda geral do Pará era de 667:000$, e no quinquennio posterior 
ella chegou a 1.-376:000$, o qué mo3tra que a despeza, -que o Governo faz com a subvenção, volta 
outra vez para o thesouro, convertida em receita g eral, dentro do mesmo anuo, e com um juro não 
pequeno . 

E' esta uma das provas mais concludentes da grande importancia das vias de transporte fluvial, e 
que mostra que o Governo não deve atemorisar-se ante despezas desta Ratureza, porque são elhs conve-
nientemente productivas . 
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Sete anuos depois, lê-se o s eguint~ , no Relatorio do Presidente da Companhia do Amazonas:- ... a 
receita -e o valor dos generos import<J.dos nos tt·es quinquennios decorridos de 1853 a 1867 foram os 
seguintes : 

Annos Fretes 

1853 12:855$182 
1854 26:094$342 
1855 47:083$386 
1856 62:483$283 
1857 76:235$512 

-- - -
lO quinquennio 225:651$605 

1858 98:330$351 
1859 102:114$543 
1860 201:186$400 
1861 184:827$515 
1862 177:527$554 

- .--
2o dito 763:986$363 

1863 223 ·253$979 
1864 224:377$965 
1865 276:024$936 
1866 298:930$855 
1867 421:318$692 

- - --
3o dito 1.443:006$427 

Passagens 

31:350$039 
31:861$760 
56:059$563 
54:897$314 
67:426$317 

- --
232:295$593 

57 :790$317 
57:411$257 
84:078$076 
76:208$318 
75:786$456 
---

351 :274$424 

84:295$384 
111:220$705 
149:722$715 
111:075$260 
151:489$085 
---
607:703$149 

Total 

44:205$221 
58:596$102 

173:742$949 
117:380$587 
143:661$829 

457:947$288 

156: 120$668 
159:525$800 
285:264$476 
261:035$833 
253: 314$010 

1.115:260$787 

307:549$363 
335:598$670 
425:747$651 
410:006$115 
572:807$777 

2. 05 i : 709$576 

Comparae o augmento ascendente da renda proveni•mte de ft·etes e passagens nos tres quinq uen-
nios, e achareis : 

f o quinquenni.o, total. .................... .. .. . .... . 
)} }} ...... .. ..... .. .............. .. 
}} }} ............................ .. 

Somma ... . •.• . ...•............ 

457:957$288 
1.115:260$787 
2.051:709$576 

3.624 :917$651 

Nos mesmos tres quinquennios o valor provavel dos productos importados e exportados pelos ~apores 
da companhia, é como se segue : 

1"' linha, importação .......... . .............. . ....... . 
~ Perú.... . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .... . . 

2" linha/ Litoral brazileiro ...... . ................ . .. . 
3a linha •........................ . . .•............. . ... 
4a linha . . ...•.... · .... . . . .. · .... ···.·····.· . .. · . . .. . 
;a linha .... . . . . . 

Total da importação . . ..•.... . ..... . 
50 

3.458:105$580 
1.659:430$000 

24.029:498$960 

5.117:535$580 
i. 447:954$070 
1.184:682$390 

573:735$100 

32.293:406$100 
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i .. linha, exportação . ..... . .....••.•.. . . ....... . ....• 
. ~Peru . .. ... .. . . •... .. . .. ..•.....•. .•. .. ... . . 

2
a hnb.a/ Litoral brazileiro .. .. ... ... ..... ... . .... · . · .. 

3" linha . ... . ........... : ..... ... .•..... .. . ..•..... . 
4"' li nha .•.. . ... .. ..... . . ........ . ..... ..•... ... . ... 
7"' linha ..........................•.... • .. .. . ······· · 

Total da exportação . . ...•........... 

Estes totaes, a saber : 

Importação ............ .. ... . 
Exportação ................. . 

4 .917:584$000 
1 .737:636$470 

32.293:406$100 
33.351 :489 070 

21.062:040$470 

6.655:220$470 
2.268:288$030 
2. 937: 194$200 

339:745$900 

33 .351:489 070 

produzem um movimento de 65.544:895$170 em todo esse período, ou uma média de 4 . 369:660$678 por 
a.nno e por quinquennio de 21 .848:268$390 . 

Este:;; algarismos faliam linguagem irresistivel. 
O total da receita do trafico da Companhia do Amazonas em 1881 foi de 1. 843:496$283 ou mais 

451:729$929 do que em 1880 . O quadro n. 12, tirado do Relatorio do Ministerio da Agricultura do anno 
passado, da o numero de passageiros, assim como as differeuças parJ. mais e para menos em 1881. 

Estes fac tos provam a necessidade de manter-se o regimen das subvenções as Companhias de nave-
gação a vapor, como o unico meio de sustental-a.s e desenvolver ra.pidamen te o commercio interprovincial. 

Podemos hoje proclamar a. vi talidade da marinha nacional a vapor, g raças a esta protecção justa, 
que não é senão um onus nominal para o Estado, pois, a somma de 3:265$600 gasta com este serviço, 
representa. uma desp ()za · reproductiva , que reverte ao Thesouro indirectamente, pelo pagamento de 
direitos dos generos de importação e exportação ; pelo augmento das transacções, pelo desenvolvimento 
do commercio e da agricultura, e pelo augmea to _da riqueza publica. Além disso, fica no paiz o pro-
dueto do freie do t rafico, operado por essa navegação. 

A marinha a. vapor acha- se hoje muito bem representada, segundo demonstram os quadros ns . 13-
a. 19 do material das diversas companhias; dispondo assim o Governo de uma fro ta de transportes, 
promptos para qualquer movimento de fo rças, que a. desaffronta da honra nacional, ou a manutenção da 
integridade do Imperio exigir, em um momento dado, sem necessidade de occupar-se da creação dessa 
frota, e sua conservação, o que e:úgiria. grande capital. 

Quasi todos os paizes marítimos subvencionam companhias a vapor nacionaes, para terem, em 
caso -de guerra, transportes e cruzadores rapidos. Na guerra de 1877 entre a Russia e a Turquia, a 
Russia desejando armar uma esquadra no mar Negro, lanço u mão dos vapores mercantes subvencio-
nados; dezenove p<~quetes foram armados para esse set·vÍço, e quatro dos maiores r eceberam canhões de· 
grande calibre, sendo depois enviados a cruzar. Os seus nomes e dimensões eram os seguintes : 

Nome5 Tonelagem Comprimento Poças i\:!orteiros 

Russia 4.200 280 pés 10 2 
V esta 1.800 !30 )) 4 5 
Valdemir 1.600 160 )) 4 4 
Gran-duc Constantino 1.480 160 )) 4 4 

Elles prestaram grandes serviços, e desde então a Russia augmentou a subvenção á sua marinha 
a vapor, creando um regulamento especial pelo qual ella é hoje regida. 

A Inglaterra dá grandes subvenções, não só ás companhias de vapores, como aos estabelecimentos-
de construcção naval, e no orçamento proposto, na actual sessão, se vê que foi pedida a quantia de 
f 706.000 para subvencionar o serviço de paquete3, quantia equivalente, pouco mais ou menos, á 
8.000:000$, ao cambio actual. 
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As subvenções e pi·emios, dados presentemente pela França aos seus navios, são enormes ; si as 
subvenções e premios inglezes fossem iguaes, teria a Ing laterra de pagar, sómente aos grandes navios, 
750.000 librás sterlinas. 

Acabai tambem com a marinha a vapor, diminuindo ou supprimindo as subvenções, como sem 
estudo se tem reclamado algumas vezes, e ficará então o paiz inteiramente a mercê do estrangeiro, 
tirando-se ao brazileiro mais um ramo de industria., mais uma profissão, em que póde e:tercer a sua 
actividade; em que póde ganhar uma honesta subsistencia. Fechando-se-lhe mais esta porta do tra-
balho, restar-lhe-ha um unico recurso, o dos empregos publicos, creando-se deste modo um povo sem 
estimulo, enervado sempre, humilde pelo habito de solicitar, incapaz de comprehender os seus direi tos e 
de elevar a sua patria. 

Entt·etanto, é uma aspiração patriotica reduz.ir esta, como outras despeza~ , de modo a podermos ter 
orçamentos verdadeiros, ~;em de fic its, n em desorganização de serviços necessarios. Este fi m se póde 
conseguir, si o Governo, abandonando seu systema de contratos a prazo curto para a navegação a 
vapor" subvencionada, adoptar o principio seguido por todas as naçõ2s marítimas, flUe estabeleceram o 
de quinze annos, como o termo regular para a exploração de um serviço desta natureza, tendo em vista 
que os vapores, construidos de aço ou de ferro, têm uma duração de 20 a 25 annos, offerecendo todas as 
garantias de segurança para a navegação, uma vez que sejam bem cuidados, e fazendo-se em tempo a 
substituição da> caldeiras, parte a mais perivel delles. 

O serviço de navegação entre nós é muito caro. Primeiramente temos a despeza de carvão, que é 
extraordinaria. 

Cada tonelada custa de 22 a 25$000 no porto do Rio de Janeiro, 34$000 em Santa Catharina, 40$000 
no Rio Grande do Sul, emquanto que na Inglaterra custa apenas 11 shellings, menos de 6$000 ! 

Em Commbá uma tonelada de carvão custa á companhia nacional 90$LOO, em Assumpção 44$000, 
em La Paz 38$000 e em Montevidéo 26$000. Vem depois 03 gastos de conservações d1 casco e de repara-
ção das machinas, que não podem ser supprimidos e que representam u ma grande verba de despeza. 
Além disso a quota de seguros, que ó de 4 1/2 a 5°/o sobre o capital, aboorve uma parte immensa da 
subvenção. A companhia brazileira tem de subvenção actualmente 719: 000$ , e paga de seg uros pelo 
menos 200:000$; a companhia nacional tem 690:000 "" e deve pagar 144:000$000. 

Os contratos por cinco annos, como se fazem entre nós, podendo durar mais cinco, si as duaa 
partes contratantes não o denunciarem com 90 dias de antecedencia, não offerecem sufficien te garantia 
ao capital valioso, empregado neste ramo de serviço, tão vou co remunerado. O primeiro termo é muito 
.curto, e o segundo muito incerto, attendendo-se á instabilidade de nossos governos, e á fJ lta de tradição 
na administração do Estado. Basta que, no dia fatal, em que se tem de decidir tão vital questão para 
uma companhia, esteja na administração um ministro 'pouco p1·atico destes negocias, e facil em crer no 
que S3 diz entre nós, sem estudos, nem criterio sobre todos os assumptos, para que esses capitaes 
sejam inteiramente sacrificados, porque , o que vale um material, por mais im]Jortante que seja, sem 
applicação vantaj osa a dar-lhe ~ 

Este é o primeiro inconveniente dos contratos a prazo curto, que nenhuma vantagem offerecem ao-
Estado, nem ao publico. Afd.sta o capital da exploração de uma industria util ao paiz; e que póde tornar 
se fecunda para o mesmo capital. O segundo é augmentar o onus do Estado, pelo augmento imprescindível 
.da subvenção. 

Em um contrato de navegação por cinco annos, uma companhia previdente deveria pôr de lado, 
para fund:> de reserva, pelo meno3 12 °/o de seu capital, deduzido de seus lucros líquidos. Nenhuma o 
poderia fazer, sal vó si dispensasse a diotribuição de di vid mdos. 

Ordinariamente ellas estabelecem a taxa de 5 °/o, para fundo de reserva, a qual, embora insuffic.iente 
para a reproducção do capital, mes~o no prazo de 10 annos, absorvem, não obst8nte, grande parte doa 
lucros líquidos, deixando destes uma parcella pequem. para dividendos. Torna-se assim necessaria uma 
-subvenção maior, p3.ra fazer face a esta previdente medida. 

Ao conb·ario, sendo o prazo d 3stes contratos de 15 annos, bastaria reservar 21/2 °/o todos os annos, 
para que a reproducção do capital ficasse assegurada. Então, não só o capital reputaria bom emprego 
:associar-se á e:tecução delles, como o Estado poderia obter das companhias actue.es, renovando se-us 
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contratos por a·1uelles prazos, uma reducção 'nas subvenções, que não estamos longe de avaliar em 
cerca de 200:000$ pol' anno; ou o estabelecim'lnto gratuito de novas linhas, que iriam levar a vida 
e a animação a localidades, que hoje vegetam por falta de meios de communicação accelerada. 

Esta economia em uma só verba; os impostos sobre os pac1uetes estrangeiros, que se deve.n esta-
belecer; sobre os fretes dos navios estrangeiros, que fazem a cabotagem em nossa costa, poderia con-
stitui!" o serviço de uma divida contrahiJa especialmente para melhoramento da navegação de nossos 
riàs; para melhoramento dos portos, para abertura de r.anaes, melhoi"amento elas communicações 
interiores, etc. 

Suppondo que tal V3rba at tingisse a 800:000$, representaria e !la a quantia sufficiente para juros 
e amortização ele 12.000:000$; com os quaes pode riamos começar a dar grande impulso a es tes me-
lhoramentos, sob cuja inflLlencia o progresso elo interior do paiz, e o augmento de riqueza publica teriam 
grande desenvolvimento. 

Eis como, sem accrescimo de despeza e sem vBxame para o commercio, se poderia realizar vastos set·-
viços, e a execução de um plano grandioso, igual ao que teve em vista Napoleão I, LJuando dirigiu ao 
seu ministro do interior Mr. de CL·etet a celebre carta datada de Fontainebleau, em 14 de Novembro 
de 1807, medida a cujo impulso deve hoje a França a importante rêde de communicações fluviaes, que 
completam o seu admiravel systema de viaçã J ferrea, a que . tambem se deve attribuir a sna espantosa 
prosperidade e riqueza, não obstante as grandes commoções por que tem passado. 

Mas nós não formamos plano para nada; cada ministl'o qu8 entra tmz sua idéa , seu pensamento, 
e como as mudanças são frequentes reina a incerteza em todos O> ramos da administração, destruindo 
uns o que fizeram outros. Em um paiz em que impera semelhante regimen o progrelsO é vacillante; 
porque a confiança é nul!a. 

Temos concluído nossa espinhosa tarefa . 
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QUADRO N. 1 
Navios mercantes, de guerra e vapores, entrados no porto do Rio de Janeiro 

durante os annos de 1821 a 1837 
rn 

I o 
Q) ;:l 1':1 a F-t .~ Q) ;:::> rn ..... 
F-t rn Q) ol o fl1 Q) Q) "' ..., 

"' 
..... H 1':1 ol rn rn Q) Q) rn rn cn rn p. Q) 1':1 

ANNOS Q) ;:l ol 
N o o Q) Q) o o rn 
Q) 1':1 rn tn o' "' •O l=lrn F-t rn o F-t 
;:l rn ol Q) F-t F-t Q) 

~ ..... o o o o "' til <O .... o 
Q) F-t ro p. tn Q) Q) ;:l 1':1 rn rn +';,., 

;:l "' .... o ,o rn a ol ~=~ro ..... ..., .... 
F-t o <(! ro o .... 

;:l F-t ..., Q) 
Q) 1':1 s o ro ..... tn p. <O Q);:l "' ..., -;;; ..... o h tn s i ro Q) 1':1 ..... ..... rn F-t etn ro rn ..., 

o 1':1 F-t ro ;:l .... o Q) "' ro F-t "' ;:l o p... H «1 rz. ::r: cn A ::r: fl1 ::r: cn «1 fl1 A «1 E-i 

182i ..•....... . 124 i92 õi 34 4 i~ 2 H .... i 6 ...... . ... 2 .... 4~5 

i 822 ........... 98 i84 73 35 5 i9 5 14 ... . .... 3 2 1 . ... i 438 

1.823 .... . ..... 36 2H 76 i5 9 ~4 :lO 17 .... ... . 2 ...... 5 1 . ... 396 

1824 .. .. ....... iO 243 i20 32 i 5 25 24 21. ... . ... . 6 2 i5 3 .... 5!7 

1825 ........... 5 2l.O 86 28 i9 23 26 i9 • ~ o o .... i 5 26 5 .... 453 

1826 . •.....••.. 17 166 i08 42 20 8 i6 20 .... .... 2 ...... . 6 3 3 4.08 

!827. ········ 5i 2H i36 l!5 i4 24 3 23 .... ... . i2 ...... 5 3 9 528 
i 

1828 .•.. .•.•• . • 39 260 14\J 39 16 l.3 5 27 .... 5 19 ······ 4 4 6 58 i 

i829 .. . •......• 40 2i9 i24 43 i 5 221 18 22 .... 8 24 25 i . 7 9 57 i 

1830 •.•.•.•..•. 64 201 1.25 28 i9 
201 

H 8 .... 3 i9 43 2 5 7 ·' 55~ 

183!. .......... 5i 259 1.40 23 28 2i H 6 .... 3 23 25 i2 2 l.9 5i0 

i832 .•. . . .. .•.. 42 !78 iH 17 23 27 ; 4 9 9 6 28 19 21 ..... 25 506 

i833 ........... 32 207 l.67 17 29 i5 21 4 5 8 25 i3 16 3 23 58 i 

!836... ......... 43 i82 H8 29 36 22 20 l.O 6 7 50 8 i!l 3 9 566 

i 835 ........... 38 i70 i36 36 29 21'S 27 6 8 6 39 18 i8 2 4 597 

1836 ....•...•.• 82 139 10~ 42 33 !.8 18 23 9 15 40 3l. .... i6 . ... 569 

i837 ..•.. ••.••• iOO HO 80 68 35 12 12 i2 i5 26 14 55 54 30 70 693 
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QUADRO N. 2 
Dos navws sahiclos elo porto de Cette com destino ao Brazil, ele 1819 a 1838 

NUMERO DE NAVIOS TONELAGEM DOS NAVIOS 

ANNOS .A - - -- ~ 

Francezes Estran::Jeiros Francezes Estrangeiros 

1.819 ................ ···················· 2 ..................... 404 

1.820 . . . ..•..••.••••• 3 ~ 704 768 

1.821. . . ............. 2 4 547 68~ 

1.822 ........... ··•·• ....................... i ···················· 163 

1823 ... .. ... .. .... . . 1 8 2HS L466 

1.824 .... . •. .•. ....•• 2 H 319 2.23Õ 

1825 .............. 3 õ 79~ 1..371 

1.826 .............. .. 2 2 413 261. 

1.827 ••..•..••. " .••.. 2 5 448 793 

1828 .... . ........... 18 29 3.729 4.743 

1.829 ................ 6 37 1.413 7.222 

1830 ............ . ... ... ................. 27 ···················· 4.õ49 

!831 •..•• .• •• .• •..•• 3 9 õ91 Lli70 

!.832 . . •.. . ••......•. 7 33 U.õt 6.450 

! 833 . ............. : . 15 46 3.21.2 9.50õ 

1834 ....•••......... 17 29 3.õi4 6.3õ0 

1.831> .. . •.......•... . 7 33 L4õ0 7.727 
' :1836 ..••••..•. . .•... 10 39 1.976 8.893 

!837 ................ 9 7 1..996 1.661. 

1.838 .....•...••••••• 3 :18 627 3.061. 

Total. ...... HO 339 23.1.02 69.776 



QUADRO N. 3 
Tabella dem onstrativa da navegação de longo curso em todo o Imperio durante os annos financeiros abaixo declarados 

-~-

I ENTRADAS SAHIDAS I 

' 

NACIONAES ESTRANGEIROS NACIONAES ESTRANGEIROS 

EXERCI CIOS NAVIOS TONELAGEM EQU IPAGEM NAV I OS TONELAGEJ'I EQUIPAGEM l XERCICJOS NAVIOS TONELAGEM EQUIPAGEM NA V lOS TONELAGEM EQUIPAGEM I 

I 
{81,5-!8'·6 835 261.613 8 .350 !.621, 372.420 16.21,0 18ó.5-{8ó6 808 253.H5 8.080 i. 781, 1,89 .224 {7 ' 840 
1.846- !847 219 26.585 2.100 2.072 579.321, 20 .070 1~46-181,7 1.64 1.4 .903 1.61,0 I. 959 51.3.333 1.9.950 
1.847-181·8 31,2 41,,860 3. 1,20 2.019 529.013 20 .! 90 t8o.7 -181,8 ~85 28.073 2.850 2.108 522 .588 28.500 
1rl48-184.9 273 43.862 2 .730 2.545 728.343 25.1·50 !848- 1849 242 3L814 2.1•20 2. 583 716.491 25.830 
1.8ó9-!8~· 0 177 '•0.1.96 !.770 2.67! 812.089 26.710 !849-1850 1.2! 25.367 L 22i 2.539 761.826 25.390 I 
1850- 185 1 H7 2ó. "63 !.!70 2.198 720.773 2L980 1850-!851 8! 15.H17 810 i R64 586.02! !8 .61.0 
!.H51- I>i52 117 23.0.1, i. 669 2.481> 82:.1.050 29 .968 1851-'1852 ! 13 2 1. 506 1..380 2.1.69 8'•1•.039 28.665 i 
1852-1853 !-18 2~. ~21 i,l,êí2 2.292 730.77'• ~5 . t)/~5 !852- 1.853 1.25 22. 9Yi i ,1,78 !.996 7t1 9.470 22.505 i 
1853-!8'í/, 159 33.552 l.863 2.063 675.385 25.091, 1 ~53-1854 !44 32 .635 :1.697 2 .01,8 696.:277 2ó . 781,. 
1850--1 855 i 33 ~-1.521 l.6H 2 .423 759. ~99 28. 61>1 :1854-·1855 H.'J. 33 ~ 92'2 {. 737 2.2~3 825.705 2õ. 705 
1855-iR56 316 32.688 2 .078 2 .3 13 8'1! .51•7 28 .005 :1855--:1856 239 38 . H 2 :l.99J 2.335 871,.696 28 . :168 
i801í-1857 450 35. b29 2.367 2 . t.O'• 853.53ll 2Y .ti36 !856-1857 2l:l 30.6:1 5 i. b78 2.1 .. 59 933.127 29 . !1.8 
1857- i8>8 371. 32.i67 !..897 2.5:12 883 .-172 30 .021,. 1857-1858 270 27.272 :1. 426 2 .5~9 924.i44 28.03'1 
1858-185~ 374 28. 4!.7 1..556 2.706 928.507 ~0.202 18'i8-:1859 248 32.69:1 1.635 2 .6H 985 .306 30 .307 
!859- 1860 449 27 .5i4 1. 711, 2.536 888.972 29.2US 1.859- 1860 :1!,.3 25.469 i. 257 2 .449 i.O·l 9 ~ >l36 35.562 
1.860-1861. 325 28.6·10 !.638 2.523 980.979 37.138 !860-:1861 298 29.773 1.677 2.463 1.023.402 41 .:158 
!86:1- 1862 :190 :1:1.308 :1.719 2 .572 909.936 /J.{.5/1.2 i861-iR62 :126 29. -!29 i. 365 2.550 1.055 .800 40.994 
!862- -1863 400 1,.2.695 2.731 2.664 903.518 43.578 1862-1863 !77 41.2 16 2.1V9 2 .576 1 .006.203 37.281 
i863-i864 377 62.236 3.91,8 2.1.06 844.339 36.762 !863-1861• 376 47,1,61 2 .859 2.855 !.208.320 4i.867 
i864--1865 169 38.31,7 i.892 2. 953 !..009.088 43 .630 1864-:1865 i79 45.71,2 2 .033 3 .067 {.289.\!23 42.791

• 

1.865-1866 1.66 1,3·. 739 i. 870 3.231, i . 1.86 .1,59 51.781,. i865-·l866 !7! 46.669 {.991, 3.228 LH3.383 1,3.657 
1.866-1.867 221. 38 .519 i.867 3 .2!5 1.2>7 ,1,71 50.309 1866-!867 131, 29.908 1.371 2.8 '>7 !. 219.03> 37 .09'• 
i867-l868 H3 27 .37! :1..075 3 .281 !.280.660 52. 150 1.867-1868 6~ !8.733 778 3.il7 !..392.9!4 4t..650 
1868-!869 !52 28.876 1. 203 3.619 i . 366.876 54.791 1.868- 1.869 i45 24.521 !.. ·l4'• 3.064 !..510.007 50. 348 
1.869-1.870 1)2 28.71.'> 1.Hl8 3.364 :t.m.o83 52.217 iR69-1870 H-i 2'' 6i2 1. 234 2.902 I .437 .1•73 50.214 
1870-!871 1.96 1,7 .68i 1.866 3.285 i.t.85 .816 60.872 i870-1871. 129 34 .. 66 1 1. 265 2 .919 i. 7H2 .H9 56 679 
1R7I-1 R72 1,15 159.838 6.407 3 .321 i. 763 .84ô 62.893 i87i-i872 398 !25 . 928 5 649 8.5n 3. !29.850 {8:1. 700 
1.872-!873 i9'> 78.798 3.:158 6.1.03 2.095.!11.0 :190 .571 1872-1873 220 6l.70l 2.889 4.798 2.74~ . 9!4 97 .34! 
iR73-1874 !53 29. 71,1, !..323 5.333 2 .78i. o34 i OI,, 779 :1873-1 871· 143 24.1,10 i.HO 6.685 3.939 .>82 i35 .520 
1871,-1875 :19H 1.27. i66 6.138 7 .s1,9 3.933.737 H7 .676 ! 874-!875 288 !.:12. 173 6.5!6 7.824 2.3M•.898 H6J,:l0 
1.875-1876 172 !.22. BOR 5 . 786 8.6>0 1,.0-10 .!21 191. . 27-1 18i5-!R7 6 1.93 131, .GS l 6 . 60U 7 .2)f .. 3.641.390 105.329 
iR76--IR77 160 104.675 3 . 962 7 . 991, 3. 024 .• 929 !70.!173 !876-·1877 !44 92.666 4.6li 6.54-1 2.06-1.6~4 72.961 
:1.877-!87K 391, 170.!íH 7. 6:17 5 .035 2.181.128 97. ·14·5 i877- 1R78 526 19).01,7 9. ·123 7 .424. 3.0õ7 386 70 . OiO 
1878-1879 398 1.87 .30 I !1.780 6' 15'. 2.34~ .Hi2 85.540 1R78·-1.879 385 173 .007 8. 751 8.543 3.06 1. 68'> 72. 96i 
187!-iRSO IdO 251 •. 800 10.600 7.982 2.2 1o.22o 79.n7 1879-•1880 395 191,,200 8.91,J 9.62\ 3.120.632 72.971, 
1880-1881 ········ ············ ·········· 8.057 2.530.624 82.536 :1880- -188! .. .. . ... . ........... ..... ..... 9.73~ 2.091.i58 70 . 075 

w m m 



QUADRO N. 4 

Tabella dos vasos construidos na cidade da Bahia no anuo de 18101 e das anilhas nostas nos estaleiros desde Janeiro até o lo de Março inclusive de 1811 
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QUALIDADES 

Navio . ..... . • . ... . .. 
Galera •. . ..•.. .. .... 

Ber~anÚ~ ·.::: :::::: 

Sumaca ..... .. ..... . 
:. .. ... ... ... . 

Escuna ............ . 

Navio. : :: : ::::::::: 
Galera .. . . . ..•. • •... 
Bergantim .. . .• . .... 

·········· Escuna ...... .. . ... . 

NOMES 

S . Gua!Lor • •. . ••. .. . 
DuaJtO Pacheco . •.•. 
Horcu los .. , . ...... . 
Victoda .. .• . . ....... 
Urania .... , ... . ... . 
Ocoano ... . .. . ...... . 

Boa Hora .. . ....... . 
Palajox • • . . .. . .•...• 
Vencedora ......... . 
Brilhante .. . .. .... . 
Luzi tania .. . .... . . •. 

Providencia .. . ..... . 
Marianna .. . .. . . . .. . 
Carlota .. . . . .. .... •. 
Minorva . ... . .. . . ... . 
Bom Caminhante .. . . 

Gondo dos Arcos (a). 
Roal João ... . ...... . 
Bom Fim ....... . •.. 
Novo Destino ••.. . .. 
Ulyssos ........... . . 
i:iant.'Aona .. . ....... . 
Yoloz .. ••....•.....• 
Rachol ...... . ..... . 

PROPRIETARIOS 

Gualtor Marti ns da Gosta. 
Manoel José do Mol io . 
Boaventura da Costa Dourado. 
José do Corquoira Lima. 
João Goncalvos da Matta . 
José Anto"nio Rodrigues Vianna . 

ilfanoel Gomos Corrêa. 
Antonio Estovos. 
Amaro Ribeiro Braga. 
Antonio Pin to Monteiro&: Comp . 
Vital Prudoocio. 

GONSTRUGTORES QUILHA LIMPA 

. .José da Costa Carvalho . .. . .. ...... . . . .. . !.36 palmos 
O mesmo ........ . .. . . .. .... . . . ..... .. . . iH 
J acintho Ri bei ro do Carvall•o •......••... H i 
José da Costa Carva lho............. . .. .. 96 
J acintho da Costa Carvalho .•..... • ... .•• 88 
O mesmo ........ . ..... . .... . ..... . . . . . . !.05 

JaGintho Riboi1·o do Carvalho . ... . ... . . . . 80 
O mesmo . ....... . .. . . .......... . .... . .. !Oi 
José da Costa Carvalho..... . ........... . 78 
O mesmo ......... . ........ ~... . ... . . . .. 8~ 
Jaci ntho Ribeiro do Carvalho.... . ..... .. 66 

Teocoto·coronel Ignacio Antunos Gui-
marãos. 

J osé da Silva Senna: 
Bernardo José Ferreira Barros. 
Adriano do A mujo Braga. 
Tononto·coronol l gnacio Antunes • 

Anto nio Jacintho Lopes. 
S. A. R. 
Joaquim José do Oliveira. 
Francisco J osé Fernandes Guimarães. 
João Joaquim da SilvtL Guimarães . 
Manoel Rodrigues do M acouo. 
João Joaquim da Silva Guimarães. 
Joaquim Xavier Villa Loono. 

g ~~~~~::::. ::::::::::::::::::: ::: ::: : ~g 
Jaci ntho da Costa Carva lho ... •.... . ... •. 130 
O mesmo . .•.•..... . . . .... . .• •.• • .•.. . . . H.O 
Jacintho Ribeiro do Carvalho .... . .... . .. 95 

O mesmo . . .. . . . ............. . ... .. . .. .. 90 
José da Costa Carvalho.... .. ........ . . . . 77 lf • 
O mesmo ... .. .... . ... . ........... . . ... . i06 
Jacintho da Gosta Carvalho .. . ....... • . • . 1.01. 
J acintho Ribeiro do Carval~o. . •• . • . . . . . 88 
O mesmo....... . .. . . . ........ . . . .. .. ... 76 . 
O mesmo .. . .. .. . . .. . ..... . ... . ......... 80 
José da Costa Carvalho. ... . ..... .. ..... . 84 

RECAPITULAÇÃO 

Navio ... • • • . . • • ....• 
Galeras • . •.. • .. • .. . 
Be rgantins •. . ... . . . 
Sumacas .. •••. . ..• • 
Escunas .... . ... ... . 

Somma ........ . 

Navio ..... . ... . . .. . 
Galera .• . •.. •. •• ..• · 
Borgantins ..•. • . • .. 
Escunas .. • .. • • ..• .. 

Somma • • .. . .. • . 

~ 
5 
2 
3 

l.3 

i 
i 
6 
3 

H 

(•) Roforiroi a seguinte anocdota: O constmctor Jacintho Ribeiro do Carvalho, que tanto tinha de habil em sua profissão , como de cégo em tudo mais, por occasião da construcção 
do brigue Conde dos Ar cos, mandou-lho o governador, quo ora o Condo dos Arcos, podir a competente nota; o ollo com toda a si mploza, dando a deste brigue, com as das ou tras embarcações quo 
estava construindo, declarou estar constmindo o briguc-Illm . c Exm. Sr. Conde dos A.rcos- , Senhorio, Anton io Jacintho Lopes,Qu ilha, etc, otc. 

,.,_ 
o o 
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QUADRO N. 6 
Fundição da Companhia de Navegação a Vapor do Maranhão 

. OFFICINAS OPERARIOS APRENDIZES TOTAL 

De machinas ..•••........................•... iO i7 27 

De caldeireiros de ferro .....•.. .. ..... , ...... 7 2 9 

De ferreiros ·················.················ 6 3 9 

De caldeireiros de cobre .• ..... . ...•. .. . ..•. 2 3 

De modeladores ..... ...... ....... ... ..... . . .. 3 4 

Da carpinteiros ....... .•.. ... .. ... .. .. • ...... 23 4 27 

o e calafates ································· 6 2 8 

56 3i 67 

QUADRO N. 7 
Pessoal das officinas da Companhia Pernambucana 

I " •o I I 
a ~ 

"O 

~ 

~ 
~ 

~ ~ 
~ 

~ "' 
o 

.~; e e "" e ~ 

I ~ 
o 

~ ~ .. -~ o ·o; ~ .. 
-~ 

o "õ 
.r:: .~ 5 d " ~ :: o o d o e .<1 "" "" "" "" "" :; 'ê ·;:;. ~ -~ "' ·;;; "' "' :;; o ~ " ., ._ ;,; e "' .d "" > "" .. o 3 """"' " .. 
"" -;; -;; -;; "' " "' ;.; c "' " ~ c3 "' "'" o 

><I o o o o ::E o < ~ ~ w < E-< 
'· 

I 1 I 
I 

I I I I I I I I I I I li 
1 5 

I 5 i 3 5 3 5 4 1 1 2 16 53 

QUADRO N. 8 
Pessoal das officinas do Visconde do Livramento 

~ g 
~ 

~ 

:§ "' ~ ~ 

" "' e :;; ,;: ·;:;. .:: -~ " !i e- - e "' ? 

" "' -;; o õ. o o o o ~ < E-< 

12 

I 
5 10 

I 
5 

I 
H 

I 
1,3 

51 
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QUADRO N. 9 
Mappa dos Estaleiros existentes no Rio de Janeiro em 1863 

PROPRIETARIOS ONDE SITUADOS OBSERVAÇÕES 

Manoel dos Santos ....... .. ........ .. . Largo da Prainha 2 Este estabelecimento occupa-se em con-

Francisco dos Santos Reis ..•.. ..... . .. 

Domingos Coelho da Silva ............. Rua da Saude 

John Foster i\L Lenan........ . . .. . .. . . • 

Manoel Estevão de Amorim. .......... • 

José Lopes C. Patusco.. ... .. . .. .. . .. . . • 

José Gonsalves Maçãos C".. ............ » 

Francisco Lopes de Carvalho.......... » 

r.apdovi elle Sobrinho.. ... ......... .... • 

John Maylor.. . .. . .. • .... .. .. ..... . .. . • 

Laurent Dominique Levei............. , 

Joaquim da Silva Neves ............... » 

Manoel de Oliveira Castro. ........ . ... • 

)) 

cr. rtos de navios e de embarcações 
miudas. 

» Idem em reconstruir navios e na con-
strucçllo de embarcações miudas. 

iO Id em em concer tar navios. 

66 Idem em construir navios. 

88 Id em id em, e embarcações para navega-
ção interi or. 

90 Idem em construcção de embarcações. 

92 Idem no concerto de navios e embarca-
ções. 

!28 Idem, idem. 

!28 Idem, idem. 

!36 Idem em construir vapores, 

!96 Idem , idem e embarcações miudas. 

208 Idem no concerto de navios e construc-
ção de embarcações . 

2!4 Idem , idem. 

Companhia Ponta d' Arêa ......... . ... Ponta d' -Arêa. ...... Idem· na construcção de navios. 
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QUADRO N. 10 
Estaleiros na Côrte em 1883 

João Pacheco Pimentel - rua da Saude n. iM. 

1\lanoel Rezende dos Santos - rua da Gambôa n . L 

Carlos llloreaux - rua da Saude ns. i06 e :1.08. 

André dos Anjos Reis - rua du Sacco do Alferes n . :10. 

P. laves - praça lllun icipal n. 2. 

Narcizo & Irmão - praia do Sacco n . 22. 

Manoel Francisco dos !:iantos - rua da Gambôa n. 20. 

Companhia do Serviço l\lariticno - pra ia do Sacco n. 12. 

Justino de Li ma Vianna - praia do Sacco n. 20 . 

Flores & Chagas - rua da Saude n. 184. 

Luiz Gomes da Sil va - rua da Gambôa n. L 

Viu va Duarte - rua da Saude n. 168. 

Augusto Gomes l\Ioraes - Sacco do Alferes n. 38. 
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QUADRO N.ll 

Navegação de cabotagem 

QUINQUENNIO NAVIOS TONELAGEM EQUIPAGEM 

!860-1865 35.119 6.782.230 i25.2~0 

, 

I 
QUINQUENNIO NAVIOS TONELAGEM ~ EQUIPAGEM 

I 
I 
I 

1861í-i870 i8.582 3.!.57 .2o7 89 .280 



QU:ADRO N. 12 
AMAZON STEAM NAVIGATION COMPANY, LIMITED 

I~eceita de passagens e fretes no anno de 1881, coDJ.parada coDJ. a de ISSO 

-

'I 
1881 EM 1881 

.. 
TOTAL 

LINHAS PASSAGEIROS DA RECEITA 
RECEITA, RECEITA TOTAL DE 1880 

~ 
DE PASSAGENS DE FRETES DA RECEITA PARA :MAIS PARA JII ENOS 

Manáos .... ..... ............... . .. . . L4i6 3.708 i':i.l.24 88:98Ul876 296: 823/H 92 385:805jj068 316:l.MíH855 69:659jj2l.3 
Yquitos .. ....... . ... . .. ......... .. . 552 l.. 586 2.!.38 22:4!3J)94i 3!,:M7l:l655 56:861jj596 60:463~!72 •• •••••• o • • • • •• ~ •• 3:60l.jj576 
Rio Madeira .. ..................... 733 2.885 3.6!.8 56:036jjõl.6 l.82:9~8fj320 238:984fj836 H!4: 963H83l. 411 : 02 I ij005 
Rio Purús . ...... . .. . .. .. ....... . .. 413 3.470 3.883 l.04: H0fj9!0 206:760jj708 3!.0: 87ifj6!8 283:9õ8N519 26:9!35009 
Rio Negro ..•.. ...•.... .. •• ... ..•.. !.88 728 9!6 H :099fj!.28 28:568l:l92!. 39:668fj049 24:829jj500 14;838!1549 
Bayão .. . . ..••....• .. •..••••.•...• . 372 552 924 4:6!6fj750 8:029iJ808 !.2:6461$558 9: 153 ~847 3:4\)2~7:1!. 
Macapá .... . . . ..................... 5!0 t.7H1 2.224 l.8:344lj750 38:735/)!.08 57: 079,~858 49:52345667 7:556;'1!.\H 
Rio Ju má .••.. . . ... . ..•......... . .• ~~~9 Ll.57 !.1106 20 :532fj83t 38·9688693 59:50Jfj524 62: 3011.~954 ...... ............ 2 : 8o3~3o I 
Juruty •..• •.•. .•...•...... . .. . .••. 113!. 978 !..409 !.3:682fj000 69:363$037 . 83: 0~5jj037 85:508jjH4 ·················· 2:463jj377 1 
Itaituba . ........ . ....... . ..... .... 674 !.. 374 2.048 20: 425lJ!88 86:4858569 i06:910jj757 84:024!1790 22:885$967 
Portei . ••..• •. • . ..•.. .. •.•. .••.. ..• 375 507 S82 5: !22lj732 18: 701J,i)!33 23:826$865 2!.:097$279 2:729J)586 
Pina .. ...... ........ .... ........ ... 288 507 795 4:567l:l8i7 20:H7lJ037 24 :684/lSM !8:530fj l66 6:! 54lJ688 
Arary • . ..• ..• •... •. •. .• . . ..•...... 158 90 248 9!3/1274 7lj688 920$962 382lj057 . 538S995 
Extraordinaria a .Masagão ... . ...•• 747 2.305 3.052 25: 696lj375 49:552~778 75: 2491$i53 63 :842jj368 li :t.06lj785 
Dita a Maués .. · ........ .... . ... . ... H9 30!. 420 3:887lj250 30:428jj395 34: 3!.5/l645 ·················· 31J.:3!.5jj645 
Dita a Jurimaguas ........ , .. ...... 25!. 656 907 H:2i9jjOOO 95:350jj395 !.06:569$395 ·················· !.06:569fi395 

é; 
CJl 

-- - - --
7.476 22.5!.8 29 .99!J, 4!.!.:650$338 L205:29!. jj437 L 6t6: 9411)775 L 274: 728jj4!.9 35!. :08!. fj739 ' 8: 868tJ383 11 

Para mais em i88!. •• . ••.•••• ••••••• ••••.••••.•• • ·················· 3i2:2t3U3v6 
35!.:081~739 35i: 08!. f$739 



QUADRO N. 13 

DfME'fliSÕRS l CA LADO El\f PÉS I CAPACIDADE I I I w 

"' EM PÉS INGLEZE:i IN GL EZBS E~l TONgLADAS PASSAGGIROS 'O 

"' õ w 

"' .8 " ~ = 
Material da comoanhia nacional~----------- ---------------- -~~ ------ ·· -;; s "§ • ,. 

"' "' s I .I Observa~ões Machinas " o o de navegação a vaDor " '"' ... "' 'O 

~ ~ -;; ·e -;; o o "' " "" ·s " o ~ o "' ""' o ""' oo o 
~ o ""' E "' "' ~ ~ " " "' 

5. -;; OD :;; o 8 ~ o "' ~ "' "' "' "' '"' "' "' ""' " c " OD .. -.; -.; 
I ::- Q. 

"' 
o " E " "' w ~ e o o o 2:l "' "' ~ " 

o o õ 
~ u 1"1 p., u u u ... "' ~ :>.. u > ---

sol Vapor Rio Grande ... . .. ... ··I 25o 1u I 1.9 liü I s I 600 1 1.90 200 Compound I 2~0 1 Rodas 125 11.2 I Bom I Casco do forro, construid o em 1875. Foz sua 
pri meira vi agem a 1.2 do Julho dosso 
an no. 11 

.,.. 
o 

Rio do Janeiro ...... .. 1 250131. I 1.9 liü I 8 I 600 1 t9ol so l 2001 I 220 1 125 11.2 I o:> 
> > > I Casco do forro, construido om 1.875. Foz 

sua primeira viagom a H do Novembro 
dosso anno. 

R~o Pardo: ....... . .... , ... . .. , ...... , ...... .. .. .. ······ ······ ...... . ... .. ...... ·············· .. .... , ... .... ... ······ ······ ... ···· ·· ~Em cons Lr·ucção, devendo chegar ao Rio 
R10 Parana ........ ...................... ·············· ······ .. .. ... ... do Janeiro até Julho proximo. 

Rio Negro .......... .. . 2i0 28 1.3 u 7 30J 1.00 68 wo Compound 1.80 Holicc 1.8 12 Bom Casco de forro, construido om 1.872. 

Rio Apa .............. . 220 26 n 7 lj, 5 lf. 300 H6 80 80 > 1.90 Ro das 1.8 H Novo Casco de@.ço, construido em 1.879. 

Rio Verde . .. .......... 90 20 3 2 1., 7 35 16 40 40 > 30 > 3 lj, 7 lj, > Casco do aço, cons!ruido em 1.881. 

Coxipó ............ . . .. . 80 1.7 !, 2 lj, I. •;,, 25 1.4 22 25 Baixa r?essão 25 > 2 1/, 7 Regular Casco do forro. Em sorvi co na 2a linha de 

wl 
Mato Grosso. • 

S. Lourenço ......... • 1 100 11.8 1/ 2 1 5 'la 4 '/, ·3 80 25 25 . > I 40 H clico 5 8 I > Casco do madeira, reconstruido em i8S2. 

"""· ...... ....... , .. .... , ...... , ...... , .... ,. ····1····1······l· ..... , ...... , ............. , ...... 1··········1······1· ·····1········ ··1( . 
Itapoan~ ........... .. .. .. ............ ... ." ................... . . . .. _ .. , ..... . .. • .. • .. . . . .. .. . .. .. .. .. • . • .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . • • . Comprados no Rio Grande . 

Humayta .. ........ .. ............................... ... .. ...... .. .... .... .. .. .. . . ............. ... .......... ...... .. .............. 
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QUADRO N. 14 

PASSAGEIROS 8 
"' 
d 

ComDanhia Brazileira de navegação <=i DOf VaDOf '§"' "' 8 o o ""' >=- "' <l) 

"' -;;; ""' o bD 
<O ·;:; ~ 

~ .... "'> ""' .... o. o•rn o "' "' 2;0 ã) -;;; <=i 

"' "' o 
Q Q [:.; ?- u E-< 

Vapor "Pará• ..•..• o. o ••• • • o ••••• • • o. iOO !100 270 i O u !. 542 
) •Bab ia» .... . .................. . lO O 400 280 l.O i4 L ã42 

• «Ceará» .....•• .. .•• o •••••••• • o . l.OO 400 270 i O i4 UH2 
)) «Espirito Santo• .......... . ... .. iOO 400 300 i2 13 % !.760 
» «Pernam buco» •. . •.• ... o ••••• • • iOO 400 300 12 13 ~'" !.760 

Um 'em construcção • . . o ••• o ........ . . ~ • , o • o ••• o .. ........ .... ...... . ...... ... ..... ..... ········. 

QUADRO .N. 15 
<l.) 

"' "" o .... 
"' "' ComDanhia Pernambucana de nave~ação costeira > ""' "' o "' 8 <l.) DOf VaDOf o 
8 .... "' ""' O) o ·a; bD "' "" o bD"' "' 'C 

"' O• ""' "'<O o. ·;:; 
O> ~ "' "' '- ·; o ... -;;; ~o. ã) o o t:r< 
[:.; >-< o c.. l':l ?-

Vapor «Conde d'Eu• o ................. 200 622 to. i O % pés 56-70 32 H 

)) «Jaguaribe» ... . ....... ······· 120 429 )) 9 )) 42-60 29 l.O 

• <lpojuca• ..... , ..... ....... .... !20 360 D 8 ) 42-60 29 i O 

» «Pirapama» ••..... .. •..•••••.. i20 3:!2 D 8 )) 42- 60 29 iO 

» cGiquiá» ••.• .. • o , •• •••• •o . o• • • 80 226 » 10 • 42-60 29 . 9 

» «l'rlandahtl» ........ o . ......... . 80 222 )) 8 » 24-60 18 9 
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QUADRO N. 16 

CONSUMO 
CALADO DIMENSÕES DE 
D'AGUA. CAPACrDADE 

COMDUSTIVEL 

~ 

cd = 
I 

AaiAZON STEAM '"d I Para NAYIGATION ~ passageiros COMPANY , LIMITED "' Q) 

~ .8 "' Q ..0 o · ~ ~ '-' "' "' cd E-< :.! cd "'' Q) 

I "'' "" bO Q 8 I t!l o .... ...: o ... "' 2 cd cd e .... - <O 

"' ""' o;! ..s cd "" .., ... s:: -a) -a) .... u '-' ..0 ;;. "" '-'' "' .... .... p. "' o 8 '-' "' c: .... z "' ;;. .... .., o o o "' "' o o < < Q) Q) cd "" o ~ ""' ...J o '"' "" Q Q ""' ;;. 

Vapor hlarajó ... ... 221. 23 H H .400 2~ :1.,474 2~0 6,5 6 60 500 737 iO 
)) J:wary . ... . !58 18 9 7.600 i2 876 90 5 6 60 300 438 8 
» Arary . • . .• • 220 26 JO :1.4 .400 24 73S 180 6 6,5 60 430 300 9 
)) Belém .. . .. . 220 25 !O u.q,oo 24 68:1. !80 6 6,5 60 430 300 iO 
> 1\Ianáos •• . . • 220 25 f O !4 .!;00 24 68! !80 5,8 6 60 430 300 iO 
• Santarem . . i8i 29 9 4.8:JO 8 426 1:!0 3 6,6 60 300 400 i2 
• Inca .••..•. itll 24 i4 7.600 i2 Ü4 !00 7,5 8,5 30 200 !20 8 
B Obidos •.... J wn 23 H 7.600 :12 4H !.00 7,5 8,5 • 30 200 !.80 8 
» Tapajoz . • . . !.60 27 9 6.300 9 

I 
450 !.20 4,5 5.5 50 250 wo :lO 

» Andi rá .. . . . i 50 26 7 5.'280 8 lf 3tH iDO 3 3,5 30 iOO i70 9 
) Juruá .. .... 150 26 7 tí.280 8 lf 35! iDO 3 3,5 30 iOO :1.70 9 
» Acre .. .... . 1.30 32 7,5 3.500 5!4 351 90 3 3,5 21> 80 iôO 8 
> Rio Branco . I {33 2\, 6 )4 3.450 5 264 80 2 2,5 30 :1. 00 !32 7 
• João Augusto !.50 20 7 J.i 5,280 8 14 2~0 !60 3,5 4 40 300 200 8 . • Anajaz .. . . • i 56 26 7 lf 5.200 8 240 HO 3 3,5 40 200 200 9 
• Ariman .. ... !25 24 7 r. 4.500 7 }i 142 95 2,5 3 20 80 75 5 
• i\Iojú .... ... ! 00 . 17 5,6 3.!•28 ü 70 50 2,5 3 30 50 60 6 
> Mauá ... .. .. 18! 28 9 ... ... .... .. 423 :1.20 5,5 6 ,5 60 300 260 i2 
)) Içá .. .. ... . . !Si 28 9 ... : .. .. .... -123 i20 5,5 6,5 60 300 260 !2 
» Cametá .. ... i Si 28 9 .. . ... ... ... 423 120 5,5 6,5 60 300 260 !2 
» l\Iacapá . ... . 1.8!. 29 9 . . ..... ······ 423 !20 3 6,5 60 250 320 !2 
• lcamiabá •.. 100 24 H ........ ······ 4i4 !00 7,5 7,5 30 200 i80 8 
• Soure . ... .. !.45 32 9 ...... . ..... 369 !00 6 6,5 30 200 HO 8 
)) ltuhy .. .. .. !70 22 9 ...... ... .. . 289 130 5 6,5 20 60 60 !2 
)) Juruty • .. . . !34 !9 9 . ... .. ... ... !64 60 7 8,5 !5 40 90 i2 
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QUADRO N. i7 

Quadro dos vapores de diversas Conipanhias 

ACC'.OMMODAÇÕES 

NOMES TONELAGEM CARGA.-T . MARCHA 

UÉ I PRÔA 

Vapor Parabyba •.•• ....... 700 - - - -
• Goytacaz •..•.•.•..•. 500 - - - -
• S. Diogo .•.••.•..••.. 500 - - - -
» B. de Menezes ....... 500 - - - -
» Maria Pia ............ 600 300 ~o 100 9 milhas 

» Mayrinlc. ............. 600 300 ~o 100 tO • 
» Matbilde ............. 190 100 20 i O 7 • 
)) Emiliana .••••• , ...... 160 90 - - 7 ll 

• Barros & Ferreira •.•• uo 80 - - 7 J 

» Leopoldo •••.•..•••.•• 60 r, o - - 6 " 
• Marambail ••••...•••• 60 ~o ~o r, o 8 • 
• S. José .............. 500 200 r, o 100 lO • 
• America ••..••••••••• 700 r, o o 60 200 lO • 

52 
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Quadro . n. 18 

Material . da companhia Espirito Santo e Campos 

'"' <d<n 
ACCOMMODAÇÕES PARA 

zo r<! ~ ~'"' <=I 
~'"' ... o "" PASSAGEIROS o «i <=I "" Cl:l 
z:> ... ... ... c; '"' ... 

NOMES <0 o ... "' O • ... o z 
,.~ ril o 

I 
O r<! :> ... 

RJÍ PRÔA "" 

Presidente .....•.....••.. , ..... .••• •. 50 lOO !60 H H 228 

Ceres •••..•.••••.•.••.••••...•••.••• õO lO O !20 lO lO 200 

Alice .•..•••.•.••..•••..••.••••.••.•. 50 lO O l.OO iO lO 232 

Quadro n. 19 

Material fluctuante da companhia Pernambucana 

"' r<! :ao 
"' 

ACCOl\IMODAÇÕES PARA ~ "' "' r<~,.. o ... ~ o .... 8~ PASSAGEIROS "' <=~"' = .r: ... '-" Cl:l ~~ r<! NOMBS ~~< -< .... , -< 
:a ... '"'"" "' c::: o:> o ... ~ s ;jS ::> ....... '"' o z Cl :>~ 

o 

I 
r<! 

RÉ PRÔA 

l Cond~ d'Eu .•.••.•.. 200 622 lO l / 2 56 70 32 H 
2 Jaguaribe ••..••.•• . !20 ~29 9 '12 60 29 lO 

3 Ipojuca ..•.•••• . .. !20 360 8 ~2 60 29 iO 

~ Pirapama .......... !20 3!2 _8 42 60 29 lO 
5 Giquiá •.•••.•.•..•• - 80 226 lO 42 60 29 9 
6 Mandahú .•...••••.• 60 J22 8 2~ 60 !8 9 



FABR1CAS DE CHAPEU~ 

Illm. Sr. Presidente da Associação Industrial.- Commissionados por V. S. para, de accórdo com os 
nossos collegas, fabricantes de chapéus de feltro, apresentarmos as reclamações a bem da nossa industria, 
perante a Associação, que V. S. é muito Jigno presidente: 

Os abaixo assignados, com os fr .tcos conhecimentos que possuem, vêm expor resumidamente as 
necessidades que, a seu vêr, a industria que representam carece. 

Chapéus são obj ectos que uma boa parte, em razão das modas, podem-se considerar artigos tie luxo: 
sujeitar os chapéus superiores, modernos, que se ven rlem a 10$ e 12$, á mesma taxa dos chapéus de 
lei, simples, e communs, que se vendem por 5$, é um absurdo . 

Até 1869 as modas de chapéus eram execut<:~das em chapéus denominados patentes, de seda, e nos 
denominados· c•stores, que se fabricaram em grande escala, aqui, em J'azão dos direitos protectores a 
que estes artigos estrangeiros estavam suj eitos, na Alfandega, 2$400 cada um. 

Os chapéus de l P-bre pagavam de direit.os, naquella época, 1$200 e os de lã finos $450 cada um. 
Em 1873 principiaram apparecer em nosso mercado chapéus de lã estrangeiros, fabricados por um 

apuradissimo processo, que os tornou na apparencia como os de lebre finos, por cuja qualidade eram e 
continuam a ser retalhados no mercado . 

Nessa mesma época principiaram a vir chapéus de lebre e coelho, modernos, de abas duras e todos 
duros, tão bem feitos que em breve substituíram os de seda e os de castor. 

E' dessas épocas para cá que os fabricantes têm sentido uma crise e não têm cessado (todas as 
vezes que se offerece occasião) de reclamar provid ~ ncias do Governo, afim de serem ta rifadas as n@vaa 
industrias, pelo valor .que ellas têm; porém o Governo tem desprezado as reclamações dos fabricantes. 

E' verdJde que em 1869 os direitos dos chapéus de lã finos subiram de $450 a $600, pot•ém essa 
alta não foi nem a terça parte do -que devia ser, attento ao modo por que vinham fabricados, e o valor 
que taes chapéus tinham no mercado; pois essa alta não foi motivada pelo amo! á industria, mas 
ao augmento da renda. 

Os chapéus de lã que pagavam $600, vieram supprir o mercado dos de lebre que pagavam i$200, 
e estes por sua vez vieram substituir os de seda e os de castor que pagavam 2$400 : á vist <t do que era 
de esperar no patriotismo ejustiça dos organisadores das tarifas, que atten,lessem ás reclamaçõ es 
dos fabricantes, elevando os direitos dos chapéus de lã e de lebre ; porém assim não tem acontecido. 

Estabelecer uma unica taxa para chapéus de lebre, é uma grande injustiça, por ser grande parte 
deste artigo, objecto de moda, por consequencia de lu:xo. 
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Si a taxa em vigor é razoavel para os chapéus molles da tamanhos regulares, não o é para os 
chapéus de ab::ts gt•andes e de copas altas, e muito pl'incipalment9 para os chapéus moclernos de abas 
duras , e todos duros, os quaas vêm em grande escala ao mercado, onde são varejados a 9$, 10$ e 
12$, preços por quanto eram vendidos os de seda e os de castor, que pagavam 2$400 ele direitos. 

Com os chapéus de lã dá-se a mesma cousa que com os de seda, com os de lebre, ou ainda peior, 
pois a maior parte dos chapéus de lã que vêm ao mercado, são retalhados pelo mesmo preço dos de 
lebre, e vendidos como taes. 

Os chapéus de abas duras, quer de lã, quer de lebre, devem ter uma taxa muito mais elevada que 
os chapéus molles, por ser um outro fabrico e muito mais despendioso ; exemplo: • 

Os chapéus a cabados em molle vendem-se a 2$500 cada um, mas, si fôrem acabados em~ duro, não se 
podem vender por menos de 3$500 (que é a qualidade mais baixa neste genero de fabrico). 

E os acabados em molle que vendem-se a 4$500 ; a mesma qualidade se for acabada em duro ou 
abas duras, não se podem vender por menos de 6$; e assim os acabad.os em molle que se offerecem a 
7$, si forem acabados de abas duras ou todos duros, não se poderão vender por menos de 8$500. 

Sen·.lo como são os chapéus .de abas duras ou todos duros, objectos ele moda, e por consequencia 
de luxo, é de toda a j nstiça que sua razão seja de 50 °/o, e não de 30 °/0 como é actnalmente. 

Diz a illustracla Commissão de Inquerito que esta industria é prospera, e sobremodo auspiciosa, 
mas tal asserção é contradita pelos factos. 

Em iSSO havia 12 fabricas de chapéus de feltro na Côrte, em 1881 11 e a. gora só existem 9. 
Diz que nos favorecem nas matarias primas, que baixou o preço das fita,;, porém semelhante baixa 

não existe em artigo algum da Tarifa. 
A redu_ç.ção que a commissão revisora da Turifa fez, nos direitos das drogas e pellos , é uma pro-

tecção ridícula, que nada melhora a sorte da industl'Ía no paiz, e que fabrica alguma pediu, mas que 
nos parece ser propositalmente mencionada; com o fim de illudir aquelles que nada entendem de fabrico 
de chapéus. 

O que esta industria carece, para não d'esapparecer, é a alteração de direitos nas qualidades de 
chapéus mencionadas, e a baixa nas materias primas, que pagam enormes direitos, cujos objectos não 
têm applicação a outros misteres, como sejam: forros ele algodão, ditos de algodão e seda, fit.as e galões 
de algodão, ditos e galões de algodão e seda, tiras de carneiras, etc. 

Attentas as razões exposta~, os fabricantes de chapém;- de feltro esperam que · o patriot~smo e 
amor á industria do paiz da illustrada Commissão Parlamentar, muito concorrerá para qHe sejam 
ouvidas as reclamações doos fabricantes, e sejam as razões dos direitos dos chapéus de lebre e de lã, de 
abas duras ou todos duros, elevadas a 50 °/0 em vez de 30 °/0 , a que estão sujeitos actualmente. 

Esperam tambem que os fortes direitos a que estão sujútas as ma terias primas, ·como sejam: 
forros de algodão, ditos de seda e algodão, tiras de algodão oleadas, ditas de carneiras, fitas ou galões 
de algodão, dito s ou galões de algodão e seda, sejam sensivelmente reduzidos, afim de poderem competir 
com a industria estrangeira. 

FERNANDES BRAGA & CoMP. 



SERTORI & PINHO 

CLASSE 3a 

LUVAS 

A' digna Commissão Parlamentar de Inquerito.- Os a baixos assignados honrados com a circular 
que VV. EEx. se dignaram enviar, vêm respeítoaamente apresentar a exposição dos hctos pelos 
quaes se julgam r>rejudicados pelo projecto de Tarifa em vigor, o qual não só não lhes permitte prosperar, 
mas os levará ao aniquilamento de sua fabrica, si o Governo não tiver em consideração a justiÇa que 
lhes é devida em conformidade do que expoem. 

Histo7'ico da fabrica ele lwvas Sertori & Pinho e suas considerações, installada em 
No'll embro ele 1874 

Seria longo relatar as innumeras difficuldades com que temos lutado. Citaremos as qu e mais sa-
lientes se tornam. 

Principiando nossa fabrica a fanccionar no anno de 1874, era tenção noss1, para não lutar com 
inimigos poderosamente fortes, vender somente aos negociaptes que negociavam a va·~ejo: nesse 
intuito apresentàmos condições iguaes áquellas com que elles importavam; porém, estes manifestando 
receio de uma fabrica ao pé delles, em breve resultou que, unindo-se, deram·nos um g-olpe que si não 
nos aniquilou, foram pelo menos preciso3 annos para nos indemnizar dos prejuízos ; pois que não 
estando preparados com estabelecimento proprio para venda a varejo, a suspensão rapida de suas 
compras nos obrigou a prejuizos, que se não fosse o credito, esta industria não existiria. r • 

Lançando, pois, mão desse recurso abrimos loja approprlada para venda a varejo; e quando julga-
vamos recuperar pouco a pouco o que tínhamos perdido, eis que inesperadamente uma gréve se manifesta 
nos opera rios: esta gréve, bem alimentada pelas partes interessadãs no fechamento dest'1 fabrica, foi 
poderosamente sustentada a ponto que tivemos ele reformar por pessoal contratado na Europa, o que não 
impedi.o durante est.e tempo pagar o pessoal feminino, sem que o pudessemos occupar. Convencidos 
da desigualdade de Tarifa, pelas vantagens que os negociantes tinham sobre nós, pela insignificanciã 
de direitos na im]Jortação deste artigo, limitamo-nos a uma pequena fabricação, que mal nos permitti~ 
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vegetar ; porém, a Tarifa do Sr. Conselheiro Affonso Celso decretada a 22 d ~ Novembro de 1879 e posta 
em vig or em 1880 , elevando os direi tos a 6$JOO a duzia de pares de l uvas, si bem que esta não fosse bem 
interpretada na razão de 30 "/o do valor real e muito menos na differenç'l. de valore>, como sejam duzia.-
de luvas de um botão que se vende a 30$000 e a duzia, de 12 botões por 144$000, ainda assim salvou, 
em parte, a fabricação das luvas de um e dou> bo tões. 

O resultad0 desta Tarifa não se fez esperar e a confiança que havíamos de positado nesse Decre to ani-
mou-nos a fazer sério estudo, tendo como consequencia apresen ta t·mos no lrnpe rio do Bt·azil, a 10 de 
Novembro do mesmo anuo, um estabelecim ·nto e officina como· há poucos na Europa, o que não póJe ser 
contestado, to-nto mais que deve estar no conhecimento da illustre Commissão de Ioqueri to. 

Montados com um estabelecimento em condições de fornecer para todo o lmperio, trabalhavamos 
desassom bradamente, confiados nos dit·ei tos de importação, que quasi eqoil ibt·àram a differença da mão 
de obra da Europa para a d' 1qui; porém, qual foi nossa sorpreza ven lo poucos mezes depois o Governo 
apresentar um projecto de Tari fa , hoje em vigor, reduzindo os direitos de 6$000 a duzia a 4$000 e sempre 
nas mesmas condições, sem observar a differe nça de botões '. 

Reclamando contra este abuso de confiança, por intervenção da digna Commissão de Inquerito 
nomeada pelo Governo na occ::tsião da Exposição Nacional, demons trando claramente quanto era 
injus ta esta alteração, pois que tendo nós confiado em um Decreto que punha em effectivo vigor uma 
Tarifa, que · nos serviu de base para grande emp rego de capital e compromissos, como sHjam compra 
de machinas, contra to de pessoal na Europa por an nos determ ·nados com · multas reci procas, contratos 
para fornec im3nto de matet•ia prima, construcção de predio appropriado para a fabricação em 
grande escala , etc., foi nossa reclamação indeferida, visto tér-se posto em vigor o dito projecto 
de Tarifa . 

O resultado desta indifferença foi prompto nas transacções commerciae>, pois logo que o projecto 
diminuiu os direi tos de importação, começá mos a rec eber cartas das províncias di zendo-nos o seguinte: 
~Reconhecemos que suas l uvas são SU jleriores ás que costuma vamos irnportat•, porém , hoje qúe os direitos 
diminuíram e como o freg uez não conhece o que é bom ou mau, dá tanto pelas estrangeiras como pelas 
suas, por isso preferi mos mandai-as vir. J> 

Este facto que de certo nos obrigat•á á diminuir o fabrico e túvez a suspendel- o, ousamos per-
guntar: como satisfaz "- r os contratos tanto de fornecimentos, como do pessoal contra tado na Europa~ ... 
Seguir o exemplo do Governo , mandai- os embora s 3m lhes dar satis fação? Pondo de parte o sen-
timento de honestidade, gal'ante-nos o Govel'no, caso os contra tados tentuem acção sobre perdas e 
damnos, que os juizes ex wcerão a mesma indifferença que elle deu á nossa recl 1mação? São estes 
faclos extremamente sérios que solicitamos da digna Commissão Parlamentat• de l nquet·ito a impar-
cialida Ie de sua apreciação, muito mais que está reconhecido que só a má vontaJe da Commissão da 
Alfandega para coma industria nacional fe z exercer esta injustiça em favor dos negociante~ que vendem 
este artigo . 

Pal'a justificar· es ta asserção bastará reproduzir fielmente o proprio parecer da Commissão 
·c~m refet'encia á nossa petição; diz a mesma no r elatorio á p 1g . 10 : « Não ha no Rio de Janeiro 
quem ignore qual era o preço de um par de luvas antes de haver fabdcas no paiz, esse preço nunca 
excedeu de 3$500 o par, quando as l uvas pagavam de direitos apenas 3$600 por duziao » 

Esta pri meit·a parte é de uma ingenuidade a toda prova ; confessam que os J ireitos eram apenas 
3$600 por duzia e que estas eram vendidas a 3$500 o par, mas o que não confJssam nem contestam, 
é que, depois que estas foram taxadas a 6$000 a duzia e houve fabricas no paiz, o consumidor em 
lagar de 3"'500 só paga 2.)5JO pelo par de luvas de ig ual ou melhor qualidade, sem estar como 
anteriormente suj ei to á fal ta d~ste artigo no mercado, e que pela occasiãoo de baibs, festas, etc o, eram 
estes vendidos por 5$ e 6 noo. N~ste caqo perguntaremos á illustre Commissão do referido projecto, 
que dimi nuio os dire itos: qual deseja prot eger - o consumidor ou o negociante? o • . 
. Diz mais o parecer do dito relatorio: « Ninguem ig nora ainla que as fabricas francezas e inglezas 

produzem luvas pelo custo de doas francos o par, e que me '>mo de Portugal o producto per"ei tamente 
acabado e de excellente pellica, chega ao Rio de Janeiro pelo preço de pouco mais de 1$200 da nossa 
moeda, como verificamos . » 
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A este segundo ponto, ,.vi~to que a illustre Commissão nos fornece dac!os,que julgamos exactos, torna-
se facílimo fa~~r .. ? ,ca~c~lo do lucro que os n~gociantes obtêm neste art' go,ficando aqui o par de luvas por 
1$200, juntando-Ih?. os direitos com os addicionaes 450 valor total de um par de luvas- 1$650-. 
vendendo estes o .par por ·3$500 ganham a insignifieancia de 11}850 (ou em um só par de luvas 112 o{0 !) 
Nós fabl'icantes,, a.pezàr da~ grandes difficuldades com que lutamos, satisfaríamos si nos dsssem margem 
para ganhar 10 a 15 °/o .; si o: argumento apresentado das luvas que se estragam é uma razão, prompti-
ficamo.·nos, em qualg~er occasião que a digna Commissão de Inquerito se digne visitar nosso estabeleci-
mento, a pr,ovar-lhe que a quanti.lade de luvas estragadas annualmente é superior ás que se estragam 
nos estabelecimentos que vendem a varejo, isto motivado pelo clima continuamente humido. 

Exposiçí1o d digna Commissão Parlamentar de I nquerito 

Os àireitos da Tarifa posta em vigor em f o de Janeiro de 1880 dizem na classe 3a art. 47: «Luvas de 
pellica 6$00J a duzia; de camurça, castor e semtllhantes 3$000 a duzia.}) No actual projecto em vigor 
provi~orio diz na classe 3a art. 49: «Luvas de pellica inclusiv fl as Peau de Suede, duzia 4$800, de 
camurça, castor e semelhantes 3$_900. }) Esta ta:s:a de direitos de 4$800 é insufficiente mesmo nas h v as 
de 1 e 2 botões, para que esta industria possa aqui sustentar-se, e muito menos, como se verifica , não foi 
observada nem na Tarifa, nem no projecto, a differença de direitos que deveria existir propo1·donal ao 
comprimento de cada luva; no emtanto esta varia sensivelmente no preço para o com prador, porquanto 
um par de luvas de um sotão vende-se por 2$500, e um par de 12 botões por i2$000 e de 20 botões 
20$000. Hoje não re~ta mais duvida quanto está introduzido o gasto de luvas compridas, que antes só 
se gastavam para bailes, hoje utilisa-se para qualquer festa ou passeio. 

Julgamos esta falta de harmonia entre os direitos e os respectivos valores sufficiente para de-
monstrar o quanto é prejudicial a Tarifa á industria nacional e aos interesses do fisco. 

Observamos mais que não ha razão alguma para que as luvas de camurça ou de castor paguem 
menos taxa que as de pellica, visto que é bem sabido que as l.uvas verdadeiras de camurça ou de castor 
custam aqui mais caro que as de pellica. 

Para demonstrar claramente o quanto a industria nacional é prejudicada pela maneira por que 
taxam este artigo, evidenciamos factos que de certo não podem ser contestaJos, como sejam os 
seguintes: 

Nós fabricantes, não tendo no poiz parte da materia prima necessa1·ia, como sejam pellica, botões, 
linha, cadarço, ele., temos que importar, pagando assi m direitos de tuuo isoladamente. Provado está 
que um par de luvas de 12 ou 20 botões pesa mais que um par de um ou dous botões, podendo 
mesmo asseg urar que um par de luvas de 20 botões pesa mais que tres pares de um botão ; por con-
seguinte não resta duvida que, pagando nós direitos da pellica, dos botões e da linha, que importamos 
a peso, si fabric1rmos um par de 12 ou 20 botões, pagamos os direitos correspondentes R quantidade de 
materia que empregamos, ao pas>o que o negociante import~dor paga o mesmo pelo de 20 botões como 
de um botão, podendo V>l ntajosamente competir no mercado com o fabricante. 

E"peram~s, pois, da digna Commissão Parlarnentat· de lnquerito se dignará dar toda solicitude às 
consi.lerações que apresentamos nesta exposição, e ousamos pedir-lhe que seja taxado este artigo do modo 
seguinte: 

Unidade Direitos 
Até 2 botões não excedendo O,m26 de comprimento..... Duzia 7$000 

Luvas de pellica, Peau 

De mars botoes ou 0 de Suede ou camurça . _ IAugmento de 30 °{ sobre os direitos 
e castor............ por cada botão, ou O,moz que 

comprimento . . . exceder ...........•.•.......... 

Sendo esta taxa baseada em preços da Europa, e augmentando e-:s:actamente 30 °/o (razão official) 
proporcionalmente na quantidade de botões, em conformidade dos preç' s por que estas luvas aqui são 
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vendidas, sendo o aug-mento na venda de 1$000 por botõ es em cada par de luvas, ou !2$000 por duzia, 
para ·melhor· esclarecimento juntamos quatro pares de luvas de differentes quantidõtdes de botões pela.s 
quae·s VV. E Ex. poderão verificai· a e:s:actidão da medição que designamos . 

Convencidos de que esta modificação salvará a industria de_ luvas no paiz, proporcionando assim um 
trabalho honesto a centenares de pessoas e principalmente a senhoras , julgando nós não haver incon-
veniente no expediente das Alfandegas, pois que tanto esta fórma, como a que até aqui tem sido adoptada, 
exigia a fiscalisação em verificar si cada masso que designava uma duzia conferia, pela razão de não 
ser facil conhecer-se pelo volume o augmento de dous ou tres pares; não vemos, portanto, difficuldade 
da medição exigida no acto da mesma verificação. 

Solicitamos de VV. EEx. sermos attendidos neste tão justo pedido. 

Sertori & Pinho. 



FABRICAS DE SABÃO, VELAS E AZEITE DE SEBO 

.. 
Nós abaixo assignados, estab@lecidos com fabricas de sabão, velas e azeite de sebo, tendo já recla-

mado do Governo Imperial, sobre os direitOs· alfandegados dos sebos, graxas e oleos de palma, impor-
tados do estrangeiro, vimos juntar os nossos protestos aos da Associação Industrial, afim de conseguirmos-
a isenção dos direitos sobre as nossas materias primas, ou pelo menos a diminuição desses direitos, 
fazendo valer que sendo o consumo de gorduras no Imperio maior do que a producção da província do 
Rio Grande do Sul, o fisco lucraria com uma diminu~ção dos direitos, pois que nos permiLtiria importar 
essas matarias primas em maior quantidade, e neste caso muito l ucrariam os consumidores, porque 
poderíamos fornecer-lhes os artigos de nossa industria por menores· pr P. ços. 

Estes direitos são actualmente quasi prohibitivos, pois que tomando o termo médio dos preços das 
gorduras (sebo, graxa e oleos) $380 · por kilogramma, pagamos mais de 15 °/a sobre o valor destas · 
materias primas . 

Temos ainda a nosso favor o exemplo das nações as mais industriaes, como sejam: Inglaterra, 
França, Belgica, onde a entrada destas materias pr:mas é livre do menor imposto, unico meio de fazer 
progredir a iniustria. 

Ca1·dozo, Gonçalves & Pires .- Silva & Comp. - José .]1![ aTtins Pe1·eira .- :Mede iros , Guima-
rães & Comp. - Manoel Fer1·eira Serra & Comp.-Macedo Serra & Comp.-Francisco de 
Carvalho & Irmão.- Castro & P into.- Dias T orres & Ribeiro .- Joaquim Alves Corrêa de 
Araujo & Comp .- Santos, Lemos & Comp.- Vicente Bens & Comp'.- c'astro & Rodrigues. -E. 
Antonio da Silva & Comp .-Souto & Fm·ia . - Joaquim Antonio Teixeira.- I gnacio de Oliveira 
& Comp .- João Gomes ela Penna & Comp. - Manoel T eixeira da Mo uta .-Teixeira& Quintas. 
-Antonio Ribeiro de Mello.- André dos Anjos Reis & Santos.- Pereim & Araujo.- Teixeira 
da Costa & Cunha.- P ela companhia Luz Stearica, Alfredo M iche l. 
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PAULO ROBIN & C a 

Os direitos -estabelecidos na Tarifa actual, qaanto aos impressos, ferem de um golpe mortal as artes 
g raphicas , que tanto desenvolvimento têm tomado entre nós, como attestam os progressos realizados 
nos ultimos annos, os quaes foram verificados na ultima Exposição da -Industria Nacional e tambem na 
grande Exposição de Buenos-Ayres, onde representaram tão brilhante e saliente papel; apezar de 
varios estabelecimentos da Côrte terem deixado de expor seus productos em ambas, por acharem- se 
desanimados e pouco esperançosos da protecção do Governo Imperial. 

Com a Tarifa precedente, décretada psl(!) Sr . Conselheiro Affonso Célso, essas artes iam se desen-
volvendo, augmentando-se os estabelecimentos existen tes e formando-se novos; mas, si a Tarifa que 
hoje vigora continuar, com certeza esses estabelecimentos forçosamente terão de desapparecer como 
aconteceu com as antigas casas dos Srs. Rensburg, Fleiuss, Sisson, Kramer e outras, as quaes não 
podendo sustentar-se por falta de trabalho, tiveram de fechar as suas portas, fal ta esta occasionada 
pelas Tarifas antigas que favoreciam completamente a industria estrangeira em detrimento da industria 
nacional, o que acontece hoje, com a actual, embora seja provisoria. 

A Tarifa actual, sendo exactamente a reproducção das antigas, com ditferenças tão insignificantes 
que em nada as altera, dará fol' çosamente os mesmos funestos resultados, desde que a mesma causa 
produz os mesmos etfei tos ; as ar tes graphicas terão ele clesapparecei' de novo e ficarão apenas alguns 
estabelecimentos em pequena escala, para só fabri carem o que se não puder mandar vir do estrangeiro. 

A commissão organizadora da Tarifa prece:lente tinha levado em conta o exemplo do passado e 
procurou o meio de fazer com que os impressos vindos do estrangeiro pagassem os direi tos conforme 
seu valor, unico alvitre para equilibrar as forças da producção nacional com as do estrangeiro; tendo 
além disto a seu favor o fiel cumprimento d~ s leis que regem as Tarifas aduaneir as, cujas leis mandam 
que os artefactos dessas industrias paguem direitos na razão da 30 °/o de :;-eu valor real, postos nas 
Alfandegas do Imperio, emquanto que com as Tarifas antigas, as AlfandegasJpercebiam os direitos só 
na razão de i a 2 ofo do valor r eal; os mesmos casos dão· se hoje com a Tarifa actual, e certamente que 
nessas condições terão de desappar ecer os estabelecimentos dessas artes, que tambem fazem parte e 
muito notavel da industri a nacional. 

Na Tarifa actual não ha classificação alguma a respeito dos diversos trabalhos , nem tão pouco de 
seus valores; dizem apenas : « impressos n'uma só côr $900 o kilo, e de duas ou mais côres 1$5í00. 1} 

P erguntamos si os tecidos de algodão, de linho, de lã e de seda pagam os mesmos direitos~ Cer tamente 
que não, nem deve ser, porque seus valores não são ig uaes; o mesmo se dá com os nossos productos 
e seus similares vindos do estrangeiro; porta!;l to perguntamos: as acções de companhias, as letras de 
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bancos, os diplomas e outros impressos que necessitam de gravuras de valores elevados, de papeis 
de boa qualidade, impressões feitas com nitidez, não devem pagar mais direitos de que simples 
facturas, notas, cartões, etc. ? Os trabalhos bronzeados, imitando o ouro, a prata e outros metaes, neces~ 
sitando uma impressão mais demorada por causa da applicação dos bronzes, além do valor dos mesmos, 
que só de direitos pagam 1$500 por kilo, devem pagar os mesmos direitos que, aquelles que são simples~ 
mente impressos em fumo? Os trabalhos envernizados e gonimados, c1ue, além do valor do verniz e da 
gomma arabica, necessitam de mais mão de obra, não devem pagar mais do que aquelles que o não são? 
Emfim, os trabalhos feito em seis, oitJ , ou dez côrea, necessi tando cada um de uma gt·avura e de uma 
impressão separada, trazendo no meio delles impressões imitando o ouro, a prata ou qualquer metal, 
sendo envernizados ou gommados, não devem pagar mais direitos do que um simples rotulo feito em 
duas côres? 

O simples bom senso reunido à justi ça que respon:la. 
O unico meio para as artes graphicas se poderem sustentar e continuar a desenvolver~se, é fazer 

com q\te os impressos vindos do estrangeiro paguem os direitos conforme seu valor na razão de 30 ofo 
postos nas Alfandegas, o que é de lei e de justiça ; mas cumpre dar-lhes valor real e não fictício ou de 
mera conveniencia para não sustentar-se opiniões mal fundadas, como já tem acontecido; deste modo 
as Alfandeg·as cobrarão acertadamente os direitos sobre os artefactos que vierem fabricados do estrangeiro 
e nas mate rias primas de tudo quanto se übt·icar no p'liz, do que resultará um grande beneficio para o 
Thesouro Nacional e para a industria nacional concernente .ás artes graphicas. 

Parece-nos que haveria um meio facil de classificar as obras impressas, de fórma que umas não 
fossem tributadas com direito3 qu3 não compot" t'J.m e outras pol" clamais favorecidas, o que ficari sanado 
si determinar-se os direitos pela fórma saguinte: 

Obras h.n.pressas · e lithographadas 

Facturas, notas, conhecimentos, enveloppes, contas de vendas, circulares, prospe-
ctos, bilhetes de passagem, recibos brochados ou não, talões, rotulas, etiquetas, disticos, 
folhinhas, quadros-annuncios, cartazes, estampas, cartões cortados ou em folhas, e 
obras semelhantes em papel de qualquer fornnto ou qualidade, n'uma só côr ......... . 

N;uma só impressão, bronzeado, imitando ouro, prata ou qualquer metal .. .... ... . 
Em duas côres ....•..........•..•....................•....•...... . .......... 
Por cada côr mais que apresentem .•.•........................................ 
Tendo no meio das côres impressões bronzeadas, imitando ouro, prata ou qualquer 

metal, mais . . .. ... .. .. ............... , . .. . .. .. . . ...... , ...........•. ; ......... . 
Sendo envernizadas ou gommadas, mais •.. . . .. ......... ; . . ........ . .... ...... . 
Acções, debentures, obrigações, letras, diplomas, retratos e obras semelhantes, numa 

SÓ CÔi" • . .••••.•.• •• •••••• • • •••..••••••• •••• •••• .' •••••••••.••••• • •.••• . ••••••••• 

Em duas côres ..•......... . ........•...... . ............... . ... ........ . ...•. 
Por cad!:l. côr mais que apresentem . . ....... . .. . . . ..... . .... . ........ . ....•.... 
Tendo impressão bronzeada, imitando ouro, pt·ata ou qualquer metal, mais . ..... . 

K.o 2$000 
» 3$000 

1> 3$000 
1> 1$000 

» 2$000 
» 1$000 

» 4$000 
» 6$000 
}) 2$000 
» 2$000 

Assim, cada artigo pagará approximadamente os direitos conforme seu valor, visto que os preços 
variam segundo o numero de impressões que o compoem, perfeição do trabll.lho e importancia de 
cada um. 

Mas, não sendo assim, pedimos que se mantenha em toda a sua plenitude o art. 638 da Tarifa 
precedente, apezar de não estarem ainda as obras devidamente bem classificadas; com a unica differençâ· 
de diminuir os direitos de 50 °/o nos artigos que vierem do estrangeiro, grudados em cartão, em razão do 
peso do mesmo. 
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A falta de classificação das obras impressas, que se encontra na Tarifa actual, Lambem existe a 
r espeito das cartas de jogar, visto haver uma só taxa, de sorte que as cartas finas e entrefinas pagam os 
mesmos direitos a que estão sujeitas as cartas mais ordinarias, o que é injusto e não tem r azão de ser, 
por causa da ·grande differença do preços que existe entre umas e outras qualidades. E' fóra de duvida 
que, si ha artigos que devem pagar direitos elevados, esse é incontestavelmente um clelles, por ser artigo 
exclusivamente ele luxo e vicio e não de necessidade. 

Entre nós ja ha fabricação desse artigo em boa escala e com perfeição : até hoj e nos foram excl u-
sivamente fornecidas pelo estrangeiro ; por consequencia , si as cartas de jogar pagassem direi tos um. 
pouco mais elevados e fossem ellas classificadas conforme suas qualidades, é certo que de um lado 
ajudaria a receita das Alfandegas, e que tambem a fabricação desse artigo tomaria em pouco tempo 
grande desenvolvimento, dando assim meios de vida a grande quantidade de homens, mulheres e crian-
ças que n esse mister t eriam de s3r forçosamente empregados . 

Por isso pedimos que os direitos das car tas de jogar sejam elevados e classificados do modo 
seguinte : 

O.rdinarias . ... . . . ..... . ... .. ............ . . . . ... .... . ...... .. .. . K. o 2$000 
Entrefinas . ...... ..... .... . .. . .. . •.. ... . ... .... ..•.. .... .. .... . )) 3~000 

Finas ...... ........ . ... . . . .............. .. . . . : ... ·· . . . .. ·.•.·· )) 4$000 

ou, si convier melhor, haver então uma só taxa para todas as qualidades e tomar-se o termo médio de 
3$000 por kilo, para direitos de todas ellas. 

Fiados no patriotismo e no juizo esdarecido dos dignos membros da Illustrada Commissão, entre-
gamos~lhe com confiança nossas justas reclamações ; certos de que farão todo o possível para salvar as 
nossas industrias da decadencia de que infelizmente estão ameaçadas com a execução da Tarifa que 
actüalmente vigora. 

Paulo Robin & Ca. 

• 



• 



COMMERCIO INTERMEDIARIO DE EXPORTAÇÃO 

Quaes os direitos da Tarifa actual ou disposição legal ou regulamentar sobre importação ou 
exportação, que em bem da industria nacional convem manter ou reformar 1 Como, por que e em relação 
a que ramo de industria? 

Todo o systema economico fundado no principio da protecção do Estado, conferido a eertos e 
determinados grupos da industria de uma nação, é erroneo, perigoso e desmoralisador. 

A liberdade de trabalhar e a de produzir, correspondem á libardade de permutar, e taes liberdades 
são incompatíveis com essa protecção que põe em desequilibrio a orlem dos interooses, base unica 
estavel da paz e do progresso das nações. 

O Estado intervindo como supremo ponderador desta ordem e deste equilíbrio, que só por si 
mesmos se regulam e corrigem, em suas forças e pelos effeitos dellas, attt·ibue-se uma faculdade 
absúrda e repugnante; omnipotencia e omnisciencia em assumpto em que é, e deve ser inteiramente 
leigo. 

As actividades e as teu -!encias industriaes dos povos são como os productos espontaneos da 
natureza : o resultado de elementos especiaes e preexistentes na sua constituição geologica e 
climaterica, susceptíveis de melhoramentos que as avigore e prospere, contrarias, porém, a inversões 
e modificações desconformes com esses elementos n'tturaes e proprios dellas. 

Um pa iz que se regesse em suas actividades industriaes pela regulamentação do Estado, offe-
receria o singular espectaculo de uma abdicação total dos elementos constitutivos de uma nação 
laboriosa e intelligenLe, ante a capacidade limitada e minima, de poucos dos seus concidadãos chamados 
ao exercicio da governação publica. 

Ao Brazil cabe a gloria de se não ter deixado fascinar pelos ouropeis de falsa riqueza, ostent ada 
por outros paizes, cuja decalencia seria certa si outras fontes de riqueza· não sobrepujassem por suas 
abundaucias os defici ts que taes erros produzem. 

O presente inquerito é uma attestação formal de respeito pelos interesses geraes do paiz, chamado 
a depor sobre os o nus, obstaculos e tropeços que lhe vedam o progredimento. 
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Dizer a verdade sem rebuço, expor daramente as proprias opiniões, é dever ~e quantos foram 
convida los para este depoimento, não sómente por amor de si mesmos como do paiz em que exercem a 
sua industria. 

Não será. preciso repetir conceitos tantas vezes emittidos sobra o p~rnicioso erro dos direitos 
de exportação, que o Braz il tão cruelmente se impõe a preço de atl'azos e ruinas na sua mais 
florescente ind ustria . 

Notaremos, porém, a necessidade de restituição dos direitos de consumo relativos ao tecido com 
que se fabricam os saccos destinados á. exportação do café. 

Esta r 8stituição, o draw back, adoptado na maior parte dos paizes, é tanto mais e 1uitativa qu anto 
representa a uniformisação de imposição sobre industrias congenere>. O assuca1· exportado em sacco.s 
de algodão nacional, goza do privilegio da isenção de direitos para o seu involucro, no emtanto que 
o café, carecendo do acondicionamento em saccos de aniagem, é sobrecarregado com os direitos . 
de consumo, estabelecidos para um tecido que se não fabrica no paiz. 

O que mais convem: uma tarifa geral uniforme, fit•mada por lei, ou tarifas convenciona'ês esta-
belecidas segundo estipulaç@es de tratados internacionaes? 

Os tratado> de commercio são uma necessidade inadiavel e urgente. Desde 1860 teria o Brazil 
gozado as· vantagens de um tratado de commercio com a França si se houvesse querido aproveitar as 
milhares dis posições do governo francez. Mais de vinte annos de duríssima experiencia nos ensinam 
o justo preço de, te erro, do qual bastará. dizer-se que, obstando a um desenvolvimento de consumo 
normal e equivalente ao de paizes em identicas condições, nos privou de uma massa de consumidores 
sufficiente para annullar todos os effeitos do excesso de nossa producção de café. 

Além deste caso particulal', ainda que de grandíssima importancia, é sabido que ·os direitos 
percebidos nas Alfandegas da Europa central, cujos paizes são os maiores consumidores de café do 
Brazil, tem a sua parte mais rendosa nos que ferem os generos chamados coloniaes e que esta tendencia 
de os sobrecarregar se accentúa, tanto mais quanto se manifestam, por tendencias proteccionistas, 
rivalidales indtBtriaes cuja consequencia será. pat·a os paizes novos abastecerem- se dos generos 
necessarios a sua subsi~bncia por pt•eços mais elevados e venderem por menos os que prodLlZirem. 

O Brazil, sem ter adaptado este reprovavel systema, t 0m, comtudo, procedido pouco energicamente 
no affil'mar as suas idéas e princípios. Repetidas alterações de suas Tarifas, mal segura regra no· seu 
regimen de tributação aduaneira, get'a!'am, talvez, a desconfiança sobre as suas intenções, mantendo-o 
confundido com outl'os povos a.mericanos eivados do ridículo preconceito, ou servindo- se d'elle como 
elemento occasional de sua política financeira. 

Assim pois, os tratados de commercio devem corresponder a futuras vantagens da nossa industria 
agrícola e ao regimen nelles estabelecido d~ve ser subordinada a Tarifa das Alfandegas do Imperio. 

O nos~o systema de despacho, carga e descarga e armazenagem de mercadorias é satisfactol'io? 

Não", pelo que respeita á carga do principal genero de exportação- o café. O privilegio que o 
governo se attribuiu para cedel-o a emprez, s particulares ou exercei-o por si mesmo, representa um 
grave on us ·imposto ao respec tivos commerciantes. 

A annullação deste monopolio além de ser um passo mais no regimen da liberdade, que é o principio 
e a regra, trara ·outras inquestionaveis vantagens. O littoral do Rio de Janeiro teria o ~eu destino na-



- 425 -

tural servindo á armazenagem de grande quantidade de café e outros generos que hoje, sem vantagem 
alguma, antes com manifesto inconveniente, percorrem varias estações no centro da cidade até chegarem 
ao ponto de embarque gravados por despesas de transporte inutil e desnecessario. 

Convem alargar e como, as attribuições das jun tas commerciaes 'I 
Convem crear novas instituições auxiliares ·do commercio e da industria? 

Sim. As juntas commerciaes não correspondem ás necessidades do commer cio; a sua acção passiva 
de simples chancellarias abate o prestigio e a dignidade da corporação commercial. 

Cumpre refo rmai-as ou supprimil-as :no primeiro caso, dando-lhes as amplas attribüições que são o 
seu apanagio em diversos paizes e tornando-as verdadeiras juntas de commerciantes; no segundo, trans-
ferindo suas attribuições actuaes para as repartições publicas. 

Sim . O commercio e as industrias care.cem de novas instituições suas propl'ias, confeiçoados pelas 
suas necessidades, pelos seus g randes interesses e pelos seus direitos . 

Consultores commerciantes e industriaes , são uma necessidade da adminis tt•ação publica . Corpora -
ções desta natut·eza são guardas fieis da tradição, dos methodos e dos systemas da economia e d!l. riqueza. 
Ellas sabem melhor o que convem ás suas r espec tivas classes do que todas as academias de um Estado . 
Elias têm na cohesão dos interesses que representam, mais força e mais autoridade do que todos os 
corpos do Estado reunidos. Elias, emfim, são a grande arteria cuja circulação é a vida e a grandeza do 
Estado, que este tem a obrigação de pôr a seu lado, no mais intimo e assíduo contacto , para medir pelas 
suas pulsações a propulsão das riquezas e das actividades, que são a base do engrandecimento nacional. 

Em que condições se acha o serviço de transportes terrestres entre nós 'I Com que difíi.culdade3 luta·? 
Que medidas legislativas. ou administrativas são necessarias ao desenvolvimento desse serviço~ 

As altas Tarifas das estradas de ferro são um impedimento e um obstaculo ao desenvolvimento in-
dustri(Ll dos paizes. Nesta parte do Brazil poucos procluctos comportam os gastos de transporte e por 
isso faltam animações á multiplicidade de producção de que tan to carece o paiz. 

A estrada de ferro D. P edro II póde e deve ainda reluzir as suas tarifr1.s até aos limites de uma 
renda liqui la nunca maior q·.1e o j uro dos capitaes empregados em slia construcção , prestando-se a 
maior attenção a administração economica, rel uzinjo as despesas ao estrictamente indispensa.vel. 

Quanto ás estradas de ferro de empL"esas particulares cumpre, quanto antes, attender ao arbítrio 
que se têm attribuido, frustrando as obrigações dos seus contratos por imposições espgciaes com que 
exploram os produc tores, e a~terando a sua constituição por meio de augmentos da cap ital imaginaria 
cuja somma vem a ser mais tarde o apoio de suas ex.igencias e a justificação de suas irregularidades. 

Com empresas privilegiadas ellas excluem toda a concurrencia e podeítdo chegar o dia em que se 
reconheça que taes vias de communicação e transporte devem de rigor pertencer ao Estado, seria justo 
estabelecer o justo limite de futuras obrigaçõe> que viriam a resultar de sua encampação . 

Tendo respondido aos quesitos, cujo assumpto se prende aos interesses commerciaes dos individuas 
que constituem esta Commissão, cumpre-lhes declarar que lhe parecem urgentes as reclamações 
submettidas ao Poder Legisla ti v o pelo Centro da Lavoura e Commercio, ás quaes os abaixo assignados 
.adherem. 

54 
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Limitando-se a tratar unicamente das questões de seu immediato interesse, entenderam : os abaixo 
assignados que corresponctiam melhor aos reclamos da Ilustrada Commissão Parlamentar, evitando-lhe 

. o enfado de mais extenso relataria, que não poderia deixar de accusar, em mais de uma questão, a 
incompetencia de seus autores. 

Barãode Araujo Ferraz.- Antonio Thomaz Quartirn.-Carlos Justinianodas Cha_qas.-Fran-
cisco Eugenio de Azevedo.- José de Souza Lima. 

Recebi o parecer elaborado pela Commissão Commeecial a que tenho a honra de pertencer e, 
com elle, o delicado convite de prestar-lhe a minha assignatura. 

Nenhuma duvida teria eu de subscrever esse importantíssimo trabalho, si, porventura, esti-
vesse de accôrdo em fundo, com a Commissão, mas desde que divirjo por bons ou maus funda-
mentos, em todo ó caso, porém, .por opiniões que são minhas, seria fazer injuria_ á elevação de tão 
distinctos cavalheiros, recusar-lhes a aflirmação das idéas que abraço. 

Lamento ter sido privado de ouvir a discussão, sem duvid;J. luminosas, que deu origem ás opiniões 
emittidas por meus collegas, porque . é bem .possível que tivesse como resultado fazer de mim um 
converso . 

. Infelizmente, para mim, privado de taes luzes, acho-me em certa divergencia no modo de encarar 
e de resolver os poucos assump tos de que a Commissão entendeu cogitar. 

Provavelmente vou achar-me em contradicção com doutrinas aceitas , mas como para mim em 
materia economica é mui limitado o numero dJ princípios reputados invariaveis, não tenho remedio 
senão arriscar ponderações em contrario a opiniões, que pareçam orthodoxas ao criterio de meus illus-
trados collegas . 

O limitado numero de quesitos a que se r estringiu a Commissão assignala, é certo, em seus 
membros uma despretenção scientifica em que ha muito que louvar. Entretanto, sem discrepar 
dessa norma de condticta que se impoz a Commissão, acredito que poder-se-hia aventurar juizo 
em alguns outros assúmptos que intimamente interessam á classe a que todos pertencemos, com evidente 
proveito de uma orientação pratics para os poderes do Estado. 

Assim, no que toca á organiza9ão de credito privado e aos processos de sua melhor e mais 
facil circulação, acredito que não nos fôra vedado arriscar a proposição ele que conviria descen-
tralizai-o, substituindo o actual systema ele um ou mais estabelecimentos centraes, por bancos 
locaes , autonomos e sem outra dependencia que ' não as ele inutua confiança e reciprocidade ele trans-
acções . 

Sei bem. o quanto se receiam elas preponderancias indevidas que, no dizer ele alguns, exerceriam, 
perigoso influxo. sobr·e os estabelecimentos ele credito, _mas quani o justificados fossem semelhantes 
temores, o que não creio, clelles não ficam isentos os estabelecimentos centraes. 

Longe elas localidade~ onde seu credito é reclamado, não podendo examinar pela directa e imme~ 
dia ta inspecção d·e seus clirectores a realidade das garantias que lhe offerecem por base. as operações 
do mutuo que realiza, esses estabelecimentos são compellidos, ou a recusar auxilias devidamente 
reclamados, ou a prestai-os por meio dessa extranha e indiscreta influencia que se pretende evitar. 

Mas, não foi este nem outros pontos do quefltionario ela Commissão Parlamentar tomado em consi-
deração por meus collegas, e, pois, darei de mão a esse assumpto, que ligeiramente feri, para occupar-
me elas materia:J de que se occdpou o parecer. 

Respondendo sobre os direitos da Tarifa actual, sobre exportação a importação, que a Commissão 
Parlamentar deseja saber si eleve. ser reformada ou mantida em bem ela industria nacional e a que 
ramo ele industria, a Commissão diz : « que todo o systema economico fundado no principio ele pro-
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tecção do Estado e conferido a cartos e determinados grupos de industria, é erroneo, perigoso e desmo-
ralisll;dor. » 

A proposição me parece demasiado absoluta. 
Sei que a escola do livre cambio su~tenta com raciocínios seductores a doutrina que a illustre 

maioria da Commissão expende, mas appello della e por melhor e mais preferível criterio para a autori-
dade pratica da sabedoria das nações. Por isto mesmo que ás leis economicas se prendem as indicações 
e conselhos da ordem natural das co usas, penso· que a luta inevitavel entre as varias industrias que se 
hostilizam de paiz a paiz, é uma lei de con~ervação individual ou de especie a que cumpre attender. 

A vida de cada povo é uma cousa complexa, como são complexas as faculdades de seu peculiar 
orgãnismo. 

O trabalho em suas variadíssimas ramificações, está sujeito ao principio de progressão, desenvol-
vimento ou retrocesso, conforme os elementos de luta de que dispõe. 

O desenvolvimento industrial de um povo e os seus elementos de estabilidade, acredito, se medem 
pela área de permuta por elle conquistada . 

Ora, a nação que estiver, como está a nossa, em condições de r elativa inferioridade, em um e~:tado 
quasi de m ero rudimento industrial, não procederá com prudencia expondo a luta descoberta e a 
inteiro desabrigo as suas indus trias nascentes, em presença das invasões crescentes e irresistíveis da 
producção similar estrangeira. 

Entre l')sse estado de uma vi ia economica coacta sob o jugo de entor pecedores regulamentos 
aduaneiros, imaginado pela Commissão, e a protecção suave de impostos calculadamente lançados de 
modo que as industrias nacionaes não sejam suffocadas e antes possam florescer no equilíbrio da con-
currencia, acredite que ninguem deixará de aceitar este ultimo alvitra economico como o unico ra.-
zoavel e consentaneo com a situação actual do paiz. 

Ao argumento de que essa protecção implica o maior sacrificio do consumidor, r esponderei que é 
isso uma futura condição da desassombrada liberdade commercial e o meio melhor de crear industrias 
fiadoras, consenti-me o termo, da unica que temos em plano superior- o café- mas já sériamente 
ameaçado nos merca:los fraguezes. 

E:ntre a crise da deca:lencia e da publica mis.eria dos paizes que vivem na absoluta dependencia 
industrial e a de plethora monetaria, porque passam neste momento os Estados- Unidos da America do 
Norte, não trepido em preferir a ultima. 

A emigração dos capitaes superabundantes é uma lei ecommica igual (difficil seducção de re-
cursos para um povo qu!:J nada póde dar em r etorno de seu inevitavel consumo. 

A proposição que avanço si não tivesse o apoio da nossa propria experiencia na crise da baixa 
do café emque labora o paiz e que promette ser crescente, seria facil de evidenciar em presença do 
c aso que vou figurar. 

E' sabido que o café é de todos os productos brazileiros, apezar de tudo, o melhor e mais seg ura- _ 
mente reputado nos mercados estrangeiros. 

Imagine-se, porém, que pelo desenvolvimento de sua producção em climas e regiões semelhantes 
aos nossos, elle decahe ou perece no contraste da . concurrencia. 

Qual será a nossa posição si tal facto se der~ Todas all outras industrias agrícolas desalentadas 
como estão não poderiam supportar o confronto das similares estrangeiras. 

O Brazil passaria a representar o papel do prodigo imbecil insolvavel, Elue, á força de abraçar-se 
com uma liberalidade immoderada, terminava pelo suicídio de sua vida economica. 

Eis porque apàrtando-me da proposição que emittistes e que não me parece sustentavel, sou de 
parecer que cumpre rever cuida:losamente as nossas Tarifas aduaneiras no sentido de alentar outras 
industrias além do café, unica que foi por vós escassamente exceptuada do vago e amplíssimo principio 
da plena e absoluta concurreo.cia. 

Sei bem que o regimen protector tem sido declarado em abandono por tolos os~ povos, excapção feita 
dos Estados-Unidos, mas a verdade é que todas as_ nações mantiver am, por largos annos, a protecção 
de suas industrias a principiar pela Inglaterra, e que só depois de creadas e desenvolvidas ellas, e já em 
estado de se manterem á plen·l lu;~ da concurrencia estra ngeira, foram sendo gradualmente emancipadas. 
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A Inglaterra ·que faz excepção, por exemplo, e cujo nome citei, só depois de se reputar o maior 
manufactu~eiro do mundo e de effectivamente o ser, l evou quasi meio seculo a completar a sua reforma 
economica, que só terminou em 1860, como é sabido. Ahi temos a França actua~ recusando as. propostas 
de convenções sobre franquia de Tal'ifas com a Inglaterra .em protecção ás suas industrias. São esses 
exemplos, que chamei e chamo o bom conselho ·e a sabedorüi das nações. 

Sem me oppor ao reclaíno que fazeis relativo ao draw-back, que aliás Lende a desapparecer do 
regimen ecJnomico do mundo, por inceom~o1o e i.mproficuo, não acredito que seja um favor de 
alcanc·e tal que possa, como parece que pensaes, concorrei" de modo decisivo para determinar o 
equili brio do café na luta da concur;·encia, que é forçado a sustentar. 

Si, porém, tal favor fôr concedido ao café, sou de opinião que se o deve fazer extensivo a 
todos os outros productos, exportados em identicas condições. 

Já que toco neste ponto da questão, seja -me licito notar que a exclusiva preoccupação da Com-
missão pa!"ece ter recahido sobre a sorte do . café quando, sem duvida estará em suas vistas pa-
trioticas curar da solução do problema, sob o largo aspecto de .todos os generos de producção nacional. . 

Recordarei que dous . gen •ros de producção indigena reclamam especial atten ção dos poderes 
publicos : o algodãl? e ó fumo. 

Dasde que somos inevitavelmente um mercado consumidor deste ultimo g·enero, pela impor-
tação em larg~ escala do charuto estrangeiro de varias procedencias, é justo que, pelo menos, 
se alente a industria nacional da materia prima, de modo a que possa fazer vantajoso ingresso 
nos mercados exteriores. 

Neste ponto a notavel desigualdade dos impostos que gravam es te genero de producção, desafia 
a aÚenção de todos quantos estudam com cuidado a nossa pauta de impostos e Tarifas de transporte. 

Peço vania de tão pouco acoi;Upanhar a Illu strada Commissão sobre a conveniencia, senão ne-
cessidade inadiavel, pm· ella enunciada , de tt·atados de commercio. 

Antes de tudo não me parece fac il conciliar um systenia de . Tarifa.s internacionaes, preso 
a convenções que constituem as mais duras e a~ menos .reformavais de todas as leis, com o prin-
cipio de larga e absoluta concurrencia por vós enunciada. 

O livre cambio, sabe-o qualquer, assenta principalmente na base resolutamente opposta, e é 
de todo ponto refractario a esse grilhão que maniet:1 e prende a transformação industrial, por 
vezes inevitavel m. vida dos povos. 

O que se pretende, pol'ém, . com esses tratados que com tanto calor se preconisam 1 Evidente-
mente a largar o consumo do café nos mercados europeus e mórmente da França . 

Mas, isto, consinta-me a Illustrada maioria da Commissão, importa não sei que injustificada 
presumpçao de suppormos cegos ·e impotentes os nossos concurrentes. 

Si esses tratados são uteis, as n.ações productoras do café os podem fazer, restabelecendo ~ 
equilibrio por esse lado ; s i não melhoram a nossa posição o prejuiso é infallivel, porque as 
vantagens todas revertem em proveito -dos productores europeus . 

Demais si reduzimos as nossas Tarifas em favor da França, abatendo ella a sua em favor do nosso 
café, hoje pesadamente tributado, todas as outras reclamariam; e eis ahi embaraços .internacionaes, 
que não seriam compensados pelos resultados problematicos de taes convenções. 

Nada ha tão delicado como calcular o principio de • reciprocidade que se . envolve nos tratados 
commerciaes ! 

Penso que o café deve appellar como todos os productos, antes de tudo, para seu melhoramento, 
impondo-se pelo apuro de seus processos· prepamtorios ajudado por ultimo, pelo allivio razoavel das im-
posições internas que o gravam. 

No que toca ao alargamento das attribuições d3a juntas commerciaes, acho-me de pleno accôrdo 
com as opiniões emitticlas pela maioria da Commissão. 

No meu modo de pensar a propria o~ganização dos antigos tribunaes do commercio fôra precipi-
tadamente extincta. 
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As insti tuições de caracter popular são de uma educação laboriosa e demorada, por isso mesmo que 
n ellas collaboram grandes classes ou grandes agrupamentos sociaes, mas uma vez firmadas são as mais 
seguras e as que melhor garantias offerece m ao governo e á direcção de um paiz. 

Os tl'ibunaes de commercio entre nós não tiveram tempo de se acclimar, foram condemnados talvez 
com presteza leviana. 

Entretan.to si não é possível a resb uração delles, dê-se ao menos :is juntas commerciaes a prepon-
derancia que ellas merecem ter. 

A maioria da Commissão lembra e com razão, que essas instituições são os fi eis depositarias das tra-
dições e dos methodos do systema da economia e da riqueza, e eu at;redito, antevenJo as inevitaveis 
oscillações da vida economica deste paiz, que, como todos, está exposto a catastrophes, no efficaz apoio 
que encontl'ari a o commercio, nesses dias de angustia , si tivesse pot• si o conselho e a preponderante 
infl uencia de uma corporação que fosse a expressão a mais legitimd da confiança e da es tabélidade dessa 
importante classe . 

As crises por que temos passado deixam evidente o desnorteio absoluto dos espíritos, nessas si-
tuações penosas, pela ausencia de uma orientação verdadeira e pelos espasmos do panico a que se 
entregam. 

E' urgente, pois, assim estou convencido, o que é justo e razoavelmente. reclamado pela maioria 
da . Commissão. 

Deixarei em silencio significativo de inteiro accôrdo o que disseram os meus illustres collegas 
sobre o actual systema de despachos, si bem que, em meu entender, fosse melhor reclamar uma. 
medida de fr anqueza geral com o limite unico da r esalva dos inter esses fiscaes , do que essa particula-
rização de um só e unico . genero de nossa producção, para occupar-~e do ser viço de transportes, 
ultimo ponto das questões por e!les agitadas. 

Partilho a opinião de que a estrada de ferro D. Pe:lro . II,~ e em geral todas as estradas do governo 
não iil.evem pretender vantagens indu.otriaes. O Estado governa, dirige e administra, mas não póde con-
correr com os particulares em industria alg uma. Esta é a regra e regra invariavel. . 

Assim, pois, desde que as tarifas da estrada de ferro D. P edro II excedem os limites remunera ti vos 
do juro, entra for çosamente, como faz notar a maioria da Corr:missão, na esphera da concurrencia in-
dustrial, o que não é admissivel nem legitimo. 

No que toca ás estradas particulares, estas, desde que gozam do privilegio de transporte, além de 
outras vantagens, como subvenção kilometrica e garantia de juros, deveriam ter uma Tarifa de accôrdo. 
com o governo . 

Infelizmente essas concessões. indiscretame.nte feitas fóra de toda a preoccupação do bem publico, 
!lão têm, em geral, limites, nem estão sujeitas a re~tl'icção alguma. 

Hoje seria preciso um accôrdo entre o governo e as companhias para conseguir-se a organização 
de Tarifas razoaveis, mediante novos favores. 

P enso que esse meio deve ser tentado em bem da lavoura do paiz, e como u m dos modos de auxi-
liai-a poderosamente na crise que a labora. 

Não preciso dizer, que na hypothese de estarem as suas Tarifas sujeitas a approvação do governo, 
é desta obrigação imperiosa e urgente exigir a revisão immediata de taes Tarifas com o fim de redu-
zil-as a termos razoaveis. 

Eis as observações que tinha a fazer. 
Ainda uma vez confesso-me penalisado e de certo modo constrangido por não ter podido achar-me 

de pleno accôrdo com a maioria de meus collegas, mas penso que, si me remettesse ao silencio, não 
cumpriria o meu dever, nem honraria a lembrança pouco acer tada, devo dizel-o, do meu obscuro nome 
para essa Commissão. • 

Espero que a Commissão terá a complacencia de appensar esta carta como um voto em separado ao 
seu douto parecer, de modo a que tenha o conveniente destino . 

Rio de Janeiro, 26 de Maio de 1883.- Candido Luiz de Andmde. 
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SERVIÇO DAS ALF ANDEGAS 

Illms. e Exms. Srs.- Sen.do o serviço das Alfandegas, dizem VV. E Ex. em seu o:fficio de 7. de 
Dezembro do anno proximo passado, um dos pontos de estudo da Commissão Parlamentar de Inquerito, e 
convindo bem conhecei-o, honraram-nos VV. E Ex. com a e:xigencia do nosso parecer a respeito. 

O problema a resolver é muito vasto, e eontém varias termos, que a seu turno exigirão indagações 
e exames especiaes, formando afinal um todo harmonico e uniforme, que seria a synthese regulamentar 
do systema aduaneiro. 

Faltou-nos, porém, o tempo para UIIJ trabalho tão minucioso, e nem a Commissão P arlamentar 
poderá provavelmente entrar em detalhes de administraçã.o, que só a experiencia constante e diurna 
póde e deve indicar. 

Limitamo-nos, pois, a idéas que parecem fundameritaes do regimen das Alfandegas, começando 
pela 

TARIFA 

Aos doze que~itos da illustrada Commissão, que se referem peculiarmente á Tarifa das Alfandegas, 
não podemos responder senão em globo, com as idéas g eraes que ·mantemos sobre essa ma teria. Satisfa-
zer a cada um delles de per si, com a minuciosidade que a illustrada Commissão requer, o que aliás fôra 
muito para desejar, é tarefa que só podem desempenhar os mais provectos e habilitados conferentes das 
Alfandegas que tem acompanhado as differentes reformas, porque ha passado a nossa Tarifa, e que obser-
vam dia por dia as successivas evoluções do mercado, os progressos da industria fabril e manufactureira, 
tudo emfim quanto o mundo commercial cogita e produz para desenvolver cada vez mais o consumo dessa 
enormidade de productos que passam por nossas Alfandegas, consumo esse que constitue a base dos lucros 
e riqueza com que elle sonha. 

Assim, arredados, como nos achamos, desde tanto tempo, do serviço das alfandegas, nos desculpe a 
illustrada Commissão pçr não a podermos satisfazer cabalmente nesta parte, e a timidez com que lhe offe-
recemos as seguintes considerações : 

Da opposição que ·iêm soffrido as Tarifas protectoras, entre nós, resulta, como se sabe, a variedade 
infinita de productos que de quasi todas as partes do mundo apparecem em nossos mercados, em sua 
maior parte, similares aos que o nosso paiz produz ou póde com vantagem produzir. 
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D'ahí a longa seria de a rtigos em que se subdividem as ditferentes chsses de mercadorias coLJ.tem-
pladas em nossa Tarifa, e a necessila:le de assim a coaservarmos, em quanto predominarem as mesmas 
idéas que até aqui tem produzido a organizàção dos trabaihos dessa ordem. 

D'ahi o maior incommodo que tem os empregados das Alfandegas e o commercio no manuseamento 
de tã,o enfadonh a pauta. 

Entretanto, é talvez esse o menor dos seus inconvenientes. 
P elo que toca aos valores officiaes, base da cobrança do imposto de importação, é sabido que, sempre 

que se trata de organizar nova Tarifa, se tem em vish approximal-os o mais possível da r ealidaie , como 
ordinariamente o recommenda,m as leis que autorizam taes reformas. Mas n unca foi n em é possível 
tornai-os em sua realidade, pela propria natureza da cousa em si. 

Os prol uctos, modificam todos os dias os processos da producgão e fabricação, com o fim de diminuir-
lhes o mais p1ssivel os gastos de seu trabalho, entrando neste empenho com UJU grande quinhão a 
falsificação do tudo quanto ha e até das drogas medicinaes ! 

Além disso, por uma lei natural e muito sabida, os valores alteram-se conforme a maior ou menor 
abundancia dos generos, e o seu maior ou menor consumo . 

Portanto, querer que as Ta1·ifas sejam sempre baseada;:; sobre o valor real do custo elas mercadorias, 
ca.lculado como manda o regulamento a ~tual, é quasi um absurdo, ou pelo menos um impossível. 

O correctiyo esta ·na reforma da Tarifa, que deye sel' feita periodicamente, de modo que nenhuma 
dure mais de cinco annos, de par cnm o maior desenvohimento dos despachos ad valorem . 

Assim tambem não é menos difficil, senão impossivel, dizer-se em these - quaes os !l,ugmentos ou 
climinui çõ ~ s de taxa a que _póde e deye dar lagar uma revisão da Tarifa_. 

Taes augmentos ou diminuição são determinados : 1°, pelo principio que os quer seguir nesta 
revisão, conforme é ou não protector, e neste ponto a lei é quem o deye determinar ; 2°, pelo yalor que 
os generos têm no mercado consumidor na occasião da reforma ; 3o, pela maior ou menor necessidade 
que se tem do genero que se trata de taxar, ou pela sua maior ou menor u tilidade . 

O systema dos despachos ad valor em deyeria ser o preferido, não em absoluto, porque ha um gran-
de numero de me1·cadorias que não sotfrem alterações em sua essencia ou fórma ; que podem, pois, ter 
sempre taxas determinadas na Tarifa, sujeitas unicamente as revisões quinquennaes, para acompanha-
rem as al ternativas do seu valor nos mercados productores : mas para um numero muito maior do que o 
das mercadorias que são actualmente despachadas por esse systema . 

Depende, porém, esta fórma de despachos, que estes sej am reg ulados, não por accôrdo entre o con-
ferente e o despachante, como se raz actualmente, para se eyitar a desigualdade nos preços, que 
r esulta da diyersidade de indivíduos que inter vêm no proces>o; mas por uma commissão permanente, 
composta dos empregados mais abalisados no conhecimento das mercadorias e seus preços no mercado 
im13ortador, e que, unica, poclera dar a base da cobrança do imposto , isto é, ao yalor da mercadoria, qua 
se trata de despachar, não só a uniformid1dc que interessa ao commercio, como a verdade que apro-
veita ao fisco. 

Os abaixo assignados não se atrevem a affirmar que seria este o meio unico ele augmentar a renda 
do Estado, sem exagerar os actuaes onus do nosso commercio e indastria; mas acredi tam que esta 
medida, contra cuja excellencia só póde conspirar a incapacidade dos membros ela commissão que tiver 
a seu cargo a fixação dos preços para o despacho ad valo1·em, muito concorreria para esse 
desideratum. 

A industria nacional precisa necessariamente de protecção : ·esta ques tão figura na arena de 
nossos debates economicos ha longos annos; mas parece approximar-se do seu termo, por hayer afinal 
conseguido reunir em torno de si um certo numero de opiniões respeitayeis, todas no sentido daquella 
protecção. 

Precisar , porém, quaes os prejuisos que á indusLria nacional proyieram das modificações que a 
Tarifa actual fez na de 1879, e quaes as medidas a acloptar para resalvar esses pl'ejuizos, e quiç:i collocar 
os nossos productos em geral em coniições de supportarem a liyre concurrencia, é missão que pertence 
aos homens praticos, e que exige estudo acurado, muita meditação e prudencia. Só este capitulo de 
nossas reformas aduaneiras da materia sufficiente para occupar a attenção de urna commissão especial. 

" 
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O meio conhecido de corrigir a influencia que as oscillações do cá.mbio exercem sJbre os impostos 
aduaneiros é exigir que o pagamento de taes impostos seja fe i to em ouro. Assim, o Estado não perde 
nu nca, como ó intuitivo; mas ha evidente g ravame para os consumidores, que, além do augmento do 
custo da mercadoria, por ter de ser importada a um cambio desfavoravel, esse custo tem ainda de elevar 
se na rnão da differença do valor da moeda com que são pagos os direitos. 

Por conseguinte, manda a justiça e a e1 uidade ,. quo não se aggrave por e ·Jsa fórma a 
sorte do contrib11inte : aos podere3 publicos compete estudar e emp1·egat' os meios que a sciencia 
aconselha para se · evitar osse clesequilibrio ou oscillações, que tanto arruínam a fortuna publica como 
a particular. 

Do que fica exposto , infer ira facilmente a illustrad'l Commissâo que não nos parecem convenientes 
as Tari fas permanentes ou de longa duração, mas que sejam uniformes para as met•cadorias ele todas as 
proc edencias e firmaJãs em leis , que lhes fixem as bases. 

Com isto, porém, não queremos dizer que sejam absolutamente excluídas as convenções interna 
cionaes, de que po >sam res ultar uma ou ·outra modificação no regimen de nossas Tari fas com relação a 
um ou aigLms g .meros de importação . As Tarifas differencia 3s podGm até .trazer vantagens incalculaveis 
ao desenvolvimento de nossas producções agrícolas, si tiverem por fim protegei-as. O ponto está em 
que sejam negociadas com o pr·ociso cri te rio é Slbedm·ia. 

Finalmen te, pelo que toca aos direitos addicionaes, nos parece que o systema adaptado para a sua 
arrecadação pelos actuaes regulamentos ó o mais conveniente, cmquanto o Estado não puder dis-
pens·1l-os . 

O direito addicional é um recurso de occasião ; uma aggravação de imposto a que o Estado tem 
sido obrigado a re correr para s upprir de ficits de orç J.m l nto, _produzidos por differentes cau~as . 

E' possivel que taes deficits venham a desapparecer quan:lo se soúb3r tirar de nossas riquezas 
naturaes tudo quanto ellas nos podem dar. Assim, pois , é dever do Governo , á medida que fór conse-
g uindo a extincção desse cancro, ir tambem reduzinlo annualmente, até -sua completa extincção, as taxas 
dos direitos addicionaes . 

P elo que toca aos regulamentos que regem o serviço das Alfandegas, começaremos por observar 
que desde alguns annos tem esta assumpo occupado a atteução de diversos Ministros da Repartição da 
Fazenda, t~ndo sido até nomeada uma commissão, de que fez parte um dos abaixo assignados , para a 
consolidação e r eform a das respectivas disposições . 

Depois de muito est11do, chegou-se a publicar a primeira parte desse trabalho, que ó o Regulamento 
n. 6272 de 2 de Agosto de 1876, cont:ernente á classificação das Alfandegas, sua administração; num ero, 
vencimento e attribuições dos seus empregados, etc. ; tendo em fins de 1877 ficado quasi prompto, já 
impresso e dependendo de pequenos retoques, o resto dessa reforma, isto é, a sua segunda parte, refe-
rente ao serviço interno e extern o das Alfa ndegas, despacho de mercadoria,, etc., ;não sabendo nós qual 
a razão, pela qual a té hoje deixou de ser dado á l uz tão i mportante quão necessario trabalho. 

O referido Regulamento n. 6272 de 2 de Agosto de 1876 foi o primeiro acto de nossa legislação que 
estab3leceu regras e p1·ocurou basear-se em dados seguros, para a classificação das Alfandegds e Mesas 
de Rendas do lmperio, deixando ao Governo ampla liberdade de apreciação quando se tr atasse de crear, 
elevar ou rebaixar a categoria d3s Repartições dessa ordem, conforme as conveniencia.s economica.s , 
financeiras e ind ustriaes dos lagares em que tivessem sua sé de . 

Esse ·Decreto, quebrando por outro lado, a uniformidade creada pelo Regulamento de 19 de Setem-
bro de 1860, e por numerosos actos interiores, uniformidade que ainda constitue defeito capital em 
muitas de nossas instit11ições, tornou especial a classificação da. Alfandega do Rio de Janeiro, que, gra-
ças á i nfluencia da excessiva centralisação que nos a trophia, conserva, e ainda conservará por muito 
tempo, posição excepcional no mappa das Alfandegas do Imper~o. 

Exigia essa situação especial r egimen e administração in terna igualm ente especial, e eram estas 
as vis tas do eminente e >tadista que referendou o ci tado Decreto de 2 de Agosto, mas que elle não póde 
realizar, não obstante os elemento3 para esse fim já preparados .. 

55' 
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Mais tarde o Governo resolveu autorizat• um en~aio no sentido destas idéas, não arbitrariamente, 
mas baseaào em lei que lhe permittia assim proceder . 

Foi então ordenado que na Alfandega do Rio de Janeiro, em vez de duas, se adaptasse como r egra 
uma só conferencia para as mel'cadorias submettidas a despacho, tomando-se todas as medidas que ga-
rantissem inteira fiscalisação. 

A e:s:periencia foi posta em pratica, acompanhada das medidas preventivas de qualquer extravio de 
renda, e deu o mais satisfactorio resultado , como podem attestal-o as estatísticas de então . 

Entretanto, houve de modificar-se e~sa salutar determinação por escrupulos de legalidade, sem se 
attendel' a que pelo art. 172 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, são unicamente consideradas 
legislativas as ma terias que se referem á a taxas dos direitos, quer de consumo,. quer de exportação, e 
outros impostos, e as que dizem respeito ao.q quadros do3 empregados, suas nomeações, vencimentos, 
accessos, aposentadorias, etc. Todas as mais disposições podem s ~ r modificadas por acto do poder exe-
cutivo, attribuição de que se serviu com todo o fundamento o Ministro que tomou a providencia que dei-
xamos indicaci·a. 

Si o ensaio na Alfandega qo Rio de Janeiro foi· proficuo, principalmente a·os interesses do commer-
ci:o, ao qual libertou de pêas escusadas, e si não contrariava as conveniencias da arrecadação, longe· 
de annullal-o fóra antes conveniente firmal-o em acto mais positivo, ampliando mesmo, si houvesse 
mister. 

Eis um ponto que nos parece capital, e pa1·a o qual chamamos a attenção da illustrada Commissão. 
Ha ainda naquella Alfandega um ramo de serviço, o qual, por melhor o1·ganizado que seja não lhe 

convem accumular, e antes é da maior vantagem destacai-o completamente da Repartição. 
Referimo-no( ao serviço das Capatazias. 
Sobre tal assumpto a opinião parece estar formada .- O que falta é decidida resolução de encarar. 

de frente as difficuldades que se podem offerecer á realização da idéa. 
Por muitos annos esse serviço se fez por arrematação, do que dão testemunho innumeros documen-

tos legislativos, e ainda hoje consagra a leg islação em vigor autorização para fazel-o por esse modo, 
ou por administração. 

Este segundo systema tem sido ultimamente o seguido sem excepção, banindo -se toda a idéa de 
confiar hl serviço a pessoas par.ticulares, estranhas á Repartição , talvez pelo insuccesso da companhia 
das Docas da Alfandega do Rio de Janeiro e da einpresa que para esse fi_m se formou na Alfandega de 
l'er-nambuco. 

A boa pratica administrativa não esta em banir esse systema, porque tem defeitos, e adaptar 
outro que igualmente não é isento de iRconvenientes. 

A questão deve ser collocad1 em um ponto de vista mais elevado, e logo que o fór, não ha-
.:verá clifficuldade em reconhecer que os serviços das Capatazias não é incumbencia compative.l com 
as importantes funcções da administração publica. 

Deixar á iniciativa particular a tarefa de receb~r, guardar, conservar e entreg?-r aos nego· 
ciantes as. mercadorias imporLadas e sujeitas a direitos, é providencia de grande. interesse para ª 
Alfandega, e principalmente par-1 as finanças do paiz, flOr proporciouar-lhe azada occasião de reaes 
e importantes economias com a reducção das despezas interminaveis de construcção de armaze.ns 
e da sustentação de um numeroso pessoal, que é preciso manter, e que tende a crescer dia.t•iamen.te. 
para nem sempre satisfazer ás necessidades, á presteza, e segurança que o commercio reclama. 

Accresce que á sombra desse systema, têm-se enraizado praticas abuziyas, que são um v,er~ 

dadeiro tormento para o cpmmercio, . e causa de injustiças. que, praticadas com r!'llação,a fac tos que 
á primeira vista parecem insignificantes, nem p::>r isso deixam de offende!' o direito indi.vidual. 

Por exemplo : em questão de da.mno causado á mercadorias sob a guarda da_ Alfandega, ha da 
parte desta certo arbítrio em r econ heceJ-o e em ac.eitar-l.he a respousabilidade, qu_e fatiga o re,. 
clamante, a ponto de que este acaba qu<>si sempre por abriL· m~o do seu direito . . 

P ermitta-se-nos a e.Xp()sição de. , UI4 facto, recentem_ente oc.corrido, para justific;>ção elo nosso asserto. 
Um negociante de$tiJ. praça recebeu uma caix!l- contei\dO e~pelhos, que foi m!'ndad.a rec.olher a. 

um cilos armazens de mais difficil accesslit-.. 
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Collocada ·a· caixa no ·elevador, arrebentam as correntes que á.'. préndhm, cahe a cai::!:a e estraga-se 
completamente a mercadoria. 

O 'dono reciama a indemnização , mas esta lhe é recusada, sob pretexto de que o fa cto fóra 
devido a força maior, e qua'· a ~ercadoria vinha acondicionada em uma caixa de ta boas muito fina·s. 

Entre o nêgóciante ·e uma com·panhia pil.rticular esta questão teria sido satisfactoriamente resol-
vida pot· ar!Htrós·''e' sem as tortuosi dades do processo administra tivo. 

Ha ainda u:inà. ·consideração que concorre para o descredito da instituição, e é que as Capatazias, 
não obstante as constantes elevações das taxas de armazenagem, e· do rigor com 'que são ellas cobl'ad.as, 
dão sempre deficits . 

E' o que está reconhecido, e o demonstram os balanços do Thesouro. 
Entrando em outra ordem de considerações, l embraremos que em uma costa tão extensa como a 

nossa, e errí qú.e se encontra tão grande numero de portos, perfeitamente adaptados para o commercio 
internacional, é irrecusavel a necessidade de habilitai-os em maior numero para o commercio de im~ 
poi-tação e exportação. · Antes do Regulamento de 22 de Junho de 1836, tínhamos 14 portos habilitados 
para o commercio exterior . 

Com a reforma de 1860 elevaram-se a 19, e post eriormente crearam-se mais tres Alfandegas·: as de 
Manaos, Corumbá e Penedo . 

Cumpre tirar toda a vantagem ·das disposições do dito Regulamento nessa parte, augmentando-se 
o numerv de ·portos habilitados para o commercio de importação, e expor~ação ; visto que os existentes 
não satisfazem ás aspirações do nossiJl progressivo desenvolvimento. Não se proce la levianamente e 
sem os estudos precisos , mas tambem não se aguarde por prolongado tempo providencias de que de-
pende a prosperidade local de certas e determinadas zonas. Ha longos annos reclamam os povos de 
Macal;J.é uma Alfandeg·a ; é assumpto já muito estudado, entretanto que esta pretenção parece ainda 
longe de ser attendida. 

Vem aqui a proposito o seguinte período de uma das cartas do SoZitario, escriptas em 186.2, pouco 
tempo depois da reorganização de nossas Alfandegas : 

« As partes extremas das províncias estão isoladas do mundo, e por isso ·definham ; é preciso com-
munical-as, abril- as, appro::timal-as do estrangeiro. Só o commercio directo realizará lentamente a· 
transformação por que ellas precisam passar. VElde como procedem os Estados Unidos e os Inglezes: 
os seus numerosos portos estão franqueados a todos os pavilhões. Attendei para 0ste exemplo elo-
quente : em 1845 a formosa ilha da Jamaica tinha 14 portos livres, como escrevera Coquelin. Entre-
tanto a Jamaica pouco mais tem de 350.000 habitantes. E o Brazil, com 8. 000. 000, tem apenas 19. 
Mas apre·ciai as consequencias: a Jamaica prospera, quasi tanto como qualquer dos Estados Unidos ; 
o Brazil acha-se quasi como Portugal o deixou, excepto em · alguns dos municípios principaes das 
grandes Províncias. >) 

Passando ao serviço peculiar das Alfandegas, segundo o seu actual Regulamento, ha alguns pontos 
que carecem de reformas, especialmente no que diz r espeito aos despachos para a conferencia, ás multas 
e aosi consumos . 

Em rcbção aos despachos, répetimos a necessidade de facilitar a distribuição ao calculo, r~servando 
a conferenciá interna para os despachos de mercadorias ad vaZarem , para os que fizerem declaração do 
conteúdo do volume divergente do manifesto," e finálmente para aquelles em que pela propria parte fôr 
exigida a conferencia .interna. 

Quanto ás multas, a idéa que predomina nas disposiÇões vigente3 . é cohibir a fraude nos despachos, 
sempre que occultarem elles circumstancias de qualidade e quantidade, que deveriam declarar. Mas, 
revel'tendo essas multas em vantagem do empregado, o chefe vê-se muitas vezes em verdadeira coacção, 
condemuando a parte em casos, em que não ha · sequer sombra de fraude, ou relevando-a em prejuízo 
do empregado . 

Parece que seria preferível pagar melhor os empregados, e fazer reverter todas as multas para os 
cofl'es publicos. Ao mesmo tempo fixar um limite maximo e mínimo, dentro do qual o chefe de Repartição 
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elevasse ou diminuisse a multà, conforme as circumstcmcias do caso, com recurso voluntario sempre 
para a autorida'le supel'ior. 

Neste ponto qualquer reform:t deve consistit· em habilitar o chefe com a autoridade necessaria 
para punir rigorosament3 o negociante, que nas suas r elações com a Alfandega tentar illudil-a, mas só 
em casos_ em que esteja manifesta a má. fá, e tJrnar es;e acto uma medida preventiv-1 e moralisadora, a 
não uma provo~ação ao inte!'esse pecuniario do fiscal, que nem sempt•e póde collocar-se superior a e•se 
luta, em que de um lado está. o negociante procuranlo pagar o minimo que póde, e de outro o fiscal 
exigindo ás vez3s mais do que deve parajustificar a multa. 

Quanto aos comumos, convem r JSl!'ingil' muito os prazos do art. 299 do Regulamento d3 1860, e 
como consequencia desta reducção restabelec3t' a disposição do art. 305 na 2~ parte, tornando bem 
claro o pensamento de que, mesmo nos casos dos§§ 2°, 3' e 4° do art. 301, o dono ou consignatario da 
mercadoria não é obrigado a repót• a differança. Rqras vezes occorre algum caso em que se tenha de 
applicar a disposição elo art. 20 do Decreta n. 3217 de 31 de Dezembro ele 1861, cuja revogação é aliás 
compensada com a renda exteaordinaria do§ 2G do m·t. 300, o§ 1° do art. 301. Accresce que, reduzidos 
os prazos dos consumos, o pt·oducto do leilão da mercadoria dará para as despezas previstas na lei; o 
que hoje não suocede, porque com a grande demora rara é a fazenda que· não vai a leilão já dete-
riorada. 

Pede ainda a justiça que se altere a disposição do art. 606 na parte em que veda a reclamação sobre 
a qualidade da mercadoria, depois de pagos os direitos, aind1 quando não se tenha verificado a sua 
sahida da Alfandega. 

O principio estabelecido n 't 1a parte desse artigo deve ser gonerico tanto para os casos em que se 
trata de erro ou engano sobre a quantidade, como sobra a qualidade, uma vez que as mercadorias não 
tenham tido sahida, pois esse é o uni co meio de verificação posai vel. 

Essa excepção sobre a qualidade, que m3smo verificada diffet·ente; o de qualidade inferiot·, sujeita 
a menor imposto, vedando a restituição, torna-se ainda mais odiosa á vista da disposiçãa final do 
artigo. 

Chamamos ainda a attençiío da illastrada Commissão Parlamentar de Inquerito para a disposição d« 
lei do orçamento vigentê sJbre armazenagens. 

A elevação das resp ectivas taxas é até ce1: to ponto justificada, muito principalme'lte si se der ao 
commercio todas as facilidades para retirar da Alfandega as suas mercadm·ias. 

Ha to:lavia mercadorias que têm deposito forçado e obl'ig :üorio, e cuja venda está sujeita ares-
tricções impostas tanto pelas leis policiacs como municivaes. 

Referimo-nos á polvora, . dynamite, e outros inflammaveis, que devem ser recolhidos a depositos 
publicos, e que só em pequenas e determinadas porções podem ser dados a consumo. 

A armazenagem que taes mercadorias devem pa; ar pelo d·3posito forçado, sempre maior do que 
aquelle que depende da vontade do dono da mercaJor;a, _absorve o valor do genero em certas e deter-
minadas circumstancias. 

Convém, portanto, que para tael g·eneros a t:na seja mais modica. A illustt·ada Com missão póde 
colher sobre este assumpto outras informações , e á viilta dellas basear o seu juizo. 

Terminando estas considerações, de cuja ex:iguidade e imperfeição os abaixo ass ignados tem plena 
consciencia, mas que a!J3Ím mesmo se animam a· offerecer como prova de seus bons desejos, resta-lhes 
pedir á illustrada Commissãé> que os absolva da excessiva demora que houve em prestai-as, pot• úwtiyo 
de ausencia de um dos abaixo assignadog, que es.teve fóra desta córte mais de dous meze~. 

Deus Guarde a VV. EEx.-Rio de Janein, 31 de Maio de 1883.- Illms. e Exms. Srs. Drs. 
Luiz Joaquim Duque-Estrada Tc; ixeira, Adolpho Bezerra de Menezes, Conselhei1·o Franldin Americo 
de Menezes Doria, Antonio Felieio dJs Santoa e Co!llmendador Manoel José Soares.-Antonio P. da 
Costa Pinto.- Carlos Pinto de Figueiredo. 



COMMISSAO DE BANCOS E MEIO CIRCULANTE 

I.- Ha abun.dancia ou deficiencia de meio-c :rculante 'I 

O meio-circulante, como medida gera l do> valores, deve rigoi·osamente po~suir as condições 
communs de um equivalent'3 fixo desses valores . O moio-circul>J. nte metallico possuB essa equivalencia, 
como merc.tdoria de valor quaü invariavel que é. O meio-circul:J.nte-papel-moeda é absolutamente 
ncapaz de conter es ;e carac t3rist ico indispensavel á moeda. 

As necessidades da circulação de um paiz são imprevis :veis: dependem da int'3nsidade das 
permutas, qu él se r egulam livremente sob a acção industrial dos povos e conformem•nte á offerta e 
procura dos respect ivos productos, 

No rc _:s imen dl circulaçio m~ tallica, os excessos ou as deficiencias do meio-circulante corrigem-se 
peh ex:port:J.ção e importação, como qu1lquer outt·a mercadoria. No regimen do papel-moeda, são os 
valores que se Glevam ou se deprimem s::~b a acção da incoercibilidade do meio-circulante. 

A formula dG3tas alterações dos valores, pt·oduzicla~ pelo papel-moeda, é a seguinte :- Seja qual 
fôr a somma do pap3l-mo ::Jda em cit•culação, não equivale a mais que á somma certa, posto que 
préviamentG indeterminavel, d,1 moeda neces -;a ria para as transacções. - Assim, pois, e:i aquella 
?Omma é exced Jnte a est01s necess idales, a de ;weciação co:·respo nderá exactamen te ao excesso ; si é 
deficiente, dará lagar á importação de especies met tllicas, como supplemento necessat·io da circulação . 

. O cri.t2rio que possuímos para dete rminar exactam3nte o excesso do papel-moeJa é, portanto, o 
preço do ouro como merca lorict de valor quasi inva~·iavel ; c esse ouro, na sua expressão symbolica de 
moeda co t·r ente, ó rep t•esentaJo pehs btras de ca :nbio passadas sobre as ?raças estrangeiras. 

Assim, póde affirmat·-se : 
O cxcess·a actual do meio - circulante é igual á differe nça qu J vai do preço de 27 schillings 

por i$000 (p<J.driio legJ. l da moeda brazileira) e o. de 21 1/4 sch illings pot· i $000, r1ue é o curso actual 
do camb io. 

I I.- Pó de fi:c.1t·-se os ki1it1s den tl'O dos q uaes a nossa circulação fiduciaria deve conservar-se 1 

A fol'-;a dJ.s cJnclusõ )3 ex:posLts persuade que estes limi tos se acham no cquilib rio permanent ) 
dos valore~ ~·espectivos do ouro e do papel-moeda, obt ido peh constante contracçã J c dilatação das 
omissõe; . A execução dest'l movim mto é difficilima; ou antes, quasi impraticavel. 
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III.- A falta de numeraria que em certas epocas se sente na praça do Rio de Janeiro e em outras 
do Imperio, provém de deficiencia de meio-circulante, ou é causada pelas difficuldades das remessas 
de numeraria de umas para outra,s praças do Imperio ~ E(a outras causas que concorram para 
aquelle facto ? 

Si ficou demonstrado que ha, posi tivamente, excesso de meio-circulante, o phenomeno, a que se 
allude, da diminuição ou escassez de notas n·as caixas dos -bancos· ou ' dos• capitalistas, em algumas 
praças, não póde ser attribuido á deficiencia de meio-circulànte. 

Na falta de permuta interprovincial, que dê logar ao movimento regular dos capitaes, a 
accidental demanda de capital, que em uma província se verifique, só póde ser satisfeita pela 
importação de numeraria, em que fica desfalcado o mercado que o fornece e no qual se deveria 
applicar- como correctivo deste desequilibri"o- a elevação da taxa do juro, que difficulta a exportação 
e attrahe o capital. 

Taes phenomenos são, ainda assim, passageiros e de ·curta duração. 
Si representassem mais que momentanea concurrencia a pequenas vantagens commerciaes, 

teriam a sua caracteristi~a natural e propria na manutenção de :altas taxas de juro e na elevação 
do curso dos cambias, como sóe acontecer sempre que a escassez de numeraria corresponde 
a um intenso movimento de ~apitai circulante, posto ao serviço dr~ importantes e novas~operações 
commerciaes. 

Desde, porém, que estas manifes tações não têm acompanhado, como seria de rigor, os factos a que 
se allude, perdem estes toda a sua importancia e não passam de ser phenomeno commum e trivial ·sem 
mínima importancia, infelizmente, para justificar a idéa de uma excepção aberta á regra do absoluto. 
inconveniente do papel-moeda. 

IV.- Os bancos, quer do norte, quer do sul do Imperio, creando caixas filiaes e agencias, poderão 
facilitar as transacções commerciaes e, portanto; as remessas de numeraria ~ 

No sentido mais restricto do quesito, sim: as caixas filiaes e as agencias do.s bancos facilitarão as · 
transacções co=erciaes. 

Quanto ás remessas de numeraria e caso diverso; porque as -remessas de numeraria, de uma para 
outra praça, não são actos propriamente bancarias, antes Temedio e recurso contra a insufficiencia das 
relações bancarias. 

Certamente, porém, o intuito do q uestionario é mais lato, a sabe i- : si elevem crear-se taes agencias 
e caixas filiaes. 

Neste sentido direm!;ls que as succursaes de ·bancos são náturahnente creadas em todos os lagares 
cujas relações commerciaes as reclamam. Grandes estabelecimentos bancarios fundados - nas sédes de 
vastos systemas de operaoões, têm directo interesse em diffundir a sua acção na· mais larga circum-
fe'tencia dos negocias a que se consagram. Fóra destas condições, as agencias ou caixas~filiaes não 
passam de outros tantos. bancos, operandó isoladamente, no meio em que forem estabelecidos .. 

Applicadas aos bancos do Rio de Janeiro, estas idéas não aconselham crea~ões desta natureza. 
O Brazil, considerado em sua conformação economica; não representa uma aggregação homo• 

genea, que possa ser subordinada a ·uma ordem determinada, de elementos. Totalmente desaggregado 
pela ausencia de relações commerciaes importantes entre muitas daa-suas provincias, o Brazil contém 
varias centros inteiramente independentes, com vida e interesses proprios, incapazes de fusão e 
incompatíveis com uma organização baseada sobre o principio da homogeneidade polÍtica. 

Fócos de determinadas producções, as varias regiões . do paiz têm o seu curso natural de ope-
rações em direcção aos outros consumidores dos seus productos ; e em quanto as do sul, com o seu café, 
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não tiverem .os seus mercados de consumo nas provincias do norte; e aquellas respectivamente nestas 
os consumidores de seu assucar, de sua _ borracha e de tantos outro~! generos de sua producção, a 
homocentricidade attribuida a uma qualquer organização bancaria , é u~a aspiração irreaÜzavel e 
sem fundamento. 

Isto posto, e cerrados nos razoaveis limites da questão, affirmaremos a conveniencia dos desenvol-
vimentos normaes da industria bancaria, como de todas as outras, na esplaera propria, e pelo influxo 
dos interesses do commercio. 

V..- Convém promover a creação de bancos, caixas -filiaes ou agenc ias que facilitem as remessas 
para o Rio de Janeiro, do commercio da pr·ovincia de Minas Geraes, a mais populosa do Im perio e 
onde taes instituições faltam complet11nente ? Não é esse facto uma das causas perturbadoras da 
circulação do numeraria necessario para as transacções da praça do Rio de Janeiro ? 

A respostJ. do-4° quesito applica-se inteiramente a este, que não passa de ser uma especialisação 
da materia geral do precedente . 

VI.- O r esgate do papel- moeda deverá ser lento e operado com os recursos do Thesouro , isto é, 
com saldos que venham a apresentar os nossos orçamentos, ou convirá fazel-o por meio de operações 
de credito, que permittam a creação de um banco de cir·culação com caixas-filiaes nas provincias, 
e encarregado do referido resgat e ? 

Neste caso qual deve set· a sua organização ~ 
A questão contida neste quesito, é de summa gravidade, mórmente quando attentamos para 

a profunda depreciação do nosso papel- moeda . O famoso parasita, adh erente a toda musculatura 
economica do paiz, não póde ser violentamente arrancado sem risco imminent3 do organismo em que 
se constituiu e me:irou ; assim tarnbem os remedios violentos que pudessem destruil- o rapidamente, 
circulariam corrosivamente na economia geral. 

Esta commiEsão suggerirá as providencias que tem o voto unanime dos individuas que a consti-
tuem ; e abstendo-se de considerar a questão nos largos desenvolvimentos reclamados pelos illustres 
organizadores do inquerito, dará razão deste voto limitado, assegurando que lhe falta competencia para 
assumir a responsabilidade de um plano, qual nunca, em identicas circumstancias, obteve em paiz 
algum o suffragio da geral opinião dos competentes. 

Por de mais Ro tempo e na sua acção corruptora tem inf!uido o papel-moeda na economia desta nação, 
para ser licito adiar o emprego de meios pua o extinguir ; mas, tratando-se dos primeiros passos, e 
comprehendendo estes o largo espaço que nos separa de uma situação, ainda que viciosa, menos grave 
do que a actu!tlmente representada por uma enorme massa de papel depreciado, parece-nos que h :weria 
acerto em aceitat· desde já a certeza, a evidench do mal, impedindo sem detença a sua aggravação, 
por uma retrocessão no caminho até agora seguido. 

Para isto conseguir seria mdio seg uro, normal e praticav~ l cortar corajos~ mente por quaesquer 
outras despezas, até o ponto de crear no orçamento do Imp3rio uma verba consagrada á amortização 
gradual, mas continua, do papel- moeda em circulação, acompanhando este movimento por operações de 
credito, c1ue, em dadas circumstancias permittiriam maiores retiradas de papel-moeda sem inconveniente. 

Os encargo3 resultantes desta providencia, não deve o Estado hesitar em acei tai -os, pois que desde 
logo lhe seriam compensados pelo melhoramento dos cambios. E' preciso, emquanto não se obtem cousa 
melhor, executat· o systema de regular o meio circulante pelo cambio, consag t·a-:lo na lei de 11 de 
Setembro de 1846, qlle estabeleceu o padrão monetario de 27 d• por 1$000. 
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Conseguindo-se, por este processo de retirada len ta e constante, a elevação do cambio ás proximi" 
dadas do par o obtido nos orçamentos o equilíbrio indispensavel pat·a qualquer commettimento no intui-
to de extinguir o curso forç1.do, h~vet·ia opportunidade e segut•a base para o estudo e organização de um 
estabelecimento ou instituição apta para substituir o papel- moeda do governo pelo papel bancaria 
coriversi vei. 

Devemos, não obstante, ponderar que no eutee tanto poleria occorret· tão fort ., contt·acção de nume-
raria, ou c.orrida sobe.l os bancos de deposito, por motivo ele panico, que obrigasse a urna parcial resti-
tuição ele papel a circulação, a qual p-oderia ser feita por meio de ernprestirno sob caução de titules de 
reconhecida e .indisputav-el garantia. 

Quet· dizer : a lei de :1875, que tão excellentes resultantes produziu sem o menor risco, antes restau-
rou a confiança, sem a qual esta praça se acharis em graves e talvez insupenveis difficuldades, deve ser 
restabelecida, como valvula de segurança que a ss lvaguat•do de _ficar immediatamente exposta a perigo- · 
sos acciden tes. 

Esta intercadencia no curso da reducção do pa~Jel -mo )da passaria sem inconvenientes; não só pela 
su < natúreza tramito !'ia, como pot•que, reparando m 1is g raves d<Llnnos, influiria beneficamente na si-
tuação geral do mercado. 

, E ~tes alvitre3, pensa esta commissão, corresponclem aos dictames da prudencia, tão neces.saria como 
indispensavel neste assurnpto ; emquanto que, outros e maior.es desenvolvimentos de tão importante 
ques tão, teri ~m, talvez, o inconveniente de dividit· opiniões, cujo ne:~::o ó indis pensavel, perante a gra-
vid.J.de do mal mais te rriv BI de que se acha acommettid:J. a ecJnomia n1-cional, no momento em que é 
urgeutis>ima providencia retroceder na perigosa via, que, em to:lós os paizes e em todos os tempos, con-
duziu os Estados á ru·na c desmor.1 lisação. 

VII.- O que determina o curso do cambio entre nós ? Qual a causa da sua baixa e qua influencia 
exerce nella o papel-moeda incon vertivel ? 

No regimen do papel-moeda, o curso dos cambies, isto é, o prBço das letras de cambio saccadas 
sobre praças estrangeiras, regula-se pelas leiS. geraes da offerta e da procura. 

As suas oscillações, nos paizes de curso metallico, são mui limitadas no tempo e na importancia, 
pela facil acquisição de moeda importada de paizes estrangeiros, ou convergentes de outros pontos do 
paiz; e assim as fiuctuações dos preços, raramente exce :lem os encarg-os do transporte da~ especies 
métallicas . 

No Brazil, como em todos os paizl:ls de papel-moeda excessivo, a> fluctuações do cambio são mui 
sensíveis e não ha meio de contei-as, porque dependem das variadíssimas causas que actuam sobre 0 
valor da moela fiduciaria inconvertivel. 

Segundo as opiniões expostas relativc1 mente ao quesito n. 1, toda a normalidade obser vada no 
curso dos cambies é devida principal e quasi exclusivamente :i influencia perniciosa do papel-moeda. 

VIII. - O cambio varia de provint:ia a pt•ovincia? Porque, e em que proporção? 

O c:1mbio póde varia!', e v.1.ria, de província a província, segun:lo a situação local dos .negocios. 
Estas vat·iações são, porém, de insi:;nificante duraÇã; e pequena imp~rta ncia, porque a con-

currencia das out1·as praças do Imperio, hoj e em rapi .la communicação entre si, corrige as perturba-
ções e nivela os preços. 

Este phenomeno é cxactamente o mesmo a que ja nos referimos reb tivarnente ão curso do ca :nbio 
nos paizes de circulação metallica. As cambiaes sã0 a moeda commum de pagamento das nossas 
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importações, obtida a t roco de papel-moeda : necessarias a todo o commercio de impol'tação, de cada 
lado do lmperio converge a pr'ocura de cambiaes, desde que o preço respectivo supp orta com vantagem 
os encargos da remessa do papel-moeda necessario para a sua acquisição. 

IX.-Ha fundamentos nas queixas vagas, mas consbntes , de que os dons Bancos lnglezes esta-
belecidos na praça do Rio de Janeiro concorrem para a baixa do cambio ~ 

Em absoluto, queixas desta natureza não têm fun:lamen to. 
Concorrer para a baixa do cambio, seria, por parte de estabelecimentJs que vivem da comprJ. e 

venda de cambiaes, a suprema insania, porque s3ria annullar as hypotheses da lucro proveniente àa 
differ~nça entre o preço da compra, na alta, e o preço da venda, na baixa. 

Taes queixas, porém, não passam de meros conceitos populares, sem valor algum perante a 
critica, e geralmente applicados a estabelecimentos commerciaes, cuja organização lhes confere, em 
um determinado ramo de negocio, legitima superioridade. Assim, os Bancos lnglezes desta praça, con-
sagra:los a estas importantíssimas operações d ~ cambio e para ellas convenientemente apparelhados 
com meios abundantes, acham-se em posição de · aproveitar os movimentos de flexão dos preços para 
compral' bal'ato, esperando sabiamente as melhores opportunidad~s de .vender cal'o. 

De resto, longe de colistituirem um privilegio, taes elementos são perfeitamente communs e 
cifram-se na posse de abundantes capitaes e no superior conhecimento dos nego cios. Quaesquer 
outros Bancos, de todas as nacionalidades, podem fazer-lhes concurrencia nas vantagens deste 
commercio. 

X. - Os nossos Bancos de deposites e descontos devem alargar a esphera de suas operações e crear 
caixas-filiaes ou agencias com o fim de facilitar as remessas, servir ao commercio, á lavoura e à 
indus tria ? 

Separando os diversos membro3 da questiio, diremos Quanto á conveniencia de alargar a es-
phera das operações dos Bancos, que ha sempre conveniencia para o publico e para os Bancos, em 
alargar a esphera de sm.s transacções. Mas iseo depende de somma da capital disponível e da con-
fian ça que se gera espootaneamente no curso da prosperidade dos negocies, como desfallece e se 
entibia ante as perspectivas e con tingencias, reaes ou suppostas de enfraquecimento. 

Pelo que respeita á creação de caixas-filiaes e ag\)ncias, além do que geralmente enunciamos 
na resposta ao qu esito 3o (a esta especie applicavel ), occorre que as remessas , ou antes, o movi-
mento de capitaes é, em uma grande :irea das províncias do sul e relativamente á maior industria 
d'ellas, conveniente e economicamente feito . . 

Em regra geral e>se movimeoto é operado por meio de saques do interior, sobre as praças 
dos portos que servem á exportação dos productos, e realizam-se sobre as casas commissarias, as 
quaes exercem cumulativamente as funcções de banqueiros, com grande economia de seus respecti-
vos commit tentes . 

Nes te ponto de vista, pondo de parte o que haveria a melhorar no regimen dessas relações, 
persuadidos estamos de que muitos paizes adiantados se acham menos bem servido3 do que os indus-
triaes brazileiros a que no3 referimos. 

XI. Quaes os motivos po1• que as letras hy pothecarias, entre nós; têm encontrado difficuldades 
na sua. circulação, e em localisarem-se como titulos, que são, de renda? Porque se conservam· ellas 
abaixo do par ? 

A ci t·culação das lett•as hypothecarhs está, como a de todos os títulos fiduciarios, subordina-
da ao rpaior ou menor conceito que de suas garantias hajam formado os capitalisbs. 

56 
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Ricos e podei'oso~ estabelecimentos poderão emittir destes titulas sob · sua re~ponsabilidado, a 
preçns relat ivament ~ elevados; outros emlqsores de menor credito ou de som'lnos g·al'antia encnn-
tral'ão sua clientella nos que se j ul6·u·em compensados de ·riscos em preços reduzid os, ou elevadas 
t a o: as de j ui'O. 

Em . toJo ,o caqo se1·à sempre o credito e as garantias dos emissores o regul.ador do preço e da 
intensidade das emissõ 3s de l et1·as hypothe.cadas, e quanto maiores fót•em aquellas, mais reduzido 
será o preço e dilatado o curso des t·ls. 

As causas que ao presente podem influir para a depressão das garantias alludidas são demasiado 
obvias e podomos prescindir de lhes encarecer a gravidade perante os diJ·ectos representantes do paiz. 

XII. A organização dos no>sos Ba ncos de credito r eal offerece as necessarias garantias, ou 
resente-se de defeitos q ue conviria remediar~ 

A organização de nossos Bancos dê credito real é a esbbelecida na lei de 1864, que, a seu turno, 
é a expt·essão do que foi adoptaJo e .n alg u11s pa.izes o11Je t LOS instruc .,:ões têm medrado. 

Seria longo e ta lvez inte mpestivo analysar as reformas de que porventura ca1·eça a institui., 
ção do credito real, desde que ella , na sua con formação actual, não póde ainda ser completamente 
experi mentada em seu> etfeitos normaes, pelos impedimentos d l pe1·igosisümas liquidações, sujei · 
tas ao .principio das adjudicações, .que só .por si é um obst <>culo fatal ao desenvolvimento do credito 
real. 

Os leg i~lado!'es brazileiros te1·ão conco!'l'ido, na medida. que lhes cumpre, para o melhoramento 
destas relações. desviando os obices CI'eados por viciosas leis, inuteis em sua pr 1videncia e pl'ejudiciaes 
em seus e tfe i tos. Feito isto , as sociedades de c1·ediLo real se desenvolverão em concurrencia das 
vantagens qu3 estes negocias produzirem, por livres ajustes entre mutuarios e mutuantes . 

XIII.- Convêm que o Ba.nco do Brazil alarg ue o circulo de su1s op ~rações de credito real, empres-
tando sob hypotheca a outros mutuarios além dos· fazendeiros de café e mesmo a outras in l ustrias , como· 
a fabri l, e a pastJril, por exemplo ? 

Couveria, cet·tsmente, que o Banco do Brazil alarg asse o circulo de suas operações de credito. real, · 
si utilm ente pa1·a si e para os mutuarios lhe fo ;se ladn real izai-o. Mas, infelizmente, este ala;·g 1mento 
soffre impodimen tos ·independentes da vontade elo Banco, o qual, além elo que fica dito ao ques i to ante-
rior, se arrece ia par L operações ele longo prazo da garantia que po lem otfe1·ecer os valores agricolas. 

Quanto aos emprestimos sob hypotheca a out1·as iudustrias, como a fabril e a pastoril, tomaremos 
a liberdade de ob er v arque se nos afigura demasi ado abstracta esh pat·te do quo sito. 

As industi·ias fabril e pastoril ditferem essencialmente ela indústria agricola, e principalmente do 
ramo a que m:üs especialmente se tem consag1·ado os estabelecimentos de crfl .i to, isto é. do café, porque 
represen tando diminutos valores em bens de rai z, como sejam as terras de pasto e os ed'ificios (quando 
propri'os) em que se acham installados os mecanismos, fundam sua principal importancia no gado que 
têm, nas machinas, matarias primas e pro l uctos manufacturados. 

Quanto á primeira e menor parte destes valores, 03 bens de rai z, serão passiveis dos inconveqientes 
communs li ga~os aos emprestimos hypoth ecarios; quanto a melhor .e mais importantJ , e por sua natu-
reza a mais carecedo!'a de meios, não é no regimen hypothecario, mas em .outras fórmas de credito que 
encont rarão os elementos que ora lhrs faltam. 

Assim, estabeleciJa a distincção entre as duas especies, li mitar-nos. hemos a i udicar o exposto nas 
respostas aos .quesitos ns. i1 e 12. 
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XIV.- Qual o motivo da repugnancia dos capitalistas e bancos pelos emprestimos so]) hypo-
thecas de predios ? 

A identi:lade das especies torna ap plicaveis a este quesito as obs9rvações apresentadas rela-
tivamente ao credito real. O principal motivo da re pugnancia dos ca italistas e bancos é o receio 
de se ~nvolverem em demandas de resultado precario ao credor de bôa fé. 

XV.- Por que r•azão os bancos e capitalistas recusam ãdiantar dinheiro sob caução de g·eneros 
de producção nacional, não só de consumo como de exportação~ 

Não são os banco> e capitalistas que recusam adiantar dinheiro sobre caução de g·enews de pro-
ducção nDcion·ll, quando o seu interesse os aconselha. 

São os mutuarios, que não qu •rem sujeitar- se as condições dos capitalistas e bancos e as pre-
scripções da l ~ i que regem o contrato do penhor: o deposito em tra .Jiches alfandegados ou em 
armazens pr·oprios dn credor, obrigar a tão fortes despezas, que em g lral excedem ao lucro provavel 
da negociação, ou encarecem os preços das mercadorias, a ponto de as excluir da concurrencia com 
qu e não se acham gravada~ por taes encar!l'os. 

A provid-;ncia qlle faci li ta~se a mobihção destes capitaes traria o alargamento do credito e 
conseguinte prosperidade geral. 

XVI.- Quaes os motivos que têm obsta:lo a que o commercio ad.opte nos pagamentos o uso dos 
cheques visados pelos bancos e banqueiros~ 

Impedimentos essenciaes não parece que existam, capazes de explicar o limitado uso dos cheques 
sobre os bancos, para os pagamentos entre os negociantes; mas algumas causas podem ser indi-
cadas, que, mais ou menos, tenham concorrido para este facto. Citaremos em primeiro Jogar• a 
facilidade da moeda em papel, que annulla uma parte dos inconvenientes da circulação da moeda 
quando r lla é em metal. 

Depois a ausencia de titulo a prazo fixo de pagamentos improrogaveis, que imponham aos pe· 
quenos n~gocian tes a necessidade de forl!l.ação de reservas em cfc com os bancos, applicaveis a esses pa-
gamentos. E como causas geraes: o onus do sello que ainda depois ela ultima reforma (100 réis) parece 
elevado; a importuni lade do sello adhesivo que poderia ser substi tuído por sello impresso nos 
proprios che.1ues; a lim tação da circulação dos cheques á cidade_ em que têm sua séde os es t~beleci

mentos bancarios e á consequente obrigação elo sello proporcional aos que são passados de outros pontos. 
· De pouco valJr são e de facil remedio os inconvenientes citados. Conviria, em todo caso, removei-os 

de pr·ornpto, dando assim Jogar a outra~ obse1·vações que guiassem no caminho de conseguir tão excel-
lente e economica pratica. -Rio de Janeiro, 7 de Julho de 1833.-Bariio de Andarahy. -J. Ma chado 
Coelho de Castro. - ManoeZ de Oliveir-a Fausto. - J. C. Ramalho Ortig!io. 





ASSOGIAÇAO GOMMERGIAL DO RIO DE JANEIRO 

TARIFA 

i, o 

A classificação das mercadorias adoptada por nossa Tarifa aduaneira é satisfactoria 1 
Si tem defeitos, quaes são elles 1 
Que inconvenientP.s praticos apresenta ~ 
Como corrigir taes defeitos e remediar taes inconvenientes ~ 
Qual o systema ou plano de classificação preferível como satisfazendo as desejaveis condições de 

clareza e simplicidade, facilitando o serviço fiscal e melhor se adaptando ás circumstancias do paiz ~ 

A classificação das mercadorias, na nossa Tarifa aduanei ra , não é satisfactoria, pois, sendo nota -
velmente prolixa, origina constantes questões que vexam e prejudicam o commercio. 

Além dis to, a nossa Tarifa não obedece a nenhuma de te~minada ordem de idéas ou systema. Com-
quanto fiscal na sua essencia, ella é algumas vezes proteccionista, outras vezes livre-cambista e mesmo 
em alguns casos proh Íbitiva. 

A melhor reforma que se pó de aconselhar para a actual Tarifa é a sua simplificação. 
Para obter uma Tarifa cujos valores officiaes estivessem em harmonia com os r espectivos custos 

nos paizes produc.tores é indispensavel o auxilio do Corpo Commercial, e seria mister convidar para 
tal fim negociantes habilitados nos difl'erentes ramos de importação, presidindo aos seus trabalhos o 
Inspector da Alfandega ou outro competente empregado do Fisco. 

O Corpo Commercial tambem poderia 'prestar grande auxilio na melhor classificação ·e consequente 
simplificação da Tarifa. 

E' um systema racional que já em 1879 foi ensaiado com um bom resultado pelo ex-ministro da 
Fazenda o Exm. Sr. Conselheiro Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
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Só então desappareceram da nossa Tarifa certos erros que denotavam a falta de conhecimentos 
praticas dos antigos organizadores. 

Infelizmente, aq uelle bom exemplo não foi seguido e os emp1·eg.ados do Fisco voltaram a ser consi• 
derados os unicos competentes para a or·ganização da Tarifa aduaneira. 

2.o 

Os valores officiaes das mercadorias differem notavelmente àos preços correntes dos mercados expor-
tadores e dos do nosso mercado 1 Em que proporção 1 

Quaes as conseq uencias d •ssa differença 1 
Te m ella tido a mesma proporção dusde a Tarifa de 1874 at4 a actual? 
Qual o melhor mo :lo de harmonisar as referidas avaliações officiaes com os preços correntes 1 
Qual o valor que deve servir de base á cobrança do imposto? 

Os valores officiae~ differem muitas vezes do custo real das mercadorias, e não é diffi~il apontar 
artigos que devendD pagar direitos á razão de 30 %, estão na realidade tributados em 70 °/o, 80 °/0 , 

90 °/0 , 100 °/0 , e até mais. 
As cons~quenci as destas differenças são representadas pelo contrabando, pela diminuição do con-

sumo ou pelo mau-estar do consumidor. 
O melhor meio para obter valores exactos j:i ficou apontado na resposta precedente. 
O valor que deve servir de base á cobrança do imposto é o cuBto da mercadoria no mercado expor-

tador, addicionando a esse custo mais 10 °/0 para despezas de frete. seguro, commissão, etc., exce-
ptuando certM mercadorias g rossas, em que o frete deve s9r calculado separadamente, em razão da sua 
alta porcentagem sobre o custo primitivo. 

Quaes são os augmentos ôu diminuições de taxa a que póde e deva dar logar a revisão da nossa 
Tarifa 1 

Os já muito elevados direitos de importação parecem não permittir augmentos de taxa. Em todo o 
caso tal augmento só pode1·ia racahir em objectos de luxo que ainda o supportaram, sem que o con-
sumo se restrinja ou o contrabando appareça. A diminuição de taxa deve ter Jogar especialmente em 
materias primas e generos alimentícios. 

Uma diminuição intelligente nos di.J·eilos de certos artigos da grande extracção deveda trazer 
mesmo um augmento de renda, pois o consumo desses generos cresce numa escala geometrica em 
relação á reducção do custo. 

4." 

Quaes os preferíveis·: os direitos ad vaZorem ou os direitos especificas? 
Como adaptar o systema preferido á nossa Tarifa sem prejuízo dos interesses .fiscaes? 



- 447-

Em theoria os direitos ad valorem são os mais justos, e por conseguinte seriam os melhores, si 
não foase a difficuldade, quasi impossibilidade, de verificar e fisca~isar a exacLidão das factura:s apre-
sentad~s para servir de bas~ aq despacho o 

Deve-s ~ , pois, dar a preferencia aos direitos especificos, e sendo ess o sy~tema actualmente 
seguido, dispensa-se a adopção de novas medidas para a peotecção dos interesses fiscaes o 

5o o 

E• possível , por uma bem pensada revisão da Tarifa, augmentar a renda do Estado sem augmentar 
os actuaes onua do nosso commercio e industria ~ Como '? 

Este quesi to ficou em parte respondido com as respostas dad1.s a quesitos anteriores; isto é, re-
ducção de taxas em cer tos artig JB e simplificação da Tari fa . Este ultimo meio trará maiot· brevidade 
no despacho e consequente reducção no pessoal das Alfandegas. 

fi ou 

Quaes têm sido as consequencias da frequencia das reformas de nossas Tarifas e falta de sua 
fixidez 1 

Das reformas effJc tuadas nos ultimos trinta annos, quaes as que mais inconvenientes pril ticos têm 
trazido~ Quaes as consequencias praticas que, especialmente para a industria nacional, resultaram das 
modificações que a Tu.rifa actual fez na de 1879 ~ 

A consequencia das amiu ladas reformas das nossas Tal'ifas tem sido sérias perturbações e graves 
prejuízos paea o comruercio o A industria nacional tamberu tem partilhado aquelles inconvenientes, 
pois com as alterações repetidas das taxas da Tariü, o indJ.strial não sabe o que terá de pagar pelas 
ma terias primas, nem tão pouco o preço que os seus productos poderão oúter. 

7oo 

Quaes os direi tos da Tarifa actual ou disposição legal ou regulamentar sobre importação e expor-
tação, que em bem da industria nacional convem manter ou r eformar~ Como, porque e em relação a 
que ramo de industria ~ 

Por falta de conhecimentos precisos não podemos responder a este quesito, e nem o faríamos com 
tanta exactidão como a commissão especial que o Gove t·no nomeou ha tempos para inquirir das necessi-
dades da industria nacional e dar p •recer a tal respeito . 

Entretan to lembtoaremos que a r educção ou mesruo isenção de direitos das materias prim1s adequadas 
ás nossas industrias cio auxilio mais razoavel que se póde prestar á. industria nacional. 
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S. o 

Qual a influencia que as oscillações do cambio têm exercido e podem exercer sobre o pagamentq 
uos impostos aduaneiros ? Como remediar ou attenuar os inconvenientes que tenham havido? 

Sendo os impostos ~duaneiros pagos em papel-moeda, que é o meio-circulante do paiz, parece-nos 
que as oscillações do cambio pouco ou nada podem influir sobre o pagamento de taes impostos . 

9,o 

Podem, e como, os Poderes publicas facilitar o movimento interprovincial de fundos destinados ao 
pagamento dos impostos aduaneiros e ás transacções mercantis? 

Os Poderes publicas podem facilitar o movimento de fundos provinciaes, não só pelos meios já em-. 
pregados, como aperfeiçoando e simplificando quanto possivel esses mesmos meios . 

10.0 

O que mais convem: uma Tarifa geral uniforme, firmada: por lei, ou Tarifas convencionaes estabe-
lecidas segundo estipulações de tratados internacionaes 1 

Estabelecida a Tarifa geral, quaes as concessões, que por meio de tratados conv·em obter em bem 
do nosso commercio e industria? 

üs tratados de commercio com certos paizes devem trazer grandes vantagens ao Brazil ; ó, porém, 
ma teria muito delicada pelos interesses que póde offender. Sabendo com que nação se teria de fazer o 
tratado, só então seda opportuno estudar as concessões que deveriam obter. 

i i. O 

Qual tem sido o resultado da adopção das Tarifas especiaes do Rio Grande do Sul e Matto 
Grosso ? 

O resultado das Tarifas especiaes para õ Rio Grande do Sul e Matto Gross'J póde ter sido benefico 
para essas províncias, porém prejudicial para as outms. Mas muito acima desta questão economica, 
deve haver um grande inconveniente político, que a nós não compete analysar. 

12. 0 

Os direitos addicionaes devem ser mantidos ? No caso affirmativo devem ser cobrados por uma taxa 
uniforme ou convem calculai-a conforme a classe das mercadorias? 

Tendo os direitos addicionaes um caracter provisorio, devem ser supprimidos logo que as 
circumstancias do paiz o permittam, ou mesmo quando se reconheça o inconveniente de tão elevado~? 
direitos de importação. 
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ALFANDEGA 

f. o 

A classificação de nossas Alfandegas, e a base para ella adoptada é a melhor? 

A classificação das nossas Alfandeg·as, baseada nas respectivas r endas, parece justa. 
Vem aqui a pro;:>osito lembrar a conveniencia de augmentar o numero de portos alfandegados. 

O commercio directo com o estrangeiro será um elos melhores meios para o desenvolvimento e pro-
gresso elo paiz. 

2.o 

A organização, numero, condições de habilitação e vencimentos do pessoal das nossas Alfandegaa, 
e Mesas ele Rendas, são satisfactorios? Si apresentam defeitos e inconvenientes, quaes são elles e como 
corrlgil-os ·~ 

Parece que o pessoal das Alfandegas deveria ser menos numeroso e mais bem remunerado. 
Os guardas e officiaes de descarga, que devem representar a base mais solida da fis calisação, 

percebem vencimentos mesquinhos. 

O modo ele verificação ela qüalidade das mercadorias para o calculo elo imposto é o melhor, segundo 
as disposiçõe3 vigentes? Si tem inconvenientes e defeitos, qüaes, e como corrig il-os ? 

A verificação das qualidades das mercadorias tem os defeitos que naturalmente p t>ocadem ela má e 
complicada organizafião da nossa Tarifa. 

Os recursos e meios de defe sa facultados pelo regulàmento, e mais disposições em vigor, são suffi-
cientes? No caso negativo, quaes as medidas .necessarias para garantir e facilitar o e::s:ercicio elos 
direitos do contribuinte sem prej uizo dos direitos fiscaes ? 

Os recurEOs levados ao Thesouro e julgados a favor dos recorrentes, não têm evitado que a mesml} 
mercadoria t enha sido novamente classificada (ás v.czes pelo mesmo conferente) pela mesma fórma qtJe . 
antes do julgamento do recurso, sem que tal facto traga o menor correctivo ao culpado. O melhor 

57 . 
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meio para evitar taes males é recorrer á arbitragem garanti~a pelo Regulamento da Alfaudega, porém 
hoje cahida em desuso . 

A multa de diraitos em dobro (injusta em theoria, mas necessaria na pra tica) deveria ter um limite 
proporcional e não fixo como actualmente. Este ultimo systema tem o grande inconveniente de attrahir 
uma e:s:agerada fiscalisação para os g randes despachos, emquanto que os pequenos despachos gozam 
geralmente da indifferença do conferente, que nelles não encontra o incentivo da multa a seu proprio 
favor . 

Collocado justamente em uma posição inferior, o grande importador vê-se obrigado a subdividir os 
despachos, l evando com isso um grande augmento de t rabalho ao pessoal da Alfandega. 

Aconselhariamos, pois, que os dir eitos em dobro não fossem cobrados quando a differença encontrada 
excedesse a 50$000,mas sim quando a differença excedesse (como agora) a 5°/o dos direitos a pagar. 

Naturalmente esta porcentagem poderá ser maior ou menor, mas, estabelecida esta base, os grandes 
ou pequenos importadores ficarão no mesmo pé de igualdade . 

5,o 

Qual o melhor meio de impedir o contrabando 1 As medidas adoptadas pelo Regulamento e mais 
disposições em vigor são sufficientes1 Quaes os seus defeitos e inconvenientes1 

P ara impedir o contrabando ha dous meios : O primeiro, o mais efficaz, são os direitos razoaveis, 
pois com direitos muito elevados o contrabando exis tirá sempre, recebendo mesmo um apoio inoral da 
parte do consumidor, que não se conforma a privar-se de certas commodidades da vida, só para satisfazer 
exigencias fiscaes que ás vezes encerram g raves erros economicos. O segundo meio para evitar o con-
trabando consiste naturalmente em uma boa fiscalisação . 

O primeiro meio leva sobre o-seg undo a grande vantagem· que - prevenir tem sobre reprimir. 
Em complemento ao primeiro meio apontado, lembrariamos que sendo o maior contrabando no Brazil 

feito pelas fronteiras, conviria reduzir as nossas Tarifas em r elação com as dos paizes limitrophes, ou 
melhor ainda, celebrando com esses paizes convenções aduaneiras, que deveriam aproveitar a todos e 

· teriam por base uma idéa perfeitamente justa. Haverá uma boa razão para que o brazileiro pague por 
dous o mesmo gênero de importação que o argentino ou o oriental obtem por um~ Cerhmentr~ que 
não, e triste é reconhe:er que nesses casos o contrabando, immorál e odioso, apresenta-se debaixo de 
unia fórma benefica e equitativa . 

6.o 

O nosso sy.>tema de despacho, car" a e descarga e armazenagem de meJ·cadorias é satisfactorio ~ No 
caso negativo, quaes os seus defeitos e inconveniente >, e como r emedial-os ~ 

O systema de despacho póde ser conservado, e folgamos reconhecer que nos ultimos annos elle foi 
intelligentemen te simplificado. 

Quanto á carga, descarga e armazenagem de mercadorias, embora grandes melhoramentos se 
tenham effectuado na Alfandega do Rio de Janeiro , o serviço nunca attingirá á perfeição possível sem 
·que no systema actual se opere uma l'eforma radical, isto é, separar inteiramente a arrecadação das 
rendas do serviço de descarga e armazenagem de merca~orias . Este serviço póde ser contratado e ex-e-
cutado por uma companhia ou:mesmo por um individuo, pois os armazens da Alfandega não differem 
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materialmente de qualquer trapiche. O que é preciso é evitar que o Inspector da Alfandega, com tão 
grande responsabilidade e trabalho sobre os seus hombros, ainda seja sobrecarregado com os deveres de 
um trapicheiro. Si porventurâ alguns poucos Inspectores da Alfandega têm dado boa conta de todas essas 
attribuiçõe~ , outros haverá. que o não possam fazer. e, ou os interesses do commercio ou os do Fisco serão 
sacrificados. 

Vem aqui a proposito fallar da nova tabella de armazenagens na Alündega. As taxas são tão exces-
sivas que parecem ter sido creadas para obrigar o commercio a pagar immediatamente os direitos das 
mercadorias importadas. Infelizmente taes medidas são tomadas sem que o Corpo Commercial seja 
consultado, e quem as aconselha parece ignorar o principio que os interess'às das classes productoras, e 
suas intermediarias, não podem ser offendidos, sem que a Fazenda Publica directa ou indirectamente 
soffra as naturaes consequencias. E', pois, mister rever tal tabella, fazendo com que ella tenha uma 
certa harmonia com as armazenagens dos Trapiches Alfandegados, que na descarga e guarda de merca-
dorias prestam ao commercio identicos serviços. 

Aquella exagerada tabella de armazenagens tem tambem o grave defeito de tornar quasi prohibitiva 
a reexportação, essa valvula de segurança dos mercados sobrecarregados e tambem niveladora de 
preços . 

. Parece-nos tambem que nas mercadorias cujo despacho « sobre agua ,. não é permittido, a perma-
nencia dellas na Alfandega só e unicamente para conferencia de despacho, devi9. ser livre de armazeor 
nagem. E' altamente injusto que o Fisco cobre um mez de armazenagem sobre mercadorias que elle 
mesmo demora, só para seu interesse e segurança.. 

Cabe aqui lembrar que na remessa de generos estrangeiros de um porto para outro do Imperio, 
muitas vezes as guias da Alfandega não acompanham a mercadoria, vedando assim a sua prompta 
entrega. Para obviar este inconveniente aconselhariamos que uma. duplicata da guia fosse entregue' á. 
pessoa que despachasse o genero. 

7.o 

O modo de calcular o peso liquido para o pagamento dos direitos, adaptado . pelo Regulamento 
vigente, é o melhor em relação a cada uma das mercadorias ~ 

Parece-nos que o modo de calcular o peso liquido não offerece inconvenientes dignos de nota. 

Que defeitos e inconvenientes apresenta o serviço das capatazias e armazenagens~ Como corri-
gil-os ~ Qual o melhor systema para tal serviço ~ 

Ficou comprehendido na resposta dada ao quesito 6.0 

Com~em alargar, e como, as attribuições das Juntas Commerciaes ~ 
Convem crear novas instituições auxiliares do commercio e da iD,dustria ~ Quaes ~ 
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As Juntas Commerciaes têm actualmente o cunho de chancellarias, e o · que o commercjo necessita 
é de um Tribunal ou Jury especial em que as suas questõ es sejam faci lmente comprehendidas e rapida• 
mente julgadas . Por pos~uir estas qualidades é o Conselho Arbitral d .t Assochção Co:nmercial consi-
derado-por muitos Hegociantes como o melhor Tribunal para decidir certas questões. Em negocio! 
mercantis uma decisão muito demorada é porventura peior que uma sentença injusta, mas breve. 

10.0 

O serviço de no>sa estatistica está· satisfactoriamente organizado 1 
No caso negativo, como deve ~er organizado ~ 

Quasi sem exageração se póde di~er que tal serviço não existe, pois o que se publica com o utrazo 
de dez annos é inutil, pelo menos para os estudos e trabalhos commerciaes. 

Não é mister encarecer a necessidade d3 bem organizar aquella materia, pois a estatistic•t é hoje a 
base de todas as sciencias. 

Para tal organização em outros paizes encontraremos excellentas modelos. 
A estatistica commercial prestaria serviço . importante, estabelecendo que os conhecimentos de 

importação declarassem a qualidade da mercadoria e o seu valor respectivo. Tal medida tambem seria 
de utilidade ao Fisco, ás companhias de seguros e a outros interessados, 

H.o 

Quaes os melhoramentos de que necessitam as nos3as Alfandegas em relação aos edificios e re3pe-
ctivos machinismos para o bom desempenho dos _serviço> que lhes pertencem '? 

O~ que ha a reclamar em relação á Alündega do Rio de Janeiro fico u compreh""~n:lido na resposta 
dada ao quesito 6. ° Com o regimen ac tual, o serviço é tão bom quanto razJavelmente se póde e3perar. 

MEIO CIRCULANTE 

Ha abundancia ou deficiencia de meio circulante 1 
Póde-se fixar os limites dentro dos quaes a noss3 circulação fid L1ciaria deve conservar-se '? 

... E' difficil responder a um quesito que envolve a approvação ou pelo menos a tole1·ancia de um meio 
circulante tão mau e tão pe1·ig-oso, que em tod:~. parte tem sido condemnado e odiad •. 

Entretanto facil é demonstrar que ha abundancia do no~so meio ci~·culante. A suct propria depre:. 
ciação o prova e lambem as taxas de juro, baixas de mais· para um paiz novo nas condições do Brazil. 
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Póde ás vezes notar-s~ escassez de meio circulante, mas isso mesm) é um dos muitos males pro-
venientes do papel iuconvertivel- a f.l.lta de elasticiiade -,isto é, EJ_u er a procut·a seja gr onde ou 
pequena, a massa de papel é sempre a mesma, pois . o n1de mecanismo desse pessimo meio circulao te 
não permitte que e;te se expanda ou se retraia, conform<'l as necessidade3 da occasião. 

O papel inconvet•tivel é uma ameaça ingente e constante ás finanças do Imperio, c si proseguirmos 
na senda que seguimos, no seu termo havemos de encontl'ar a bancat·ota. 

Consideramos como tal vez a primeira necessidade elo paiz acabat· com a nossa moeda inconvertivel,' 
embora para ess; fim seja precis:J mais uma vez altera~· o nosso padrão monetario. Pequeno sed 
qualquer sacrificio para conseguir tal fim. 

2.o 

A falta de numeraria que em certas épocas se sente na praça do Rio de Janeiro, e em outras do 
lmperio, provém de deficiencia de meio circulante, ou é causada pelas difficuldades das r<Jmessas de 
numeraria de umas para outras praça<; do Imperio? Ha outras causas que concorrem para aquella 
falta? 

Aos in-convenientes do papel-moeda apontados na re~posta ao quesito anterior, devemos acres-
centar as necessidades das diffJrentes províncias, pl'Íncipalm3nte na occasião das safras, para ex:Jicar 
a escassez do meio circulante que á> vezes se nota em algumas praças. O Governo póde pot· interme-
dio das suas Thesourarias facilitar a transfel'encia de fund Js. 

3.o 

Os banco3, quet· do norte quer do sul do Imperio, creando caixas fili9.es e agencias, poderão facilitar 
as transacções commerciaes e, portanto, as r emessas de numeraria~ 

Não póde haver duvida que os bancos creando filiaes e agencias, facilitam as transacções commer-
ciaes e remessas de numeraria. 

4.o 

Convém promover a creagão de bancos, caixas filiaes ou agencias que faci l item as remessas para o 
Rio de Janeiro do commercio ele Minas Geraes, a mai.> populosa do lmperio, e on le taes instituições 
faltam completamente? Não é essa falta uma das causas perturbadoras da circulação do numeraria 
neceosario p~ra as transacções da pra~t~ do Rio de Janeiro? 

O que dissemo > na resposta anterior applica-s'e naturalmente á província de Minas Geraes, que, 
sendo a mais populosa do lmperio, é a quinta em ex tensãJ de territorio. Este e outros melhor,;,mentos 
devem ser deixados i iniciativa particular, e h! vez só se realizem com o auxilio d0 capitaes estrang~iros, 

· cuja importação é impedida pelo nos ;o fat oil ·meio-drculante. 
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5.o 

O resgate do papel-moeda deverá ser lento e operado com os recursos do Thesouro, isto é, com saldos 
que venham a apresentar os nossos orçamentos, ou convirá fazel-o por meio de operações de credito, 
que permittam a creação de um banco de circulação com caixas filiaes nas províncias e encarregado do 
referido resgate? Nesse caso, qual deve ser a sua organização? 

Como não podemos razoavelmente contar com saldos de orçamentos, temos de nos inclinar pela 
creação de um banco com caixas filiaes, que se incumba do resgate do papel-moeda. Esse banco teria 
necessariamente de importar o ouro preciso e sobre essa base metallica poderia emittir o duplo ou o 
triplo de notas pagaveis em ouro em substituição ao actual papel-moeda. De resto, nas nações que já 
operaram tal conversão podemos encontrar util ensinamento. 

6.o 

O que determina o curso do cambio entre nós? Qual a causa de sua baixa e que influencia exerce 
nella o papel-moeda inconvertivel? 

Com o papel-moeda inconvertivel o curso do cambio ha de ser fatalmente 0scillatorio, influindo 
sobre elle causas tão complexas e variadas que difficil é enumerai-as. 

As principaes são : saldo entre a importação e a exportação de mercadorias, augmento ou dimi-
nuição da divida publica, saldos ou deficits nos OI"çamentos, confiança ou desconfiança publica lia 
administração do paiz, especulação em cambiaes, emigração ou immigra.Ção de capitaes estrangeiros, 
augmento ou diminuicão da riqueza publica, reláções políticas com outros Estados, etc., etc. 

7,o 

O cambio varia de província a província~ Porque e em que proporções? 

São insignificantes as variações de cambio de província a província, pois o telegrapho as nivelou, 
deixando apenas margem para o frete e seguro de dinheiro ou pequeno premio ou desconto nos saques 
entre as differentes praças do lmperio. 

Ha fundamentos nas queixas vagas, mas constantes, de que os dous bancos inglezes estabelecidos 
na praça do Rio de Janeiro concorrem para a baixa do cambio~ 
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Não ha fundamento algum nas queixas que os bancos inglezes concorrem para a baixa do cambio, 
e só um completo desconhecimentJ da mataria por parte daquelles que formulam taes qu eixas póde 
explicar accusação tão extraordinaria contra estabelecimentos que precisamente mais soffrem com o mal 
apontado. Tendo esses bancos a sua séde em Londres, e sendo o seu capital realizado em ouro, têm 
por obrigação as t·espectivas directorias apresentar annualmente aos accionistas o verdadeiro estado 
financeiro de cada um desses bancos, tendo portanto de levar em conta a depreciação que a baixa do 
.cambio trouxe ao capital. E' notoriamente sabido que os bancos inglezes estabeleceram-se no Rio de 
Janeiro em uma época que o cambio era alto, e que desde então têm sido obrigados por diversas vezes a 
levar aos seus fundos de r eserva importantes quantias dos lucros para. repô r a som ma do capital desfal-
cado pela depreciação do papel-moeda, deixando assim os seus accionistas de receber maiores divi-
dendos. 

Dizer, pois, que os bancos ·inglezes ]Jromovem a baixa do cambio, equivale a affirmar que elles 
trabalham para a sua propria ruína. Nem elles, nem ninguem que tenha os seus interesses vinculados . 
a este paiz póde desejar a baixa do cambio, que não significa outra c ousa senão pobreza ou descredito _ 

Naturalmente admittimos que os bancos inglezes como qualquer outro podem aproveitar-se das 
oscillações elo cambio, e especular mesmo com as probabili:lades da alta ou ela baixa. Isso, porém, são 
operaçõ3s permittidas em qualquer commercio e tanto podem produzir lucro como prejuízo. 

9.o 

Os nossos bancos de depositas e descontos deverão alargar a esphera de suas operações, e crear 
caixas filiaes ou agencias com o fim de facilitar as remessas, ,servir ao commercio, á lavoura e á 
industria? 

Si os nossos bancos de depositas e descontos não alargam a esphera de suas trans.acções, é que 
prevêm risco em o fazer, Talvez a causa dessa abstenção seja ainda a moeda inconvertivel que torna 
todas as transacçõ es no Brazil de um caracter aleatorio . 

10.0 

Quaes os motivos por quG as letras hypothecarias, entre nós, têm encontrado difficuldarles na 
sua circulação, e em localisarem-se como titulos, que são, de renda~ Porque se conservam ellas abaixo 
do par '1 

As letras hypotheca.rias entre nós têm encontrado difficuldade na suá circulação e em localisarem-
se, porque não é um titulo bem conhecido, principalmente do pequeno capitl>lista. Diversas circum-
stancias concorrem paea que ellas não sejam bem cotadas e procuradas: 1°, porque r endem só mente 5°/o 
(quanto ás do Banco do Brazil); 2°, porque não são recebidas em pagamento das prestações vencidas 
dos mutuarios . Si os seus juros fossem elevados a 6 °/o tornariam-se pro()uradas de certo e equipara-
riam-se á apolice . 

H.o 

A organização dos nossos bancos de credito real offerece as necessarias g·arantias, ou resente-se de 
defeitos que convirá remediar? 
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Com o actual elemento de trabalho, parece-nos que os nossos bancos de credito J'(Jal não poderão 
offerecer as n '3cessarias garantias. Só o ll'abalho livre dará aquelles bancos a base seg~n·a para as suas 
operações. 

12.0 

Convém que o Banco do Brazil alargue o circulo de suas operações de credito r eal, emprestando 
sob hypotheca a outros mutuarios, alem dos faz endeiros de café e mesmo a outras industrias, como a 
fabril e a pastoril, por exemplo 1 

Seria muito conveniente que o Banco do Brazil, podendo, alargasse o seu circulo de operaçõe3 de 
credito real á lavoura de café, a outras industrias e a criadores, tendo, porém, sempre em vis ta a 
transformação que se póde da~· no elemento de tra balho. O alargamento de empt·estimos ú lavoura de 
café na actual crise seria serviço real a este ramo de industria nacional e mesmo elevando a sua taxa 
de juros a 8 °/0 , grandes seriam as vantagem, corntanto que fosse o mutuario comp ensado pot· p ~azo 

longo. Com esta elevação de taxa habilitar-se-h i<1. o banco a paga<· o juro de 6 °/0 pelas suas l e tras, 
que seriam procuradas pat·a emprego de ca;1ital e alcançariam maior cotação . 

13.0 

Qual o motivo da r Jpugnancia dos capitalista~ e bancos pelo> empresti mos sob hypothecas de 
pre::lios 1 

A má legislação hypothecaria que nos rege e a principal, senão a unica causa da rep]Jgnancia dos 
bancos e capi talistas pelos emprestimos sob hypotheca de predios . 

14.0 

Por que razões os bancos e ca.pitalistas r ecusam adiantar dinheiro sob c:mção de generàs de producção 
nacional, não só do consumo como de ex;::ortação 1 

Para que os emprestimos sobre g eneros de producção nacional, tanto de consumo, como de expor-
tação, se tornassem praticaveis, era necessa.rio e>tabelecer deposites publicos com as precisas garantias 
e tambem adaptar mel hor a essas transacções a lei que temos sobre penhor mercantil. 

15.0 

Quaes os motivos que têm obstado a que o commercio adapte nos pagamento3 o uso de cheques 
visados pelos bancos ou banqueiros 1 

Os cheques visados pelos bancos já são empregados como pagamento nesta 1n·aça, porém, quasi 
.sempre para quantias avultadas . Afim de que o oeu uso se estendesse a pequen«s sommafJ, seria neces-
sario uma nova reducção na taxa de sello . 
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f. o 

O nosso commercio int~rmediario de importação luta com difficuldades, que podem ser removiiias 
por medidas legislativas ou administrativas ~ Quaes devem ellas ser? 

O nosso commercio intermediaria de importação soffre tambem o mau-estar geral e nos prazos 
excessivamente latos porventura existe o princiJ:lal damno. Este mal o governo só deve remed iar indi-
rectamente, tornando mais summario e . menos dispendioso o proces>o das fallencias. 

z.o 
O nosso comm.ercio intermediaria de e:xportação l uta com difficuldades, que pod3m ser retuovidas 

por medidas legislativas ou administràtivas ~ Quaes devem ellas ser~ 

O commercio intermediaria de exportação e11ta em muito melhores condições que o de importação, 
po.is em gera~ vende oe generosa dinheiro ou a curtos prazos com documentos assignados. 

O nosso commercio a retalho luta com difficuldades que podem ser removidas por medidas .l~gis

lativas ou administrativas? Quaes devem ellas ser ? 

O commercio a retalho é porventura o que se acha em pei Jres condições e soffre o mesmo mal 
apontado na resposta ao 1° quesito. O me_rcador de retalho vende quasi tudo a credito e concede prazos 
muito longos, sem vencimento fi xo e sem documento algum, não dispondo, por conseguinte, de titulos 
alguns para desconto . A sã restricção de credito por parte do:;; importadores e intermediarias trara ao 
coinmercio de retalho a necessaria reforma . 

4.o 

Ha necessidade de m edidas !l.dministrativas ou legislativas para o des"3nvolvimento das opera~ões de 
seguros, entre nós ? Quaes devem ellas ser? 

Para maior desenvolvimento e garantia dos seguros terrestres é preciso a promulgação d~J: lei, oujo 
. projecto já se acha ha tempos no Senado e que deve estabelecer penas para os incendiarias. 

Para os seguros maritimos é urgente a creação de um tribunal especial que, em caso de sinistros, 
investigue a causa dos J:nesmos. e promova a punição dos culpados. 

58 
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5,o 

Em que condições se acha o serviço de transportes terresLres, entra nós ~ Com que difficuldades 
luta~ Qual a parte com que para tal serviço contribuem a industria nacional e a estrangeira~ Que 
medidas legislativas ou administrativas são necessarias ao desenvolvimento desse serviço~ 

Ha em geral falta de estradas de rodagem e vias ferreas. A reducção e unificação das Tarifas das 
estradas de ferro seria um grande beneficio prestado á agricultura, ao commercio e á industria. 

6,o 

Em que condições se acha o serviço de transportes marítimos e fluviaes, entre nós~ Com que difficul-
dades Íut'l. ~ Qual a parte com que, para tal serviço, contribuem a industria nacional e a estrangeira~ 
Quaes foram os resultados da liberdade da cabotagem concedida á marinha mercante estrangeira pelos 
Decretos de 27 de Março de 1866, 19 de Novembro de 1873 e 11 de Abril de 1874 ~ 

Convém manter o regimen economico estabelecido por esses Decretos, ou reformai-o, e como ~ 

Qúaes as medidas leg-islativas ou administrativas necessarias ao desenvolvimento do serviço dos 
transportes maritimos e fluviaes, entre nós? 

Convém adoptar medidas de protecção á marinha mercante nacional, e quaes ~ 
Que influencia tem sobra ellas exercido o regimen de subvenção a empresas de navegação nacional 

e estrangeira ~ 

O serviço de transportes marítimos e fluvia9s é feito em geral satisfactoriamente, resentindo-se 
apenas de falta de concurrencia em alguns portos. Tambem n'outros S 3 nota a falta de facilidades para 
carga e descarga. 

A liberda:le da cabotagem trouxe beueficos resultados ao paiz em geral , estabelecendo fretes 
razoaveis, não só para o producto brazileiro, como para o est!'angeiro. Por conseguinte, as leis que 
estabeleceram a liberdade de cabotagem devem ser mantidas . 

Para proteger ou auxiliar a navegação recommendariamos apenas medidas que dessem todas as 
facilidades ás embarcaçõ3s, dispensando-as o mais possível de formalidades ás vezes mais vexatorias que 
os proprios impostoso' 

Como razoavel protecção á marinha mercante nacional recommendariamos a isenção de impostos na 
transmissão de propriedade por venda e a reducção ou mesmo isenção de direitos sobre massame, lonas, 
e outros aprestos nauticos. 

Tendo terminado a sua resposta ás perguntas da Illustre Commi~são Parlamentar de Inquerito, a 
directoria da Associação Commercial do Rio de Janeiro julga se u dever accentuar uma proposição que 
é a synopse do trabalho a que ella procedeu. 
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O Governo, pretendendo melhorar as condições economicas do paiz, auxiliando á lavoura, á in-
dustria e ao commercio, nenhum meio mais efficaz póde adaptar que o equilíbrio dos seus Ol"çamentos. 
Só isto póde produzir boas finanças e sem boas finanças é illusorio esperar a prosperidade da lavoura, 
da industria ou do commercio. 

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 1883.- Visconde de Tocantins, Presidente.- Jose Mendes de 
Oliveira Cas·tro, Vice-Presidente.- Joaquim José Duarte, Thesoureiro.- Hermano Jopp ert, Secre-
tario.- Wenceslau de Souza Guimarães.- WilZiam Morrissy.- Edward TootaZ.- Car los Gui-
lherme Gross.- Gustavo Diederichsen.- Jacomo N. de Vincenzi.- Emílio N ielsen.- Henri 
Leuba.- Leandro Sanchez .- V enant Oliver .-Francisco Sauwen.- FeZix FYias. 

r 





PRAÇA TIO COMMERGIO DA CIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 

Senhores.- A Associação Commercial da Cidade do Rio Grande, correspondendo ao app 3llo que lhe 
dir"igistes, vem dar-vos conta do seu encargo, e sente que motivo assaz justificado- a insufficiencia 
do tempo- a tenham privado de dar a este mais cabal desempenho, como era seu desejo. 

Todavia o trabalho que havemos conseguido coordenar, si não c01-responde á magnitude do assumpto, 
que é demasiado com].'>le:s:o e ex.igente de aturado estudo, é a fiel expressão das idéas desta Associação e 
do commercio desta praça. 

No intuito de desempenhar de fórma mais completa e satisfactoria, a missão de que vos dignastee 
incumbil-a, esta Associação r esolveu convidar alguns commerciantes, representantes dos diver.>os ramos 
do commercio, inclusive o bancar1o, a emittir suas opiniões sobre os quesitos do questionaria apre-
sentado por essa illustre commissão, os quaes, . accedendo ao convite, concorreram com suas luzes e 
sua experiencia para a confecção do modesto trabalho que temos a honra de submetter á vossa esclare-
cida apreciação. 

TARIFA 

AO 1° QUESITO 

Exprimindo-nos com a franqueza que julgamos necessaria, devemos dizer que a classificação das 
mercadorias adaptada pela T.o~rifa al uaneira está longe de ser satisfactoria, e, portanto, de corresponder 
aos interesses do commercib e do proprio consumidor, como demonstraremos. 

O artigo inferior está extraordinariamente sobrecarregado comparativamente ao artigo superior, de 
maneira que a classe que menos póde despender em razão das suas circumstancias economicas, e por 
isso limita as suas· compras a artigos de inferior qualidade, contribue em relação ao rico, desproporcio-
nalmente para ali rendas do Estado. 

Para provar esta affirmativa basta lanç~r a vista .por qualquer pagina da Tarifa. 
Quasi todos os artigos pagam por peso ou por medida, e na maior parte dos casos os direitos de im-

portação sobre o genero ordinario são tão elevados como os que paga o genero de superior qualidade. 
A's vezes são até m~ois altos, pesando o artigo baixo e grosso mais que o fino, estando todavia sujeito á 
mesma taxa por ·kilo. Em artigos que pagam por unidade ou duzia, taes ·desequilibrios apparecem dia-
riamente. 
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Podemos offerecer alguns exemplos : 

Botinas de duraque de 30 frs. a duzia pagam. 19$200 a duzia ou cerca de 150 o;o do seu valor. 

Idem idem de 120 frs. a duzia pagam ......... . 
Sapatos de duraque de 30frs. a duzia pagam ... . 
Idem idem de 120 frs. a duzia pagam ......... . 
Vinhos engarrafados de 10 frs. a duZia pagam ..• 
Idem idem de 80 frs. a duzia pagam ..........• 
Chitas de 4 shillüigs a peça pagam ............ . 
Idem de 8 shillings a peça pagam ..........•... 
Morins brancos de 3 shillings a peça pagam ... 
Iiil.em idem de 6 shillings a peça pagam ..•....... 
Meias de algodão curtas de 3 frs. a dazia pagam. 
Idem idem de 12 frs. a duzia pagam ........... . 
Alpacas de lã e algodão de 2 1/2 penca a yarda 

)) )) )) )) )) 

)) )) 13$400 )) )) 

)) )) )) )) )) 

1$920 )) )) )) )) 
)) )) 

2$300 )) 
2$900 )) 
1$400 )) 
1$700 )) 
$960 }) 

)) )) 

peça » 
)) )) 

» )) 
)) )) 

duzia » 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) )) }) )) 

)) 40 
)) 110 
)) 30 
)) 50 
>) 6 
)) 110 
)) 70 
)) 90 
)) 60 
)) 80 

0 /o >> » » 
ofo » » » 
0 /o » » » 
0 /o » » » 
0 /o » » » 
0 /o » » » 
o/o » » )) 
0 /o » » » 
0 /o » » » 
0 /o » » » 

» 20 °/o » » )) 

pagam ............................. . .... . 8$500 » 
14$200 )) 

7$200 )) 

peça » 60 yds. » 135 0 /o » 
0 /o » 
0 /o » 

)) 

)) 

)) 

)) Idem idem de 12 pences a yarda pagam ......... . 
Camisas de algodão de 24 frs. a duzia pagam ... . 
Idem idem de 40 frs. a duzia pagam ........... . 
Idem com peito de linho de 35 frs. a duzia pagam. 
Idem idem ele 80 frs. a cluzia pagam .......•... 
Casimiras dobradas de 4 frs. o metro pagam .. . · . 
Idem idem de 10 frs. o metro pagam ........... . 
Papel para escrever de 2 1j2 frs. a resma paga .. 
Idem iclem de 4 frs. a resma paga . . ......•..... 
Tesouras até 16 centimetros de 3 frs. a duzia 

pagam .•..•.......•..........•.......•. 
Idem iclem de 15 frs. a duzia pagam .....•...... 
Brinquedos ordinarios de 40 frs. a caixa pagam. 
Idem finos de 240 frs. a caixa pagam ....•..•... 

)) )) )) 

duzia » » 
)) )) )) )) 

13$600 )) )) )) 

)) )) )) )) 

$800 » metro » 
)) )) » )) 

$620 » resma » 
$830 )) )) )) 

1$440 » duzia » 
)) )) )) )) 

20$000 » caixa » 
46$000 )) )) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

(Nos direi tos acima mencionados estão incluidos os addicionaes•) 

(Os valores das mercadorias (o 1·am calculados ao cambio de 24 d.) 

)) 47 
)) 75 
» 45 °/o » 
)) 100 °/o » 
)) 421J2o/o » 
» 50 °/o » 

)) 20 
)) 62 
)) 52 

)) 120 
)) 24 
)) 125 
)) 52 

0 /o » 
0 /o » 
0 /o » 

o /o » 
0 /o » 
0 /o » 
0 /o » 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Além destes ha muitos outros e::remplos que nos abstemos de mencionar, para não alongar dema-
siado este parecer. 

E' intuitivo, pois, que o pobre é mais do que o rico onerado com as desigualdades ela nova Tarifa, 
injustiça que conviria remover em beneficio das classes que mais lutam pela vida. · 

Para alcançar esse desideratum nos parece que o systema preferivel seria o ele fazerem-se todos os 
despachos ad valorem. Seria esse, a nosso ver, o meio de fazer desapparecer as desigualdades qüe 
assignalamos e pelo qual se chegaria a este resultado: « igualdade para todos, »Pagando cada artigo 
exactamente a taxa que pudesse supportar, cada cidadão concorreria para as rendas do Estado· na pro• 
porção dos seus meios pecuniarios. 

Em nossa opinião a base do systema deveria ser a seguinte : O negociante recebe com cada remessa 
de genero que importa, uma factura legalisada pelo consul brazileiro do logar ou paiz exportador. 
Estas facturas, que são as unicas admittidas nas Alfandegas do Imperio, deveriam· ser archivadas nessas 
repartições. 

Naturalmente a legislação elo consul, não podendo este certificar a exactidão da factura, só servirá 
para dar-lhe um caracter official, evitando assim a possibilidade ela áubstituição das facturas. 

Estabelecendo-se penas severas e exemplares para os falsificadores, crêrpos que não haveria possi-
bilidade de illudir a acção fiscal e está exercer-se-hia facilmente e de maneira a garantir os interesses 
do Thesouro. . 
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O despacho da mercadoria seria feito simplesmente sobre o valor da factura, desapparecendo assim 
o inconveniente e as difficuldacles de verificação de classe, de numero, de fios, de medição, de peso, · etc., 
processo enfadonho para a r epartição e para o commerciante. 

A conferencia poderia limitar-se a comparar o conteúdo dos volumes com a factara e a verificar si 
a qualidade corresponde aos preços consign~clos na mesma factura. Para facilitar este systema que se 
nos afigura o mais razoavel para as partes e para o fisco , deveriam ·as Alfanclegas crear pouco a pouco 
um archivo ele amostras,cle toda a classe de artigos, assignalados com os preços originaes ou primitivos, 
e nomearem commissões compostas de negociantes e profissionaes do logar, que constituíssem um jury 
incumbido de dar seu parecer em qualquer caso de duvida que surgisse na repartição, ou entre esta e a 
parte. 

· Quanto ás taxas (porcentagens) a pagar por este systema, seria necessario fazer-se um estudo mi-
nudoso e baseado na estatística, que é , digamos de passagem, bastante incompleta e deficiente. 

As taxas deveriam variar nas differentes classes de artigos, conforme sua utilidade, consumo, etc., 
tendo-se tambem em vista si no mesmo ramo ha uma ou mais industrias nacionaes que elevam ser pro-
tegidas. 

A nosso ver teria este systema a vantagem de simplificar immensamente o serviço fiscal, que, em 
tal caso, poderia ser feito por mais reduzido pessoal, embora se houvesse de remuneral-o mais equita-
tivamente . 

Em resposta ainda ao 1° quesito, externaremos algumas considerações relativamente á provincia 
do Rio Grande do Sul, cujo commercio, em parte, temos a honra de repres entar. 

O contrabando pela fronteira do Estado Oriental do Uruguay e pela Alfandega de Uruguayana, t ell). 
augmentado e desenvolve-se cada vez mais, do que têm resultado incalculaveis prejnizos ao commercio 
licito, que vê-se, em collsequencia desse estado de coUJas, ameaçado de completo aniquilamento. 
· E' innegavel que a Tarifa especial tem produzido beneficos effeitos, pois sem ella ha muito que es-:-
taria extincta a importação dos principaes artigos de fazendas. 

Com o seu auxilio temos podido sustentar com sacrificios maiores ou menores nos ditos artigos, 
parte das relações do litoral com o interior ela província. Mas infelizmente estas relações vão dimi-
nuindo de anno para anuo, de fórma que, sem me:lidas energicas por parte do Governo e do Parlamento, 
ver-se-ha o commercio importador constrangido a mudar-se para lagares que lhe offereçam melhores 
garantias ele vida e de prosperidade. 

O systema de despachos acl valorem que acima indicamos, seria um meio poderoso para o com-
mercio licita r ecuperar a perdida posição. Seria, porém, indispensavel que a tarifa especial continuasse 
a vigorar, pagando os artigos nella incluídos uma modica porcentagem ele 10 a 20 of0 , por exemplo, 
conforme o artigo e as necessidades da situação. 

Com estas taxas e com as medidas que indicaremos na resposta ao quesito que trata especialmente 
do contrabando, a importação da p·rovincia elo Rio Grande do Sul seria em breve feita toda pelo litoral, 
e o rendimento das alfandegas augmentaria, com certeza, extraordinariamente. 

O contrabando introduz nesta província principalmente artigos de classe inferior, porque. estes, em 
relação a seu valor, pagam ainda direitos elevadissimos. Em artigos finos os direitos não influem tanto 
e o commercio poderia p8r esse motivo sustentar a guerra com o contrabandista ; mas, taes artigos, 
porque são de pequeno consumo, não convidam aos negociantes vir expressamente comprai-os ao litoral. 
Preferem pois obtel-os no mesmo logar e pelos mesmos meios por que· fazem acquisição dos artigos 
de sómenos valor, embora sem vantagem alguma comparadas com os preços por que podiam obtel-os nas 
praças importadoras, Desse modo dá o negociante da campanha animação e força ao contrabando. 

Si o commercio licito fosse habilitado a vender os principaes artigos de consumo, pertencentes à 
classe das fazendas, pelo preço e na quantidade que os vende o contrabandista, tiraria a este, iRdubi-
tavelmente, o s3u principal elemento de vida ; mas para alcançar este resultado, seria ainda preciso que 
as estradas de ferro da província facilitassem o transporte e a barra geral estivesse em condições de 
operar sensivel diminuição nos fretes que se pagam actualmente . 

Na hypothese de não serem acloptadas as indicações que ahi deixamos, ainda assim torna-se de urgente 
necessidade uma reducção nos artigos que constituem, por assim dizer, a base do contrabando na ft·onteira: 



Estes artigos são : 
Panno de algodão crú. 
Morins d3 algodão branco. 
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Mor i ns de algodão estampado (chita) . . 
Camisas de algodão com e sem peito d0 linho . 
Reduzindo o i o desse3 artigos a 200 réis o kilo, o segundo e t erceiro a 300 réis o kilo e as camisas 

a 3.&000 a duzia, ficaria o commereio lici to alliviado e:n grande parte do onus proveniente do contrabando, 
podendo-se gàrantir que da adopção de semelhante medida result:1.ria, com toda a certeza, considerava! 
àugmento no rendimento das Alfandegas do Rio Grande e Porto Alegre . · 

Ha quem diga que a T~rifa especial prejLtdica o·fisco, mas para provar o contrario damos em seguida 
uma tabella dos valores da importação e dos direitos pagos na Alfandega desta cidade : 

EXERCICIOS VALOR OFFICIAL DIREITOS PAGOS POR CENTOS DO VALOR I 
! 

1876-1877 .. . ........... 6.837: 189$891 2.054:156$967 Cerca de 30 o/o 
1877-1878 ..... ......... 5. 740:127$289 .i, 722: 038.;,;184 )) )) 30 o/o 
1878-,--1879 .............. 6.688:392$677 2.006 517$803 )) )) 30 o; o 
1879-1880 ......... ..... 6.244:321$076 2. 166 :539$891 )) )) 34 3/4 °/o 
1880-iSHi. ............. 5. 320 : 058$303 1.822:574$930 )) )) 34 1/4 °/o 
1881-1882 ....... . ... .. . 4.5i_2:525$1i3 1. 596 : 524$587 )) » 35 1/2 o/o 

Vê-se d'ahi que além do augmento regular que houve no rendimento dos annos de 1878 a 1881, a 
porcentagem dos direitos, qae antes da Tarifa especial (esta principiou a vigorar em f o de Janeiro de 
1879) era de 30 °{0 sobra o valor, subiu em 1879, graças á tarifa especial, a 34 3/4 "/o, ou mais ou mimos 
igual á porcentagem que houve no mesmo anno na Alfanclega elo Rio de Janeiro. Esta rendeu em 1879 
a 1880,34 °/0 sobre o valor official, apezar elo addicional de -50 o/o em todos os artigos, como mostra a 
seguinte tabella da importação: 

EXERCICIOS VALOR OFF fC IAL DIUEITOS PAGOS POR CENTOS DO VALOR 

1876-1877. - ............ 87.392:443$301 29.084:249$775 Cerca de 33 1/3 o;. 
1877-1878 .. ..... .. ..... 90.227:430$305 30.417:600$220 )) )) 33 3/4 °/0 
1878-1879 .............. 91.029: 327$078 31.523 :370$877 )) )) 34 2/3 °/o 
1879-1880 . ... ... . ...... 95.021 :682$273 32.243: 843$122 )) >) 34 °/o 

Com esta dem1nstração cremos ter provado a toda evidenci:1. que o Estado em vez de ser prejudicado 
aufere vantagens da tarifa especial. Sem ella o contrabando tomaria proporções alarmantes, incalcula· 
v eis, pois não se li m.itaria a esta província, mas se estenderia a todo o Imperio, podendo-se com faci li-
dade embarcar genero~ d'aqui para qualquer out:·a província, sem a fiscalisação das Alfanclegas, e sem 
o encargo das taxas diffe :·enciaes qu e hoje se pagam. 

Ao 2° QUESITO 

• 
Os valores offi.ciaes clifferem dos preços correntes dos paizes exportadores, como p~ovam exhuberan-

temente os exemplos mencionados na resposta ao 1• quesito. Artigos que pela Tarifa deveriam pagat'.ã 
razão de 30 •/o e que com o addicional se elevaria m a 48 °/o, pagam muitas vezes 80, 100, 150 e mais pél r 
cento. 
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Para darmos informações exactas sobre tolos os a rtigos em referencia a seu valor official, seria 
preciso um est11do laborioso de mui tas mezes, e nem assim se conseg 11iria um trabalho completo, pelo 
menos emquanto subsistir o systema de despacho por peso ou medida. 

To:lavia entendemos que o valor médio deveria ser a base do impo >to, attenta a difficuldade de es-
tabelecer uma taxa para cada uma das differentes qualidades de um sô artigo. 

Ao 3° QUESITO 

Não podemos responder a este artigo sem estudo de muitos mezes. 

Ao 4° E 5o QUESITOS 

O systema de d~spacho ad valo rem deve ser o preferido, pois remove todas as difficuldades e au-
gmenta o rendimento do Estado, como já demonstrá mos. 

Ao 6o QUESITO 

A freq uencia de reformas em nossas tarifas, p:·ova que é defeituoso o actual systema em geral, e 
produz avultados prejuízos ao commercio, em razão da impossibilidade da augm;mtat• logo os pre,.os em 
relação ao augmento dos direitos, devido principalmente ás ex:istencias antigas que ha no mercado e 
que prejudicam as novas chegadas. 

ALFANDEGA 

Ao 1° QUESITO 

Nada tem esta corporação a oppor á base adoptada para a clas~ificação das Alfandegas do Imperio. 
Determinada como está a classificação pela renda que representam aquellas repartições, é justa e razoa.vel. 

Apenas cumpre esttldar, antes de qualquer elevação, si se trata de um caso excepcional, ou si faci-
lidades por pcute dos re.>pectivos agentes fiscaes proporcionam o descaminho dos despachos de uma para 
outra repartição. 

Ao 2° QUESITO 

Nada temos tamberu a oppor á organização do pessoal das Alfandegas. Diremos todavia que, na no-
meação do pessoal nem sempre se attende ás habilitações necessarias, esseuciaes. Muitas vezes collo-
cam-se em logaras importantes indivíduos sem habilitações especiaes, preterindo-se outros mais aptos 
e que melhor poleriam servir o Estado e o publico. 

Ao 3o E 4° QUESITOS 

Sejam ou não convenientes os recnso3 e maios de defesa que o regulamento em vigor faculta. á 
parte que se considera prejudicada pala opinião do empregado fiscal (o confet·enta), o mais racioRal será 
acabar com o mal pela raiz e fazer cessar o systema actual, que tem o inconveniente de prestar-se a 
diffe1·entes apreciações sJbre as mercadorias, e comequentemeute a divergencias, origem de grandes 
transtornos para a parte. 

59 
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Ao 5° QUESITO 

Qual e o melhor meio de imped ir o contrabando ? 
Este quesito refere-se sem duvida ao contrabando praticado nos portos ; mas como a este se oppõe a 

facil fiscalisação no porto do Rio Grande, trataremos, excl usivamsnte, do contrabando na fronteira de 
nossa província . 

Para maior clareza damos em primeiro logar uma estatística dos direitos de importação, arrecadados 
nas Alfandegas do Rio Gr~nde, Porta Alegre e Mesa de Rendas de Pelotas . . 

EXERCI CIOS PORTO ALEGRE lUO GRANDE PELOTAS TOTAL 

1875- 1876 . . .. . .. . 1.083 : 384~51.1 1. 962: 383~931 • ••• • • • •••• 00 ••• 3.045:768 .. 442 
1876-1877 .. . .. . .. 949 :390 180 2.054:156 967 56$868 3.003:604 :015 
1877-1878 . . .... . . 780:391$624 1. 722 : 038i 184 \H$861 2.502:521$669 
1878-1879 . ....... L 425: 411$896 2.006:517 803 29:134$114 3.461:053$813 
1879- 1880 . ..... . . 1.714:757$335 2.166:539$891 60:307$882 3. 941: 605~608 
1880-1881 . . . . .. .. 1. 721 : 828f72 1.822 :574$930 170 369$118 3.714:772 820 
1881- 1882 .. .. . ... i .451:708 "855 1.596:524$587 64:397$852 3.112:631$294 

Antes da província do Rio Grande do Sul ser dotada com a Tarifa especial, o contrabando fazia- se 
já em g rande escala em diversos pontos da ft•Jnteira , principalmente em Sant'Anna do Livramento, que, 
por sua posição topographica, se presta mais do que qualquer outro ponto ás audaciosas tentativas dos 
contrabandis tas. 

Assim' é que, devido a essà circumstancia diminuindo sensivelmente o rendimento das Alfandegas 
de Porto Alegre e Rio Grande, de tal fórma que em 1877-1878 baixou a 2.500 :521$ , mostrando uma 
differença de 500 contos contra o r endimento do anuo anterior. 

Decretada então a Tarifa especial , voltou a freg uezia do interior em gmnde parte a faz er seus sor-
timentos nas praças do litoral, como fazia antigamente. 

O rendimepto das duas Alfandegas subiu logo, em 1878- 1879, d~ quasi mil contos de réis, e no 
exe~cicio de 1879- 1880 ainda subiu mais quinhentos conlos. 

Infelizmente foram de pouca duração estes beneficos resultados, devido : 1", ás medidas post1s em 
pratica pelo governo da vizinha republica, que facilitou mais ainda o t ransporte de generos destinadÇls 
a esta província e decretou o tra nsito livre ; e 2•, ao contrabando official que começou a toma. r maior in-
cremento na Alfaudega de Uruguayana. 

As consequeuci:ts não se fizeram demo:ar : as alfandeg as de Porto Alegre e do Rio Grande rende-
ram no exercício de 1880- 1881 menos 220:000,), e no de 1881- 1882 a diminuição attingiu a 600:000$, 
o que ec1uivale a um decrescimento do ·valo·r dos generos i rnportados de mais ou menos 2.500 contos 
de reis ! 

· E note-se que esta diminuição teve logar apezat· do regular augmento da população e consequente-
mente dg consumo . 

O con trabando praticado pela fronteira já era bastante prejudicial, mas sendo consideraveis as des-
pezas e o risco do contrabandista , conseguiu a Tarifa especial habili tar o commercio licito a sortir pelo 
menos uma grande parte da campanha, e a ganhar terreno pouco a pouco. 

Os contmbandistas convenceram- se então que lhes e!'a preciso lançar mão de outras medidas, e re-
correrem á Alfandega ele Uruguayana, da qual s9 têm utilisado com fdiz exi to, de maneira que, desde 
1880 o contrabando official absorveu inteiramente o de quasi toda a fronteira. 

· O resultado desse estado de co usas é que os etfeitos da TaL"ifa especial desâppareceram ·e o corrimer-
cio licito acha-se por esse motivo paralysado, a pont ) dãs casas importadoras estabelecidas no litoral 
lutarem com ingentes difficuldades pat·a sustentarem-se. 
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Para se aval~ar os immensos prejuizos que ao Estado produz o contrabando official, bast1 .dizer que 
Cfllculamos o valor dos generos importados por contrabando em cerca de 8 mil contos de réis por anuo,, 
os quaes deviam pagar cerca de do us mil e quinhentos contos de direitos. 

No emtanto a Alfandega de Urng uayana, por onde entr·a hoje a quasi totalidade dessas mercadorias, 
rende apenas cerca de 300:000$, sendo portanto lesado o Estado em 2.200:000$ approximadamente ! . 

E' uma somma bastante consideravel para merecer a attenção e· as mais energicas providencias do 
Governo e dos Augustos representantes ela. nação . 

. Como se vê, a Alfandega de Uruguayana, que devia ser fiscal zeloso e vigilante dos interesses do 
Estado e elo commercio licito, é, pelo contrario, com o seu actual syst(3ma de despachos, um incentivo 
ao contrabando que goza de vantagens .sobremaneira animadoras, graças á excessiva e singularmente 
favoravel classificação elas mercadorias. 

Os generos importados 12or essa repartição pagam, póde-se dizer, uma bagatella : mais ou menos a . 
de uma 10"' parte dos direi.tqs devidos . E a· esse abuso tão nocivo aos interesses geraes da provincia e 
da nação, accresce que aquella Alfandega fornece g uias de transito para todos os pontos ela campanha, . 
o q~e autoriza, por :o>ssim dizer, o contrabandista a conduzir os seus generos até ás localidades mais 
proximas elas cidades do litoral, Bagé, por exemplo, a mais importante cidade ela campanha, abastf:1-
cease ac tualmen.te com gener·os n1. sua maiqr parte contrabandeados . 

E Ra.da póde o commercio licito fazer contra isso, porque o contrabando é perfei tamente legalisado 
com as gu ias de transito fornecidas pela Alfandega da fronteira do Uruguày. 

Si o Governo quizesse dar- se ao trabalho de reunir o valor dos volumes que constam de todas as 
guias de um só anuo, e comparar em seg uida os direitos que esses volumes pagam na Alfandega de Uru-
guayana com os que deviam pagar si outro fosse o zelo daquella repartição, chegaria á concl usão de 
que tudo que aqui dizemos .é a verclad q pura e incontestavel. 

Infelizmente tudo tem siclq baldado : o Thesouro continúa a percler annualmente dous mil e tanto-s 
coJ;ttos sem dar a menor l?ro:videncia tendente a evitar es te espantoso desperdicio das rendas publicas. 

Entretanto seria bem facil extinguir · o mal sem sacrificio de grandes quantias. 
A nosso ver só os seguintes meios poderiam pôr t ermo ao contrabando : 
1. ° Fechar a Alfandega de Uruguayana, e si esta medida fosse impraticavel por motivos de ordem 

elevada, cercear-lhe completamente a faculdade de conce~ler guias ele transito, ficando apenas habilitada 
a fazer im!Jortação unicamente para o seu consumo e elas mais i mmediatas circumvizinhanças. 

A medida é dura, mas Urug uayana não póde nem deve queixar-se senão de si. E' justo que quem 
pratica abusos dos que vimos de rela tar, sujeite-se :i~ consequencias naturaes e soffra as penas resul~ 
tantes dos seus actos. 

O paiz não tem su:).s finanças em estado tão florescente que possa perder dous mil e tantos contos 
annualmente, sem necessidade nem compensação de classe alg uma, e só para alimentar o commercio e 
a prosperidade dos vizinhos e de um g rupo de contrabandistas , com sacrificio immenso dos mais caros 
interesses dQ paiz em ~era!, e em particular desta provincia. 

~. 0 Reformar a tarifa especíal baixando as taxas de algodão crú, morim, chitas e camisas, conforme 
proposemos na resposta ao .f o quesi~o. 

Melhor será ainda, si fôr adopta-:lo o systema de despachos ad valorem, pagando esta. prqyincia 
sobre os artigos da Tarif:). especial uma porcentagem tão rn.oclica, que o contrabando, tendo perdido o 
au,xilio .da Alfandega de Uruguayana, fique absolutamente impossibilitado de concorrer com o. commercio 
licito e prejudicai-o. 

K não se diga queissq s.eria um privilegio co.ncediclq a esta provincia, porquanto, depois que nos 
foram concedidos os favores consignados no Decreto de 30 de Novembro de 1878, o rendimento de nossa 
A,lf~ndega, como já dissemos, tem, depois da sua promulgação, augmentado consideravelm,ente. 

Vê-se, portanto, que o rendimento ela Alfandega .do Rio Grande, longe de diminuir, offerece melhores 
alg-arismos para .a Fazenda Nacional, o que attesta que a importação ela provincia, adaptadas as reducções 
que l~mbramos , fará crescer largamente a renda actual elas Alfandegai? rio-grandenses . 

3. o Crear corpos volantes estacionados em diversos pontos e com a missão exclusiva de vigiar a 
fronteira e impedir por todos os meios licitos 9 contrabando, cabendo-lhes uma grande parte dos contra-
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bandos apprehendidos, deduzidos apenas os direitos pertencentes ao fisco: sendo considerado contra-
8ando e incontinente sujeito a proce;:so summ:trb, todo o cart·egamento de generos encontrado no ca-
minho sem a competente guia passad1 por qualquer r epartição fiscal d'l. província, excepto as da fronteira. 

A remoção do pessoal da Alfandaga de Urug uayana seria medida improficua, pois o vicio está tão 
profundamente concentrado que nem o mais rigoroso chefo conseguiria dominai-o. 

O remsdio mais efficaz seria, pois, arrancar o mal pela raiz. 
E' indubitavel que essas tres medidas reunidas dariam golpe mortal no contrabando, o qú~l acabaria 

immediatamente, sem que houvesse contra-medidas possíveis por parte do Estado Oriental, capazes de 
reanimal-o, como provaremos succintamente. 

Por um lado a raducção dos direitos nos artigos que constituem a base principal do contrabando 
faria os lucros deste mais que duvidosos; e por outt·o lado semelhantes lucros não offereceriam compen-
saÇão sufficiente ao risco imm;nente da inlroclucção dQ.s generos sem a guia legal e salvadora, tendo 
afinal os introductores de sujeitar-se a ver os seus ganeros apprehendidos pelos guardas do fisco ou 
corpos volantes. 

A admittir-se a hypothese de não convir ao Governo fechar a Alflndoga de Uruguayana, por consi-
derar a medida inconveniente, embora por outro lado vantajosa, nem retirar-lhe a faculdade de dar 
guias de transito, o que consideramos inclispensavel, então só uma reforma geral da Tarifa especial com 
reducção maior em g rande parte das taxas, poderia salvar o commercio licito ele uma ruína inevitavel e 
augmentar ao mesmo tempo o rendimento das Alfandegas do Rio GranJa e Porto Alegre. 

Ao 6'' QUESITO 

A nova tabella para calculo das armazenagens, parece ter sido dictada , ou pelo desejo de impossi-
bilitar totalmente o commercio de deixar armazenados na AlfanJega, durante alguns mezes, os generos 
de que n a occasião não precisa, ou pot· absoluta ·necessidade de f~z ·J r o com~eniante entrar acto con· 
tinuo com o importe dos respectivos direitos. 

Em ambos os casos é a nqva tabella extremamente gravosa para o commercio. 
Si em todos O> paizes se proporcionam ao commercio as maiores facilidades, como explicar-se nas 

nossas repartições aduaneiras a exist encia de uma tabella de armazenagem tão prejudicial ao com-
mercio? 

Nada mais facil que organizar tabellas que façam pesat· mais os direitos de armazenagem sobre ar-
tigos volumosos e outros, cuja conservação na Alfmdega offerece inconveni9ntes, como as joias por 
e:s:emplo ; mas, a base eleve ser equitativa e não onerosa para o commercio, que não é toào composto de 
capitalistas habilitados com o numeraria suffici:mte para, de mom~nto, entrat· com o valer dos direitos 
respectivos, os quaes quasi sempt·e attingem a som ma avultada. 

As arm•.tzenagens despropositadas tormm pe rfeitamente impossi vel qi:te c commerciante re-exporte 
quaesqner mercadorias, que devido ao estado do m0rcado Re tenham tornado de difficil venda, e possam 
ser melhor collocadas em outro qualquer mercado; peiam por conseguinte o movimento commercial, in-
justamente ! 

E' grande a differença entre o actual systema ele obrigar o commerciante, por meio de arrnazenagen~ 

excessivas, a pagar immecliatamente os dit·eitos de suas merca·lol'ia~, e o antig·o systema que facilitava 
ao commercio o pagamento ele parte dos direitos em letras a certo prazo. 

Muito injusta é igualmente a cobrança de um mez d3 a1•m ' zenagem, quando o negociante se propõe 
a despachar em continente o seu gen3ro . Si a repartição, p:>r conveniencias do fisco, exige a entrada do 
genero em seus armazena, como . obrigar-se o commerciante a pagar um mez de armazenagem, quando 
este esta prompto a satisfazer logo os direitos e a conduzir os genet·os para sua casa? 

E' razoavel que a Alfandega confira o artigo que as leis aduaneiras não permittem tenham dsspacho 
sobn agua; mas o que não é razoavel, o que é pelo contrario injusto e oneroso, é qu 3 o commercio seja 
consLrang·ido a pagar direitos. de armazenagens .de generos que elle preferiria despachar acto continuo 
ao seu desembarque, e em seguida recolhel-os a seus armazena. 
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Entendemos que o mais justo s3ria declarar .livre de armazenagem todo3 os g eneros cujos direitos 
entrassem para os cofres da re]Jartição dentro de 15 dias, depois de sua entrada nos armazena e d'ahi em 
diante fosse calculada a a~·mazenagem, sel'Vindo de base tt antiga tabella. 

Quanto ao systema de deecarga diremos que, pelo menos na Alfandega desta cidade, é bastante mo-
roso por falta de apparelhos (guindastes a V9por) apropriados a esse serviço, com os quaes cremos estar 
dotada apenas a Alfandega da côt·te. 

Neste ponto seria facil introduzir algumas refot•mas em 1Jeneficio do commercio e da propria re-
partição. 

Ao 7o QUESITO 

A commissão encan •gada pelo Governo Imperial de reg ularisat· o serviço das Alfandegas destá pro-
víncia, es tabeleceu que fossem pesados nos armaz ens Ja Alfandega, um a um, todos os volumes des-
carregado.o; , declarando o respectivo fiel, nas notas dos despachos, o peso bruto para set·vir de base á 
cobrança do imposto de capaLazias. 

A pratica tem demonstrado a inconveniencia desta medida que suppomos foi adaptada em vista do 
systema seguido na Alfandega da càrte. Rehva ponderar, porém, que a Alfandega do Rio de Janeiro 
dispõe de guindastes a vapor, que ao levantarem o volume para ser collocado no vehiculo que o deve 
conduzir aos armazena da repartição, marcam logo o se u peso bruto. 

Na Alfandega do Rio Grande não ha esse melhot•amento. Os volumes descarregados são 
conduzidos para o armazem, e ahi pesados em uma balança, processo extremamente moroso e 
que occasiona longa demora e prejuízos ao commercio, pois muitas vezes permanecem os despachos em 
poder dos r Jspectivos fieis alguns dias, sem que possam ter entrada e dar-se começo ao processo para 
pagamento dos direitos devidos, vü;to a carga sabmettida _a despacho não achar-se ainda pesada, por 
isso que, em uma de>cat·ga de 500 ou mais volum2s, não é p@ssivel ao fiel do armazem pes<tl-os a todos 
em breve prazo, e ao mesmo tempo attender á escripturação dos mesmos volumes com a8 competentes 
marcas e numero.> no livro respectivo . 

Para remover as inconveniencias de semelhante processo, seria conveniente dotar-se as Alfandegas 
com apparelhos q uc facilitassem o peso dos volumes no menor prazo de tempo possi vel. 

Ao 8u QUESITO 

A taxa de capatazias torna-se um pouco eleva la para generos de pequeno valor . 

Ao 9° QUESITO 

A cid1cle elo Rio Grande, sendo por sua natureza o primeiro porto e -rrincipal em por i o commerdal 
da província, deveria, pelo menos, ser dotada com um·t filial da junta que funcciona na capiíal. 

Ao 10° QUESITO 

Na Alfandega desta cidade está o serviço de estatística sempre muito atrazado, ignoramos por que 
inativo. 

Quanto á fórma como deve ser organizado, entendemos que uma boa organização depende da adopção 
do s'y'stema de despachos. ad valorem. 

Ao 11° QUESITO 

O eclificio da Alfandegi desta cirla !e, recentemente construido, é perfeitamente proporcionado ao 
nosso moviment J commercial. 

Resente-se apenas, como já dissemos, da falta de appur elhos necessarios a abreviar o serviço de del!_ 
carga e o peso dos volumes. 
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MEIO CIRCULANTE 

Ao 1 o QUESITO 

Respondemos pela affirmativa, isto é : ha abundancia, nesta praça1 de meio circulante . 

• 
Ao 2" QUESITO 

Não podemos responder por não se darem entre nós as circumstancias arguidas nesse quesito. 

Ao 3• QUEB.ITO 

Sem duvida. Dos bancos e suas filiaes dependem em grande parte a facilidade das transacções com-
merciaes e consequentemente a remessa de numeraria . Isto é intuitivo. 

Ao 4o QUESITO 

Não é a nós que compete respond~r. 

Ao ·5° QUESITO 

Optamos pela ultima parte do quesito. Preferim~s a creaçã:o de um banco que tome a si o encargo 
do resgate do papel-moeda, a fazer-se o mesmo resgate com os saldos dos orçamentos, e lentamente. 

Ao 7o QUESITO 

O thermometro das var-iações cambia:s de provincia a provincia, é a producção e a exportação de 
cada uma dellas. 

Ao 8• QUESITO 

Abstemo-nos de responder a este quesito, por ser assumpto fóra da nossa competencia, ou da nossa 
alçada. 

Ao 9° QUESITO 

E' nossa convicção que do alargam~!J.to da espl;tera de suas operações, e da creação de caixas filiaes 
ou agencias, terão, não só os bancos de depositas e descontos, como o commercio e a industria, muitas 
vantagens a auferir. 

Ao 10• QUESITo 

A nosso ver a -causa efficiente das difficuldades que encontram as letras hypothecaria11, são as in-
conveniencias da lei hypothecaria. 
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Ao 12° QUESITO 

Respondemos affirmativamente, isto é: sim, convém que o Banco do Brazil alargue o circulo de 
suas operações, emprestando sob hypothecas a outras mutuarias, e por conseguinte tambem á> industrias 
fabril e pastoril. 

Seria conveniente para estas· e para o banco. 

Ao 13u QUESITO 

Só á deficiencia da lei hypothecaria se deve attribuir, em nossa opinião, a repugnancia a que se 
refere o presente quesito. 

Ao 14° QUESITO 

Naturalmente por falta de depositas officiaes que inspirem toda a confiança e offereçam todas as 
garantias. 

COMMERCIO INTERPROVINCIAL E MEIOS DE TRANSPORTE 

Ao 1 o QUESITo 

Nas considerações que desenvolvemos sobre o contmbando e suas causas, pensamos ter respondido 
ao assumpto deste quesito. 

Ao 2o QUESITO 

Sim, o nosso commercio intermediaria de exportação luta com difficuldades, pelo menos o desta pro-
víncia, cuja principal exportação consiste em productos bovinos, fornecidos pelas fabricas, maia conhe-
cidas pela denominação de xarqueadas, e pelas barracas de couros. 

Ora, n este ramo de commercio é o Estado Oriental um concurrente temível, :não :só porque os pro-
duetos são de melhor fabrico, como tambem porque a qualidade do gado é superior ao desta província, 
devido ás differenças ele clima, de solo, de pasto, etc. _ · 

O resultado é que o xarque ou·· carne secca elo .Esta'lo vizinho é inais apreciada e offel'ece melhor 
preço nós mercados consumidores, circumstancia que se dá igualmente com os couros, tanto seccos como 
salgados. 

Para mais aggravar os effei tos desta notavel clifferença dtt qualidade do gado, e portanto do couro 
e da carne fabricada, accl'esce que entre ·os direitos ele exportação dos dous paizes existe, contra o 
commercio do Brazil, a enorme differonça de · 7 "/o. Enorme lho chamamos, porque além desses 7 o/o é 
ainda o commercio rio-grandense onerado com as differenças dos fretes, que são aqui milito mais 
elevados do que em Montevidéo. 

Accrescente-se o facto de virem os sarqueadores e barraqueiros do Estado"Oriental comprar gados 
e productos bovinos nesta província, e calcule-se as clifficulclades com que luta o commercio de expor-
t"a~ão do Rio Grande do Sul. 

Pàrecerá á primeira vis ta contraditorio quo sendo o gado, a carne, os Muros, etc., do Estado Ori-
ental, melhores que os dest1 província, venham não obstante os industrialistas e ·commerciantes da vi-
zinha republica comprar no Rió Grande todos esses productos. 
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E' que elles compram naturalmente os pt•oductos da melhor qualidade, os quaes, misturados com os 
da sua propria industria, têm facil sabida no·; m'! r~ados consumidores. 

Sem duvi..la não se daria essa concurrencia onero la , si houvessem difficalda':!es na passagem do gado· 
a productos da província para a republica. 

Mas infelizmente o que ha na fronteira são facilidades singularmente animadoras. 
Isso explica o f<tcto da viram commer0iantes de Montevidéo a Bag<i , cidade brazileira distante da 

linha limitrophe, sortirem-se de productos bovinos, como sejam couros , lã, etc., os quaes, segundo 
consta, são embarcados em Monteviiéo e exportados, pelo facto de sere:n do Brazil, livres dos direitos 
respectivos ! 

Não é pois sem razão que o Estado vi zinho tmta de proporcionar todas as facilidades ao seu com-
mercio com esta província , embora com sacrificio desta, que perde annualmente sommas fabulosas. 

Ao 3° QUESITO 

Podemos assegurar que o commercio a retalho luta com difficuldades. 
Taes difficuldadea têm as mesmas causas, que produziram o abatimento do commercio impo'rtaJor. 

Á0 .5° QUESITO 

O serviço de transportes terrestres, qu~nto a esta província, tende a melhorar com as estradas de 
ferro em const~ucção. 

Ao 6° QUESITO 

Podíamos entrar em longas e desenvolvidas considerações sobre as difficuldades com que luta a in-
dustria naciom.l, por effeito da liberdade de cabotagem concedida :i. marinha mercante estrangeira . 

Abstemo-nos, porém, de fazel-o, para não roubar-vos tempo, e mesmo porque nos sentimos apu-
rados pela necessidade de re metter-vos quanto antes este nosso modes to trabalho. 

Todavia, como o assumpto é de sua natureza importantíssimo, não terminaremos sem dizer-vos : 
Deixai livre a cabotagem, si vos apraz , mas adoptae ao mesmo tempo medidas que garantam á marinha 
mercante nacional, senão o seu desenvolvimento e ruaximo prog resso, palo menos esse resto de forças 
que dia a dia se vão depauperando. 

Creae o imposto de 25 °{0 sJbre o frete dos n:wios estrang-eit·os que S ·3 empregarem no nosJo trafico 
interprovincial. Deveis fazer excepção, naturalm ·mte em favor das embarcações qu e trazem carga em 
transito da Europa., mas ao que o Governo e Corpo Legislativo não podem eximir-se, é a tomar promptas e 
efficazes providencias em protecção á nossa tão desprotegida marinha mercantE; e industrias correlativas. 

Uma das medidas que consideramos de indiscutível .aecessidade, é a que prohib1 o pavilhão estran-
geiro na nossa navegação fluvial. 

Não temos quasi navios, e consequentemente estaleiros. Es tes , de Lão prosperes que eram outr'ora, 
j azem hoje quasi no abandono, e outros foram completamente extinctos. 

Por outro lado a nossa população maritima tem diminuído extraordinariamente. O numero de ma-
rinheiros nacionaes, empregados em navios mereant~s, acha-se notavelmente reduzido ; em breve , a con-
tinuar este estado de c ousas, achar-se-ha mais ainda. 

Tulo isto consequencia da absoluta li berdad e de cabotagem. 
Os Estado3-Unidos, apezar de· considerar-se com t• azão um paiz grandioso, sob o ponto de vista com-

mercial, não permittiu ainda a livre cabotagem. No em tanto nós, que somos um paiz novo e nece~sitamos 
desenvolver todos os nossos meios de progresso e de riqueza, adiantamo-nos á opulenta Republica, apezar 
de conhecermos por experiencia propria as funestas consequencias de semelhante medida . 

f 
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Em um paiz como o Brazil, a livre cabotagem, sem protecção alguma para af! embarcações na.cionaes, 
é um mal causador de incalcul~veis prejuizos e de atrazo no seu desenvolvimento maritimo. 

Em relação a ·barra desta provincia temos a dizer que tem ella nestes ultimas annos causado enor-
mes prejuizos ao commercio, em consequencia do seu constante mau estado. 

Todavia com o auxilio votado pe~o Parlamento, e com a boa vontade manifestada pelo Governo, es-
peramos que em breve seja essa unica via de communica.ção que a provincia tem com o oceano, melho-
rada de maneira a fazer cessar semelhante estado de causas. 

·No intuito de proceder a melhoramentos provisorios e estudar obras definitivas, acha-se nesta ci-
dade uma commissão presidida pelo abalisa:!o engenheiro Dr. Honorio B~calho. 

Deste illustre profissional espera esta provincia os melhores serviços em prol da prosperidade do 
seu commercio. 

FABRICAS 

Abstemo-nos de responder a esta parte do questionaria, por sabermos que os proprietarios da im-
portante fabrica de tecidos desta cidade o tencionam fazer directamente. 

As outras fabricas aqui existentes, a saber: cortume a vapor, fundições, estaleiro, fabricas de 
sabão e velas, de cerveja, de moveis de madeira e de vime, nada nos reclamaram, relativamente aos 
quesitos formulados. 

Tal é o parecer desta Associação e do commercio desta praça sobre as questões sujeitas a sua 
apreciação. 

Sentimos que não seja mais completo o nosso trabalho, que pecca talvez por deficiente. 
Todavia alimenta o commercio da cidade do Rio Grande a esperança ·de que algum beneficio co-

lherá dos esforços dos seus modestos representantes. 
A directoria da Associação Commercial :-Carlos G. Rheingantz , presidente.-Daniet de Barros 

e Sit'Va, vice-presidente.- Affonso Sit'Veira Nunes, secretario.- G. Hoofe, thesoureiro.- J. F. 
Cesar, Pedro de Aze'Vedo Machado, G. Feddersen, Luiz de Otero, L. W. Histop. 

A commissão auxiliar : -G. Pietzclter . .,- Luiz Fraeb.- A. Cademartori.- V. Ashlin.- Eufra;;.io 
L. d'Araujo.- W. E. Har'Vey.-Francisco Campos Moraes . 

• 
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. PRAÇA no GOMMERGIO no RECIFE 

RESPOSTA AOS QUESITOS DA COMMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO 

TARIFA 

Ao i o QUESITO 

A classificação das mercadorias, adaptada por nossa Tarifa, não é satisfactoria. 
O seu defeito principal é o da immensa subdivisão de artigos, que entretanto são fabricados com uma 

e a mesma mataria prima. 
Produz os inconvenientes de uma difficil e complicada fiscalisação, além de sobrecarregar extraor-

dinariamente as qualidades inferiores de um mesmo artigo, o que ·não parece equitativo para com as 
classes menos favorecidas da fortuna. 

Ao 2. 0 

Os valores officiaes differem notavelmente dos preços correntes dos mercados exportadores, que são 
os unicos que devem regular o valor official. 

Relativamente aos preços correntes daquelles mercados, paga o consumidor ao fisco direitos, que 
se elevam, inclusive o augmento de 60 °/o, a uma média de 48 °/o sobre o valor primitivo, succedendo 

·que muitos artigos ou classes dos mesmos pagam 80, 100 e até 150 °/o do custo. 
Essa elevação excessiva de direitos tem ·contribuído para animar o contrabando e a fraude, para 

fazer desapparecer de nossos mercados importadores grande numero de artigos e obrigar o commercio a 
prover-se de artefactos de inferiot· qualidade, preparados e confeccionados de modo a illudir o con-
sumidor. 

O continuo e constante augmento dos direitos aduaneiros tem feito com que o consumidor pague, 
;por artigos de inferior qualidade, os mesmos preços por que anteriormente comprava os mais aperfei-
.çoados e duradouros. 

Desde a Tarifa de 1874, até a actual, tem a elevação de direitos tido uma marcha ascendente, mór-
:mente pelo augmento dos addicionaes, salvo insignificantes modificações em certàs classificações e taxas. 

O meio de harmonisar as avaliações officiaes com os preços correntes dos mercados productores, é 
-cingirem~se os encarregados de taes avaliações simplesmente aos mesmos preços. · 
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Ao 3. 0 

A nossa tarifa já é tão elevada, que os artigos não podem, sob pena de aggravação dos males acima 
apontados, soffrer um augmento de taxas. Uma tarifa razoavel não deve sobrecarregar as mercadorias, 
gene!lls e artigos importados com taxas superiores de 10 a 25 °/o sobre o seu valor, nos mercados pro-
ductores. 

- Ao 4.• 

Excessivos como são os nossos direitos aduaneiros, parece-nos que seria mais justo e equitativo es-
tabelecerem-se os direitos ad valorem, a menos que se não queira fazer uma revisão da Tarifa das Alfan-
degas, no intuito de reduzir as taxas actuaes. 

Para que não soffressem os interesses fiscaes, e se désse o menor numero de abusos- infelizmente 
sempre possíveis- quer por parte dos seus agentes, quer por parte dos contribuintes, e se evitassem 
questões e delongas dé estimação, poder-se-hia encarregar os agentes consulares do Brazil no estran-
geiro de visarem e conferirem os preços das facturas, que tivessem de ser expedidas pelos remettentes, 
limitando-se a conferencia nas Alfandegas do Imperio á comparação do conteú:lo dos volumes com a -fa-
ctura e verificação de corresponder, ou não, a qualidade aos preços consignados na mesma factura. 

O nosso corpo consular não é grandemente atarefado, e assim poderia muito bem incumbir-se desse 
trabalho, que, além ·de tudo, serviria de base para a organização de uma r-eguhr estatística com-
mercial. 

Caso, porém, venham as taxas a ser reduzidas no sentido supra indicado, isto é, de 10 a 25 °/o, no 
maximo, sobre o valor das mercadorias e artigos, nos mercados productores, então são preferíveis os di-
reitos e$pecificos, pela razão de acarretarem os que são cobrados ad valorem certos inconvenientes, 
que, tanto em um como em outro systema, será difficilimo evitar completamente. 

Ao 5.• 

Uma bem pensada revisão da Tarifa, a qual t enha por fim a diminuição das taxas aduaneiras actual-
mente cobradas, si não produzir a consequencia immediata do augmento do rendimento das nossas Al-
fandegas, favorecerá directamente o consumidor, e indirectamente ao commercio e á industria do paiz, 
bem como o tbesouro publico, que auferirá, por outro lado, outros rendimentos, com a crescente riqueza 
publica e augmento do consumo. 

Ao 6.o 

As frequentes reformas da Tarifa só têm vindo aggravar a sorte do consumidor, pelo que só hão 
produzido o depauperamento publico e correspondente definhamento do commercio ·e da industria. -

A falta de estabilidade nas Tarifas perturba as relações commerciaes, que só augmentam e se des-
envolvem sobre um regimen tributaria estavel, benigno e moderado. 

As modificações effectuadas nos ultimos vinte annos só têm tido por fim augmentar as rendas do 
Estado, sem trazer beneficio real á i ndustria do paiz. As tarifas aduaneiras nenhum interesse industrial 
podem proteger, a não s9r que se queira auxiliar directamente uma certa classe de cidadãos, que se de-
dicam a um ramo de trabalho especial, em prejuizo da grande maioria dos contribuintes, que igualmente 
têm direi to a reclamar protecção para si e seu trabalho . 

. Os Governos que têm a lucida comprehensão de sua missão, reconhecem que não têm o direito de 
fomentar artificialmente qualquer ramo de industria, por haver nisso manifesto prejuizo para a grande 
massa dos contribuintes e consumidores. 
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Ao 7.0 

Si sob o actual regimen da ·nossa Tarifa a industria fabril não tem prosperado, então é forçoso con-
fessar que semelhante atrazo tem causas mais remotas e profundas, que não podem rlesapparecer ante a 
simples protecção fiscal. Esta, além de improficua, como está provado, para desenvolver a actividade in-
dustrial do paiz, contraria os seus proprios intuitos, animando o espírito de rotina, a que a falta de con-
cm·rencia deixa em uma situação relativamente com moda. 

Em geral os nossos direitos aduaneiros não são unicamente fiscaes, mas protectores, e alguns até 
mais do que isso: são completamente prohibitivos, e por essa mesma razão prejudicam as rendas doEs-
tado ; porquanto, ou impedem a importação de varios artigos, ou instigam o contrabando e a fraude. 

A não serem medidas geraes que aproveitem a todo paiz, nenhuma protecção póde ser, - a nosso 
ver - efficaz á nossa industria, senão a completa abolição de todo e qualquer direito de importação sobre 
ma terias primas, e por estas entendemos todos os productos naturaes empregados em qualquer ramo da 
industria nacional. 

Ao 8. 0 

As oscillações do cambio nenhuma influencia exercem sobre o pagamento dos impostos aduaneiros ; 
exercem-na, porém, e grande, sobre o rendimento dos mesmos . Da incerteza e baixa constante da taxa 
do cambio resulta naturalmente a carestia .do artigo importado. D'ahi a diminuição do consumo, dimi-
nuição da impor tação e consequente diminuição das rendas. 

Ha só um meio para remediar taes inconvenientes. E' acabar com o curso forçado, com esse papel, 
inconvertivel, que não póde nem deve ser a base do meio circulante de um paiz que aspira a uma vida 
economica e financeira moralisada. 

Ao 9, 0 

Os poderes publicos podem facilitar o movimento internacional de fundos, destinados ao pagamento 
dos impostos aduaneircs e ás transacções mercantis, autorizando as diversas Thesourarias de Fazenda a 
negociarem saques seus. 

O tomador entrega á Thesouraria saccadora a importancia do saque, recebendo a pessoa ou firma 
á ordem de quem fór elle fei to, na. Thesouraria saccada, a mesma importancia, á vista, sem mais outra 
formalidade, despeza e independente de sello. 

Em Pernambuco, por exemplo, é no tempo da safra que maiores necessidades ha de numerario 
para a compra de assucar e de algodão. Essa época coincide com o momento da mais larga importação, 
pelo que se vê o commercio obrigado a entrar para os cofres publicos com grandes e importantes 
quantias, para o pagamento não só dos direitos de importação, como tambem de exportação. 

Ao passo que os cofres da Thesourar ia da Fazenda Nacional vão regorgitando de numerario, 
que, por não ter aqui applicação, é em seguida remettido para o Thesouro, vê-se o commercio 
forçado a mandar vir do Rio as quantias de que precisa , e que estão aqui aferrolhadas e inactivas na 
Thesouraria. 

Si o Thesoqro Nacional fosse autorizado a saccar, entraria immediatamente na posse de todo ou 
parte do que tem aqui a seu dispor, poupava riscos e despezas e proporcionaria ao commercio o nume· 
rario de que este neces.sita. 

Ao 10. 0 

Si fosse possível nutrir a esperança de que, em breve, ficariam convenientemente reduzidos os 
direitos a:iuaneiros, seria a nossa opinião que houvesse uma só.Tarifa geral uniforme. 
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s~ndo, porém, como é facil de prever que os actuaes direitos a:iuaneiros serão conservados e, 
talvez, aggravados, por occasião da primeira reforma que houver de ser feita na Tarifa, é urgente, 
e meio unico para se obter algum beneficio em favor da producção e do trabalho nacional, que se 
façam Tarifas convencionaes, estabelecidas segundo e·stipulações de tratados i.nternacionaes. 

Organizada uma nova Tarifa geral, ou cons3rvada a que está. em vigor,- o que seria preferivel 
pelo receio que nos inspira toda e qualquer ref0rma, por causa do augmento de tributos, que de 
todas ellas tem resultado -conviria obter concessões ~m favor da nossa producção agrícola, destinada 
á exportação. 

Seria este um dos meios in lirectos de maior efficacia para auxiliar a nossa agricultura. Guiado o 
Governo pelo pensamento de, em troca dos favores ~oncedidos á. industria estrangeira, conseguir 
a maior somma de beneficios em prol da nossa producção agrícola cxportavel, não deve deixar de 
incluir, nos tratados de commercio, a clausula da nação mais favorecida. 

Ao 11.0 

Achamos que tem sido de incontestavel interesse para o Estado a adopção das Tarifas especiaes do 
Rio Grande do Sul e Mato Grosso . Os rendimentos das Alfandegas do Rio Grande do Sul claramente o 
demonstram. 

Allegam-se razões de ordem política contra as Tarifas especiaes, em vigor nas duas referidas 
províncias. Para obviar esses suppostos ou reaes inconvenientes de ordem politica, ha o meio de 
harmonisar a Tal'ifa geral do Imperio com as especiaes, abaixando-a. 

Elevar as taxas das Tarifas especiaes á altura da geral, seria favorecer o contrabando pelas nossas 
fronteiras. 

Ao 12.o 

Em fazendo-se qualquer revisão, modificação ou alteração da Tarifa, seria conveniente acabar 
com os addicionaes, afim de simplificar o calculo. do desp1cho . Os adlicionaes t êm grande inconve-
niente de ser um enxerto, introduzido a.nnualmente na lei do orçamento, e por meio do qual se illude 
a lei que estabelece a Tarifa geral, trazendo a falta de estabilidade, que tanto perturba as transacções 
commerciaes. 

ALFANDEGA 

Ao f.o 

Nada temos a oppor á classificação da Alfandega de Pernambuco, q•1e nos parece razoava!. 

Ao 2. 0 

O numero dos empregados da nossa Alfandega é sufficiente. 
Certa categoria de emprega:ios te;n excellente remuneração. Outra, porém, como a dos guardas, 

que exercem melindrosas e importantes funcções, é mal retribuída. 
Seria conveniente fazer desapparecer em justa proporção semelhante desigualdade. 
Conviria organi~ar um corpo de empregaio> sufficientemente habilitado, bem remunerado, 

nomeados por concurso, promovidos por accesso, sem que o sentimento partidario para isso influísse 
indebitamente. 
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Deveria ser banido o systema de porcentagens, que nos parece pouco influir sobre o animo 
daquelles que, porventura, se desviem do caminho da honra, tendo em vista uma porcentagem illicita 
maior. 

Ao 3.<> \ 

O modo de verificação da qualidade das mercadorias para o calculo do imposto, não apresenta 
inconvenientes. Os que existem são filhos, ou da falta de habilitações, pouca actividade, ou má dis-
tribuição do serviço do pessoal. 

Conviria alargar as horas do expediente effectivo. Legalment3 é o expediente de 9 horas da 
manhã ás 3 da tarde ; effectivamente, porém, nunca principia antes de 11 horas , nem vai além ·as · 
2 horas da tarde. 

Ao 4.0 

Os recursos e meios de defesa facultados pelas disposições em vigor são sufficientes ; as decisões, 
entretanto, são muito demoradas pela natural repugnancia dos chefes das repartições em promptamente 
encaminhai-os. 

Seria conveniente que as partes pudessem directamente encaminhar os seus recursos, devidamente 
documentados e instruidos. 

Ao 5.o 

O unico _meio para impedir o contrabando e a fraude é acabar com os direitos de importação. 
Não ha medidas regulamentat•es, por bem combinadas que sejam, nem penas sufficientes para banir 
semelhante immoralidade, que a muitos espíritos parece cousa legitima e uma natural compensação 
dos abusos e vexames aqui e alli praticados pelos agen tes do fisco. Supprimir-lhe a causa e razão 
de ser por meio do estabelecimento de taxas aduaneiras moderadas, deve ser um dos mais sérios 
.empenhos dos poderes publicas. 

Ao 6. 0 

O systema de despacho póde ser conservado. 
A carga das mercadorias é feita por fóra da nossa Alfandega, mas é sufficiente e convenientemente 

fiscalisada . 
O serviço da descarga é, e ~ relação -aos meios de que dispõe a Alfandega de Pernambuco, 

regularmente feito. Resente-se, porém, de alguns defeitos de que nos occuparemos na resposta ao 
1fo quesito. 

A armazenagem é excessiva, e a que • actualmente se colilra é um meio indirecto de forçar o im-
portador a pagar sem demora os direitos das mercadorias que recebe. Sendo, como é, este o motivo da 
tabella de armazenagem, em vigor, seria conveniente que se marcasse um prazo de 10 a 15 dias, dentro 
do qual pudesse a mercadoria ser retirada livre dess e tributo. 

Convém, e quanto antes, dar as necessarias instrucç.ões para que se dê interpretação identica na 
cobrança de armazenagem nas differentes Alfandegas do Imperio . E' publico e notorio que na Alfan-
dega da Parahyba, por exemplo, se paga a armazenagem sómente sobre a taxa da Tarifa, ao passo que 
na nossa Alfandega é calculada sobre o valor official. 

Ao 7.0 

O modo de calcular o peso liquido não offerece, em geral, inconvenientes. 
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Ao 8.0 

O serviço das capatazias é feito, na Alfandega de Pernambuco, com o maior zelo . . Os defeitos 
e inconv~nientes que apresenta, são occasionados pelas condições do edificio em que se acha a nossa. 
Alfandega. 

Ao 9. 0 

Não cremos que haja necessidade de alargar as attribuições das Juntas Commerciaes, reorganizadas 
pelo Decreto de 30 de Novembro de 1876, nem de crear novas instituições auxiliares do commercio e da 
industria. 

Ao 10. 0 

Não conhecemos em nossa província serviço bem organizado de estatística, e pensamos que não o 
ha em todo o paiz . 

Os poderes publicos p.oder-se-hão inspirar no systema adoptado na Italia, que em poucos annos 
organizou tal serviço de modo a rivalisar com o das nações que o têm mais aperfeiçoado. 

AO ff.o 

A Alfau i ega de Pernambuco está edificada em um edificio velho, aproveitado para tal fim. A 
maior parte de seus armazena estão encravados no centro do edificio. Semelhante disposição difficulta, 
não só o recolhimento das mercadoria·s descarregadas, como o prompto expediente de sabida. 

·Para melhorar e simplificar esse serviço, é necessario demolir as paredes internas desse eiificio, 
dar-lhe uma nova divisão, de modo que cada um dos armazens fique com porta para a ponte de descarga, 
e porta de sahida . 

O armazem que póde servir de modelo, por ser o uilico que se acha nas condições deseja-
das, é o n. 7. 

As portas de sahida precisam ser abrigadas por meio de cobertas, empanadas fixas ou alpendres, de 
sorte que fiquem as volumes que sahirem abrigados da chuva e possam ser carregados debaixo de coberta 
enxuta. 

As cobertas do edificio não offerecem, em geral, plena garantia contra as chuvas torrenciaes que 
periodicamente aqui reinam. D'ahi resultam avarias, que não são reembolsadas pelas Companhias de 
seguros marítimos, sendo o importador o unico prejudicado. 

A ponte de descarga é de madeira, e por isso má. Soffre grande choque com o movimento do traba-
lho diario. As oscillações a que está sujeita fazem com que em pouco tempo os guindastes, balanças e 
mais material para o serviço da descarga, facilmente se deteriore e fique imprestavel. Com a substitui: 
ção dessa ponte (legado da antiga empresa de capatazi!J.) p~ outra de ferro ou pedra e cal, mui to teria a 
ganhar o Governo, quer em relação á conservação do material, quer da propria ponte , que, de madeira 
como é, precisa ser frequentemente reparada. 

Tem uma coberta de ferro que transmitte tal calor, que a tudo em pouco tempo inutilisa, e que, 
além disso, apresenta o grande inconveniente de precisar a miudo ser pintada, sob pena de estragal-a 
a ferrugem. 

MEIO CIRCULANTE, BANCOS E CREDITO 

Ao f.o 

Ha abundancia do meio circulante máu - o papel- moeda inconvertivel ~ 
Ha deficiencia do unico i:neio cirç:ulante bom - o ouro e papel convertivel. 
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Portanto, ha e não ha abundancia ; ha e não, ha deficiencias de meio circulante. 
Do que existe ha de sobra, e por tal modo que está a depreciar-se quotidianamente. Do que precisa-

mos, -o ouro e papel convertivel - ha não só deficiencia, mas falta absoluta. 
··Não 'iíe podem fiiar. os limites de.ntro dos quaes a nossa circulação fiduciaria deve conservar-se, , 

Nesse abysmo, a que nos lev~ o systema do papel inconvertivel, . só se encontram os Úo:Íites na 
bancarota. 

Convem, e quanto antes, acabar com a nossa circulação fid uciaria, substituindo-a pela moeda metal· 
lica e papel bancaria convertivel. 

Ao 2.0 

. Não é por deiiciencia de meio circulante, nem por difficuldade nas remessas, que as diversas praças 
do Imperio se resentem ás vezes de falta de numeraria. Essas faltas são, por assim dizer, os fluxos e 
refluxos inherentes ás necessidades fina_nceiras e commerciaes de qualquer praça ou paiz. 

No tempo da safra, que é igualmente a época de mais larga importação, o numeraria é por um lado 
applicado á ~ompra elos productos de exportaçãÓ, e ·ao mesmo t empo recolhida ao~ cofres publicas a 
importancia dos direitos aduaneiros. O numeraria retirado da circulação e recolhido ao Thesouro ahi fica 
·adormecido, esperando opportunidade para ser remettido para a Càrte, o ·que é arrecadado nas provín-
cias. o que se espalha pelo interior volve em breve, porém, ás praças donde partiu. ·, 

São condições normaes, que podem produzir maiores ou menores perturbações passageiras, e- qu~, 
em parte, podem ser attenuadas pela medida indicada na respostà que demos ao 9° quesito sobre a 
Tarifa . · 

Ao3.a 

Os Bancos, quer do Norte, quer de Sul do Imperio, creando caixas filiaes e agencias, ·facillitam 
sem duvida as transacções commerciaes e as remessas de numeraria. 

Ao4.o 

E' muito conveniente a creação de b:mcos, caixas filiaes destes, que auxiliem as transacções de 
credito, Parece-nos, t_odavia, que não deve ser o Governo o promotor directo da multiplicação de taes 
estabelecimentos, cumprindo-lhe apenas auxiliar indirectamente a satisfação d~ssa necessidade. 

Ente~demos q~e os poderes publicas terão completado a sua acção por esse lado, fazendo cessar os 
males financeiros resultantes do curso forçado do papel-moed;l. . 

Ao Q.0 

Convém que o papel-moeda seja in3tantaneamente resgatado, por meio ~a creação de ·= Banco, 
com organização semelhante ao de França. 

I sto não que1' absolutamente dizer que o Gove_rno seja forçado a converter repentinamente até os 
-ultimos dez tostões,· que tenha em circulação ; ao contrario: f<tl-o-ha gradualmente, mesmo porque, 
sdentes o"s possuidores de que tal papel póde ser convertido no momento que o desejarem, esta confian-
ça basta para que a troca não se effectue de chofre, por isso que, sem duvida alguma, a moed~ papel 

. . . 

convertivel offerece vantagens superiores, no trama das transa!)ções communs, ás de moeda metallica. 
Seria reaimente para desejar que os saldos orçamentarios permittissem o resgate de que se t::ata, 

mas como não é ·licito manter a menor illusão ácerca da possibilidade de taes saldos, prçn~nciamo-no.s . 
pela sub3tituição indicada; mediante razoaveis operações de credito. 

61 
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Ao 6.0 

São complexas as caÚsas que determinam o curso do cambio, sendo as principaes as seguintes: 
f.o Abundancia ou escassez de saccàdores sob1·e as praças· estrangeiras. 
2. o Abundancia ou escassez de tomadores de saques sobre as praças estrangeiras. 
3.o Ser o instrumento de permutas o papel inconvertivel. 
4.o O augmento ou diminuição da actividade commercial. 
5.• Escassez ou abundancia de mercadorias. 
6. o Maior ou menor confiança publica na aptidão dos encarregados da alta g estão dos negocias 

:financeiros, administrativos e políticos do paiz. 
7. o A especulaçãç. ou jogo de coinp.ra e venda de ·cambiaes. 
Todos esses el ementos, ora combinados, ora isolados, produze m as oscillações constantes do cambio, 

sendo o principal e determinante o papel-moeda inconvertivel. 

Ao 7.o -

O cambio pouco varia de província á província, de tal modo que não valeria a pena agenciar a 
. compra de cambiaes de uma província n'outrâ, por isso que as despezas das transacções, n'esse sentido, 

não compensariam a differençainterprovincial do cambio. 

Ao 8.0 

Não póde haver fundamento nas queixas vagas, embora constantes, de que os bancos inglezes con-
correm para a baixa do cambio. 

Tendo esses bancos trazido o seu capital em ouro para o Brazil, e tendo sido elle trocado por papel-
moeda inconvertivel, não podem taes estabelecimentos ter interesse algum na depreciação das notas, 
que constituem hoje a sua fortuna. 

Ao 9. 0 

· Emquanto perdnrar o regimen desastroso para -a for tuna pnblica e particular do curso forçado 
parece-nos que os 'bancos dB depositas e de descontos não pensarão em alargar a esphera de suas 
transacções . 

Virá isso naturalm€mte logo que o papel seja convertivel. 
A intervenção directa do Governo não póde produzir beneficos resultados, como ficou expandido na 

resposta ao 4° quesito. 

Ao 10. o 

As letras hypothecarias não são puramente titulos de renda. 
São títulos qu e representam ·sobretudo valores de uma propriedade rodeada de g randes contingen-

cias e sujeita a depreciações. 
A difficuldade de sua circulação é inherente á natureza immovel do bem que representam. Conser-

vam-se abaixo do par, porque acompanham forçosamente a depreciação do valor que lhes serve de 
gar,ante, já pela falta de _cultivo do solo, já pela rotina do trabalho e, emfim, pela baixa do valor da pro~ 
ducção agricola, quer quanto á qua~tidade, quér quanto ao preço corrente do producto. 

I 
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-~ . Ao H.o 

Na província de Pernambuco não existem bancos. agrícolas e de credito real. 
Parece-nos, porém, que essas instituições de credito só poderiam medrar se fossem bancos agricolas 

locaeq, estabelecidos pelos proprios agricultores, rasidentes na região a que taes bancos circum-
screvessem as suas operações. Desses agricultores seriam naturalmente auxiliados por capitalistas habi-
litadot=; a realizar em boas condições os neg.ocios, que os. ditos bancos se propozessem. 

Bancos de larga esphera, estabelecidos sómente nas grandes. cida':les do littoral, em um paiz de 
população disseminada, de imperfeitos meios de communicações e transporte, e de trabalho escravo e 
rotineiro, parecem destinados a naufragar. 

Ao 12.o 

As relações em que tem o Banco do Brazil vivido com o Estado, leva-nos a suppôr que deve esse 
estabelecimento de credito partilhar das mesmissimas difficuldad2s :financeiras, em que se acha o 
Thesouro N acionai. 

Os perigos, a que está exposto o Banco do Brazil, são intuitivos. 
Em taes condições parece-nos que o mesmo Banco, não póde alargar o circulo de suas op Brações de 

credito· r eal emprestado sob hypotheca. , 
Caso, porém, venha elle a libertar-se da tutela governamental, deverá semelhante tentamen :ficar 

inteiramente á discrição do mesmo banco por isso que são os interessados nos lucros d'elle os unicos 
·competentes para saberem o que mais lhes convem. 

Na resposta ao quesito ante1'ior emittimos a nossa opinião com relação :los bancos agricolas e dê 
credito real. 

Ao i3.o 

A repugnancia dos capitalistas e bancos pelo3 emprestimos sob hypotheca de predios é natural e 
resulta da possibilidade, que ha para o prestador de fundos de immobilisar o seu capital circulante. 
A nossa legislação hypothecaria imperfeita, a delonga dos processos, a possibilidade de menos recta 
distribuição da justiça, são outros tantos fac tore ~ que concorrem para afugentar o emprego dos capitae~ 
em emprestimos sobre bana de raiz, por parte d'aquelles que, caso fossem outras as condições geraes Ela 
nação, ainda teriam rer·ugnancia em fazel-o pelos motivos acima indicados. 

Ao i4. 0 

Os bancos e capitalista!~ não se recusãm em absoluto a adiantar dinheiro sob caução de gene ros. 
Preferem, é verdade, a garantia e reforço de uma :fit·ma bem reputada, pois que é evidente que aquelles 
que lançam mão do recurso da caução de generos denotam imperfeitas condiçõ:s de solvabilidade., 
accrescendo que o emprestimo com semelhante garantia não offerece as indispensaveis seguranças, 
visto como é de todos os generos de commercio estarem sujeitos a alta e baixa repentina e inesperada 
de preço, 

Ao i5.o 

Os cheques visados pelos bancos inglezes d'essa Praça são correntemente acceitos e usados. ' 
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COMMERCIO INTERNACIONAL E .MEIOS DE TRANSPORTES 

Ao 1. 0 

· O nosso commerciointermediario de importação luta com as di:fficuldadés originadas pelas leis pro"": 
Virrciaàs que deáetaram impostos de comsumo sobre generos estrangeiros e nacionaes,. entrados nas· pro.:-
vincias. 
,,;, ·. O commercio de Pernambuco, ·mais do que o de nenhuma outra província, tem soffrido immensa-
fnentê desde a dàta Ja d-ecretação de semelhantes leis antieconomiéas, iÍJ.Constitucionaes e pouco: 
patrioticas. 

As demais di:fficuldades existentes são originadas pelas condições geraes do paiz e produzidas por 
inconvénientes de' alcance geral. 

Ao 2. 0 

O commercio intermediaria de e~portação partilha- dos mesmos males e soffrimentos do de• 
importação. 

Ao3. 0 

;, ·· 

O nosso commercio a retalho luta com as mesmas di:fficuldades com que iuta o commercio inter~ . 

p1edi~r~q de importação. 
Não vemos medi ias de cà.racter especial ou só peculiares ao commercio a re-talho que con venhaiJ1 

adaptar. 

' A~ 4.o 

· Ha necessidade de medidá.s qÚIO" completem e modifiquem·a. nossa legislação sobre seguro!! má.riti-
mos,· é execução de lei especial relativa aos seguros terrestres. 

Á(:) 5. 0 

O serviço de transportes terrestres acha-se em pessimas condições, por ser feito por· animaes. 
A extensão das estradas de rodagem é aÍnda limitadissima e o seu _ ~stado de conservação muito 

deixa. a desejar . 

. :As-:Tarifas das estradas. de fer~o do Recife e São Francisco, e .do Recife a Limoeiro e Nazareth, são 
elevadíssimas. · 

·E' originalíssimo e digD,.o do mais justo reparo qJle os animae~ façam concurrencia ás estradas de 
ferro; por causa das elevadás Tadfas del)tas. -J?ntre.tanto é uma verdade entre nós, sobretudo na direc .. 
çio servida na estrada ·de ferro do Limoeiro. ; 

Ao 6. 0 

O melhoramento do porto do Recife é coB.dição indispensavel para que possa melhorar o serviço do 
transporte maritimà. · · . 
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Não existe serviço de transporte fluvial na nossa provincia. 
A liberdade de cabotagem deve ser mantida, no interesse da grande communidade. 
Não conhecemos medidas directas e especiaes a adoptar, em ordem a proteger a marinha mercante 

nacional.; 
Toda e qualquer medida especial e directa dispensada a um certo ramo do trabalho nacional se nos 

afigur-a perniciosa aos interesses da communhão. A industria protegida, engolphada na protecção, e 
por ella illudida, :fica estacionaria e rotineira, sem colher beneficios do sacrificio do grande numero das 
demais classes activas da sociedade. 

A omnipotencia dos Governos tem os seus limites. 
Leis garantidoras da liberdade do trabalho, diffasão da instrucção, medidas geraes que aproveitem 

a todos sem privilegiar a ninguem, economia no dispendio dJs dinheiros publicos e boa applicação de.s 
rendas, e:x:tincção de monopolios e privilegias :eis o nosso anhelo. 

Conseguido isso, prosperarão a ag ricultara, o commercio e as industrias ; e com o desenvolvi-
mento e augmento da riqueza publicd. virão as flores da civilisação - as artes. 

A COMMISSAO ESPECIAL 

CramerFrey &C.a..-H. Bur le & C .... - Gomes de JJfattos lrmãos.-Luiz A. S iqueira. 
-Bernet & c.a..-Rod1·igues L ima & C .... -Monhw·d Mettles & C .... -Mendes Lima&C .a. . 
- Wm. Haitiday & C .... - Julio & Irmão.- Francisco Manoel da Silva & C .... - Fonseca 
Irmiios & C .a..- Parente Vianna & C . a. .- Otto Bohres, Succesor~ 

A DIRECTORIA DA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL BENEFICENTE 

Theodoro Christiansen, Presidente .- Manoel da Silva Maia, Vice-presidente.- Joaquim J. 
Gonçalves Beltrão Junior, Secretario .- José Adolpho d'Oliveira L ima, Thesoureiro.- Oscar Fal-
keisen, Director.- Antonio Ferreira Baltw· Sobrinho, idem.- Corbiniano de Aquino Fonseca, 
idem.- José Joãod'Amorim Junior, idem.- William M. W ebster, idem, 





EDWIN CORBETT 

Edwin Corbett, ministro de S. M. Britannica, faz seus comprimentos ao Exm. Sr. presidente 
da Commissão da Camara dos Srs. Deputados, nomeada para a revisão da Tarifa das Alfandegas do Brazil, 
·e tem a honra de remetter-lhe incluso, um memorandum elaborado pelo sub-secretario de estado de S. 
M. Britannica, dos negocias estrangeiros, demonstrando as vantagens de ser uma Tarifa curt11, simples 
e remunerativa. 

Petropolis, 10 de maio de 1883 • 

.MEMORANDUM REDIGIDO PELO SUB- SECRETARIO DE ESTADO DO MINISTERIO BRITANNICO DOS NEGOCIOS ES• 
_ . TRANGEIROS, AFIM DE DEMONSTRAR QUE UMA TARIFA JUDICIOSA DEVE SER BREVE, SIMPLES, JUSTA E 

REMUNERATIVA 

Uma Tarifa da Alfandega deve ser, em certo grau, um mal. Póde ella ser redigida sob principias 
maliciosos ou banaes. Poderá ella ser feita para prejudicar o commercio estt•angeiro, ou proteger a 
a industria nacional. ·Uma Tarifa construída com qualquer destes objectos ba de por força acabar por 
fazer mais mal ao paiz que a impõe, e é, portanto, nociva e sem criterio • 

. Como, porém, é necessario todo o paiz ter um rendimento, como ha difficuldade em obtet·-se . das 
taxas diretas, torna-se em geral necessario aos governos cobrar pàrte dos dinheiros por direitos da Al· 
.fandega . 

. Para poder fazer isso deve se redigir uma Tarifa , e si o objecto em vista fór simplesmente a acqui-
sição de fundos necessarios, sem complicação de fins políticos ou proteccionistas, os compiladores da 
Tarifa deveriam esforçar- se a faz er uma que produzisse a maior somma de r eceita com o mini mo custo 
de cobrallça, e ao mesmo tempo que pezasse o menos possível sobre o commercio nacional, e os nego-
ciantes estrangeiros. 

Semelhante Tarifa torna-se um mal toleravel. 
Uma Tarifa judiciosa , então, dev3r ser : 
1.0 Breve. Isto é, deve taxar tão pequeno numero quanto fót• possível, de artigos. Si os artigos 

que devem ser taxados forem bem escolhidos, o gànho para a receita será grande, e a despeza da co-
brança será pequena. O commercio ser:i animado pela admissão livre da maim' parte dos artigos de 
cómmercio, haverá mais dinheiro disponível para comprai-os, maiores lucros se auferirão, e o contra-
bando será obstado pelo unico meio possivel. 
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2.0 Simples . Deve ser facil para todos, e particularmente para os commerciantes estrangeiros e os 
empregados da_ Alfandega a comprehenderem. Este é um ponto de grande importancia para o commer~ 
cio. Os commerciantes saberão o quanto terão de pas-ar sobre sua fazenda. Pódem-se fazer encommen-
das com confiança, e evitam-se duvidas sobre os direitos, com todas as decisões pouco satisfactorias de, 

ssim chamados, peritos. 
3. o Justa . P ara segurar a justiça de uma Tarifa deve- se haver cuidado em como as fazendas de 

pouco preço não paguem direitos mais elevados dos que pagam as de maior preço, e que os saltos dbs 
dir eitos , de menos a mais, não devem . ser nem violentos nem grandes de mais. E' i nfelizmente muitt> 
diflicil combinar o equi ta tivo com a simplicidade. Os direitos na Inglaterra sobre vinhos são admiravel-
mente simples, mas são mui to inj ustos. Uni mero augmento fraccional sobre 26 graus, acarreta um di-
reito ãddicional de 150 por cento sobre o direito dos vinhos . 

Este é um forte exemplo de injustiça, mas onie os direitos são baixos, a injustiça é gerali'D.ente 
perdoada por causa das vantagens que acompanham a simplicidade, garantem aos negociantes. Os 
peiores direitos possíveis são aquelles que combinam à complexidade com a injustiça . Desanimam o 
negocio honesto, dão logar a questões, e animam a fraude. 

4.o Remunerativa. Os melhores direitos da Alfandega são aquelles que produzem a maior receita 
com a menor despeza na cobrança, sem animar o contraban:lo . Os direitos sobre o fumo e os espíritos 
são exemplos de bons direitos. Taxam os artigos de consumo geral que não são n ecessarios, os direitos 
são facilmente impostos, e cobrados e os artigos não são faceis de -contrabando, em suflicientes grandes 
quantias. 

Em um paiz que tem uma Tarifa que quasi prohibe o commercio estrangeiro , o contrabando, pm: 
sim1.po.t• . não,. é benefico _; é _como um esforço natural para contrafazer a estulticia e ignot·ancia de 
legisladores ; serve para dar movimento ao commerdo, e por fim, induz maior liberdade de ·commerc~oc; 

mas é manifestamente improprio para um governo o animar uma g rande parte de qualquer p QVO nos 
costumes de infracção das leis que induzem actos de fraude ou violencia. 

Tarifas elevadas e comp-licadas são tão certas de produzir. contrabandistas, como a caridade sem 
distincção é de crear mendigos, e como todos os consumidores de generos de contrabando têm proveito 
nos trabalhos do contrabandista, seus actos illegâes encontram sympathia geral e desmoralizadora. 

No tempo em que a Tarifa britannica era elevada, quasi não havia dama ou cavalheiro, por mais res-
peitaveis e conscienciosos fossem, que reg ressavam do continente sem fazer o contrabando, e davam-as 
livremente peitas aos guarJas da Alfandega que as recebiam da mesma fórma. 

Por alguns annos depois da cessar semelhante contrabando de ter qualquer sentido ou vantagem, 
ainda continuou por costume ; e, até hoje n'l.quellas partes da costa, onde o conlraban ·lo foi mais 
commum, se acha uma sympathia tradiccional para os contrabandistas_ e uma aver são aos guardas d'Al-
fandega que ai nda sobrevivem. 

Onde o costame de contnbando tem sido creado, um de dous meios deve ser adoptadopara a sua cura, 
quer fazel-o cessar por um serviço preventivo (marítimo) o qual ingulirá todos os lucros dos dit•eitos, ou 
abaixar os dire : t~s ao ponto de não valer mais apena fazer o contrabando. Não é nqcessnio demonstrar 
que o ultimo alvitre é, em tolos os sentidos , preferível ; tem a vantagem de ter a cer teza de bom sue-
cesso , comquanto um serviço d'Alfandega eflicaz onde 6 contrabando deixa lucro ait1da está para ser 
inventado, E' tambem evidente que os paizes com costas ou fronte,iraa que apresentnm facilidade$ 
especiaes para o contrabando devem tomar particular cuidado ém peitar a pratica do mesmo . 

A Tariü, pois, como tem se demonstrado, devis.ser breve, simples;, justst , e remunerativa . 
' A actaal Tarifa Brit mnica, attinge provavelmente estes meri tos mais approxirna lamente que qual~ 

_quer outra: emquanto a maior parttl das Tarifas estrangeiras, poderiam ser descriptas com justiça, como 
longas, complicadas, injustas, e, em muitas partes improductivas . Elias parecem ser comi'ilada> sobre 
o principio de um diccionario commercia1 completo, do qual nenhum artigo conhecido ou possível de com-
mareio devia ser omittido . Abundam em refinamentos e termos technico3. Taxa m,)eparadamente, ingre-
dientes em varias pre parações; taxam garrafas e caixas eni que os generos d-evem ser necessariamente 
conduz·idus, ·e obstão a adopção de novas invenções ; intromettem-se na importação de fabricas baratas é 
uteis, e mesmo com o supprimento de artigos precisos para manufactura do paiz, e, em muitos casos 
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depois de prejud:carem o commercio do paiz e estrangeiro, e causando questõas e malquerencias, 
apenas succedem em produzir uma receita que não, vale o custo da cobrança. 

Os autoreJ destas longas e intrincadas Tarifas são provavelmente movidos pela idéa que, qua nto 
maior o numero de artigos taxados, tanto maior será a receita, e têm sómente a lançar nas Sclledulas, 
a descripção dos generos, par.1. induzir os mesmos a virem a pagar direitos. 

Que semelhante idéa é inteiramente enganadora póde ser claramente demonstrado pela nossa 
e'xperiencia de Tarifas na Inglaterra . . 

Em 1833, a Tarifa Britanica .era tao comprida e estulta, quanto podia uma Tarifa ser. 
Affixou direitos específicos a não menos de 1.150 artigos, e com medo de ter sido qualquer cous:1 

omittida, preveniu . um direito ad v al01·em sobre todos os artigos não enumerados. 
Um:t commissão da Camara dos Deputados em 1840 deu um relatorio sobre esta Tarifa, e observaram 

que os seus dir~itos - «operam, as vezes, pan a completa exclusão do commercio estrangeiro, e no 
emtanto, nenhuma renda, por conseguinte, póde ser racebida; e ás vezes, quando os direitos são desor-
denadamente elevados, a somma da renda torna-se, por conseguinte, uma ·bagatela. ' 

Da estatística para o anuo de 1838-1839, parece que haviam 147 ar tigos enumerados, sobre os quaes 
não se recebeu direi tos, 349 artigos produziram menos de .t 24 cada um, e 132 artigos menos de .t 240 ; 
emquanto de um tot,al i, 22,122.095, 9 artigos bastavam para produzir em i, 18,575,071, sendo o custo 
de cobrar tudo, i-,1,300,307. n 

Sir Robert P eel re:iuziu e aboliu a maior parte destes diraitos improductivos, e muitos outros têm 
sdo revogados desde o tempo daquelle . A Tarifa Britannica abrange actualmente cerca de 24 artigos, 
dos quaes a metade são liquidos, taes como o collodio, agua de Colonia, e todos que contém alcool. 

A renda da Alfandega de 1877- 1878 mont:m á i, 20,043,179, sendo o custo da cobrança i, 980,798 . 
Em 1838 o valor real do producto exportv.do, e manufacturas do Reino Unido foi sómente 

de .t50,061,737 . 
Em 1878 o mesmo montou a i, 192,849,003. 
Em 1838 o valor da importação 'ao preço official da avaliação foi de .t 61,253,013. 
Em 1878 o seu valor real que é muito mais. baixo do official-z 368,770,742. 
A despeito dos erros que se dizem inherentes aos factos e algarismos, o ensino obvio da estatística 

acima á grandemente em favor da Tarifa breve, simples e mo:lerada ; onde o objecto em vista é a 
cobrança de uma r enda grande, e o desenvolvimento do commercio. 

T. V. LISTER. 

Outubro de 1879. 

(') Estes algarismos são som du,•id a muito baixos do mais ; é provava! quo muito da dosp cza para a supprossão do contra• 
bando foi supprido dos fundos do oxo rcito o da armada, e do direitos locaos . 
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COMMISSÃO AUXILIAR NA PROVINCIA DE S. PAULO 

Illm. e Exm. Sr.-:- Tendo V. Ex., na. qualidade de Presidente da Commissão Parlamentar de 
Inquerito, nos incumbido de proceder na provincia de S. Paulo a um inquerito auxiliar sobre diversas 
questões, que· entendem com a confecção das tarifas, organização das Alfandegas e outros assumptos, 
que se referem li missão, de que foi incumbida a Commissão Parlamentar de lnquerito, temos a honra 
de enviar a V. Ex. diversas informações, que podemos colher sobre o questionaria que recebemos. 

Pedimos desculpa a V. Ex. e li Commissão pela defficiencia das informações, que remettemos, 
assegurando que envidámos todos os esforços para que ellas esclarecessem os diversos pontos do 
q uestionario . 

Deus Guarde a V. Ex.- Ulm . e Exm. Sr. Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira, Muito 
Digno Presidente da Commissão Parlamentar de Inquerito .- Mardm Francisco Ribei·ro de Andrada. 
-Francisco A. de Souza Queiroz. 

TARIFA 

Respondendo ·a alguns qu.esitos da Commissão Parlamentar de Inquerito, expomos aquillo que 
tem aconselhado a pratica, não só para facilitar o serviço publico de accôrdo com os interesses do com-
mercio, como tambem mostrar alguns deffeitos. dos muitos que ha a corrigir a respeito do asslimpto em 
questão. Vamos, pois, tratar da ultima Tarifa, mandada executar por Decreto n. 8360 de 31 de Dezembro 
de 1881, e bem assim do Regulamento das Alfandegas, Decreto n . 2647 de. 19 de Setembro de 1860 . 

• 
RESPOSTA AO 1° QUESITO 

A classificação comquanto nos pareça estabelecida com um fim bom, justo e equitativo, não é, . 
entretanto, satisfactoria e d'ahi muitos deffeitos. Não podemos certamente abranger todos esses deffeitos 
para apontai-os, porque falta-nos o tempo . Para provarmos que não é satisfactoria a classific_ação, 
basta ver-se o jornal...:_ Província de S. PauZo - onde se nota que a classificação. dada pel~ Alfaijdega 
de Santos á certas mercadorias, não é a mesma pela qual foram despachadas n'Alfandega da Côrte, 
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d'ahi preJUlZO ao commerciante, com de3pezas de exportação , ft·etes, etc ., e desfalque na renda da 
Alfandega de Santos. 

Parece que este mal pó de ser remediado do segui o te modo : Todas as decisões da Commissão de 
Arbitras e da Commissão de Tarifa da Alfandega da Càrte, devem ser immediatamente transmittidas as 
demais Alfandegas com a8 amostras da!=! n\ercadorias da questão, por onde se devem guiar as Alfandegas 
das Províncias . Comquánto S9ja isto medida centralisa.dom, não t·epug~[l.mos adoptar por ser o mais 
racional, visto que é tudo imposto e que deve haver um estalão igual para todo~ . 

A quinta résposta é po.r si muito complexa e só a poderíamos deu depois de muito estudo e 
comparações; a>sim, pois, abstemo-n 1s. 

?,o 

Os valores officiaes, em geral, não apresentam grandes differenças ; no entt·etanto, alguns ha que 
merecem ser novamente examinados, afim de representarem a verdade, por exemplo: 600 réis de velas 
de composição, pesando 5831 kilos, valor official 5:831$, no emtanto, custaram em Antuerpia, com 
despezas, 47 .700 ft•ancos que, a 450, da o valor re'll de 2:332$400 ; vieram, pois, a pagar de direitos 
simples, cerca de 70 °/ a ! 

Com pequena. differença t~mos chá da. India, em latas, que paga direitos simples na razão 
de 45 °/a ; phosphoros de páu na mesma razão; fogos da China na razão de 80 °(o , ; canella em 
casca na mesma razão; certos tecidos, como Oxford que pagam na razão de 50 o{ a, etc .. , etc. -Ora, 
como a Tarifa consigna par.t esgas mercadorias a razão de 40 °/a e 30 °{0 , é inj usto e abusivo que o 
commercio venha á pagar muito mais. O prejuízo que disso resulta é intuitivo. 

Entendemos que s~ deve tirar o valor official pelas facturas dos fabricante3, e isto servir de base 
para a r azão do imposto. E si este serviço não é completo, não será certamente por falta de base, 
mas sim pelo pouco criterio com que foi arranjado, desprJsando-se collaborações ateis e imprescindíveis, 
p_ara ent~·egal-'0, no resumo, na confecção, a empregados de Fazenda, sem pratica commercial. 

3.• 

Para responder a este quesito completamente, seria necessario muito tempo; vamos, pois respqn-
del- o, embora de um modo imperfeito, resumidamente . 

Pri:t;J.cipiemos por diminuir. 
Pelo exposto acima vê- se que é necessario diminuir a taxa de velas de composição ou stearina, de 

fogos da China e de ch:í . Dirão talvez que é preciso proteg-er a industria nacional, e por isso será 
necessario · conservat• a taxa sobra velas. "E' isto, pot·ém, absurdo, porque, si a prosperidade de uma 
fabri ca que existe, importa sacrificio tamanho, qual a taxa de 400 rs . por kilo, que representa 70 a/a 

do valor official da mercadoria, qu.e onera a população inteira do Imperio, então é que a fabrica 
não é sufficiente para abastecer o mercado, e á proteção é injusta . 

Productos chimicos, composições pharmaceuticas e medicinaes, em g-eral, no meu fraco entender, 
não deveriam pagar direito algum, porq"e é industria que não tem o paiz senão um ou outro medi-
camento em . preparado, e atá constitue ramo de exportação, as cascas e raizes medicinues. A renda 
que o Estado tira da cla9se H " à nenhuma relativamente ao3 mal es que provém do imposto. · 
Vejamos. 

A maior parte das drogas, em garal, entram com denominação falsa, ·e por mais idoneo que seja 
. o pessoal d'Alfandega, é impossível tornar-3e em chimico ou pharmaceutico para examinar com olhos 
de conhecedor; d'ahi extravio da renda em sua ma.iot• parte. 
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J u>tifica mais a nossa opm1ao, de isenção de direitos pa ra esta classe, o seguinte :· Sendo isenta 
de direitos, acredito que, ainda assim , virão muitos productos completamente falsificados; mas hão de 
forçosamente concordar que, pagando direitos, como agora, a maior parte na razão de 30 •fo-do valor, 
havendo drogas tarifadas a 40$ o k ilo, a falsificação a ttinge o seu auge, haja vista o sulfa to de 
quinino, tio necessario tís nos.ms populações, e qu e vindo tão falsificado, como agora acontece , são 
immensos os · males que d'ahi prdvém. 

Entendemos que generos de primeira necessidade e outt·os, t-les como: batfl. tas , farinha de trigo , 
feij ão, .arroz, milho, xarque, farelo, frutas .. verdes ,de prim~ira qualidade , etc . , não devem pagar 
direito algum; 03 p;·imeiros · porq ue, pelo beneficio cl'uma classe ou d'outra, não se deve sacrificar 
o in teresse g et•al da população, fazendo-a pagar mais caro aquillo que interessa tánto ao ricq como 
ao pobre ; O); segundos, porque, taes são em certas oc,.:asiõlls as difficuldades no expeiiente das 
repartições que, a maior parte das vezes, as frutas s '3 estragam já no porto do seu destino, e é 
injusto que, por um imposto tão insignificante, se de .prejuízo ao eommercia.nte e se prive a população 
de um regale. 

Si actuar no animo do leJ islador o receio de praju:licar a nossa lavoura, concedendo isenção 
de direitos para taes generos, será vão e infundado tal r eceio, porque não é possível conceber 
que qualquer dessas lávouras não possa supportar uma baixa de 10. ou 20 rs. em g·eneros como esses . 

. Além disso, si .fôt• .real eesa causa , então, em vez. de 5 ou 20 rs. pot• kilo, taxa de taes mercadori as , 
eleve-se á razão de 100 °/o, afim de evitar a conéurrencia; mas, penso qne se deve ter em vi s ta 
favorecer o povo, é por isso qne taes generos devem ser livres de direitos, procurando-se outro 
meio de protecção i lavoura. 

Devem ainda ser livres de dire itos toda e qualquer ave de canto uu. luxo, peixes vivos para 
t anques, aquariuns, ovos de gallinha e outras aves domesticas. Palh·a, lilsparto, cair.;; pita, pias-
sava, paina e outras matarias filamentosas, em bru to ou simples, algodão em rama ou ·em lã, lã 
em bruto, linho em bruto, seda em bruto, livt·os de leitura brochados ou encadernados , mappas 
ou cartas geographicas, hydrogl'aphicas e semelhantes, annuncios de qualquer qualidade, impressos 
em car tões ou papel, cobre ou qualquer outro metal ordinario, em bruto. 

Classe 31. - Objectos e instrumenfos mathematicos, physicos, chimicos c opticos . · A Tarifa 
consigna os prelos livres de direitos, no emtanto os per tences de um pralo, como typos, etc., 
pagam direitos: entendo que os pertences tambem não deveriam pagar direitos. 

Classe 32. - Instrumentos e objectos cirurgicos e dentarios. A .tariü deve conceder isenção 
de direit~s a tudo quanto enumeramos acima, p elàs motivos que vamos expôr: 1. 0 - A totalidade 
dos direitos de todas essas mercadori as é insignificante, pela importação que temos e talvez não 
Je para a despeza de arrecaiação. 2.o - A isenção de direitos para essas mercadoriàs traz ·utilidade 
ao paiz, favorecendo as artes e officios e de algum modo á instrucção- publica, pois que colloca 
ao alcance de todos, livros e objectos de estudo. 

Generos que podem supportar aug mento e cuja r enda póde cobrir com vantagem o deficit occasio-
ilado.-Quer me parecer que se deve acabar com os genert>s suppostos livl'es, e que pagam 5 °/o, a titulo 
de expe.iiente·~ po~ isso generos como sal commum, carvão mineral, etc., ,em vez de 5 °/o a titulo de 
expediente, supportam pér'feÜamerít3 i o 0 /o 'sobre o valor official ) áo carregamento, tiradas as toneladas 
metricas pela arqueação do navio, porque mais 5 ou 6 rs. para o consumido\:- de sal em nada o onera.. Si 
este gomero é cal'O no interiot· da p·t·ovincia; deve-se isso aos fretes exces3ivos nas estl'adas de 
ferro, com especialidade na ingleza. 

O augmento de 1$100 a 1$600 em tonellaia metrica de carvão, em nada prejudica a quem 
quer qu 3 seja, pois que, si ha classe que prospera com s1crificios actuaes de outras, são as Companhias 
de estradas ' de ferro; além disto, es ta mercadoria no pod'o de 'san\Js ci um genero de commercio 
como outro qualquer e muito mais lucrativo. 
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Certas bebidas alcoolicas ordi.narias, como genebra e outras, podem supportar tambem taxa 
maior ri. consignada na Tarifa, porque, além da serem importadas para alimentar vícios, são nocivas 
a 'sa:ude publica. 

4.o 

No meu entender os direitos específicos são preferíveis aos ad valorem e a razão re3alta aos 
olhos de qualque~ commerciante, porque quem compra em maior porção compra sempre mais barato 
dÓ que ó comprador de pequenas partidas, e, sendo os direitos ad valorem, viria este a pagar mais 
direitos que aquelle, contra o salutar principio de que a lei deve ser igual para todos. Além Jisso 
os direitos cobrados ad valorem admittem muita fraude e sobretudo trazem muitos incovenientes 
graves que vamos apontar. 

Na actual tarifa existem muitos artigos ad valo1·em, com especialidade, roupas e chapeus 
enfeitados; acontece muitas das vezes apresentarem-se facturas falsas para. o despacho, e como 
evitai-as ~ 

5.o 

Sim, é. possível, e se a illustrada Commissão de Inquerito attender aos conselhos da experiencia 
aproveitando as respostas que deve ter recebido sobre o assumpto, conseguirá o fim louvavel que tem 
em vista. 

6.o 

As consequencias de constantes reformas na Tarifa, tem causado descredito ao Governo, e além de 
prejuízos para uns, lucros inauditos para outros. 

7.o 

Está impli citamente respondido na. resposta ao 3° Quesito. 

S .o 

E' g rave a influencia que sobre o coi:nmercio exercem as oscilações do cambio, que trazem, como 
consequencia necessaria, variação constante na impor tancia dos dit·eitos, e d'ahi irregularidade nos 
preços do mercado. 

Em falta de outro recurso de momento para facilitar o movimento de fundos de umas para outras 
provincia.s, poderia o Governo servir-se das Agencias postaes, regnlarisando convenientemente este 
serviço. 

10.0 

Entendemos que unia Tarifa como a actual, geral e uniforme, com as modificações que temos 
apresentado e oútras que não nos occorrem no momento, mas que certamente não hão de :ficar 
no olvido, serà a que mais nos convém na ac tualidade ; pensamos tambem que não deve haver 
tarifas especiaes bà~eadas em tratados, salvo com paizes visin.hos por causa do contrabando. 

H .o 

Os dados estatísticos demonstram que a· tarifa especial de Mato Grosso e Rio Grande do Sul 
produziu resultado benefico. 
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12. 0 
-• 

Os direitos addicionaes de 60 °/o não devem ser mantidos por muito tempo, porque foi um imposto 
creado de momento e que onera immensamente o commercio e ]:JOr isso o consumidor brazileiro. Quanto 
ao modo de cobrai-o, é razoavel o existente, porque a arrecadação é facil e proporcional. Resta pois, 
eliminai-o, ou q1!lando menos bai::s:al-o. 

ALFANDEGA 

i, o 

E' regular a organisação das Alfandegas, conforme o Regulamento de 1876 . 

2.o 

Vou responder referindo-me sómente á Alfaniega de Santos. 
Esta Alfandega em si está mal organizada, tem empregados de menos para uns serviços e 

demais para outros. Assim, é desnecessario dous chefes de secção e em vez destes dous empregados 
subalternos seria de mais vantagem, um ajudante do Inspector, não só para substituir este funccio-
nario em sua ausencia, motivada muitas vezes por serviço externo, como tambem porque este empre-
gado bastaria para fazer o pouco serviço que actualmente compete aos dous chefes de secção. 

Insufficiente é o numero de conferentes existentes. Resulta disto, estarem no serviço das confe-
rencias tres ou quatro escripturarios, e si entre estes alg uns tem pratica do serviço, outros não a 
tem, provindo d'ahi graves prejuízos, não só por demoras , por classificações duvidosas, como 
tambem por estragnrem mercadorias que desconhecem e outros inconvenientes de occasião, etc . ; 
são necessarios, pois, mais tres conferentes pelo menos. 

A classe de praticantes póde ser supprimida, fazendo as vezes destes os terceiros escripturarios, 
visto o pouco serviço.,que presentemente lhes compete. 

3.o 

Em geral; e mesmo na impossibilidade de outro meio, o modo de verificação da qualidade das 
mercadorias, não é ruim; no entretanto para certas mercadorias, deve existir disposição de lei que 
obrigue a s~gunda conferencia á limitar-se a verificar sómente o que na primeira se fez . 

. ·. Quanto aos liquidas achamos melhor, não só para o Comme1·ciÕ, como para ij. Fazenda, o sys.tema 
de tarifa do Sr. Conselheiro Affonso Celso, consignando a taxa para. duzias de garrafas até 12 litros 
e pipas até 500 litros. Este modo sómente quanto a garrafas, meias garrafas, pipas, quintos, 
·de cimos e GJ_uartos ; quanto ao mais, por unidade de litro , para evitar a fraude. 

Quanto ás mercÇtdorias acondicionadas em fardos, entendemos que a conferencia não deve exten-
der-se a desmanchai-os , porque, sendo elles, na maior parte, destinados ao interior da Província, 
~co;]_ tece seguirem desmanchados, visto a Alfandega não ter b1·aço3 e prensas pua arranjai-os de 
novo; causando assim prejuízos ao commercio, como já tem acontecido. 

4.o 

E' necessário em primeiro logar, ·que o Governo mande fazer um Regulamento claro, 
ao alcance de toJos e com as invocações que julg·ar opportunas. A falta de clareza e precisão no 
Regulamento e outras disposições referentes ás Alfanclegas, dá logar a innumeras questões e injustiças, 
e o ·miico m-; io de evitai-as é dar o Governo um Regulamento moderno e· com disposições claras 
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de modo que qualquer lnspe:: tor da Alfandega ou Commerciante saiba quaes seus direitos e dev eres. 
E' esté o unico meio que a experiencü tem apontado para evitar a confusão existente. 
E' ass im que muitas vezes, um lnspector despacha, fundado em taes e tacs decisõe .J , achan:lo-se 

em complet:L opposição a ou teos que o precaderam. 
NãÓ comportando es te .trabalho uma grãnde analys·3 do Regulamento, vamos mostrar algumas 

de suas lacunas. 
A~sim, nos arts. 553 e 553 - Estes artigos entre outras disposições determinam que na 

conferencia das mercadorias de qualqu ' r voluma dado, si encontrar-se pal"<t manos do que 
se houvct· declarado na nota por despacho, e si reconhecer fraude, pague a pm·te aÜm dos 
d:reitos dessas mesmas mercadorias, que não existem, ma1s outro tanto de multa para o 
emp :·egado. 

Pois, o i ndividuo que h a.ja retirado mercadorias d' uma caixa , irá apresentar depois nota para 
despacho, .além de outras mercadorias que sabe que a cllixa encerra, mais das merc::~dorias que elle 
retirou 1 

Ainda mais, e é caso que todos os dias se dá nas viagon.> dos differentes· portos para aqui: os 
volumes que vêm sob a g uarda das differentes Companhias de vapores ou navios, soffrem roubo no seu 
conteudo ou em rart'3 d3lle a bordo, sendo de novo repregados, parecendo não terem si lo abertos; neste 
estado d2scarreg ados na Alfandega vão :i conferencia, o negociante que ignora que tivessem sido 
violados seus volumes, apresenta sua nota circumstanciotda do conteúdo dos m 2smos e o Inspector, 
escudado n'aquellcs artigos, multa-o, fazendo -o pagar direitos em dobro d'aquiUo que o commerciante 
não recebeu. A Alfandsga o obriga á pagat' direitos do que elle perdeu e o commerciant(não tem 
de quem haver seu prejuízo, porqne não ha de certamante estab3lecer uma demanda por i00$000 
ou 20G$000, com Companhias cuja séde é em Londre >, Liverpool o out!'as praças . 

O art. 424, tratando dos generos a granel, sujeito ' a accrescimo ou diminuição, dispõe 
que, quando a differenga fôr para mais 10· 0 / 0 (sal, . carvão o outros g enet·os) do manifestado, 
o Inspector imponha a multa de direitos em dobro e quando .fó r para menos os mesmos 10°/o, não 
tel'á log ar a multa, comtanto que se haja desp1chaio, isto é, pago os direitos da quantidade 
manifes tada. 

Esta disposição é improce.icnte. Q11ando se augmenta, paga direitos e multa; quando se .diminue, 
·paga-se direitos do que não se recebe. 

O art. 553 trata das multas. 
Não somos contrarias a ellas, porque, devem existir como uma ameaça ao contrabandista; mas, 

do mo.io como são impostas, degenera quasi sempre n'uma extol'são, e s 3ria preciso que a justiça em 
pessoa, occup;~sse uma cadeira de Chefe da repartiçã1 para poder julgar. 

Vejamos : O commerciante tem um conhecimento em que declar.t 2 caixas; receb3 duas 
facturas, uma de Londres, por intermedio da casa de Paris, que pol' sua VJZ remette a outro 
isto ·é, uma refere-se á mercadorra de uma caixa comprada a A., e outra factura á mercadoria da 
outra caixa comprada a B. O negociante ~ entrega uma das factul'as juntamente com o conhe-
cimento ao seu despachante, esquecendo-se da outra factura. Este vai fazer o despacho e no acto da 
conferencia, vê que n'uma caixa existe certa mercadoria declarada na nota, e na outra, mercadoria 
inteiramente diversa; admirá-se e corre ao negociante que, depois ds ouvir o facto, dá com o 
engano. O Inspector, porém, não attendendo a re ~lamagão, manda ouvir um 2o con:ferente que 
declar .(n~o se;· caso de equidade, multa-o, faz endo pagar direitos em dobro! Accresce que, neste 
caso, a multa devet·ia s3r extensiva ao empregado dos manifestos, porque elle t em estric ta. obrigação 
de, quando vai d3spachar uma mercadoria e o manifesto menciona outra, declarar á margem da 
nota, afim de chamar á atte nção do despachante, para a differença dos dizeres. 

A multa ó pois occasionada em virtude de um engano do negpciante e omissãJ da parte do 
empregado dos manifestos ; como pois, tornar respons:lVel ~ómente aquelle ~ A multa é uma pena, 
e como .tal d~ve ,;er imposta aos culpado3. 

Vejamo3 os recursos que se póde interpor neste caso : Si a multa estiver dentro da alçada 
da Inspectoria, o unico recur.>o é para o Thesouro, pedindo por equidade; si estiver fóra da 
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alçada deste, tem o recurso para a Thesouraria e finalmente para . o Thesouro, s1 estiver fóra da 
alçada desta. 

· A interposição de recurso, pol'ém, traz despezas de advogado, perda de pt•emios de dinheiro, 
porque depende de tempo, seis mezes, em dous annos; obtendo-se muitàs vezes uma decisão injusta e 
iníqua. Como ja temos dito, o Regulamento necessita ser reformado; a r espeito das multas, porém, 
deve-o ser radic;;.lmente, pois que só ass im o Governo poderá proporcional' um meio de se evitar 
o contrabando e fot·mar a confraternidade, que deve e:Iistir, entre o fisco e o commercio. 

Pensamos ainda que nas Alfandegas devia existir um con·selho para julgar de qualquer in-
fracção do Regnlamento, cuja pena fosse multa; devendo o conselho ser formado pelo Inspector, 
como chefe, os dous chefes de secção, substituic1os na falta por dous conferentes, dos mais velhos 
(em idade), e o presidente .ou qualquer membro da praça do commercio, e onde não hou ver esta 
qualquer negociante acreditado. A com missão de Tarifa , seg undo entendemos, deveria, além do 
Inspector e dous conf )rentes, funccionar sempre com um membro do corpo commercial, escolhido 
da lista dos peritos d'Alfandega. A falta deste é sentida pelo commercio, que consicl.era uma offensa 
feita ao seu dir eito; d'ahi o antagonismo existenle. 

5.o 

O melhe1· meio de impedir o contrabando é bahar a Tarifa ; mas, como as nece ssidades do Estado 
não permittem essa medida, outras hà que podem contribuir bastante para diminuil-o; vamos apon-
tai-as: 

f. o- Ter o Governo toda a consideração para com o commercio, não só chamando-o para fazer 
parte das commissões aduaneiras, acima apontadas, isto é, d'um Conselho para julg·amento de infrac -
ções do Regulamento, da commissão de Tarifa etc., como tambem acabando com a iniquidade das 
multas. 

2.o- Penas bastante fortes para os contrabandistas de qualquer classe. 
3.o- Divisão do producto do leilão do contrabando, igualmente pela Fazenda e apprehensor ou 

apprehensores, afim de produzir o estimulo, o que não se dá presentemente, porquanto na maior parte 
dos casos o producto do leilão não dá pa.ra ·cobrir os direitos das mercadorias apprehendidas, porque, 
como é facil imaginar, qualquer genero apprehendido quasi sempre está depreciado ou avariado e os 
direitos são cobrados como si o genero estivesse bom : dahi o facto do producto do leilão apenas 
dar para os direi tos. -

4. 0 - Habilitar a gl!arda-mória d e Santos com lanchas de vigia, vaporzinho para o serviço e 
mais accessorios reclamados. 

6. o 

O systema adaptado para o despacho, carga .e descarga é bom, tera co_mtudo, alguns pequenos 
inconvenientes que qualquer Inspectoria intelligente e dedicada poderia com facilidade corrigir. 

O systema de armaz enagem na Alfandega de Santos é pessimamente feito, não só . por falta de 
pessoal, como tambem de apparelhos pa1•a esse serviço. Assim, em qualquer outra Alfandega do 
Imperio, o volume descarregado de bordo é, a ·entrada do armazem, pesado; entl'etanto nesta 
Alfandega não se executa esse preceito do Regulamento, trazendo isto graves inconvenientes. , 

Quando qua,lquer volume é descarregado de bordo com indicio de avaria ou de ter sido arrombado, 
o official de descarga participa á secção o fac to e o volume é aceito, a·penas com aquella formalidade. 

Não nos parecendo isto justo, entendemos que a Alfandega devia in continemi proceder a vistoria, 
e no caso de fraude ou de mau aconticionamento fa zer o navio ou vapor pagar direitos em dobro 
da falta ou avaria de mercadorias nestas condições. 

E' sempre jul)to castigar os culpados, e isto não acontece actualmente, que no caso de fraude soffre 
o dono da mercadoria injustamente, e no caso de avar ia soffrem o fisco na percepção dos direitos, que 
:;;ão pagos com abatimento, e o dono que quasi sempre, quando é avaria g-rossa, empurra para o seguro. 

63 . 
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7. o 

Comquanto não seja perfeito o modo que a Tarifa actual estatue para calcular:-se o peso liquido das 
mercadorias, é no entretanLo, soffrivel excepto, porém, quanto aos requisitos exigidos para o com-
mareio calcular as mercadorias de peso bruto com tara, que é absurdo. E' preciso , pois, ser facultativo 
ao commercio despachar pelo peso liquido, qualquer mercadoria, tarifada a peso bruto com tara, isto 
independente de requerimentos, porque o Governo tributa a mercadoria e não o envoltorio. 

s.o 

O serviço das Capatazias é mal feito e acreditamos que mais vantajoso seria para o commercio 
ser feito por empreitada e accessivel a qualquer pessoa idonea, nacional ou estrangeira. 

9,o 

A nossa opinião vai consignada no final da resposta antecedente. 

10.0 

O serviço de estatística está convenientemente organizado. O abandono e o atrazo em que se acha . 
este serviço são devidos apenas á verdadeira negação existente nas repartições publicas para tal 
set·viço. 

A Alfandega de Santos, com quanto construída modernamente e tendo custado enorme som ma, não 
preenche as necessidades crescentes do commercio da Província. Tem apenas quatro armazens, pequenos 
e insu:fficientes; não tem um salão proprio para as conferencias de mercadorias, resultaBdo desta falta 
um mal enorme para o commercio e não menor para o Fisco, Docas e mais armazena . E' necessario 
que o Governo, desde já, autorize a compra de apparelhos indispensaveis para descargas na Alfan-
dega, e que estes não sejam inferiores aos possuídos pela Alfandegada Côrte. 

QUESITOS 

Ha abundancia ou deficíencia de meio circulante~ 
Póde-se :fixar os limites dentr0 dos quaes a nossa circulação :fiduciaria deve conservar-se~ 

Ha superabundancia de meio circulante : e a prova está na depreciação do papel-moeda inconver-
sivel, emittido pelo Estado, que quasi exclusivamente constitue nossa moeda corrente ; -depreciação 
comprovada pela considerava! e persistente baixa do cambio estrangeiro. 

Instrumento indispensavel para o funccionamento de nossa vida economica (pois que não temos 
outra especie de numeraria), o valor desse papel :fiduciario manter-se-hia na altura do padrão monetario, 
em razão da sua necessidade, si a quantidade do mesmo papel guardasse a devida pr0porção com a 
quantidade de trabalho, que, como moeda, elle é destinado a executar. 
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Sendo a somma desse trabalho de sua natureza sujeita a grandes e constantes variações, segundo 
se expande oa se retrahe a acLividade da industria e do commercio, não podem ser fixados os limite11 
dentro dos quaes a nossa circulação fiduciaria deva conservar-se; visto que são desconhecidos e varia-
veia taes limites. 

Faltando inteiramente a essa circulação fiduciaria o elasterio do meio circulante consisLente em 
papel conversível em numeraria de valor intrínseco, o qual como que automaticamente se expande, ou 
se contrahe, conforme as exigencias do mercado monetario; só resta um meio to:ie empírico de a trazer 
para dentro dos devidos limites, que vem a ser : - a gradativa retirada e annullação de papel-moeda, 
até que o valor do restante em circulação se eleve ao par do padrão legal . 

z.o . 

A falta de numerario que em certas épocas sente-se na praça do Rio de Janeiro e em outras do 
Imperio, provém de deficiencia de meio circulante, ou é causada pelas difficuldades das remessas de 
numerario de uma para outras praças do lmperio ~ 

Ha outras causas que concorrem para aquella fa lta '? 

Da antecedente resposta segue-se logicamente que a falta de numerario de que se trata neste se-
gundo quesito, não é proveniente da deficiencia de meio circulante. 

As causas devem ser, portanto, outras, das quaes é por sem duvida a p!'incipal a mencionada diffi-
culdade das remessas de umas para outras praças do lmperio. Entre as causas secundarias lembraremos 
a re tenção periodica de sommas avultadas no > cofres do Thesouro, das companhias, e das casas com-
merciaes, para pagamento dos juros da divida publica, dos dividendos e das liquidações periodicas do 
commercio. 

3. o 

Os bancos quer do Norte quer do Sul do Imperio, creando caixas filiaes e agencias, poderão facilitar 
as transacções. commerciaes e, portanto, as remessas de numerario ~ 

A resposta affirmativa _deste terceiro quesito está acima de toda a contestação ; e nesta província 
temos a prova nos serviços que as Agencias do Banco Mercantil de Santos e do New London and Bra-
silian Bank prestam ao commercio, com as facilidades que lhe proporcionam. 

4,o 

Convem promover a creação de bancos, caixas fi liaes ou agencias, que facilitem as remessas para 
0 Rio de Janeiro do commercio da província de Minas Geraes, a mais populosa do Imperio, e onde taes 
instituições faltam completamente~ Não é essa falta uma das causas perturbadoras da circulação do nu-
meraria necessario ás transacções da praça do Rio de Janeiro? 

Não póde haver mais caracteristica manifes tação de ausencia de inicütiva do que essa falta 
absoluta de instituições bancarias na vasta e populosa provinda de Minas. 

Nos Estados-Unidos raro será, já não dizemo3 o Estado, porém o simples territorio recentemente 
organizado do Far West que se encqntre em iden ticas condições. 
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O Banco do Brazil teve em Ouro Preto um3. caixa filial, que por falta de elementos de vida foi e:x:-
tincta. no fim de alguns annos de acanhada existencia. 

Mas é de suppor que presentemente as con lições economicas da provincia estejam consideravel-
mente melhoradas: e, nesse presupposto, é fóra de duvida que a creação das instituições bancarias 
mencionadas neste 4• qnesito h a de dar impulso ao desenvolvimento da provincia em geral ; e es-
pecialmente facilitat• o movimento de fundos -para effectuar' os pagamentos á praça do Rio, onde seu 
commercio se abastece ele generos de importação. 

5 .• 

O resgate do papel-moeda deverá ser lento, e operado com os recursos do Thesouro, isto é, com 
saldos que venham a apresentar os nossos orçamentos, ou convirá faz el-o por meio de operações de 
credito, qu r> permittam a creação de um banco de circulação com cai::l:as fi!i.aes nas províncias, e en-
ca rregado do referido resgate 1 

Nesse caso qual deve ser a sua organização -? 

A repentina retirada do papel-moeda produzit·ia uma rapida elevação do valor do meio circulante , 
em prejuízo de todos os devedores, que, tendo contrahido obrigações de pagamento com o dinheiro de-
preciado, _tornar-se-hiam repentinamente obrigados a solver taes compromissos em moeda de maior 
valor. Afim de ficarem resguardados esses e ainda outros interesses economicos, que por brevidade 
deixamos de espec ificar, é de indeclinavel necessidade que o resgate se effectue gradualmente, na justa 
medida que as circumstancias forem indicando. 

Em vist a- das difficuldades financeiras com que o paiz já está lutando, e da perspectiva de decres-
cimento das ren :las publicas, determinado peia présente crise, que ameaça desorganizar o principal 
ramo da nossa pt•oducção agrícola, nos pareceu chimerica a esperança de se poder effectuar o resgate 
com saldos que venham apresentar nossos orçamentos. 

O uni co meio que resta é, portanto, o das operações de credito. 
Mas, quando j á se trata de l evantar um grande emprestimo para o pagamento da divida fluctuante, 

será menos chimerica a esperança da realização de eperações de credito para o resgate do papel-
moeda? 

Assim permaneça incolume o credito publico, em meio de tamanhas n ecessidades, e de tão graves 
complicações, para que possa comportar a realização accumulada desses emprestimos ! · 

Mediante a elevação do cambio produzida pelo r esgate do papel-moela o Thesouro ficaria alliviado 
do pesado onus dasdifferenças de cambio nas remessas de fundos para o serviço da divida externa; e 
por essa fórma ficaria compensado o accrescimo com que o emprestimo levantado para o resgate au-
gmentaria a importancia do cust0io desse serviço. 

Ficaria assim o paiz livre do flagelle de um meio circulante de papel inconversivel, de incerto e 
fluctuante valor, com sacrificio diminuto quando comparado com a magnitude do beneficio rea-
lizado. 

Quanto a creação de um banco de circulação encarreg ado de effectuar o resgate, surge desde logo 
es ta ques tão preliminar : - Póde-se crear um banco de circulação · em condições de viabilidade, sem 
que primeiramente se t-,nha effectuado o resgate do papel-moeda 1 Em nossa humilde opinião uma si-
milhante tentativa frustar-se-hia, como fmstrou-se a primeira que foi feita, aliás em circumstancias 
muito mais favoraveis, com a creação do Banco do Brazil. 

R epetir-se-hia com o lastro metallico do Banco a historiado tonel das Danaides. 
E demais, um banco organizado para semelhante fim não poderia deixar de ser um banco do Estado, 

uma de pendencia do Thesouro, mais uma engrenagem superflua accrescentada a nosso já tão compli-
cado o r onceiro mecanismo administrativo. 
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6.o 

O que determina o curso do cambio entre nós? Qual a causa de sua baixa, e que influencia exerce 
n ella o papel-moeda inconversivel ? 

Do que ficou dito, na r esposta ao fo quesito sobre a natureza, redundancia, e depreciação do meio 
circulante, segue-se logicament·~ o ser elle a primeira das causas determinativas do curso desfavoravel 
do cambio estrangeiro. Sem a continua interferencia desse elemento perturbador, ainda que a balança 
do commercio internacional nos fosse adversa, e houv!lssemos em consequencia de solver em especie o 
saldo devedor, a depressão sobre o cambio estrangeiro, dahi resultante, nem seria tão persistente, 
nem tão conside t·avel: porque então actuaria unicamente o cambio real determinado pelas remessas 
comparativas de um paiz para outro, que oscilla den tro de estreitos limites; tendo seu curso desfavo-
ravel naturaes correctivos nas remessas dt~ especies ou de mercadorias. 

Dada, porém, a continua interferencia desse factor, de par com o cambio real actua tambem o no-
minal, que, sendo determinado pelo valor de nosso depreciado meio circulante, comparado com o dos 
outros paizes, conserva-se deprimido até o limite da depreciação do papel-moeda, variando segundo 
varia esse limite. 

Cumpre observar que as consideraveis remessas de fundos que o Governo tem de eftectuar para o 
custeio do serviço da divida externa, e a conseguinte intervenção de tão poderoso concurrente no mer-
cado, para a compra de cambiaes, cuja demanda é assim augmentada muito além das exigencias dos 
retornos do commercio exterior, exerce tambem consideravel acção deprimente sobre o cambio real; 
e assim impede que este, agindo em direcção contraria á do cambio n ominal, diminua a depressão do 
mercado respectivo. 

7.o 

O cambio varia de província a província? Porque, e em que propo1·ção 1 

A taxa do cambio, ou o preço das cambiaes, como o preço de qualquer outra mercadoria, està su-
jeita á lei da offerta e da procura, e não podendo a proporção entre a offertà e a procura ser identica 
entre os diversos centros commerciaes do Imperio, de necessidade o cambio varia de província a 
província. 

Em que p1·oporções . dão· se taes variações, não podemos precisar por falta de dados. A rapidez das 
eommunicações, e a facilidade do movimento de fundos entre as diversas praças, hão de tornar identicas, 
ou pelo menos approx:imar da igualdade as condições de todas ellas, fazendo desapparecer, ou diminuindo 
as differenxas da taxa cambial. 

8.o 

Ha fundamento nas queixas vagas , mas constantes, de que os dous bancos inglezes estabelecidos na 
praça do Rio de Janeiro concorrem para a baixa do cambio~ 

Fallece-nos o conhecimento dos factos, para darmos a este quesito uma resposta francamente affir-
mativa. 

Entendemos, porém, que, sendo as operações de cambio o negocio exclusivo, ou quasi, desses dous 
bancos, os àvultados capitaes com que jogam, as succursaes que possuem nos principaes centros com• 
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merciaes do lmperio, e as casas matrizes que ·tem na Inglaterra, podendo dar-lhes até certo ponto o 
monopolio de ;se ramo, habilitando-os para det~rminarem a baixa do cambio, sempre que seja de seu 
interesse. 

Só o correctivo de uma concurrencia com forças proporcionadas (que nos parece não existir) 
poderia impossibilitar esse resultado. 

9.o 

Os bancos de depositos e descontos deverão alargar a esphera de suas operações e creat• caixas 
filiaes ou agencias com o fim de facilitar as remessas, servir ao commercio, a lavoura e a industria ~ . . 

Os bancos de depositos, flela razão de sel'em bancos de clepositos, são por sua propria índole des-
tinados a servirem pr~ncipalmente ao commercio; visto que sómente este póde comportat• operações de 
curto prazo, que lhes abasteçam a carteira com valores de facil e prompta realização, com qu e, por 
occasião de qualquer Cl'ise commercial ou monetaria, possam fazer face ao pagamento dos depositos, 
quasi sempre exigidos em massa, em s emelhantes conjuncturas. 

Todas as vezes que os bancos deste typo se afastarem desta norma, sahindo da esphera que lhes é 
propl'ia , para fazerem adiantamentos á lavoura e á industria , cujas dividas são de liquidação tardia ; 
sua ruína, em r .'gra, será questão de tempo ; e os males por ella acarretados sobrepujarão em larga 
escala os beneficios que por ventura tenham produzido. Nem contra esta doutrina· se poderia argu-
mentar com o exemplo offerecido pela historia bancaria· da Escossia, onde tempo honve em que a 
agricultura de alguns districtos floresc eu com o bafejo do credito que alguns bancos dispensavam, con-
cedendo, dentro de modestos limites, autorização para saques a descolierto. 

O exemplo não procede, porque falta-nos absolutamente o símile de uma cultura intensiva e 
adiantada ; e de uma população intelligente e laboriosa, condensada em districtos rora?s conchegados, 
onde por meio de suàs succur.;aes ou agencias podesse o banco estabelecer sua clientella, com pessoal, 
conhecimento da situação, moralidade, e aptidão dos mutuarios. 

10.0 

. Quaes os motivos por que as letras hypothecarias, entre nós, têm encontrado Jifficuldades na sua 
circulação, e ·em localisarem-se como títulos, que são, de. renda~ Porque se conservam ellas abaixo-· 
do par ~ 

o motivo do facto economico, que faz objecto do presente quesito, é a escassez de capitaes dispo-
níveis. 

Os que existem no paiz encontram nas operações commerciaes , e mesmo nos titulos da divida 
publica, emprego mais rendoso do que nas letras hypothecarias, que estipulam juro inferior a renda, 
que o capitalista aufe;·e daquelles outros empregos. Em condições taes as referidas letras hão de por 
força ter limit3.d1 procura, só podendo ser vendidas por praço inferior ao valor nominal, quanto baste 
para que o tomador aufira renda equivalente ou approximada a que é produzida pelos outros empregos, 
que solicitam o capital. 

Além desta causa primordial e obvia da circulação limitada, e da cotação abaixo do par, segura-
mente tem êoncorrido tambem a esquivànç1, que, desde muito, os capitaes mais assustadiços têm mani-
festado para todo e qualquer emprego, directa ou indirectamente garantido pela lavoura; e que de ora 
em diante não póde deixar de augmentar-se, em vista da crise que assoberba o principal ramo da nossa 
producção agrícola. 
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H.o 

A organização dos nossos bancos de credito real offerece as necessarias garantias, ou resente-se 
de defeitos que convirá remediar? 

As instituições de credito real, a cujo typo pertencem os poucos bancos que temos, dessa especie, 
são sociedades anonymas destinadas a servirem de intermediarias entre capitalist1s e mutuarios, me-
diante a emissão de titulos de renda, a que servem de garantia o capital social respectivo, e os immoveis 
hypothecados á Companhia pelos mutuarios. Tal é a base de todo seu mecanismo, no essencial pouco 
susceptivel de variantes . 

Si, pois, a organização de nossos bancos de credito real se resente d~ alguns defeitos, taes defeitos 
devem sm· de somenos importanci!t e facil emenda: e não é certamente ahi que estão as causas de 
pouco terem progredido entre nós essas instituições. 

A notoria instabilidade do valor de nossa propriedade territorial é a primeira dessas causas : e a 
segunda a escassez de capitaes disponiveis, tendo por effeito a limitada procura e baixa cotação da letra 
hypothecaria, verdadeira mola real destas instituições. 

Estes obices a lei de 6 de Novembro de 1875 tratou de remover, determinando o influxo de capitaes 
estrangeiros, mediante a garantia dos juros e da amortização das letras hypothecarias, pres tada pelo 
Estado. E como e.õsa lei está repudiada, as mencionadas causas hão de continuar a actuat• (e de ora em 
diante com maior intensidade), entorpecendo o desenvolvimento dos bancos de credito real. 

12.o 

Convem que o Banco do Brazil alargue suas operáções ele credito real, emprestando sob hypotheca 
a outros mutuarios além dos fazendeiros de café, e mesmo a outras industrias, como a fabril e a pas-
toril, por exemplo? 

Que saibamos, não ha lei ou. regulamento que restrinja aos fazendeiros de cafó os emprestimos 
hypothecarios do Banco do Brazil : e não póde haver duvida sobre a conveniencia do alongamento de 
suas operações de credito real, ho sentido indica:lo no pres'ente quesito. Mas, com que capitaes se ha de 
effectuar esse alargamento? O capital da secção hypothecaria desse estabelecimento não offerece 
margem para tanto ; porque, além de comparativamente diminuto, já está emporegado em émprestimos 
de longos prazos sómente amortizaveis na razão de 5°/o : e da emissão das letras hypothecarias sabemos 
que o banco não póde tirar amplos recursos, em razão da limitada procura desses titulos. 

1.3.o 

Qual o motivo da repugnancia dos capitalistas e bancos pelos emprestimos, sob hypotheca, de 
predios ~ 

Sómente os predios urbanos de cidades de primeira orden\ podem ter um valor com estabilidade 
sufficiente para offerecerem solida garantia hypothecaria. Porém mesmo em relação a esses, a necessi-
dade de multiplas e minuciosas formali dades legaes, e o perigo de privilegias que dêm primazia a 
outros credores de acçÕes rescisorias ou de reinvidicação, que frustrem a hypotheca, e de adjudicação 
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forçada no caso de execução, são outl'as tantas causas que podem explicar a prefel'encia pt;estada, em 
geral, aos negocias baseados no credito pessoal dos mutuarios ; é essa repugnancia para os emprestimos 
hypothecarios de que falia o pl'esente quesito . 

Ainda que os juros dos emprestimos hypothecarios sejam habitualmente mais elevados, o prazo 
longo com que de ol'dinal'io são estipuhdos torna-os menos fecundos do que O> descontos e emprestimos 
commerciaes, cuja. constante e rapida renovação dli logar aos admiraveis resultados da acção dos juros 
compostos . 

Emfun, ao capitalista em actividade <i de mister a prompta disponibilidade de seus capitaes de gyro, 
afim de poder realiza.r QS negocias mais vantajosos que se otfereçam, e por mais esta razão não lhe 
convem prendel-os por longo prazo em operações hypothecarias. Estes motivos de abstenção militam 
sobretudo a respeito dos bancos, que não são de ct·edito real, em razão da emergencia, a que estão 
sujeitos, de serem obrigados ao prompto pagamimto dos o:.pitaes que lhes estão confiados. 

14 , 0 

Por que razão os bancos e capitalistas recusam adiantar dinheiro sob caução de generos de producção 
nacional, não só de consumo, como de expertação ? 

A caução de que falla o presente quesito não otferece gal'antia segura, tanto por serem os generos 
mencionados mais ou menos sujeitos á deterioração, como por terem um valor aleatorio, ou suceptivel 
de consideraveis variações no mercado . 

Além disso, não constituindo um penhor susceptível de ser conservado sob a guarda immediata do 
credor, nos armazena de depositas ficam expostos aos riscos de extravio, incendio, etc. Á inda não temos 
um systema de docas, com regulamentação apropriada, que renove ou minore taes inconvenientes. 

Quaes os motivos que tem obstado que o commercio adopte nos pagamentos o uso de cheques 
visados pelos bancos ou banqueiros ? 

Pelo que sabemos sobre o objecto de >te quesito, não deixa de ser já frequente nos pagamentos o 
uso dos cheques, os quaés são recebidos sem difficuldade , desde que não b :t motivo de desconfiança. 
O desenvolvimento comparativamente acauhado deste meio de etfectuar transacções, sem emprego de 
numeraria , deve ser attribuiio ao atrazo de nossa educa~o commercial no negocio de banco, de que 
resulta que, mesmo nas praç,.,s, onde funccionam estabelecimentos bancarias, deixe de ter conta aberta 
mesmo muita gente no caso de o faz er, que guarda em seus cofres sommas consideraveis. 

Para esta abstenção do publico em relação aos depositas bancarias, de que resulta ser reduzido o 
numero de pessoas habilitadas para fazerem uso de cheques, deve tambem ter concorrido a desconfiança 
gerada pelas quebras de casas bancarias que se têm repetido nas diversas crises que temos tido. Sendo 
uma das vantagens do uso dss cheques dispensar o emprego de numeraria, a obstrucção dos canaes da 
circulação, ell\ consequencia da r ."dundancia do papel-moeda inconyersi;•el, tem por certo contribuído 
par a que não se tenha alargado o uso dos cheques, diminuiudo sua utilidade como meio circulante. 



COMPANHlA DE MINERAÇÃO DE S. JOAO DE EL-REI 

Tratando-se de prover a conveniente discr iminação dos impostos, de modo a evitar que, contra o 
preceito da Constituição, imposições provinciaes continuem a incidir so:Jre quasi todns os obj ectos de 
que as leis geraes fizeram mataria ~ributavE' l do Estado, azada occasião se depara a companhia de 
mineração de S . João de El-Rei para e:x:pór o gravame que lhe acarretam, bem como as demais em-
prezas de mineração de ouro em Minas Gerae~, as leis des ta Província - (1) n. 2181 de 25 de Novembro 
de 1875, art. 16, - (2) n. 2438 de 14 de Novembro de 1877, ar t. 26 - (3) n . 2476 de 9 de Novembro de 
1878, art. 4o § 2°, - e (4) n . 28 15 de 22 de Outubro cb 1881. 

A primeira de taes lei> creou o impo3to de 4 °/0 , á razão de 900 réis por gramma , sobre o ouro 
e:x:trahido na Província; a segunia dispoz q~e o impos to fosse cobrado trimestral mente; a terceira de-
terminou que a cobrança recahisse sobre o producto liquido da extt·acção; a quarta, finalmente, ada-
ptando principio contrario, fez ·descer o imposto a 1 °/ 0 , para ser, porém, cobrado de todo o ouro que se 
extrahisse (ist') é, do producto bru to da ex tracção) , e á razão d~ 1$000 por gramma . 

E:x:cusado torna-se qualquer esforço p:t t•a demonstrar quanto semelhante imposto, coincidindo com 
os impostos geraes, i uf!ue funestamente sobre as conclições e a sorte da industria nascente de mi-
neração .do ouro, aggravando-lhe os encargos, cercando-a do3 embat·aços resultantes de fiscalisação 
por vezes violenta, impedindo por to Jos estes motivos a sua natural expansão, com a qual tem tudo a 
ganhar o Estado. 

Quando se considera uecessario, mesmo em paizes, como a Allemanha, nos quaes a indu!>tria 
extractiva acha-se mais desenvolvida e mais pt•ospera, conceder- lhe fu.vot· de varia natureza, e sobre-
tudo r educção das taxas actuaos - segund.o acons elham economistas da 01·dem de Rau e Mohl - , sobre -
carregai-a de tributos no Brazil, onde ella mal de3ponta e a custo se ensaia, é realmente pr!)tender 
matar no nascedouro essa industria, reputada em todos os t , mpos um dos mais podet·osos elementos de 
riqueza publica. 

Onerar de imposto.s elevarias e multiplos o ouro extrahido import.J. aggravar os gaet Js da expor-
tação, tornando assim impossível, mesmo no mercado do Brazil , a conclirrencia do ouro nacional com 
o estrangeiro. 

64 
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Foi inspirando-se nestas razões economicas que a lei ( 5 ) de 6 de Abl'il de 1827 reduziu a 5o/o o 
antigo quinto de 20 °/0 , legislação portug ueza, permittindo a circulação do ouro em pó, como merca-
doria, até determinada quantia, nas comarcas de mineração, e a do ouro em barra, em todo o Imperio ; 
assim como que mais tarde a lei (6) de 24 de Outubro de 1832, art. 94, turnou livres o curso e o gyro 
do ouro, em todas as Províncias, e (7) a de 28 de Outu.bro de 1848 substituiu o imposto directo de 5 °/0 

por uma ta::s:a sobre as da tas mineraes . Si posteriormente as concessões de minas foram sujeitas 
pela lei (8) de 26 de Setembro de 1867 a uma taxa proporcional ao respectivo rendimento liquido, esta 
foi todavia fixada em 2 °f0 • 

A Assembléa Provinc ial de Mim.s Garaes, lançando novo tributo, e ainda m11is forte que aquelle, 
sobre esta materia já tributada pelo Estado, contrariou de frente, portanto, o pensamento dos poderes 
geraes a respeito da conveniencia de alliviar os impostos q,ue recahem so bre a extracção ·lo ouro. 

E não só contrariou este pensamento de boa politicà economica, como offendeu . o preceito con-
stitucional segundo o qual não podem as assembléas provinciaes lançar impostos que prejudiquem ás 
imposições geraes do Estado. 

Com excepção da Inglater'ra, onde o regalismo nesta materia não se applica senão ás minas de ouro 
e prata, cujo pro:lucto é desti nado ao fabrico ::a moeda, ás minas constituem em todos os paizes, desde 
remota antiguidade, propriedade do Estado, em virtude do principio de que a este pertence o direito 
dominical em relação ao sub-solo. Ao Estado, portanto, e não ás Províncias, cabe leg-islar sobre minas 
e decretar os impostos a que a exploração desta sua propriedade deva ser sujeita. 

Desconhecendo, ou antes despresando este principio constitucional, a assembléa provincial de 
Minas Geraes \;otára em 1867 uma resolução, estabelecendo o imposto de 2 °/o sobre o ouro que fosse 
extrahido das minas lavradas por mais de 50 trabalhadores. 

Semelhante resolução não foi sanccionada pelo entãQ presidente da Província, conselheiro Saldanha 
Marinho, o qual, dando disto conhecimento ao seu succe.>sor, assim conclue: 

« (9) Em presen ça disto, considerando a referida proposição não só contraria aos interesses peculia-
res da Província, sem duvida melhor consultados pelas leis de 24 de Outubro ele 1832 e de 28 de Outubro 

. de 1848, como prejudicial ao imposto geral, qual o que affeeta ás datas mineraes , entendi dever negar 
sancção a tal proposição, para que seja reconsiderada pela assembléa legislativa provincial . » 

Longe de reconsiderar o projecto, adaptando-o de novo tal qual, ou ·rejeitando-o, na conform;dade do 
art. 15 ('20) do Acto Addicional, a Assembléa Provincial deixou-o em esquecimento durante oito 
annos, para revi vel-o em 1875, com o imposto elevado a 4 °/o, e logrando desta vez alcançar a sancção 
que não obtivera da primeira. 

Releva notar que, se em 1867 o projecto fôra considerado prejudicial ao imposto geral, que então 
era apenas o ela lei de 28 de Outubro de 1348, relativo á datas mineraes, muito mais prejudicial ás impo~ 
sições do Estado devia ser reputado em 1875, quando i a offender, além daquella tax~J., a outra de 2 °/0 , 

decretada pela lei de 26 de Se tembro de 1867, sobre o r endimento liquido das minas. 
Assim que, o imposto provinci~tl de que se trata é manifestamente inconstitucional, nos ter,nos· db 

(20) art. 10 §5° do Acto Addicional , visto prejudicar imposições geraes do Estado. 
Tal foi o parecer da illustrada secção dos negócios do imperio do conselho de Estado, exarado 

(22) en.; consulta de 15 de Março de 1879. Tal foi egualmente o (12) parecer ela honrada commissão d'e 
Assembléas Provinciaes da augusta cam~ua dos Srs . deputados, lavrado sob n. 250 aos 14'de Julho do 
rne3mo an.no. 

Este ultimo par2cer concluía por um projecto de resolução revognndo as sobreditas leis da 
Assembléa Provincial de Minas Geraes. Infeliz mente, a despeito d~ s razões de conveni:encia publica 
e de constitucionalidade que o determinavam, a despeito das opiniões autorizadas quo aconselhavam a 
sua adopção, o projecto foi rejeitado, sem duvida porque a sua materia e o seu alcance não puderam 
ser na occasião devidamente aprecia los por aquella a ugusta can:iar a . 

Agora, j:)Orém, que a attenção •los poderes publicos occupa-se séria e practicamente com a necessi-
dade , cada dià mai> imperiosa, de disc.t·iminar a materia trib utav el provincial da gue deve contribuir 
para a renda gel'al, acredita a companhia de mineração de S. João d'El-Réi qu e é chegada a oppm·-
tunidade d9 serem attendidos os seus jt1stos e rep etidos reclamo~ contra o imposto pl'ovincial que· 
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grava e affiig e uma empreza altamente benefica á Provincia de Minas e ao Imperio, obsta o desenvol-
vimento da industria de mineração de ouro, e prejudicará. sensivelmente a -renda do Estado, offendendo 
assim o preceito constitucional. 

Da relação das materias que de futuro poderão ~el' tributadas pelas Provincias fical'á de certo 
excluida, attentas as razões expostas e outras que por bl'eviclade se omittem, a extracção do ouro, 
mate t·ia tl'ibutavel do Estado, a cuj J dominio, como proprietal'io do sub-solo, pert3ncem as minas, de 
qualquer natureza que sejam. 

E, como consequencia fo rçosa ele semelhante principio, serão expressamente revogadas as citadas 
leis ela Provincia de Minas sob n. 2181 de 25 de Novembl'o de 1875 e i:t. 2438 de 14 de Novembro 
de 1877. 

E' isto o que a companhia de míneraçã'J dé S. João d'El-Rei impetra e confiadamente espera desta 
illustre Commissão. 

Rio de Janeiro, 16 de Março de 1883.- Walbran Chapman. 

I 

LEI PROVINCIAL MINEIRA N. 2181 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1875 

Art. 16. Fica sujeito ao imposto de 4 o/o, á razão de 900 rs. por gramma, o ouro extra-
hido na provincia em estabelecimentos de mineração, nacionaes ou · estrangeiros. 

§ Uni co. O presidente da prÓvincia, regulando a cobrança deste imposto, podér:i estabélecer 
agentes fiscaes nos municipios em que existirem estabelecimentos de mineração, aberto para oste 
fim o necess~rio credito. 

li 

LEI PROVINCIAL MINEIRA N, 2438 DE 14 DE NOVEMBRO DE 1877 

Art. 26. O imposto estabelecido pelo art. 16 da Lei 2181 será cobrado trimestralmente pelos 
collectores sobre as bases da legislação actual, dando-se aos contribuintes recurso plilra a the-
souraria e presidente da provincia. Poderá o presidente dar regulamento especial para a conve"" 
niente arrecadação do imposto, si tornar-se necessario. 

III 

LEI PROVINCIAL MINEIRA N. 2476 DE g DE NOVEMBRO DE 1878 

Art. 4. 0 § 2.o O imposto de 4 °/o sobre o ouro, decretado no art. 16 da Lei n. 2181, será 
cobrado sobre o producto que obtiverem as companhias ou emprezarios de mineração, deduzi?as 
as despezas de extracção. 

Deverão os collectados declarar qual esse producto na estação fiscal respectiva, no fim de 
cada trimestre ; e não se conformando o recebedor com a declaração, procederá á lotação , com 
os recursos e formalidades do Regulamento n. 8Q de 21 de Março de 1878, que fica approvado. 
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IV 

LEI PROVINCIAL MINEIRA N. 2815 DE 22 DE OUTUBRO DE 1881 

Art. 6 . 0 § i, o O imposto sobre o ouro de que trata a Lei n. 2181 de 25 ele Novembro de 1875, serlt 
cobt•ado na razão de 1 °/0 do proclucto de todo o ouro qu) se extrahir . das minas, observando-se na sua 
arrecadação as disposições do Reg ulamento n. 80, e sendo o preço para o pagamento calculado á razão 
de um mil réis por gramma. 

No caso de fraude incorrerá o c ::>llectaclo na múlta ele 1 :000$000 a 5:000$000, imposta pelo colle-
ctor, com os re~arso3 legaes. 

v 

LEI (GERAL) DE 26 DE OUTUBRO DE 1827 

Art . f. o O imposto do quinto sobre o ouro fica reduzido a 5o/o e continuara a ser arrecadado na 
fórma das l eis existentes. Exceptua-se o ouro extrahido pelas companhias estrangeiras, que continuará 
a pagar o que constar das con::lições com que as companhias foram a:imitti::las. 

Art. 2. 0 O ouro em pó circulará como mercadoria nas comarcas de mineração actual até a quanL-
dacle de 10 oitavas; e o ouro em barras em to .lo o Imperio, uma vez que contenham o peso, quilate, anuo 
e casa da fundição, ou moeda em que forem fLÚJ.diclas. 

Art. 3. 0 As barras ele omo pertencentes á Fazenda Nacional s;rão vendidas em hasta publica. 
·Art. 4. o Ficam abolidas as casas de permuta . 
Art. 5. o Ficam revogadas todàs as leis e ordens em contrario, 

VI 

LEI (GERAL) DE 24 DE OUTUBRO DE 1832 

Art. 94 . E' line o curso e gyro de out·o em pó nas províncias que o produzt'lm, seja qual fór 
sua quantidade; e quando nellas não t ~nham pago o competente direito, poderá ser manifestado na 
Casa da Moeda pa:·a ser reduzido a b arra ou a moe~a, pagandJ no P'Ü11eiro caso o direito respectivo, e 
no segundo o mesmo direito e de senhoriagem. 

VII 

LEI (GERAL) N. _5 14 DE 28 DE OUTUBRO DE 1848 

Art. 32. O our:> em pó fica isent:> do imposto de 5°/o que acLualmente paga e póle correr livre -
mente como mercadoria em todas as províncias do Imperio. Est.L isenção elo imposto não é extensiva 
ao ouro extrahido pelas companhias ele mineração, que se acha'rem encOL'],JOracias em yirtude de con-
cessões especiaes, ou contratos, cujas conüções continuarão a ser observadas. 

Art. 33. Pelo titulo de cada uma data mineral, que d'ora em diante se conceder, e pela J.'atifi-
cação que s'e haja de fazer da medição de cada uma da<> já concedidas, cobrar-se -ha para os Cof,·e-s 
Geraes o' imposto de 2$000. 
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Art. 34. Nas parochias onde s) descobrirem minas de ouro, e não residir o g-uarda-mór geral. 
nomearão os resp~ctivos · prelidentes·.os gttardas- móres substitu tos, qu/3 for em necessarios. 

Art. 35 . . O preço minimo de cada uma br,1ça quadrada de terreno diamantino, que se houv: r de 
arrendar na fót·m.t cb Resolução n. 374 de 24 rl.e Setembro de 1845, fica redur. ido a cinco ré is ann uaes . 
O arrendamento poderá ser fe ito por qualquer prazo infet·ior a quatro ann as, si ass im conviet· avs 
arrenclatarios e á Fazenda Publica. 

VIII 

LEI (GERAL) n. 1i)Q7 DE 26 DE SETEMBRO DE 1867 

Al't. 23 . 0.> os trang-e:ro1 poderão isola lamente ou em socieda le com os subclitos do Iu,perio r e-
queree o obter con ;cssão para a mineração, ficando 1'3vogadas as clispos;ções que lhes vedam tal 
conce~são. 

§ f. o As concessões ele minas ficam suj :das : 
1. 0 A uma taxa fixa annual d3 cinco r éis por braça qua.lrada. 
2. o A um!l. taxa proporcional de 2 °/o elo rendimento da mina, lic1uiclo, clars despezas de ext,·acção. 
O Governo fica autorizado para expedir um Reg- uhmento, <'[Ue subm; tterá á approvação doPo-

der Legis lativo , classdicanclo as minas de qualquer natureza existentes que:· na superficie, quer 
no interior do solo; rnar<:!ando a forma e condiçõ3s das que fore m suscep tíveis de concessão, e as 
obrigações elos conce.;sionarios para co:11 o> particulares e para com o Est 1do. 

§ 2.0 O praço minimo de cada braça quadrada de tet'l' Jno diamantino ainda virgem, que se hou-
vet• de arrendar, será de dez ró i;, continuando o de cinco réis es tab3leci 1o na l ei n. 514 de 28 de 
Outubro de 1843, pat'a os terreno> j a expl.oradps que f·Jre m de novo anemataclos. 

Fica elevada a cinco mJ réis annu:ws a taxa d.1. lic3nça dos fais :adores e a capit .t ção minima 
de cada trabalhador nos contratos da comp mhia. 

O Governo é autor izado para alterar os regulamentos dos tenenos di amantinos, afim de melhorar 
a arrecadação e fiscalisação da r espectiva renda. 

IX 

EXTRACTO DO RELATOR l O DO PRESIDENTE CONSELH E ~ RO BANDEIRA DZ MELLO, APRESENTADO ;-,_ ASSEM -

BLÉA LEGISLATIVA DE MINAS GERAES EM 17 DE AGOSTO DE 1877 

I mposto sobre o ouro 

E~ te i mposto , estabelecido p ~ lo art . 16 da lei n. 2181 de orçamento, ainda pende de r egul a-
mento, qu ~ , em vi rtude do me3mo ar tigo, deve ser dado pam a respectiva co~rança . 

P arece que os - rn ~m an tecessm·as encontL·amm sérios embaraços nos meios de levar a effeito 
essa cobrança , sem que ella se tornass3 tal vez vexatoria e o1'ensiva tal vez da garantia geral devida á es -
cripturação mercan til das so ~i edad3s ele min 31·ação , oa ni:niamente dispen ~ io.'l a pelo m1mero de 
agentes que se tornariam n ; cessario >, e pat•a cujo; vencimen tos , como acima fi ca dito, não se acha con-
cedida na l ei do ot•çam3nto a nece 'Saria verba . 

Não devo occultar - vos que esse me;mo i mpos t0, tendo sido votado pela prim8ira vez em 1867, 
não ·pôde a lei obt3r a sancção do en tão prasid3nto, conselhei ro SaUanha .Marinho, que, em seu 
relatorio passando a administração, expt·essou- se d ' s 3guinte maneira : 

«Na ultima reunião da mesma a>sembé .1 fvi-mo enviAr! t um:1 proposiçã :> sob n. 1391, esta,b ' -
lecen:lo o imposto de 2°/o sobre o out'O extrahido das mina -; lavradas por .mai s de 50 trabalh 'l-
dores . . 

... 
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« Fiz voltar essa proposição á assembléa, deixando de sanccional- a . A isso me levaram as se-
guintes consideraçõe1 : 

«Os mineiros de ouro no :Brazil, ainda depois da independencia, ficaram sujeitos ao imposto do 
quinto, ou 20 "/o creado pela legislação portugueza. 

« A lei de 6 de Abril de 1827 reduzia esse imposto a 5 "/o, permittindo a circulação de ouro em 
pó co:no mercadoria, nas comarcas de mineração, até certa quantia ; e a do ouro em bat•ra em todo 
o Imperio, estabelecendo certas condições. 

«Livre de entraves fisc a2s, a circulação do ouro foi · ainda objecto da attenção do corpo legisla-
tivo, o qmll pela lei de 24 de Outubro de 1832, art. 94, declarou livre o curso e gyro do ouro em 
pó em todas ~s províncias. 

«As leis foram mitigando o rigor das buscas, denuncias, etc. , para facilitar a circulação do ouro, 
isentando-o a da 28 de Outubro de 1848 do imposto directo de 5 "/o, que foi substituído por uma taxa 
sobre as datas mineraes. 

«A extracção e circulação do ouro, pois, assim como os respectivos impostos·, têm sido sempre 
ma teria essencialmente geral, e sujeita aos poderes geraes. 

«Além disto as minas entre nós são regalias do Estado . Ainda ha pouco assim o declarou a re-
solução de consulta do conselho de estado de 19 de Agosto de 1865, expedida por aviso do minis-
teria da agricultura de 22 de Outubro do mesmo anno. 

« Assim, si o poder leg islativo julgou conveniente aos interesses do Estado a adopção das 
disposições referidas, será injustificavel crear nesta província, por tal modo favorecida, um im· 

' posto provincial dirécto, como que tim vestígio do antigo quinto da legislação portugueza, cujo 
effei to, augmentando os gastos da producção , estabelece1·ia uma ditferença ele val01· entre o 
ouro nacional e o estrangeiro, . nos nossos proprios mercados. 

«Em presença disto, consideranlo a proposição, não só como contraria aos interesses peculiares 
da província, sem duvida melhor consultados pelas leis do 24 de Outubro de 1832 e de 28 de 
Outubro de 1848, como prejudicial ao imposto g~ral, qual ·a que affec ta as datas mineraes ; 
entendi dever negar a sancção á tal proposição para que seja r econsiderada pela assembléa 
legisla ti v a provincial. » 

A estas con,~iderações acrescentarei : que o decreto de 27 de Janeiro de 1829 declara que 
as companhias de mineração_ são obrigadá.s a pagar não só os impostos já estabel0cidos, mas 
tambem os que para o futuro se determinarem ; que a lei de 28 de Novembro de 1881, creando 
no § 3° as· intendencias e casas de fundição, com as repartições competentes para o recebimento 
geral do imposto, allude no § 1° aos direitos do Estado. 

A lei do orçamento geral de 26 de Setembro de 1867 dispõe no art. 23 § 2° que as con-
cessões de minas ficam sujeitas a uma taxa propor cional de 2 ofo do rendimento da mina, liquido, 
da despeza da extracção, e autoriza o governo ·para expedir um regulamento que sui:>metterá á 
approvação ·do poder leg islativo, classificando as ll;linas de qualquer natut·eza existentes, quer na 
superficie, quer no interior do solo, e marcando a fórm·a e condições das que forem susceptíveis 
de concessão, e ~s obrigaçõe~ dos concessionarios para com os particulares, e para com o 
Estado. 

Lembrar-vos-hei ainda que a lei n. 514 de 28 de Outubro de 1848 dispõe que a isenção do 
imposto (5 °/o) não é extensiva ao ouro extrahi,lo pelas. companhias de mineração que se acharem 
encorporadas em virtude de concessões especiaes ou contratos cujas condições continuarão a ser 
observadas : f]_Ue a lei de 18 de S'etembro de 1850 no § 4o do art. 16 sujeita ás disposições 
das leis geraes quaesquer minas que se descubram. 

As minas, pois, sendo propriedade da nação, tributar a industria respectiva não affecb. na. 
razão do imposto o valor da propriedade ~ Eis o que submetto ao vosso exame, para resolverdes 
o que vos parecer acertado sobre este grave assumpto . 

... 
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X 

ACTO ADDICIONAL Á CONSTITUIÇÃO DO IMPERIO (LEI DE 12 DE AGOSTO DE 1834) 

Art. 10. Compete ás mesmas ARsembléas legislar: 
V. Sobre a fixação das despezas municipaes e provinciaes, e os impostos para ellas necessarios, 

com tanto que estes não prejudiquem ás imposições geraes do Estado. As camaras voderão propor os 
meios de occorrer ás despezas de seus municípios. 

Art. 15. Si o presidente julgar que deve negar a sancção por entender que :1 Lú ou Reso-
lução não convem aos intet•esses. da província, o fará por esta formula- Volte á assembléa legisla-
tiva provincial, -expondo debaixo de sua assignatura as razões em que se fundou. Neste caso será 
o projecto submettido a nova dis·cussão, e si fôr adaptado tal qu~.l. ou modificado no sentido das razões 
pelo presidente allegadas, por dous terços dos votos dos membros ela assembléa, sera reenviado ao 
presidente ela província, que o sanccionará. Si não fôr aclopta:le, não poderá ser novDmente proposto 
na mesma sessão . 

XI 

CONSULTA, DA SECÇÃO DOS NEGOCIOS DO IMPERIO DO CONSELHO DE ESTADO DE 15 DE MARÇO DE 1879 

Senhm·.- A Companhia de Minet·ação S. João d'El-Rei do Morro Velho no município de Sabará, 
província de Minas Geraes, representou a Vossa Magestade Imperial contra as leis da.assembléa legis-
lativa da mBsma província, datadas sob n. 2181 de 25 de Novembro de 1875 e sob n. 2438 de 14 de 
Novembro de 1877, e tambem contra o Regulamento n. 80 de 21 de Março do anno passad.) expedido 
para execução das mesmas leis. 

A supplicante julga-se prejudicada pelo facto de terem taes leis decreta ·~o o imposto de 4 of0 

sobre todo o ouro extrahiclo n:t província, e allega que, estando esse producto já tributado com o im .. 
posto de 2 o/o p3la Lei geral de 26 de Setembro de 1867, não podia ser novamente onerado com essa 
sobrecarga de contribuição pt·ovincial, que vem assim prejudicar, em ~lamno tambem da industria de 
mineração, um imposto que é g·eral por sua nattueza e por vrevenção do legislador geral ; violado por 
esta fórma o preceito do art. 10 §5o do Acto Addicional. A secção dos negocios do imperio do con-
selho de Estado, a, qu e, por ordem de Vossa Magestale Impet·ial, foi enviada a represantação para sobre 
ella consultar com parecer, assignalando mais uma vez a n ecessidade de discriminar-se a materia 
tributavel provincial da contribuinte para a renda geral, acredita que o imposto da mineração, é por 
sua n~tureza geral, como são innumeros outros, que de longa data se estão arrecadando para os cofres 
de todas as províncias, com pre_iuizo das imposições do Estado. Como, porém, é a assembléa ge~al le_ 
gislativa que incumbe pelo art. 20 (1) do Acto Addicional definitivamente julgar da constitucionalidade 
das leis p.rovinciaes, e da o_ffensa aos impostos geraes, estando ella hoje r ' unida , entende a secção 
que deve ser-lhe reme.ttida a dita representação para sob1·e sua materia resolver o que fôr mais con-
veniente . Vossa Magestade Imperial Mandará o que Achar em Sua Altot Sabedoria .- Sala das confe-
rencias da secção dos negocias do impet"io do conselho de Est•d·J em 15 de Março de 1879.- Assignados 
os Exms . St·s. conselhú ros de Estado Pat~lino Jose Soares de Souza. - Visconde do Born Retiro.-
Jose Pedro Dias de Carvalho. 

(1) Al't. 20·. O Prosidonlo da Provincia env iará á Assembléa o Gorerno Geral cópias aulhenlicas do Lodos os actos legis-
lativos provinciaos, qul~ tiverem sido promulgados, afim Je so examinar si ofiondom a Constituição, os impostos goraas, os 
direitos de outras provincias. , ou os t1·ataclos, casos om quo o Podo1· Legis lativo Geral podon\ revogar. 

( Acto Addici onal á Constitui ção do lmporío, Lei do 12 do Agosto do 1834. Art. 20.) 
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XII 

PARE CE R DA COlVDl!SS ÃO DE ASSEMB LÉAS PR OVINCI AES DA CAMAR A GERAL LEGISLA'l'IYA DE 14 DE JULHO DE 

1879, SJ BRE A REPRESENTAÇÃO D"~ COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE S. JOÃO D'EL-REI DO MORRO VELHO 

1879 - N . 250 

A commiosão de assembléas provinciaes, examinando a representação da companhia de mineração 
S . João d'El- Rei, do Morro Velho, no munici p:o de ·sabani , província de Minas G•>rJes, é de parecer 
que, por ser inconstitucional e off'ensivo da disposição da Lei de 26 de Se tembro .de 1867 o imposto esta-
belecido pela> bis pl'ovinciaes da mesma pl'ovincia sob ns. 2181 de 2:5 de Novembro de 1875, e 2438 de 
14 de Novembl'o de 1877, seja a re fer ida l'aprese ntação defe l'id_t , adop tanrlo a assemb!é:J. geral a seguinte 
reso lução : 

A assembléa g.3ral r e sol v e : 
Ar t. 1. o Ficam revogadas as leis el a assemblé:1 pl'ovincial de Minas Geraes sob ns. 2181 ele 25 de 

Novembl'o de 1835 e 2438 ele Novembro de 1877. 
Art. 2. ° Ficam r avogadas as disposições em contrario. 

Sala das co:mnissões o.n 14 ele JnlhJ de 1879 .- S ergio ele Castro. - J oaqui on Tav ares . 

• 



Documentos a que se refere a informação prestada pela fabrica 
de tecidos do Rio Grande do Sul 

Doc. n. :1. 

65 

A 

Exms. Srs. Membros da Commissão encarregada da organisação da Tarifa.-
Tendo sido por VV. EEx . recebidas com benevolencia as reclamações verbaes feitas 
contra certas taxas do proj ecto de Tarifa, organisado por VV. EEx., tomam os abaixo 
assignados - proprietarios da Fabrica Nacional de Tecidos de Lei do Rio Gmnde do Sut 
- a liberdad e de apresentar nes ta exposição as mesmas reclamações, com diversos 
documentos comprobatorios, ped indo a VV . EEx. que se dignem ded icar á ellas a sua 
attenção. 

Em primeiro Jogar tratam da diminuição de direiLos do artigo : 
Baetas (5~5 da Tarifa nova) cuja taxa foi de 600 rs. reduzida á antiga taxa de 

450 rs. -conservando-se a razão de 30 °/0 • 
De certo que n~o reclamari am si tivesse lagar uma baixa geral dos di1'eitos de im-

portação ou si se qu izesse levar á effeito um abatimento das taxas de todos os artigos 
de primeira necessidade e de consumo das classes menos abastadas. Mas tal não acontece, 
visto que se conservou os direitos altos sobre o panno de algodão crú (400 rs.) e o panno 
de algodão alvejado e tinto (600 rs.) Em proporção á es tas taxas - qu e representam 
40 a 50 °/0 do valor sem os ad di cionaes -deveri am os direitos sobre as baetas , em Jo-
gar de soffrer diminuicão, ser. augmentados consideravelmente, porque a taxa 
actua l de 600 rs. sobre as·baetas não excede da razão de 30 % estabelecida na Tarifa. 

Não é pois motivada a diminuição pelo desejo de favorecer as classes menos 
abastadas • 

. Por outro lado parece que si é justificada- nat~ralmente como protecção á in~us
tria de tecidos de a lgodão - a conservação das refendas taxas ai tas sobre estes tecidos, 
que, como fizemos ver, se e levam sem os adclicionaes a <1.0 até 50 % sobre o seu valor 
primitivo- não é menos justa a conservação da actual taxa das baetas sendo e lia, 
como mais adiante se provará, não superior e em alguns casos a té in{erio1· á razão de 
30 °/0 , estabelecida como o imposto indispensavel para · o equilíbrio das finanças do 
Imperio. 

De todos os artigos de lã foram as baetas o uni co que soffreu no projecto para nova 
tarifa sensivel diminuição, prejudicando uma industria ~stabe l ecida no Imperio, que 
apresenta a base sol id a de applicar materia prima produzida no paiz. Outros artigos 
- de valor muito menor - conservarão as mesmas taxas, em proporção muito mais 
elevadas: xergas 500 a 600 rs., {eltro de lã 50el rs, tapetes 600 rs. , e cochinilos foram 
elevados de 500 a 600 rs. Não parece pois justo que as baetas fossem reduzidas, até 
a taxa menor que xergas e {eltro 1 As baetilhas tambem conservam as mesmas taxas : 
:llj200 e 211200. 

Graças ao obsequio de amigos con seguiram os recorrentes a inclusa factura original 
da acreditada casa Pinto Leite & Sobrinhos, de Setembro de 1880, por conseguinte mo-
derna. Vê-se na mesma ·facturad as 8 differentes qualidades. 

D'ahi fica evidente que a taxa de 600 rs. está em perfeita harmonia com a razão 
estabelecida de 30%. 
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Não póde esta fabrica preci sar o v erda de iro cu sto das baetas importadas pelas 
grand es casas inglezas estabelecidas na Côrte, mas pócle pouco mais ou menos determi-
nai-o como acima llca exposto e tambem da seguinte fórma : 

Os pl'eços de venda das haetas ing.Jezas importadas pelas casas principaes da Côrte 
dão o seguinte resultado, po1· kil ogral!lma: 

Asbwortil i\Iarca. N :1 para :1 peç . 20 l\1 k. custa 50 m. a :1480 Rs. 74.000 :1 k = 36i0 
s 2 » )) :16 )) 50 » D H60)) 58 .000 i » = 3625 
N 2 D » i8 50 D • !330 » 66 .500 i » = 3694 
X 3 D . 16 50 » ()30 » 46.500 i » = 2906 

Fox N 2 ' » :16 )f » 51 » H80 » 60.:180 :1 )) = 3647 
A 2 L )) :18 51 ' » :1300 » 66.300 i » = 3683 

» A i D » 20 ;~ 51 » • !440 » 73 .440 i D = 3582 
Pbipps " T 3 . » i3 ;f 5:1 » » !060 » 54.060 i » = 4005 
(preços do ul-" s 3 )) > i4 50 D » H 50 » õ7.500 i » = 4107 
li mo leilão) » s 2 » )) l6 ~ » 50 . • 1260 )) 6.3000 i » ,;, 3818 

)) s i )) » l8 li )) 50 )) )) :1460 » 7.3000 i • = 3946 

(As outras qualid ades dos 3 importadores regulam o mesmo) . • . •... H k. = 40.623 

i kilog . por conseguinte- termo médio a 6 - 8 mezes de pra.zo ..••.• 
Desconto á 9 % ao anno - mezes- 5 l4 % .. . ... . 

Lucro de i O% ..... . .... ... . 

Despezas de sr.guro contra fogo, etc. }u " 
Armazena gem e juros até a venda. 0 

" · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

custo sem os direitos . . ... .... . . ... . ............. . 
Direitos á 600 rs. com 50 % de addicionaes ............................. .. 

N. :179 pesando 
» i80 
)) 181 
» :182 )) 
» :183 
• :184 
» :185 )) 
» :186 

Pos to aqui no porto ....••.....•. . ....•..... , .• 

PHEÇO DE CADA PEÇA 

16 91i0 k . 
:12 71i0 • 
:19 5[10 )) 
:14 f[iO D 

17 2[i0 D 

:16 6 ·10 D 

:13 5[i0 D 

:18 4t!O )) 

69 sb. 
54 
76 ~ D 

57% )) 
69 
82 
54 
76 !4 )) 

3.693 
:193 

i !L '3500 
3:18 

l !c 3:182 _ 
152 

i lc3030 
900 

i k . 2130 

;t 3.9 
)) 2.!4 
» 3.i6.6 
' 2.17.6 
)) 3.9 . 
D 4.2 . 
D 2.!4. 
> 3.16.6 

Sommarn. :128 9ti0 k..................... .. e custam............... ;E 26.18.6 
-;. desconto 2 ;f % .. • .. 1:!.6 

Capasparaasba e tas, enfardagem , despezas, conducção á Liverpool. frete, 
por vapor H ;f%, seguro 3[4 %, com missão de com pra 2 ;f %= !4 ~ % • . ••. 

Atlmitlindo qu e os importadores da Côrlc recebam o gc n cro em condições 
ma is vantajosas, fazemos o ab1tim ento de 5 % . ................ . ....... . 

E Lemos como custo de i peça das 8 qualid ades .......................... . 

Custam pois os r e1pect ivos :128 9ri0 !c. ao camh. de 27 rs. 204.400 i lc = :1974 
D D D » D » 24 > 286 .f 70 l. » = 2220 
Jl D D » 22 » 3i2. :180 -i D = 2422 

Aocamb. de 27 import. a tax . act. de 600 rs. sobr. o vai. de i974 em :lO (ql.O% 
D 24 D D » » ) » D 2~~0 8 27 %t 
• 22 • • • • • • 2~22 • 2~ s1w o;, 

;t 26.5 

;t 3.l.7 .5 

;t 30.2.5 

;f l..l.O.i 

;t 28.l.2.4 

A taxa de 600 r s . não attinge portanto a razão de 30% e é apenas= 28 l\1 %. 
Em n ome pois da jus ti ça esperam que seja conservada a taxa de 600 rs., visto estar 

ella de accordo com a r azão- de 30% e não llaver motivo a lgum para faze r-se diminuição 
da razão es ta belec id a - jus tamente en1 um art igo que se fabri ca no paiz- e prejudi-
ca r assim a indus tria nacional. 

Concordam os r ecorrentes que direitos protectivos exorbitantes são prejudiciaes. 
mas o artigo baetas não se acha nesse caso. 



v 

Doc. n. 2. 

Doc. n. 3. 

Doc. n. q,, 

Doc. ns. I> e 6. 

Doc. ns. 7 e s. 

-3-

Juntnm mais o jornal • Deutsches Wollengewct·be » que transcreve as taxas es ta-
belecidas na nova tarifa {ranceza para tecidos de lã: pagam os tecidos que em metro 
quaclt·ado não cllegam ao peso de 400 gram mas (a bae!_a pertence a esta classe) 2l.I fran-
cos ou 848400 por :l r:O kilogr. 
i Jcilog . paga por consegttinte 844 rs. 
Passam agora os ab:lixo assignados a outra reclamação na classe de 

MATERIAS DE TINTUR ARIAS E PRODUCTOS CHUHCOS 

Si o proj eclo prejudica a induslria nncional de tecidos d e lã na taxa do artigo 
semelbanle importado do eslrang~iro, aind;t mui to maior damno llle causa no grande 
augme11l0 que se nota em muitos artigos qu e necessita para sua tinluraria e que rleve-
riam todo> a penas estar sujei! os á razão de 10 'to por serem os respectivos arti gos materia 
prima (para a lguns rx iste já essa razão). 

E' verdade que a actual tarifa nHtnda pagar os direitos sobre o peso b1·uto e que para 
a import:tção ern pequenos lotes, como a fnc•m as drogarias, pouca dilierença havera, 
porque em tnes po rcões os envoltorios pesa!ll propol'cionalmente muito. 

1\I as com tal au ginento soJire a i tnportacão desses artigos em maior escala para fins 
indnstriaes e gera lmente em qua li dades impuras. E' naturalmente difficil differençar 
o grau de pureza das drogas, mas o despac .;o bruto equtpara a taxa, porque a droga 
refinad a e apurada não é import ada em ca:;cos ou cai xões por causa elo rist:o ele sofTrer 
avaria o!t queb?'a e mesmo por faltar o consumo para tamanhas porções. 

Por isso lia justiça no despa.;/n bntto á uma taxa mais ?'eduz idu, porque pesa mais 
sobre as qualidades finas i mportadas em pequen~s porções e menos .sobre a importação 
em grosso . 

Entraremos em uma ap reci açã o dos difierentes artigos: 
N. 156. - Cochonilha Pagava esse arti:;o 250 rs. e ago ra foi elevado a i $000. Si,o anil 

ou índigo (cujo custo é em term o médio segundo os inclusos precos correntes ele I-Iam-
burgo de 7 a 8, 70 marcos . por !-f kilogr., mas do qual principalmente se consomem na 
tinturar ia as qu1li.la•les fina:; tk 9 a 12 ma rc•h , digamos 10 •na t·co,; po r ~~ lci logr. ou 
20 marco; -lOSJ:lo por kilogr.) está sujeita á taxa de t no:Jo (>·qui n,.tent8 á :lO %) e CO IMer-
vou-a -neTo achamos base para a elevação de 2.'i<l rs. á i {jOOO no m·tigo cor:honilha que apenas 
custa a 4" parte, isto é, seg- und o os mesmos preços correntes, de 2,32 a 2,60 marcos-
term o 11 1éd io 2,M marcos por \4 kilogr. 

. No mercado dP- Londres onde se faz em as maiores tmnsacções nestes artig-os, valem 
segundo os inclusos preço:; corren tes: a cocbo nilha ele i sll . H i / 2 d. a 2 siJ. :l / 2 dpr.lb. 
in gleza = 2 sll.; por ki logr. 4 sh 5 d. com 10 % para despezas e frete 4 s!J. :lO d. a 27 d .-
2{jiDO rs. por kilog r. e o índigo de Benga l de 6 sh. H 1/2 a 7 sh. 5 :l /2 !1. pr. lb. ingleza= 
7 sh. 21/2; por kil ogr. i5 slJ. iO d. co m 10 % i7 sh. 5 d. a 27 d.=7740por kilogr. 

A' razão ue 10 %deveriam os direitos ser até menores que as taxas actuaes de 250 rs. 
e l. jJOOO sob re peso bruto. 

N. l oS. Cõres de anilina ou {ttchsina foram de 2{j600 el evadas a 5{j I Os i mportadores 
de pequ enos potes e vidros nad a perdem, ao co ntrar io são fav orecidos, porque têm 
grandes taras, mas a importação em maio:·es porções sofii·c muitíssimo, porque recebe o 
artigo- como o faz esta fabrica- em grandes folhas até de 20 lb., nas quaes a tara é 
de 5 aiO% . 

Apresentam os recorrentes os segu intes documento~ :- 2 preços correntes de côres 
de anilina e fncllsina, dos quaes se evidencia que a média dos preços dos artigos mais 
usadJs : FuctJsina, Cu ise, Bismar~lc, Metllyiviolct, lndigobl eu, Vert, Guernesey, Alca-
libl en, etc . , é de i7 ~ marcos por lcilogr.= 2/$750 com 10 % para despezas 9Uô2õ, e os 
mesmos preços correntes iudi canl di frerenças para maiores po1'Ções. 

São fa.ct uras de impor tação des ta fabrica e most ram que s~u preço por lb. al lemã 
( \4 kilogr.) é 

Fuchsina 
Azul Gnernesey 
Azul Serge 
Methyl Violet 

7,75 
7 75 s' 7iJ 

!3,75 

marcos, por kilog. 
)) 

• 
conseguintemente !5,50 M. 

» U ,nO 
16,50 
26,50 

Dando o termo médio de i7, 87 marcos, menos :l % de desconto !7,70 marcos ou pol!lco 
mais ou menos 9~625 por lcilogr., como acima S9 demonstrou. A taxa aclua.l é portanto 
27% e. sendo so bre peso bruto, jà exr.ede da razcio de 30 %; e a taxa riu projecto é 5{j ou 
mais de 50 % sobre o valor sem addicionaes I 

-N. 166. Massa ou exlractos pam tinturm·ia. 
Doc. n. 3. Está cotatio nos preços correntes o extmcto de pau campeche (B rauholz) de 37 a 
Doc. n. 9. 47 !-f pf. pot·lf lcilogr . A inclusa factura de 938lb. a importadas por esta fabrica em occa-

sião desfavoravel, mnstra o preço de 46 pf por lb. ou !-f kilgr. O termo médio regula 
42 pf. ou 84 pf. porkilogr. a 500rs-por marco =420 rs., com 10% para despezas462 rs. 

A nova t<txa de 200 r5. (ac tualmente a metade) é de 43 % sobre o valor médio sem 
arldi cionaes . O va lor médio do pau Brazil é :l ,l.O marco c do pau sandalo 7314 pf por 
lf ldlogr., por consegu inte 2,20 marcos e :l,47 marc.os por kilogr., ao cambio de iJOO rs . 
com :lO %, igual á i ~2l0 rs. e 8J9 rs. A média dos Ires extrar- tos (4ti2, i2i0 e 809) é 827 rs . 
Não deveria es tn r este arti go sujeito a taxa de 10 %? Em todo caso não parece justo 
tributar-se o ex lracto de ca111 pecllc- que custa 462 rs . por kilogr. com 200 rs ., por 
conseguinte fazer pagar, in clusive os add icionaes - 65 %. 

N. 190. O acido oxalico que pela presente Ta rifa pagava 40 rs. , foi elevada a 100 rs. 
Doc. n. 3. ou mais 150%. O arti go es tá cotado (Zuclcersaeure) nos preços correntes de Hamb urgo: 

40 a 42 n~ rcos, média 4i m. com iO% 4o marcos por 50 kilogr.=22nooo -i lcilogr.= 
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450 rs .; nos de Elberfeld tinterior da Allemanba) 88 marcos pr. !00 kilogr. Como é 
prod ucto inglez, esta fabri ca o importa da In glaterra . A inc lusa factura de i2õ7 lb. 
apresert t2 o preço de 4 l!i d. por lb. ingleza -;- õ % de desconto = 9 l!i d. por kil ogr. , com 
10 % de despezas i O l!i d. ao cambio de 24 d .= 437 l!i rs. e ao ca mbio de 27 d .-389 rs. 
Ma rca ndo a Tarifa a razão de 10 %, é a taxa de 40 rs. sobre o peso bruto a verdadeira e 
a do proj ec. to de l.OO rs. um augmento enorme . 

N. 2!6. Barato de soda (Borax) custa 65 a 66 pf por lb. allemã, média 6õ lf pf. ou 
1,31 marcos por ki!ogr . á 500 rs. - 6õB rs. com iO %= 720 rs. 

Os direitos já a ltos de 200rs. fora m elevad os á400 rs.= õõ % sem addicionaes I 
N . 237. Chromatos. Os direitos foram augmen ta dos consid eravel mente : O de potassa, 

já muito tributado com 200 rs. (pois custa o l!i kilogr. de õ7l!i a õ9 d. - denominado 
Kali clwomsaures- o kilogr. conseguintem enle 1,16 l!i marco á 500 rs. - 582 rs. com iO % 
para despezas 640 rs .)foi levàntad o a 300 rs., o que e qu i vale á quasi õO% do valor sem 
addiciona.es. A actual tax a de 200 rs. Jri é excessivq, p01·que é de 30 % I 

O chromato de chumbo amm·ello que custa quasi o dobro do de potassa foi taxado no 
projec to com 200 rs. 1 

N : 536. Sul( atos. A caparrosa. ou vitriolo soffreu lambem regular alteração : 
Custam õO kilogrammas de: 

Vitriolo azul 2!.,25 marcos = i0ij621l com lO % H fj687 - K 234 rs. 
verde 3,1!0 = l /$750 l.O % lij921l - K 38 !-i rs. 

Os direitos de 70 e 7 r s . foram elevados a 100 e io rs., paga pois o vitriolo azul 
43 % e o verde 26 'lo S'l m addicionaes . 

Quasi todos os acid os e muitas drogas conservaram suas taxas; não parece portanto 
aos r ecorreutes justo que sejam augmen tados os artigos que levam apontados neste 
Memorial. 

Logo qu e es ta indust ri a não pede direitos p1·oteccionistas e consid era sufficiente para 
auxiliar a qua lquer ind ustria nacional â mzão de 30 % sobre todo p1·oducto iclentico im-
portado do es trange iro, Hão parece aos recorrentes equita ti vo que prevaleçam as taxas 
por ell es questionadas e ap tes pe lo contrario deveriam como ma teria prima apenas ser 
taxadas com iO % sobre seu va lor. 

A alteração de despacho bruto para despach o com ta1·as par ece não corresponder ao 
melb.oram ento que sem cluvi da a comm1ssão teve em vi sta, porquanto o despacho por 
peso brutofa.z augmen tar com muita justi ça o tributo sob re o genero que por ser refi-
nado e ele m"ior va lo r - em acondici onamento especial pa1·a evitar o estrago e a quebra, 
e favorece a importaç.ão de arti go menos puro em grandes la tas, cascos ou caixões, 
cujo acondicionamento apenas im porta em õ ou iO % de peso bruto. 

O que vale essa tara de õ ou 10 % si os direitos são augmentados 100, !õO e até 
300 % ? 

An tes de finalizar a sua exposição, se permittem os reco rrentes repetir uma r ecla-
mação jrl (eita anteriormente e que diz respeito ao fio de lã simples para trama ou u rdi-
du ra. (Art. n. 540.) · 

Exist e a taxa de 80 r éis sobre este artigo, taxa proveni ente de uma concessão 
especial, feita á essa fabri ca no sentido de ser o fio penteado (worsted) assemelhado á lã 
em bruto, que então pagava 80 rs . por ki logramma. 

·Foi um erro eco no mico essa taxa geral de 80 rs . , porque anima a exotica indus-
tria de simples tecelagem em detrimento da renda aduaneira do Imperio, da industria 
que emprega materia p1·ima nacional e conseguinte mente da criação de ove lhas, tão digna 
ele se r animada . Quando tão desejavel se torna o desenvolvimento de novos pro-
duetos de expo rtação, parece um grande er ro animar- mediante taxa·s baixas 
sobre o fio impo r tado- a sim pi es tecelagem de tal fio, que pouco proveito dá ao 
paiz, porque emprega pequeno pessoal, e apre~enta as desvantagens alludidas no período 
antecedente . · 

Acontece, porém, que ex istindo dous modos completamen te distinctos de fabr icar o 
fio de lã - um o cm·dado e outro o penteado, necessita es ta ind ustria importar 1> 
ultim a classe para a w ·didura de certos tecidos. Mesmo na Europa são em proporção 
raras as fi ações de fio pentea.dÇl, supprindo quasi sempre uma des tas á dezena de outros 
estabe lecimentos. Se ri a necessario haver dezenas de fabricas com a dos r ecorrentes 
para poder exist ir urna fiação de fio penteado. 

A' v ista do ex posto pedem os abaixo assignados que se es tabeleça as seguintes 
taxas: 

Para o fio penteado crú ou branco pa ra urdidura (facil de conhecer pela sua finura, 
obrigando-se es ta fabri ca á forn ecer am ostras para ficarem a rchivadas em todas as · 
Alfandegas) ............ a actual taxa; 

Para fio de lã para trama ou urdidura de qua lquer qualidade, branco ou tinto ... , a 
taxa de 300 rs ., qu e eql,li va le a. iO% rio valor médio do fio de lã. 

Recapitul and o o teor des ta. exposição pedem os abaixo assignados: 
O .a conservação da taxa ac tual sobre baetas. . 
2) a mencionada classificação do fio de lã e, . 
3) para os. art1gos de tinturaria mencion.ados - taxas equivalentes a i O % do valor 

comprovado, sobre o peso bruto, e - si isto não parecer justo a VV. EEx. - ao menos 
a conservação da s ac tuaes taxas sobre .as referidas drogas. 

A' vista da ju stiça das razões que . allegam e que todas são documentadas, esperam 
que suas reclamações sejam por VV. EEx. tomadas em consideração , e assignain com 
todo respeito 

De VV. EEx. 

Attentos Ven eradores 
Rio de Janeiro, 9 de Junho de :1.88L 

I 
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Exms . Srs. lllembros da Com missão encarregada ela organização da Tarifa.- Em additamento ao 
seu Memorial de 9 do corrente, vem os abaixo assignados fazer mais algumas considerações a respeito 
da reducç:to da taxa das baetas de 600 a 450 rs . 

Inclue essa taxa os baetões, artigo de menor valor que as baetas. Como talvez a Commissão tenha bai-
xado a taxa de 600 rs. , em virtude de pesar ella mu ito sobre o refer ido art igo, procurando por isso um 
termo médio menor, tomam os recorrentes a liberdade de expor o seguinte : 

O preço de venda dos baetões mais preferi dos é de 

Fox. P qualidade 21~ metros a 2~000-48~000 pesa :1.9 lc.- i !c. 2tlõ26 
• 2" • 24 » » i ti500-36(JUOO " i3 :l / 2 • - i " 2U667 

Asbworth 1" 25 • 2tJ050- 5i i!2õO » :1.9 i /2 , :l • 2a6o7 
Termo l!lédio i kilo 2~607 á 6 mezes. 

Por conseguinte abatendo 4 :l / 2 % para juros - H2 rs .- :lO % de lucro - 227 rs. - e 5 % para d espezas aqui 
- !08 rs .- 28160 por kilog., inclusive os direitos. 

Os dire itos são - aba tendo-se 10% pa ra a urdidum de algodão õ40 rs . e õO %- 8W rs .- e sem abati-
mento 900 rs . , termo médio - 8õ5 rs. - ,por conseguinte é o va lor méd io dos baetões postos na Alfandega 
- itl30õ - .A' razão de 30% equ iva lem os direitos a 39! :l/2 rs. 

Provaram os recorrentes em seu primeiro Memorial que a taxa de 600 rs. sobre as baetas es tá em 
perfeito accôrdo com a razão de 30 %. Uma dim in uição sgria um grande inconveniente para esta industria 
e tambem para a renda aduaneim, pois iria alterar a razão estabe lecida . 

Segundo é notaria e o at testam todos os principaes negociantes de 2" mão e os da roupa feita, que são , 
os maiores comprador es dos buetões, é o consumo deste a r t'go, comparado com o ele baetas, insignifiGante 
e não passa da proporção deõ% para 95% . Não partJce pois justo que si deve1·em {iccw unidos os dous artigos, 
se estabeleça para base da proporção: quantidades iguaes. -

Mesmo na proporção de :lO% de baetões para 90 % de bae tas, que não pó de ser posta em duvida, 
pouco ou nada influ e o menor va lo1· do artigo ba~ tões de 1B30õ po1· lei lo (taxa à razão de 30% 39 :1. ! / 2 rs. ), 
contra o de baetas que, SP.g undo provaram em seu Memorial de 9 do corrente, se eleva a 2(Ji30 por kilo 
(taxa á razão de 30 %- 639 rs . ) 

Para ter a taxa média devemos ca lcular 

90 partes á 639 rs. por kilo 
iO , 39! :l /2 rs. 

õ7(Jõ:10 
369iõ 

!00/6 ijlõ,2õ 

i kilo 61.4 rs. 

A taxa ac tual não está pois fóra da justa proporção entre as quantidades que se importam de um e 
outro artigo, cujos dados se baseiam sobre a opi 11ião de grande parte do commercio de seg·unda mão, que é 
insuspeito. 

Si pois do a rtigo baetões em propOl"Ção se introduz apems uma pequena quantidade; si por outl"O 
lado a differença do valor é tão essencial, lembram os recorrentes a VV. I~Ex. com a devida venia, a sepa-
ração dos dons artigos, dando a cada ttm a sua taxa correspondente. Nenhum inconveniente nasce d'ahi para 
a fisca!isação, po rque a differença entre os dous artigos é palpavel e até se nota na maior largura dos 
baetões : -

O baetão tem pello comprido, é grosso, geralmente com ordume de algodão, de côr azul escura, e preta 
em pequena quantidade. 

A baeta tem ao contrario pello aparado e apertado, não passa de metade do peso do baelão, é de lã pura 
e em sua maior parte de côt· escarlat'3 (algnma é amarella e verde) e em menor porção de côr azu l, porém 
menos carreg3da que a do baetão. -

Para a importação não lla ·inconveniente em ser cada a r tigo t·ributado conforme merece. E para a indus-
tria naciona l de tecid os de lã é de grande a lcance a separação das duas taxas,. 

Não querendo esta industria e levação dos direitos e dando-se por sat1sfetta com taxas den tro da razão 
estabelecid a de 30 %, apenas recommenda a separação dos dous art igos baetas e baetões e pede -

para aquelle a conservação da a c tua! 

TAXA DE 600 RS. 

para este a -

TAXA DE 400 RS. 

que estão em perfeita harmonia com o valor médio dos mesmos artigos e.com a razão de 30 %. 
Esperando que VV. EEx . attendam ás justas reclamações desta industria, subscrevem-se com todo o 

respeito. 

Rio de Janeiro, 1.9 de Junho de :1.881. 

De VV. EEx. 

Attentos veneradores 

; 
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Ligeiras considerações r elativas ao contrato· do panno azul para fardamento 
do exercito 

A Fabrica Nacional de Tecidos de Lã, es tabelecida na cidade do Rio Grande, província de S. Pedro, a 
primeira e unica no paiz, propôz ao Governo Imperia I, HA Dous ANNos, o fornecim ento de panno azul -
para fardam ento do exerci to. . 

Em 30 de De~embro de 1880 - , sendo Mini stro da Guerra o Exm. Sr . Visconde de Pelotas, mandou -se 
contratar, DESDE wao, o panno para ponches e tambem - para sobrecasacas e calças, exigindo- e, porém, a 
respeito deste u lt imo , modificações na côr e na espessura, corpo ou grossura do pan no . 

Até hoj e, ES'rANDO JA' DECORRIOOS MAIS DE 18 MEZES - O COntra tO ainda não foi real izadO;. nãO Se 
pod endo, por isso, dizer com desvanecim ento, que a manufactura nacional avançou na senda do progresso 
- inician do o importante ramo da FABRICAÇÃO DE PAN!'ios, que collocaria os poderes publicas, na vantajosa 
posição ele di spensar o sim ilar estrangeiro para vestir o exercito. 

Os pannos da Fabrica Nacional foram, no entre.tanto, prem iados com a medalha de ouro na Expo-
sição de Porto Al egre e na da côrte, com o di ploma de honra, mencionando esta dislincção especialmen te 
- OS PANNOS AZUES . 

Na Exposição Continental (Buenos Ayres) os prodrictos do referido est.abelecimento foram apontado;; 
entre os que mais se distinguiram. 

E, emquanto á custo de mnitas energias c de maiores sacrifici os - vai su rgindo assim - honrosamente 
- o renome brazileiro, entre o dos paizes rnanuiacture iros - ,ainda não conseg uiu a Fabrica Nacional 
~~a decidida preferencia, que ba buscado adquirir pela sua co ntracção e firmeza, creando no paiz, pela 
mrciativa particul ar, sem privil egias, nem ga ranti as elo Estad o - A INDUSTRIA DE LANIFICIOS - montando 
um estabelecimento-mod êlo, com tod os os aperfeiçoamentos, inclusive caixa economica, escola e fu ndo de 
beneficencHt para os operarias. 

Accresce que os preços dos pannos da Fabrica Nacional ·são 

DEZ POR CENTO 

infer iores aos de or igem estrangeira ; a ma teria r rn pregada - PURA Li MESTIÇA. FIX!.. - e os proc..-~- ·de soo 
manufactu ra podendo ser inspeccionados por par te do Governo Imperial. 

Dous são os obstaculos-que devem ser incontinen ti rem ovidos- para que o Eslado possa, na, p.ropr.ia 
industl'ia nacional; ter a legitima defensa , con tr;t a imposição dos e peculadores, que - f.requentemenl.e se 
unem para concorrer aos Iornecimen tos,- com pellindo o Governo Imperial a pauar preço· exce:: i'l'o::, oomo 
foi declarado ainda ultimamente pelo Minist.erio da Marinha, que, por aviso de 3 de Ago lo de l : 

« ma ndou lavrar con trato com os negociao tes preferidos pelo con elbo de com pras, 
etc ., exceptuados os cobertores de lã , que, por serem cxauerado- os preç<JS das 
propostas respectivas, DEVER-SE-HÃO CONTR ATAR Cmr A FABRIG.!.. 1\A.CIO::Iill DE 
RHRINGAiiTZ & C. • 

Si não existi sse a Fabri ca Nacional, que r ecurso res taria ao Go vern o Imperial - senão escolher entre 
as exageradas · proposlas - a menos exorbitan te '! 

Um dos ohstaculos al ludidos consiste na preferencia dada ao pann o estrangeiro, baseada no seu aspeelo 
ou no preparo mais aper fe içoado, não obstan te ter sido reconhecida, pelas reparti ções informan tes - !. LPE-
RIORIDADE DA MA TERIA 'PRIMA E A MAIOR DURABILIDADE DO PANNO NACIONAL. 

Como pretender dos primeiros ensa ios- de u ma industria diffi.c illimat(qu içá a mais diffi.cil das que até 
agora se hão tentado entre nós) o mesmo grau de aperfeiçoamento de aspecto- , que antigas fabrica · euro-
peas só atti ngiram depois de porfi ados annos de pratica'! 

. O premio con ferido á Fabrica Nacional- na exposição de Philadelpbia justificou o no--o adiantamento 
c prova que os pri meiros premias OBTIDOS NO IMPRRIO-não foram simplesmente inspirados por influxos 'd" 
uma patrioti ca ani ma ção .. . . .. . 

Esta, se con tentaria. com premias secundarias . 

• 

t 



."I 

-8-

o outro cibstaculo está na limitação de um anno, que o art. i9 da Lei n. 3018 do orçamento vigente 
fixou para os respecti vos contratos, não sendo racional- que um estabelecimen.to se monte em vasta 
esphera, para u·m >emelha~te forn eci menta, visando um contrato de tão pequena vi_da, _quas i ~[J!Jemero, 
que _ter-se-h ia esgotad_o (J?Ode-se affirmar sem exagero) entre o espaço decorndo do pnme1ro ped1do- ao da 
fabncaçã.o total da prune1ra en tr_ega . . . _ . . . . 

Referindo-se ao contrato com a Fabn ca NaciOnal, quanto ao prazo·, etc., o Av1so do 1\limstel'lo da 
Guerra de H de Março ultimo, assim se ex pressa : 

« - A Lei n . 30i8 de õ de Novembro de !880, art. i9, não perJ]Jittindo ao Go-
verno fazer coutratos por tempo excedRnte ao anno financeiro que estiver cor-
rendo, não pód e ser aceita a prorosta para forn ecimento de pannos, para farda-
mento do exercito por 5 annos. Desde, porém, que os supplicantes se proponham a 
forn ecer o panno com os aperfe içoamen tos indicados no parecer do quartel-tnestre 
geneJ'al, nada obsta que-NAS OCCASIÕ~S Pl\OPlUAS APRESENTEM SUAS PROPOSTAS, que 
na igualdade de circumstancias deverão ser preferidas, como legitima animação á 
Industria Nacional. • 

E, relativamente ao contrato em gera l, diz o Aviso do mesmo Ministerio de 3i de Dezem bro de !880: 
« - Tendo-se verificado, em vista da informação do brigadeiro quarte l-mestre 

general que o panno olJerecido pe los fabricantes Rheingantz & C.", é MUITO SUPE· 
H.!OH );;~QUALIDADE aos comprados ultimamente para poneheil, e capotes e que seu 
preço é apenas mais caro 20 réis em melro, deve-se contratar co m os allu-
didos fabricantes o fornecimento do mencionado pan no, para ser applicado em 
ponches para o exercito, uma vez obtida a reducção da indicada quantia de 20 
réis, e oulrosim que si os refe ridos fabricantes apresentarem pannu mais leve 
para sobrecasacas e calças - prepa1·ado com o mesmo material daquelle, de côr 
azul mais carregada, pelo preço ele sua proposta, deve-se igualmente celeb1·ar 
contrato para o respectivo fornecimento, sendo preferido ao que se compra para 
esse fim por 45060 réis o metro. " 

A proposta do panno nacional a que se refere o precedente aviso, era de- 3~600, e o panno estran-
. geiro ultimamente comprado na curte, para capotes, custara- 3~580, devendo notar-se que os pannos 
para ponches ou capotes são comprados 

- em quantidade muito inferior -
á do panno para sobrecasacas e calça~, talvez nem na razão de i /8 parte I 

Tratando-se de tão mesqu inho forn ecimento, como ficou demonstrado, a reducção de 20 réis, a favor 
do panno estrangeiro (para poncnes), comparada á p1;oposta do panno nacional, não prejudicando, senão 
apparenlemente OS fornecimentos es trange iros - VISAVA TAMBEM A PREFEH.ENCJA DO PANNO PARA SOBRECA• 
SACAS E CALCAS, em puro detrimento da Fabrica Nacional; e 

· -em puro delrimen to Lambem dos cofres publicas -
attend enclo-se que, avultadas são as compras el e panno applicavel para sobrecasacas e calças e nes te,- a 
difl'erença en tre o preço da manufactura estrangeira e 9 da nacional é, a favor desta, ele 

460 REIS 
contra aquella, isto é, de - 45060, preço do referido pa nno estrangeiro; para - 3J$600 - preço do panno 
nacional, P.I.RA TODOS os MISTEHES, ind islinctamen te, ou seja de 

H i/3 0/ 0 
a fav or do Estado comprador, que ganha duas vezes, porque compra melhor genero e a melhor preço I 

Removidos, de conseguinte, esses dous obices, que têm empecido o seu desenvolvimento- ver-se-ha, 
em BREVE TEMPO, convertida em sorprenden le rea lidade, a importante 

MANUFACTUNA DE PANNOS 

que tem engrandecido a industria ele muitos Estados da culta Europa. 
Nem é raro, antes vem de rem·Jtos tem pos o em penha que- ao pa'iz - inspirou a sua industria, sendo 

antes caso a reparos que, tão ed ifican tes rasgos de encendrado patriotismo, longe de despertar es ti111ulos, se 
hajam co mo que gradativamente a rrefecido, animando as contrariedades que a concurrencia estrangeira 
cogita, para i11sinuar-se e attingir seus Ons. 

Um rasgo cleste longinqu u e .nobre empenho cabe aqui ser re lembrado, com toda a PROPRIIlDADE, 
transcrevendo-se o ~ 3° do AI vará de 28 de Abril de i809, ordenando 

• que todos os fard amen tos das tropas fossem comprados nas fabricas nacionaes, 
não permittindo· a compra ele manufac turas estrangeiras, senão quando uão ti-
vessem as fab ri cas nacionaes com que supprir as necessidades publicas.» 

Resia o ultimo argumento a que se soccorre a concurrencia estrange ira, para justitl caP-o elevado preço 
qne !Ja ex igidO pela SUa rr:anufa.r:tura : DE SER ESTA TRIBUTADA COM OS DIREITOS D~ IMOO liTAÇÃO I 

A prevalecer esse futil pretexto- devera ser decretada a. probibição da industria nacional como de-
fraud adora da receita elas Alfandegas. !lias não pócle um semelhaJJte argumento se-r tomado ao sério 1 

Porque - deduzidos mesmo aquelles direitos - al1i es tá para contrabalancal-os, a diiTeren ça de 460 
réis, a favor do panno nacional; os direitos, rep resr-ntando a11nualmente ~lUITOS coNTOS DE RÉ IS, com que o 
estabe lec imento concorre pela importação de drogas e outros accessorios, que não seriam introduzidos no 
paiz, si Hão existisse a fabr icação do pan no; uma. parte dos salarios que é empregada pelos operarios na 
compra ele generosjá tributados com direitos de impor tação e, finalm ente - os impostos geraes, provin-
ciaes e municipaes que pesam sobre o estabelecimento e seu pessoal. 

Tudo - devidamente consfderado- o fiel da ba lança penderia a favor da industria nacional com 
vantagem !linda para a sua manufaclura, sem fall ar da sua sup~rioridade, pela materia nel la empregada; 
nem da ammação que lhe é dev1da, pela sua pecul1ar 1m portaoc1a e pela conservação - no pa1z - de avul-
tados cap1taes, que presentemen te nos abandonam em permuta da producção do estrangeiro 1 

Rio Grande, l.õ de Junho de i882. 



/ 

• 

\ 








	130347_001
	130347_002
	130347_003
	130347_004
	130347_005
	130347_006
	130347_007
	130347_008
	130347_009
	130347_010
	130347_011
	130347_012
	130347_013
	130347_014
	130347_015
	130347_016
	130347_017
	130347_018
	130347_019
	130347_020
	130347_021
	130347_022
	130347_023
	130347_024
	130347_025
	130347_026
	130347_027
	130347_028
	130347_029
	130347_030
	130347_031
	130347_032
	130347_033
	130347_034
	130347_035
	130347_036
	130347_037
	130347_038
	130347_039
	130347_040
	130347_041
	130347_042
	130347_043
	130347_044
	130347_045
	130347_046
	130347_047
	130347_048
	130347_049
	130347_050
	130347_051
	130347_052
	130347_053
	130347_054
	130347_055
	130347_056
	130347_057
	130347_058
	130347_059
	130347_060
	130347_061
	130347_062
	130347_063
	130347_064
	130347_065
	130347_066
	130347_067
	130347_068
	130347_069
	130347_070
	130347_071
	130347_072
	130347_073
	130347_074
	130347_075
	130347_076
	130347_077
	130347_078
	130347_079
	130347_080
	130347_081
	130347_082
	130347_083
	130347_084
	130347_085
	130347_086
	130347_087
	130347_088
	130347_089
	130347_090
	130347_091
	130347_092
	130347_093
	130347_094
	130347_095
	130347_096
	130347_097
	130347_098
	130347_099
	130347_100
	130347_101
	130347_102
	130347_103
	130347_104
	130347_105
	130347_106
	130347_107
	130347_108
	130347_109
	130347_110
	130347_111
	130347_112
	130347_113
	130347_114
	130347_115
	130347_116
	130347_117
	130347_118
	130347_119
	130347_120
	130347_121
	130347_122
	130347_123
	130347_124
	130347_125
	130347_126
	130347_127
	130347_128
	130347_129
	130347_130
	130347_131
	130347_132
	130347_133
	130347_134
	130347_135
	130347_136
	130347_137
	130347_138
	130347_139
	130347_140
	130347_141
	130347_142
	130347_143
	130347_144
	130347_145
	130347_146
	130347_147
	130347_148
	130347_149
	130347_150
	130347_151
	130347_152
	130347_153
	130347_154
	130347_155
	130347_156
	130347_157
	130347_158
	130347_159
	130347_160
	130347_161
	130347_162
	130347_163
	130347_164
	130347_165
	130347_166
	130347_167
	130347_168
	130347_169
	130347_170
	130347_171
	130347_172
	130347_173
	130347_174
	130347_175
	130347_176
	130347_177
	130347_178
	130347_179
	130347_180
	130347_181
	130347_182
	130347_183
	130347_184
	130347_185
	130347_186
	130347_187
	130347_188
	130347_189
	130347_190
	130347_191
	130347_192
	130347_193
	130347_194
	130347_195
	130347_196
	130347_197
	130347_198
	130347_199
	130347_200
	130347_201
	130347_202
	130347_203
	130347_204
	130347_205
	130347_206
	130347_207
	130347_208
	130347_209
	130347_210
	130347_211
	130347_212
	130347_213
	130347_214
	130347_215
	130347_216
	130347_217
	130347_218
	130347_219
	130347_220
	130347_221
	130347_222
	130347_223
	130347_224
	130347_225
	130347_226
	130347_227
	130347_228
	130347_229
	130347_230
	130347_231
	130347_232
	130347_233
	130347_234
	130347_235
	130347_236
	130347_237
	130347_238
	130347_239
	130347_240
	130347_241
	130347_242
	130347_243
	130347_244
	130347_245
	130347_246
	130347_247
	130347_248
	130347_249
	130347_250
	130347_251
	130347_252
	130347_253
	130347_254
	130347_255
	130347_256
	130347_257
	130347_258
	130347_259
	130347_260
	130347_261
	130347_262
	130347_263
	130347_264
	130347_265
	130347_266
	130347_267
	130347_268
	130347_269
	130347_270
	130347_271
	130347_272
	130347_273
	130347_274
	130347_275
	130347_276
	130347_277
	130347_278
	130347_279
	130347_280
	130347_281
	130347_282
	130347_283
	130347_284
	130347_285
	130347_286
	130347_287
	130347_288
	130347_289
	130347_290
	130347_291
	130347_292
	130347_293
	130347_294
	130347_295
	130347_296
	130347_297
	130347_298
	130347_299
	130347_300
	130347_301
	130347_302
	130347_303
	130347_304
	130347_305
	130347_306
	130347_307
	130347_308
	130347_309
	130347_310
	130347_311
	130347_312
	130347_313
	130347_314
	130347_315
	130347_316
	130347_317
	130347_318
	130347_319
	130347_320
	130347_321
	130347_322
	130347_323
	130347_324
	130347_325
	130347_326
	130347_327
	130347_328
	130347_329
	130347_330
	130347_331
	130347_332
	130347_333
	130347_334
	130347_335
	130347_336
	130347_337
	130347_338
	130347_339
	130347_340
	130347_341
	130347_342
	130347_343
	130347_344
	130347_345
	130347_346
	130347_347
	130347_348
	130347_349
	130347_350
	130347_351
	130347_352
	130347_353
	130347_354
	130347_355
	130347_356
	130347_357
	130347_358
	130347_359
	130347_360
	130347_361
	130347_362
	130347_363
	130347_364
	130347_365
	130347_366
	130347_367
	130347_368
	130347_369
	130347_370
	130347_371
	130347_372
	130347_373
	130347_374
	130347_375
	130347_376
	130347_377
	130347_378
	130347_379
	130347_380
	130347_381
	130347_382
	130347_383
	130347_384
	130347_385
	130347_386
	130347_387
	130347_388
	130347_389
	130347_390
	130347_391
	130347_392
	130347_393
	130347_394
	130347_395
	130347_396
	130347_397
	130347_398
	130347_399
	130347_400
	130347_401
	130347_402
	130347_403
	130347_404
	130347_405
	130347_406
	130347_407
	130347_408
	130347_409
	130347_410
	130347_411
	130347_412
	130347_413
	130347_414
	130347_415
	130347_416
	130347_417
	130347_418
	130347_419
	130347_420
	130347_421
	130347_422
	130347_423
	130347_424
	130347_425
	130347_426
	130347_427
	130347_428
	130347_429
	130347_430
	130347_431
	130347_432
	130347_433
	130347_434
	130347_435
	130347_436
	130347_437
	130347_438
	130347_439
	130347_440
	130347_441
	130347_442
	130347_443
	130347_444
	130347_445
	130347_446
	130347_447
	130347_448
	130347_449
	130347_450
	130347_451
	130347_452
	130347_453
	130347_454
	130347_455
	130347_456
	130347_457
	130347_458
	130347_459
	130347_460
	130347_461
	130347_462
	130347_463
	130347_464
	130347_465
	130347_466
	130347_467
	130347_468
	130347_469
	130347_470
	130347_471
	130347_472
	130347_473
	130347_474
	130347_475
	130347_476
	130347_477
	130347_478
	130347_479
	130347_480
	130347_481
	130347_482
	130347_483
	130347_484
	130347_485
	130347_486
	130347_487
	130347_488
	130347_489
	130347_490
	130347_491
	130347_492
	130347_493
	130347_494
	130347_495
	130347_496
	130347_497
	130347_498
	130347_499
	130347_500
	130347_501
	130347_502
	130347_503
	130347_504
	130347_505
	130347_506
	130347_507
	130347_508
	130347_509
	130347_510
	130347_511
	130347_512
	130347_513
	130347_514
	130347_515
	130347_516
	130347_517
	130347_518
	130347_519
	130347_520
	130347_521
	130347_522
	130347_523
	130347_524
	130347_525
	130347_526
	130347_527
	130347_528
	130347_529
	130347_530
	130347_531
	130347_532
	130347_533
	130347_534
	130347_535
	130347_536
	130347_537
	130347_538
	130347_539
	130347_540
	130347_541
	130347_542
	130347_543
	130347_544
	130347_545
	130347_546
	130347_547
	130347_548
	130347_549
	130347_550
	130347_551
	130347_552
	130347_553



