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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a intencionalidade no processo de industrialização 

brasileira ao longo dos anos 30. Para tanto a metodologia utilizada está de acordo com aquela 

empreendida por Fonseca (2003), na qual o conceito de política econômica é mais abrangente que 

simplesmente as políticas instrumentais (monetária, fiscal e cambial), abarcando as instituições, 

dentre elas as jurídicas, fato que permite identificar intencionalidade ao invés de apenas os 

resultados observados posteriormente às medidas adotadas pelo governo. O pano de fundo das 

instituições jurídicas aqui tratadas foram as Constituições de 1891, 1934 e 1937, objetos de estudos 

comparados e que forneceram importantes informações norteadoras para a conclusão de que 

ocorreu intencionalidade industrializante por parte do governo na década de 1930, fato que contraria 

a tese de Furtado (2007) de que as medidas adotadas foram realizadas de modo inconsciente. 
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ABSTRACT 
 

This paper aims to analyze the intentionality in the Brazilian industrialization process in the 1930's. 

To do so, the methodology used is consistent with the one employed by Fonseca (2003), in which 

the economic policy concept is broader than merely the instrumental policies (monetary, fiscal and 

exchange rate), but also embraces the institutions, including the legal, which allows us to identify 

the intentionality behind the government measures rather than simply its ex post results.  The 

backdrop of the legal institutions mentioned in the paper are the Constitutions of 1891, 1934 and 

1937, which after comparative analysis, provided essential information guiding to the conclusion 

that there was government intention towards industrialization in the 1930s, a fact that contradicts 

Furtado's thesis (2007) in which the measures were unconsciously implemented. 
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Introdução 

 

O debate em torno do momento precursor ao processo de industrialização no Brasil é 

acirrado e inconcluso em alguns aspectos. Não há um consenso sobre a “consciência” do Estado em 

tomar as medidas industrializantes e adotar políticas que tivessem como objetivo exclusivo 

promover a industrialização no país. 

Este debate tem como expoente literário o autor Celso Furtado, que, com destaque para a 

obra Formação Econômica do Brasil, buscou esclarecer alguns elementos nos quais auxiliam para a 

discussão. Dentre este elementos estão; os interesses da burguesia da época, o papel do Estado e a 

conjuntura econômica e política que marcavam o Brasil. 

O problema de pesquisa, portanto, está em identificar se o processo de industrialização 

brasileiro teve uma motivação consciente ou não por parte do governo Vargas. Na tentativa de 

responder à esta questão, este trabalho se concentra num estudo que avança para além das fronteiras 

de uma simples análise das políticas instrumentais (monetária, fiscal e cambial). Há um esforço em 

compreender como o aparato jurídico pode ter exercido alguma influência ou pode ter servido como 

instrumento na promoção do processo de industrialização no país. 

Esta interpretação de que a análise da intencionalidade industrializante com base nas 

políticas instrumentais é frágil e insuficiente na busca por uma interpretação mais sólida está 

fundamentada nas contribuições de Fonseca (2003). O autor já apontava a dificuldade de se abstrair 

a intencionalidade das políticas instrumentais, pois estas em muitos casos representam os interesses 

dos formuladores. Desta forma, justifica-se analisar o problema de pesquisa buscando outros meios 

institucionais em que a intencionalidade industrializante possa ter se manifestado. No caso em tela, 

no caso deste trabalho esta busca será pautada no estudo da instituição jurídica, com foco na análise 

das Constituições de 1891, 1934 e 1937. 

Sendo assim, além dessa introdução e das considerações finais, foram construídas mais três 

seções que visaram contribuir para o melhor entendimento do tema. A primeira apresenta uma 

abordagem histórica da intencionalidade industrializante, com foco nas contribuições de Furtado 

(2007) e Fonseca (2003). Na segunda seção são contextualizados elementos históricos, políticos e 

sociais das Constituições estudadas, que são de fundamental importância para o desenvolvimento da 

pesquisa. Por fim, na última seção, apresenta-se uma comparação das Constituições de 34 e 37 com 

a de 1891 com o objetivo de pontuar possíveis reformas que dão suporte ou indicam uma 

intencionalidade industrializante nesta instituição jurídica. 

 

1 - Uma abordagem histórica da intencionalidade industrializante no Brasil 

 

A obra de Celso Furtado denominada Formação Econômica do Brasil é referência para o 

entendimento das mudanças sociais, políticas e econômicas implementadas no país durante a 

década de 1930. Até o início deste período, segundo Furtado (2007), a economia brasileira era 

essencialmente agrária, voltada para a produção de gêneros primários, de modo que a exportação 

era a variável agregada que ditava o comportamento da renda interna, portanto, capaz de gerar 

divisas necessárias para realizar as importações. Nesse sentido, a economia brasileira apresentava-

se altamente dependente do setor externo, dependência esta que o autor denominou de 

estrangulamento externo. 

O principal componente das exportações brasileiras, de meados do século XIX a meados do 

século XX, foi o café. Responsável por cerca de 60% da pauta de exportações, grande parte das 

medidas econômicas
3
 adotadas neste lapso temporal buscava atender as demandas das elites 

cafeeiras, pautadas obviamente na importância relativa do produto para a manutenção da renda 

interna. 

O clímax da tese de Furtado (2007) reside em demonstrar que, com a crise de 1929, as 

medidas adotadas pelo governo brasileiro buscaram atender a demanda desta elite cafeeira e, de 

                                                 
3
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foi capaz de comprar e estocar o café nos momentos em que a demanda externa não absorvia toda oferta do produto. 



modo inconsciente, culminou na promoção do setor industrial. A primeira destas medidas esteve 

atrelada a desvalorização cambial, permitida após a massiva fuga de capitais. Ao adotar tal postura, 

o governo brasileiro avalizou a socialização das perdas e, ao mesmo tempo, permitiu que a queda do 

preço do produto no mercado internacional fosse amenizada pela maior cotação em moeda nacional. 

A segunda medida foi a compra do excesso de produção dos cafeicultores, fato que 

contribuiu para manutenção da renda interna a um nível maior do que aquele que seria observado 

caso tal política não fosse adotada. Adotadas tais medidas, ainda segundo Furtado (2007), abriu-se 

uma lacuna para a indústria se desenvolver, dada a elevação do preço dos produtos importados e a 

existência de capacidade ociosa, criada ainda na década de 1920. Tais fatores deslocaram o centro 

dinâmico do setor externo para o setor interno. 

Ao levantar tais teses, o autor conclui ser “[...] perfeitamente claro que a recuperação da 

economia brasileira, que se manifesta a partir de 1933, não se deve a nenhum fator externo, e sim à 

política de fomento seguida inconscientemente no país e que era um subproduto da defesa dos 

interesses cafeeiros.” (FURTADO, 2007, p. 272, grifo do autor). 

Como aponta Fonseca (2003, p. 136), a ideia de que a recuperação da economia brasileira 

ocorreu por conta de medidas adotadas internamente e que estas resultaram em uma industrialização 

de modo inconsciente, gerou vários debates. Dentre eles é possível citar 
 

“[...] o debate envolvendo a origem da indústria, se realmente o autor subestimara o 

crescimento industrial anterior a 1930 e se este resultara de “choques adversos” externos ou 

do próprio crescimento da economia exportadora; o fato de considerar como crescimento 

industrial o crescimento da produção, subestimando a expansão da capacidade produtiva; se 

o financiamento para garantir a política governamental anticíclica deveu-se 

fundamentalmente a crédito e a emissões, como acentua Furtado, ou a impostos, como 

afirmam alguns de seus críticos; e, finalmente, e sem a pretensão de esgotar os pontos 

polêmicos mais debatidos, se a política econômica governamental pode ser realmente 

entendida como keynesiana, mesmo que anterior à Teoria Geral de Keynes, ou se seguia 

ainda as regras da ortodoxia.”
4
. 

 

Tais questões foram e continuam sendo foco de debates na academia, dada a importância do 

período para o entendimento das diversas transformações pelas quais passou o país, “[...] pois 

entendemos que os anos 30 constituem um verdadeiro ponto de inflexão da revolução burguesa 

brasileira [...]” (FONSECA, 1986, p. 125). Contudo, existe ainda um debate complementar e de 

grande mérito com relação a consciência ou intencionalidade industrializante de tais medidas. 

A análise da consciência ou intencionalidade da política econômica do período, vale 

ressaltar, não pode ser analisada pura e simplesmente através das políticas monetária, fiscal e 

cambial
5
. Fazer tal análise sob este prisma resultaria no debate acerca da manutenção da ortodoxia 

ou entrada em um keynesianismo pré Keynes. Portanto, neste ponto, são necessárias duas ressalvas. 

A primeira delas diz respeito à aceitação da existência da suposta política econômica 

keynesiana anterior a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Como demonstram 

Alvarenga Jr. & Mattos (2015, p. 290), 

 
“[...] não faria sentido discutir intencionalidade industrializante se não se avaliasse como 

heterodoxa a política econômica praticada por Vargas, sobretudo porque este enxergava na 

diversificação da estrutura produtiva e na endogeneização de acumulação (ou, em termos 

equivalentes: no ‘deslocamento do centro dinâmico’ da economia) as alternativas para 

enfrentar os efeitos econômicos da própria crise e solidificar novas alianças políticas.” 

 

Ou seja, questionar a intencionalidade da política econômica neste período só faz sentido 

“[...] como tema de pesquisa ao admitir-se que efetivamente Furtado tenha acertado ao assinalar o 

‘deslocamento do centro dinâmico’ da economia em favor do mercado interno e da indústria, daí 

                                                 
4  Maiores detalhes sobre estes debates podem ser encontrados em: Peláez (1971), Fishlow (1972), Silber (1972), 

Abreu (1977), Cano (1981), Suzigan (1984), Franco (1985), Aureliano (1981), Draibe (1985) e Fonseca (1986; 

2003). 

5  Fonseca (2003, p. 134) denomina tais políticas de instrumentais. 



resultando a pergunta se o mesmo ocorreu ou não por uma ação deliberada do governo.” 

(FONSECA, 2003, p. 137). Posto sob tal perspectiva, o debate trazido à baila no presente trabalho 

está fundamentado na ideia de que o argumento de Furtado (2007) sobre a heterodoxia da política 

econômica estava correto. 

A segunda ressalva está orientada para o modo como a análise da intencionalidade 

industrializante será aqui pontuada. Como destacado por Fonseca (2003, p. 134), “[...] nem sempre 

estas políticas instrumentais são capazes de evidenciar intencionalidade, dificultando que de sua 

formulação ou execução se possam depreender claramente as intenções de seus formuladores [...]”. 

E isso ocorre pelo fato de que este tipo de apuração valiosa se dá apenas sob os resultados. 

Assim sendo, é preciso estudar a política econômica do período sob o prisma 

institucionalista, no qual as instituições são definidas de maneira “[...] mais histórica, associando 

instituições a estruturas, organizações ou conjunto de leis, abarcando, portanto, por exemplo, a 

moeda, o sistema jurídico, as corporações, o sistema financeiro e os organismos econômicos 

internacionais.” (FONSECA, 2003, p. 135, grifo do autor). 

Feitas tais ressalvas, qual(is) seria(m), então, a(s) instituição(ões) que deveria(m) ser 

estudada(s)? Como mostrado no grifo anterior, e sem fazer a devida referência à teoria econômica 

institucionalista, existem várias instituições que podem ser analisadas. Neste trabalho optou-se pela 

análise das instituições jurídicas máximas do período, as Constituições de 1891, 1934 e 1937. 

Acredita-se que ao compararem-se tais documentos históricos é possível verificar indícios de 

intencionalidade industrializante. Eis que surge outra questão: como encontrar tais indícios nas 

Constituições? 

É de amplo conhecimento que a crise de 1929 foi um divisor de águas na história do 

capitalismo mundial. No caso brasileiro, a obra de Furtado (2007) expressa de maneira brilhante 

como tal acontecimento influenciou os rumos sociais, políticos e econômicos do país. Em termos 

econômicos, até 1930, como afirma Bastos (2010, p. 8), a 

 

“[...] saída das crises contava com o recurso aos credores externos para financiar a posição 

deficitária do país, em troca de austeridade macroeconômica e, quando possível, de adesão 

às ‘regras do jogo’ do padrão ouro-libra, consideradas típicas de países integrados à 

economia mundial como ‘bons pagadores’ de débitos externos. Neste sentido, a 

dependência de financiamento externo esteve na raiz das regras ortodoxas de gestão 

macroeconômica do crédito, câmbio e do gasto público.” 
 

Ou seja, o modo como era conduzida a economia nos momentos de crise, antes de 1930, 

estava pautado no pensamento liberal dominante daquela época. Com a crise de 1929, uma nova 

reorientação produtiva é empreendida, devendo ser entendida essa como “[...] reflexo tanto do novo 

arco de alianças políticas que sustentaram a Revolução de 1930, quanto da desestruturação da 

economia global.” (ALVARENGA JR. & MATTOS, 2015, p. 303). 

Portanto, o colapso do ideário liberal, a nível mundial, “[...] abriu espaço para que diferentes 

governos ensaiassem formas heterodoxas de encaminhamento da crise econômica, sem forçar que 

todos agissem da mesma forma.” (BASTOS, 2010, p. 16). Apesar de atemporal quanto ao 

pensamento keynesiano, a citação acima corrobora com a proposta de Furtado (2007) quanto à 

heterodoxia empreendida pelo governo brasileiro no período pós 1929. 

Levado tais fatores em consideração, compreende-se que, sendo a Constituição o marco 

jurídico que estabelece o modo como a vida social, econômica e política de determinado país é 

regida, é logicamente viável entender tais documentos como reflexo da sociedade e do pensamento 

ideológico que a domina em determinado período. Como será demonstrada na próxima seção, a 

Constituição de 1891 pode ser considerada liberal
6
, ao passo que a de 1934 adquiriu um caráter 

mais social, enquanto a de 1937 dirigia o país sob regime ditatorial, que não deixou de lado as 

questões empreendidas na Carta Magna de 1934. 

                                                 
6
  O termo “liberal”, nesse caso, deve ser tratado com cuidado, dado que seu significado pode ter hoje sentido muito 

diferente do empreendido naquele período. 



 

2 – Um preâmbulo das Constituições de 1981, 1934 e 1937 

 

A Constituição de 1891 pode ser considera liberal, em termos literais, por alguns motivos. O 

primeiro deles diz respeito ao fato de ter sido baseada na Constituição dos Estados Unidos da 

América
7
. O ambiente de desenvolvimento econômico observado naquele país, no final do século 

XIX, contribuiu para que sua Carta Magna servisse de base para a brasileira. (BALEEIRO, 2012, p. 

12). 

O segundo fator diz respeito às classes, ou frações de classes que passaram (ou continuaram) 

a ser representadas, no Legislativo, durante as eleições da Constituinte. Como afirma Baleeiro 

(2012, p. 21-27), dos três partidos existentes em 1889, apenas o Republicano resistiu até 1891, 

sendo os cargos da Constituinte de 1890-1891 compostos por juristas e profissionais de carreiras 

liberais, militares, positivistas e adesistas de véspera, de modo que os assalariados e operários não 

tiveram voz
8
. Soma-se a isso o fato de os presidentes do período representarem os interesses da elite 

cafeeira dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, o establishment estava estruturado tanto 

no legislativo quanto no executivo. 

Por fim, e não menos importante, após a percepção geral de que a Carta Magna vinha sendo 

constantemente desrespeitada, surgiu um movimento revisionista. Conforme Baleeiro (2012, p. 49), 

este movimento “[...] de Rui e outros, há vários anos, buscava corrigir os defeitos da Constituição 

de 1891, no sentido de sua melhoria em prol da democracia e do liberalismo. A elas, opunha-se o 

establishment político.”. Portanto, as revisões aspiradas pelo movimento revisionista buscavam 

ampliar o caráter liberal da Constituição de 1891. 

Dentre os fatores que contribuíram para a dissolução da Constituição de 1891, é possível 

citar: as constantes fraudes eleitorais desrespeitosas à carta Magna; o uso do Art. 6º
9
, por parte dos 

presidentes empossados, para retalhar adversários políticos; a política do “café com leite”, 

empreendida pelos Estados de São Paulo e Minas Gerais – fato que gerou descontentamento de 

                                                 
7  Cabe destacar que, apesar de sua influencia, a República brasileira se formou através do militarismo, algo totalmente 

contrastante com o federalismo norte americano. 

8  Com a primeira guerra mundial, essa questão não mudou, mas foi relativizada. Após o período de 1914-1919, Leis 

complementares e Emendas Constitucionais foram sendo elaboradas no sentido de ampliar os direitos dos 

trabalhadores, ou, nas palavras Baleeiro (2012, p. 41), foram os pródromos da legislação social que viria a ser 

implementada após a Revolução de 1930. 

9  Originalmente, assim foi elaborado o referido artigo: “Art. 6º O Governo Federal não poderá intervir em negocios 

peculiares aos Estados, salvo: 1º Para repellir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 2º Para manter a 

fórma republicana federativa; 3º Para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados á requisição dos 

respectivos governos; 4º Para assegurar a execução das leis e sentenças federaes.” Com as Emendas Constitucionais 

de 1926, assim ficou o artigo: “Art. 6º O Governo Federal não poderá intervir em negócios peculiares aos Estados, 

salvo: I) para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; II) para assegurar a intégridade nacional e o 

respeito aos seguintes principios constitucionaes: a) a forma republicana; b) o regime representativo; c) o governo 

presidencial; d) a independência e harmonia dos Poderes; e) a temporalidade das funcções electivas e a 

responsabilidade dos funccionarios; f) a autonomia dos municipios; g) a capacidade para ser eleitor ou elegivel nos 

termos da Constituição; h) um regimen eleitoral que permitta a representação das minorias; i) a inamovibilidade e 

vitaliciedade dos magistrados e a irreductibilidade dos seus vencimentos; j) os direitos políticos e individuaes 

assegurados pela Constituição; k) a não-reeleição dos Presidentes e Governadores; l) a possibilidade de reforma 

constitucional e a competencia do Poder Legislativo para decretal-a; III) para garantir o livre exercicio de qualquer 

dos poderes publicos estadoaes, por solicitação de seus legitimos representantes, e para, independente de solicitação, 

respeitada a existencia dos mesmos, pôr termo á guerra civil; IV) para assegurar a execução das leis e sentenças 

federaes e reorganizar as finanças do Estado, cuja incapacidade para a vida autonoma se demonstrar pela cessação 

de pagamentos de sua divida fundada, por mais de dous annos. §1º Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional 

decretar a intervenção nos Estados para assegurar o respeito aos principios constitucionaes da União.” (n. II); para 

decidir da legitimidade de poderes em caso de duplicata (n. III); e para reorganizar as finanças do Estado insolvente 

(n. IV). §2º Compete, privativamente, ao Presidente da Republica intervir nos Estados, quando o Congresso decretar 

a intervenção (§1º); quando o Supremo Tribunal a requisitar (§3º); quando qualquer dos poderes publicos estadoaes 

a solicitar (n. III); e, independentemente de provocação, nos demais casos comprehendidos neste artigo. §3º 

Compete, privativamente, ao Supremo Tribunal Federal requisitar do Poder Executivo a intervenção nos Estados, a 

fim de assegurar a execução das sentenças federaes (n. IV).” (BRASIL, 1890 apud BALEEIRO, 2012, p. 66). 



outras frações de classes; a “política dos governadores”; e a ausência de reformulações, ao menos 

até 1926, por utilização de Emendas. (BALEEIRO, 2012, p. 47-48). 

Corroborou, ainda, com estes fatores à ascensão política de uma nova burguesia, aliada ao 

capital produtivo industrial, que se uniu às reivindicações de agricultores de outras culturas que não 

o café, gerando pressões para modificações legais. Frente aos desdobramentos da crise de 1929 e da 

condução da política econômica por Washington Luís, a Aliança Liberal
10

 ajudou a conduzir Vargas 

ao poder, em 03 de novembro de 1930. 

Sendo candidato por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, representava interesses 

diversos daqueles defendidos pelas elites cafeeiras, mas sem deixar de levar em conta a importância 

que o produto tinha para a economia brasileira. A condução da gestão macroeconômica, segundo 

Bastos (2010, p. 7) deveria acompanhar 

 
“[...] os desdobramentos da Revolução de 1930, que acabaria modificando 

substancialmente as relações entre classes e frações de classe, e entre Estado e economia, 

ajudando a redefinir a via de desenvolvimento capitalista no Brasil em direção ao mercado 

interno, à integração regional, à industrialização e à sociedade urbana de massas. Naquele 

momento, não entrou em crise apenas o modelo de desenvolvimento pautado nas 

exportações primárias e na abertura financeira: entrou em crise também o modo de gerir 

politicamente suas crises conjunturais, por meio da rolagem de serviços da dívida externa 

condicionada à execução de políticas pró-cíclicas.” 
 

Portanto, seria necessário unificar, no âmbito político, as reivindicações das novas classes 

com os interesses da antiga oligarquia, devido à importância do café na economia brasileira
11

. E a 

percepção de Vargas sobre as origens da crise de 1929 o fez perceber que era necessário centralizar, 

na esfera federal, as decisões econômicas acerca desse produto. Buscando atingir tal objetivo, em 

1933 transformou o Conselho Nacional do Café em Departamento Nacional do Café. Com poder 

decisório sobre venda de estoques e imposto sobre o produto, foi possível arquitetar uma solução 

para o impasse acima referido: compatibilizar uma política de manutenção da renda, no curto prazo 

(necessariamente atrelada ao café) e, ao mesmo tempo, não permitir que a produção se ampliasse no 

longo prazo. (FONSECA, 1986, p. 129-130). 

Desse modo, é necessário colocar a Lei Maior de 1934 sob a perspectiva do que representou 

a Revolução de 1930. Em termos sociais, políticos e econômicos, como ressaltam Fonseca (1986), 

Bastos (2010) e Alvarenga Jr & Mattos (2015), a Revolução de 1930 representava uma ruptura com 

o pensamento ideológico que sustentava a estrutura oligárquica cafeeira da República Velha. Logo, 

os trabalhos do anteprojeto da Constituinte de 1933, que resultaram na Carta de 1934, também 

estiveram embebedados por este espírito de mudanças
12

. 

E estas mudanças puderam ser percebidas com a “Revolução Constitucionalista” de 1932 

que, segundo Polleti (2012, p. 9), “[...] pode ter tido causas econômicas não identificadas na época 

(reação política dos fazendeiros de café contra a ameaça de sua hegemonia pelas novas forças da 

economia, situadas na cidade e na indústria), ou motivos políticos sediados no regionalismo (a 

política do café com leite) desalojado do poder pela revolução vitoriosa [...]”. 

Azevedo (1933, p.274 apud POLETTI, 2012, p. 17) chama a atenção para os membros da 

Constituinte, assim como transcreve algumas passagens das atas que documentavam os trabalhos. 

Dentre as mais marcantes encontra-se a seguinte: “O Sr. João Mangabeira salienta que todas as 

                                                 
10  Conforme destaca Polleti (2012, p. 9), as aspirações “liberais” da aliança eram de cunho político e que, mesmo 

assim, acabaram sendo transformadas num projeto socialdemocrático. 

11  Além da importância econômica, é necessário ressaltar que os interesses cafeeiros ainda eram muito bem 

estruturados, em termos de representatividade. Tal afirmativa é tão verdadeira que Poletti (2012, p. 33) explica que o 

anteprojeto da Constituinte de 1933 era revolucionário, mas foi aos poucos sofrendo alterações importantes devido à 

importância das influências da República Velha. 

12  Ou, nas palavras de Poletti (2012, p. 13), “[No anteprojeto da Constituinte de 1933] Os temas abordados indicavam 

fórmulas novas e colocações não ortodoxas.”. Ainda, “Falava-se, na época, em República Velha e República Nova. 

Para que a República Nova se efetivasse, era preciso uma Constituição fiel aos novos tempos, capaz de ser a síntese 

das aspirações nacionais.” (POLETTI, 2012, p. 11). 



Constituições modernas têm como orientação acabar com as desigualdades sociais. Se a 

Constituição brasileira não marchar na mesma direção, deixará de ser revolucionária para se tornar 

reacionária”. 

Portanto, era de se esperar que a Carta Magna que viria a ser promulgada em 1934 nada 

tinha de liberal, dado que foi construída tendo como sustentáculo a Constituição de Weimar, de 

1919, que 

 
“[...] institucionalizara a social-democracia, procurando conciliar a liberdade individual 

com a necessidade de um Estado, cuja função não ficaria restrita à produção das normas 

jurídicas, mas estenderia a sua atuação de maneira que se transformasse num Estado não 

meramente de direito, mas também um estado político e administrativo.” (POLETTI, 2012, 

p. 11). 

 

Esta necessidade da presença estatal intervencionista nas diversas esferas da vida social 

demonstra, então, que a Revolução de 1930 já trazia consigo a ideia de que o liberalismo, em todo 

seu espectro filosófico, não seria capaz de atender aos interesses econômicos, políticos e sociais 

heterogêneos que surgiram nos quarenta anos de vigência da Constituição de 1891, conforme a 

seguinte passagem de Mangabeira (1934, p. 13 apud POLETTI, 2012, p. 18). 

 
“No movimento de 1930, no Brasil, havia uma variação grande de tendências, ‘em cujo 

leito desaguavam correntes partidas de pontos opostos, em cujo bojo se abrigavam os 

interesses mais antagônicos, em cujas fileiras se atropelavam idéias mais adversas numa 

escala cromática, que se distendia do vermelho das reivindicações marxistas ao negro da 

reação clerical’.”. 

 

Desse modo, a crise de 1929 veio referendar este diagnóstico e contribuir para a mudança na 

orientação da política econômica, deixando de atender exclusivamente aos interesses dos 

cafeicultores para dar voz às demandas das novas frações de classe. Tanto é que o anteprojeto 

estabelecia “[...] amplas garantias sociais e preconizava socialização das empresas; [...] tratava da 

liberdade sindical e da expropriação do latifúndio, da assistência aos pobres e do salário mínimo 

[...]” (POLETTI, 2012, p. 18). 

Mas nem mesmo este caráter revolucionário e todos os avanços na questão social foram 

capazes de impedir, primeiro, que o anteprojeto da Constituinte de 1933 fosse modificado e, 

segundo, que um dos artigos da própria Constituição recém-aprovada
13

, fosse usado para o golpe 

que deu origem ao Estado Novo, em novembro de 1937. 

                                                 
13  “Art. 175 O Poder Legislativo, na imminencia de aggressão estrangeira, ou na emergência de insurreição armada, 

poderá autorizar o Presidente da Republica a declarar em estado de sitio qualquer parte do territorio nacional, 

observando-se o seguinte: 1) o estado de sitio não será decretado por mais de noventa dias, podendo ser prorrogado, 

no máximo, por egual prazo, de cada vez; 2) na vigencia do estado de sitio, só se admittem estas medidas de 

excepção: a) desterro para outros pontos do territorio nacional, ou determinação de permanência em certa 

localidade; b) detenção em edificio ou local não destinado a réus de crimes communs; c) censura de correspondencia 

de qualquer natureza, e das publicações em geral; d) suspensão da liberdade de reunião e de tribuna; e) busca e 

apprehensão em domicilio. §1º A nenhuma pessoa se imporá permanencia em logar deserto ou insalubre do 

territorio nacional, nem desterro para tal logar, ou para qualquer outro, distante mais de mil kilometros daquelle em 

que se achava ao ser attingida pela determinação. §2º Ninguém será, em virtude do estado de sitio, conservado em 

custodia, senão por necessidade da defesa nacional, em caso de aggressão estrangeira, ou por autoria ou 

cumplicidade de insurreição, ou fundados motivos de vir a participar nella. §3º Em todos os casos, as pessoas 

attingidas pelas medidas restrictivas da liberdade de locomoção devem ser, dentro de cinco dias, apresentadas pelas 

autoridades que decretaram as medidas, com a declaração summaria dos seus motivos, a juiz commissionado para 

esse fim, que as ouvirá, tomando-lhes, por escripto, as declarações. §4º As medidas restrictivas da liberdade de 

locomoção não attingem os membros da Camara dos Deputados, do Senado Federal, da Côrte Suprema, do Supremo 

Tribunal Militar, do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, do Tribunal de Contas, e, nos territorios das respectivas 

circumscripções, os Governadores e Secretarios de Estado, os membros das Assembléas Legislativas e os dos 

tribunaes superiores. §5º Não será obstada a circulação de livros, jornaes ou de quaesquer  publicações, desde que os 

seus autores ou editores os submettam á censura. §6º Não será censurada a publicação dos actos de qualquer dos 

poderes federaes, salvo os que respeitem as medidas de caracter militar. §7º Se não estiverem reunidos a Camara dos 

Deputados e o Senado Federal, poderá o estado de sitio ser decretado pelo Presidente da Republica, com 



Como destaca o responsável pela elaboração da Carta de 1937, Francisco Campos (1945 

apud PORTO, 2012, p.31), a finalidade da nova Lei Maior “[...] não poderia ser tão somente a de 

proteger a ordem política e social do País, mas também a de realizar uma grande obra 

administrativa, procurando resolver alguns problemas da mais transcendental importância para o 

País.” Ou seja, sob o pretexto de que existia uma ameaça comunista, solidificada com o documento 

conhecido como “Plano Cohen”, Vargas usou dos dispositivos do Art. 175 da Carta de 1934, além 

da reforma de 1935
14

, e decretou estado de guerra, outorgando a Constituição de 1937. 

Mas, como defende Campos (1945 apud PORTO, 2012, p. 36), isso não seria suficiente para 

dar os poderes que foram adquiridos por Vargas no período de vigência da Carta de 1937. Dentro 

desta última, ainda existia um artigo que possibilitava ao presidente, no estado de guerra, suspender 

a Constituição. Em outras palavras, isso permitiu o presidente “[...] suspender todo o regime 

constitucional e, portanto, o funcionamento dos demais poderes. [...] (abriu-se) ao presidente o 

ilimitado campo de discrição política, legislativa e administrativa”. Utilizando-se deste dispositivo, 

Vargas chefiou o país com plenos poderes durante oito anos. 

Com tal poder em mãos, Vargas não tardou em implementar medidas de política econômica 

que tinham o Estado à frente, se não realizando, ao menos liderando as iniciativas produtivas que 

viriam a contribuir para o processo de substituição das importações e, consequentemente, a 

industrialização. Em vista disso, a questão que surge e que será verificada na próxima seção é: 

existiram elementos nas Constituições de 1934 e 1937, comparadas à Carta de 1891, que 

evidenciam a intencionalidade industrializante, apoiando assim as ideias de Fonseca (2003), Bastos 

(2010) e Alvarenga Jr. e Mattos (2015), ao passo que contraria Furtado (2007) e sua tese da política 

econômica adotada de maneira inconsciente
15

 pelo governo brasileiro no período posterior à crise 

de 1929? 

 

3 – Uma análise das Constituições de 1934 e 1937 em comparação à de 1891 sob o aspecto da 

intencionalidade industrializante no Brasil 

 

                                                                                                                                                                  
acquiescencia previa da Secção Permanente do Senado Federal. Nesse caso se reunirão aquelles trinta dias depois, 

independentemente de convocação. §8º Aberta a sessão legislativa, o Presidente da República relatará, em 

mensagem especial, os motivos determinantes do estado de sitio, e justificará as medidas que tenha adoptado, 

apresentando as declarações exigidas pelo §3º e mais documentos necessarios. O Poder Legislativo passará, em 

seguida, a deliberar sobre o decreto expedido, revogando-o, ou não, podendo tambem apreciar, desde logo, as 

providencias trazidas ao seu conhecimento, e autorizar a prorogação do estado de sitio, nos termos do n. 1 deste 

artigo. §9º Proceder-se-á na conformidade dos paragraphos precedentes, quando se haja de prorogar o estado de 

sitio. §10 Decretado este, o Presidente da Republica designará, por acto publicado officialmente, um ou mais 

magistrados para os fins do §3º, assim como as autoridades que tenham de exercer as medidas de excepção, e 

estabelecerá as normas necessárias para a regularidade destas. §11 Expirado o estado de sitio, cessam, desde logo, 

todos os seus effeitos. §12 As medidas applicadas na vigencia do estado de sitio logo que elle termine, serão 

relatadas pelo Presidente da Republica, em mensagem á Camara dos Deputados, com as declarações prestadas pelas 

pessoas detidas e mais documentos necessarios para que ella as aprecie. §13 O Presidente da Republica e demais 

autoridades serão responsabilisados, civil e criminalmente, pelos abusos que commetterem. §14 A inobservancia de 

qualquer das prescripções deste artigo tornará illegal a coacção, e permittirá aos pacientes recorrerem ao Poder 

Judiciario. §15 Uma lei especial regulará o estado de sitio em caso de guerra, ou de emergencia de guerra.” 

(BRASIL, 1890 apud POLETTI, 2012, p. 144-145).” 

14  A reforma de 1935, segundo Campos (1945 apud PORTO, 2012, p. 35), criou o estado de guerra e, portanto, deu 

toda a base para o golpe de 1937, dado que nesse estado é necessário o uso das forças armadas. 

15  Em seus argumentos, Fonseca (2003, p. 139-140) levanta um ponto que demonstra a razão pela qual Celso Furtado, 

ao longo de suas obras, continua defendendo a não intencionalidade da política econômica do período, mas, em 

todas elas, o fazia de modo não convincente. Segundo ele, ao elaborar a tese do “deslocamento do centro dinâmico”, 

Furtado já assinalava que as decisões daquele período eram intencionais, pois refletiam a mudança de decisões para 

o âmbito interno, decisões essas baseadas em demandas de classes sociais “modernas” e que não poderiam expressar 

mudanças ideológicas da antiga classe dominante, pois além de ser um contrassenso, esbarrava no fato de que as 

medidas adotadas abriram espaço para a industrialização. Portanto, ao afirmar que a industrialização foi um 

“subproduto” da política de defesa dos interesses do café, Furtado chocava-se “[...] frontalmente com a própria 

relevância que pretende ressaltar no deslocamento do ‘centro dinâmico da economia’, contrariando sua própria 

percepção quanto ao vulto e a profundidade das transformações.”. 



Na tentativa de demonstrar evidências dessa intencionalidade industrializante, 

primeiramente, foi feita uma análise das determinações constitucionais no que se refere à origem 

das receitas dos entes da federação, ou seja, União, Estados e Municípios. O Quadro 1, incluído nos 

Anexos, apresenta uma síntese do que ficou determinado a este tema em cada Constituição 

analisada. 

Quando comparadas as fontes de receitas da União, na primeira coluna, é possível observar 

que o imposto de importação foi o único que esteve presente nas três Cartas. Aliás, como afirmam 

Alvarenga Jr. & Mattos (2015), esta era a principal fonte de receita do governo federal e, quando da 

ocorrência de uma desvalorização frente à crises, a arrecadação era diminuída sensivelmente. 

Levando este fato em consideração e atentando para a questão de que a União só tinha como 

fonte de receita mais três tributos
16

, fica clara a importância de a Carta de 1934 ter ampliado o 

número de tributos (mantidas integralmente em 1937), assim como o conteúdo tributado. Em ambas 

as Cartas da década de 30 há determinação de tributação sobre consumo de mercadorias, renda e 

proventos de qualquer natureza e a transferência de fundos para o exterior, inexistentes em 1891. 

Tais mudanças incitam duas questões interessantes. A primeira relacionada à tributação do 

consumo. Levando em conta o desenvolvimento industrial que já vinha ocorrendo desde a década 

de 1920, não seria possível esperar que os formuladores do anteprojeto da Constituinte de 1933 

tivessem em mente a importância, em termos de volume arrecadado, que o consumo de mercadorias 

poderia imprimir? Segundo, no tocante à tributação da remessa de recursos para o exterior, não 

seria viável supor que o cenário de fuga de capitais do início da década teria suscitado aos 

constituintes a importância de se controlar o fluxo de reservas? Sendo este o caso, com qual 

finalidade? 

É possível, ainda questionar se a necessidade de se ampliar o volume de arrecadação estaria 

coincidindo com a urgência do governo federal em levantar fundos para dar continuidade ao 

programa de crédito instaurado após o esgotamento de fontes externas, pois era permitido ao Poder 

Legislativo abrir créditos suplementares, mas não de modo ilimitado
17

. 

Com relação aos impostos cobrados a nível estadual, a Constituição de 1891 determinava 

exclusividade dos Estados na arrecadação de impostos sobre indústrias e profissões. Contudo, 

também possibilitava a cobrança de imposto cumulativo por parte dos Municípios sobre indústrias e 

profissões. Nas palavras de Baleeiro (2012, p. 32) “[estes] contribuintes pagavam esse imposto ao 

Estado e aos Municípios.”. Essa possibilidade não aparece nas Cartas de 34 e 37, nas quais os 

Municípios poderiam apropriar metade do valor arrecadado, indicando benefício ao setor industrial. 

Em comum, ainda em nível estadual, as três Cartas apresentavam a tributação sobre 

propriedade territorial rural, dado que a arrecadação sobre propriedade urbana ficou a cargo dos 

Municípios a partir de 34; transmissão de propriedade (“causa mortis” e inter-vivos); exportação de 

mercadorias produzidas dentro do próprio território; além, obviamente, da tributação sobre 

indústrias e profissões. 

As novidades, na arrecadação de nível estadual, da Constituição de 1934, ficaram por conta 

das vendas e consignações efetuadas por comerciantes e industriais; atos emanados do governo e os 

negócios de sua economia; a tributação sobre o consumo de combustíveis de motor de explosão; e, 

o mais importante, o veto de bitributação, sendo sempre dada prioridade aos tributos de ordem 

federal. Vale destacar, ainda, a impossibilidade estabelecida na Carta de 1937 quanto aos impostos 

interestaduais e intermunicipais sobre transporte de mercadorias. 

Por fim, no que diz respeito a questão tributária constitucional, as Cartas de 1934 e 1937 

permitiram aos municípios tributarem as licenças; as propriedades urbanas; as diversões públicas; e 

os serviços municipais. 

As considerações a serem feitas a respeito do conteúdo pertinente às tributações estadual e 

municipal são as seguintes: apesar da possibilidade assistida a estes entes da federação em 

conseguir recursos para gerir suas atividades, ainda assim os artigos constitucionais permitiam a 

                                                 
16  Impostos sobre entrada, saída e permanência de navios; taxa de selo; e taxa de correios e telégrafos federais. 

(BRASIL, 1890 apud BALEEIRO, 2012, p. 66). 

17  “Art. 50 [...] §3º e §4º”. (BRASIL, 1934 apud POLETTI, 2012, p. 110-111). 



intervenção federal no caso de problemas financeiros daqueles. Além disso, a “autonomia” 

financeira concedida aos entes federativos não significou, todavia, maior liberdade política. 

As decisões, principalmente as econômicas, foram sendo cada vez mais centralizadas no 

governo federal (com o ápice a partir de 1937), sendo que, no primeiro momento (1934), é possível 

interpretar o movimento como um reforço à aliança estabelecida com os demais interesses nacionais 

(lembrando que, inicialmente, a candidatura de Vargas foi apoiada por mais dois Estados), dentre 

eles os industriais, que pararam de ser tributados duplamente. Assim, o sentido destas medidas foi 

inverso àquele estabelecido na Constituição de 1891, que buscava estabelecer de uma espécie de 

ultrafederalismo (que não se efetivou), nas palavras de Poletti (2012, p. 19). 

Apesar destas evidencias, é possível afirmar que tais elementos não constituem pontos que 

indiquem a intencionalidade industrializante do governo na década de 1930. Desse modo, são 

necessárias mais algumas considerações. A primeira delas diz respeito ao fato de que, na Carta de 

1891, cabia ao Congresso legislar (regular) o comércio externo e interno. Considerando-se que, 

como demonstrado na primeira sessão, que a maioria do Legislativo era composta por Republicanos 

que defendiam os interesses das oligarquias agrárias, é de se esperar que as políticas econômicas 

empreendidas no período fossem voltadas para atender a tais interesses. 

Entrementes, a Carta de 1934, em seu artigo quinto, apresenta as atividades de competências 

da União (não existente na Carta de 1891), dentre as quais: 

 
“Art. 5 Compete privativamente á União: [...] VIII, explorar ou dar em concessão os 

serviços de telegraphos, radio-communicação e navegação aerea, inclusive as installações 

de pouso, bem como as vias-ferreas que liguem directamente portos maritimos a fronteiras 

nacionaes ou transponham os limites de um Estado; IX, estabelecer o plano nacional de 

viação ferrea e o de estradas de rodagem, e regulamentar o trafego rodoviario interestadual 

[...] XIX, legislar sobre: [...] i) commercio exterior e interestadual, instituições de credito; 

cambio e transferência de valores para fóra do paiz; normas geraes sobre o trabalho, a 

producção e o consumo, podendo estabelecer limitacções exigidas pelo bem publico; j) 

bens do dominio federal, riquezas do sub-solo, mineração, metallurgia, aguas, energia 

hydro-electrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração;” (BRASIL, 1934 apud 

POLETTI, 2015, p. 95-97) 

 

Como é possível observar, os itens VIII e IX apresentam termos como explorar (a própria 

União) e estabelecer plano nacional, que demonstram bem o caráter intervencionista que caberia à 

União. Quanto ao item XIX, de maior importância para o aspecto industrial, foi passado à União o 

poder de legislar sobre temas como o comércio exterior e interestadual, instituições de crédito, 

cambio e remessa de valores para o exterior, normas sobre o trabalho, produção e consumo, além 

das riquezas do subsolo e, em destaque, a metalurgia. 

E qual a importância de a União poder legislar sobre tais pontos para com a intencionalidade 

industrializante? Primeiro, considerando o conjunto de forças que levaram Vargas ao poder, é 

possível entender que os interesses não estariam mais concentrados nas mãos da oligarquia cafeeira 

– tanto é que a “União” ao invés do “Legislativo” seria o ente responsável por legislar. 

Soma-se a isso o fato de que a Constituição de 1891 não trazia nenhum artigo ou parágrafo 

referente às práticas trabalhistas, ao passo que a Carta de 1934 é impetrada de vários artigos que 

tratam do tema
18

, assim como a Constituição de 1937. Levando em conta a Revolução de 1930 e os 

novos interesses que passaram a ser representados, a criação de direitos trabalhistas constitucionais 

tratou de apaziguar possíveis revindicações operárias ao mesmo tempo em que demonstrou a 

mentalidade da equipe de Vargas em perceber o movimento migratório que ocorria do campo para a 

cidade, concentrando trabalhadores nas cidades, futuros trabalhadores industriais. 

Ainda quanto às relações do trabalho, a Carta de 1934, em seu artigo vigésimo terceiro, 

inovou ao estabelecer que a Câmara dos Deputados, além dos representantes habituais, seria 

composta por membros de quatro organizações profissionais: lavoura e pecuária, indústria, 

comercio e transportes e, por fim, profissões liberais e funcionários públicos. 

                                                 
18  Artigos 120 a 137. (BRASIL, 1934 apud POLETTI, 2012, p. 134-136) 



Tais constatações reforçam o argumento de Fonseca (2003, p. 146) que afirma ser “[...] na 

área do trabalho que ocorrem mudanças institucionais mais significativas, e estas evidenciam 

claramente seus vínculos com um projeto de industrialização, um rompimento com a visão de 

mundo agrarista até então dominante, fazendo emergir novas crenças, valores, símbolos e padrões 

de comportamento.”. 

O modo privativo de legislar acerca do comércio externo e interno, além do crédito, câmbio 

e remessa de divisas, é de fundamental importância se pensado dentro do contexto da Revolução de 

1930. Ora, o modo de tratar o câmbio, intrinsecamente ligado ao fluxo de reservas, contribuiria na 

capacidade de importar máquinas e equipamentos. O crédito, como ressaltado anteriormente, seria 

usado para manter a unidade política, como foi feito no Rio Grande do Sul através do BERGS, ao 

conciliar as demandas heterogêneas, além de a “[...] política creditícia estar voltada diretamente à 

indústria [...]” (FONSECA, 2003, p. 142). Por fim, e não menos importante, a capacidade de manter 

viável a relação comercial com exterior, tanto para a venda de produtos como para a aquisição de 

máquinas e equipamentos, seria de fundamental importância para o setor industrial. 

Mas as evidências não acabam aí. Como destaca Fonseca (2003, p. 143), em discurso 

proferido em 1930, Vargas afirmou: “Nenhum outro dos problemas que dizem respeito ao 

desenvolvimento econômico do país sobreleva em importância ao da exploração das nossas jazidas 

minerais.”. Pois bem, eis que no artigo citado anteriormente, à União caberia legislar sobre bens de 

seu domínio, como riquezas do subsolo, mineração águas, energia hidroelétrica, etc., todos em 

consonância com o discurso de Vargas, além de existir um artigo
19

, que trata da concessão da 

exploração desses bens federais, dando exclusividade para brasileiros ou empresas organizadas no 

Brasil e, ainda, permite a intervenção estatal ou federal na administração de empresas do ramo 

quando entenderem necessário. 

Contudo, foi destacada a palavra metallurgia. Mesmo avaliando sua etimologia
20

, o termo 

faz referência à extração e transformação dos metais, o que indica preocupação dos criadores do 

anteprojeto da Constituinte de 1933 em tratar da indústria de base, posteriormente levado a cabo por 

Vargas na investida a favor da criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
21

. 

Cumpre destacar, ainda, a existência do Título IV – Da Ordem Econômica e Social, que, de 

certo modo, resume as principais filosofias que estão por trás da Constituição de 1934, como a 

proteção ao trabalhador e o amparo estatal as causas sociais. Mas o modo como se desenvolvem os 

aspectos pertinentes às relações trabalhistas é que, mais uma vez, merecem destaque. A seguinte 

passagem de Fonseca (2003, p. 145), ilustra bem esse fato: 

 

                                                 
19  “Art. 119. O aproveitamento industrial das minas e das jazidas mineraes, bem como das aguas e da energia 

hydraulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na fórma da lei. §1º As 

autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil, 

resalvada ao proprietario preferencia na exploração ou coparticipação nos lucros. §2º O aproveitamento de energia 

hydraulica, de potencia reduzida e para uso exclusivo do proprietario, independe de autorização ou concessão. §3º 

Satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre as quaes a de possuírem os necessarios serviços technicos e 

administrativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos respectivos territorios, a attribuição constante deste artigo. 

§4º A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas mineraes e quédas dagua ou outras fontes de 

energia hydraulica, julgadas basicas ou essenciaes á defesa economica ou militar do paiz. §5º A União, nos casos 

prescriptos em lei e tendo em vista o interesse da collectividade, auxiliará os Estados no estudo e apparelhamento 

das estancias minero- -medicinaes ou thermo-medicinaes. §6º Não dependem de concessão ou autorização o 

aproveitamento das quedas dagua já utilizadas industrialmente na data desta Constituição, e, sob esta mesma resalva, 

a exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente suspensa.” (BRASIL, 1934 apud POLETTI, 2012, p. 

133-134). 

20  Segundo o dicionário eletrônico Houaiss (2001): “metal + -urgia, pelo fr. métallurgie (1666) 'id.', de métal + -urgie, 

lat. -urgia, gr. *-ourgía, de érgon 'ação, obra, trabalho', por intermédio do gr. mellourgós,ós,ón 'que trabalha na 

mina'; no W registra-se um lat.cien. metallurgia, calcado no v.gr. metallourgéó 'explorar uma mina'; ver metal(i/o)- 

e -urgia; f.hist. 1789 metallurgia”. 

21  Nos mesmos moldes da análise da palavra metalurgia, eis que o dicionário eletrônico Houaiss (2001) caracteriza 

siderurgia: “conjunto dos conhecimentos teóricos e práticos empr. na produção, fundição e preparação do ferro e do 

aço; metalurgia do ferro e do aço.”. 



“O fato de a indústria não poder ser considerada mero “subproduto” da defesa dos 

interesses do café pode em boa parte ser evidenciado pela forma com que o governo passou 

a envolver-se nas políticas relativas ao trabalho, considerando como questão de estado sua 

regulamentação, reconhecendo os conflitos como “de classe”, criando instituições para 

mediá-los, bem como para educar e preparar mão de obra para as atividades produtivas, não 

só rurais como urbanas — o comércio e a indústria.”. 

 

O Título V – Da Família, da Educação e da Cultura – dão conta das instituições criadas para 

mediar os conflitos de classe, educando e preparando a mão de obra para as atividades produtivas, 

rurais e urbanas, assim como assinalado pelo autor. 

Por fim, no que diz respeito à Carta de 1934, é preciso tratar de dois artigos referentes às 

disposições transitórias. O primeiro deles é o artigo sexto, parágrafo terceiro
22

. Ali fica evidente que 

a tese de Furtado (2007) de que a manutenção da renda interna foi mantida exclusivamente com o 

uso de política creditícia estava incompleta, como apontou Peláez (1971), dada a necessidade de 

manutenção da taxa de exportação para saldar dívidas adquiridas em períodos anteriores. 

O segundo artigo de destaque nas disposições transitórias, é aqui redigido na íntegra: “Art. 

16 Será immediatamente elaborado um plano de reconstrução econômica nacional.” (BRASIL, 

1934 apud POLETTI, 2012, p. 151). Ora, a economia brasileira, nesse período, foi reconstruída 

através do chute inicial da industrialização por substituição das importações, não seriam mais que 

intencionais as atitudes políticas e econômicas levadas a cabo pelo governo da época? 

Com relação a Carta outorgada em 1937, cumpre destacar que alguns pontos foram 

mantidos, outros pouco modificados e, alguns, introduzidos. Um exemplo do último caso foi o 

Conselho de Economia Nacional
23

. Como salienta Bielschowsky (1996, p. 254-255), tal Conselho 

foi, de fato, inexistente, sendo suas funções assumidas pelo Conselho Federal de Comércio Exterior. 

Mas, ainda assim, e por terem sido efetivamente realizadas tais funções em órgão de outra 

nomenclatura, importante destaca-las, assim como demonstrar a magnitude que este órgão assumiu 

para a questão da indústria. 

Presumindo que após a promulgação da Carta de 34 tenha sido implementado o plano de 

reconstrução econômica, na época de outorga da Constituição de 37, o referido deveria estar em 

andamento. Como aludido anteriormente, sendo esse suposto plano a industrialização por 

substituição das importações, então a existência de um órgão que tinha por prerrogativa centralizar 

as questões referentes aos interesses econômicos da nação teria a capacidade e, no caso do apoio 

presidencial, razão para aprofundar o referido modelo. 

A pergunta que surge é: como? Para fazer a ligação é preciso, antes, citar o centésimo 

trigésimo quinto artigo, referente ao título da Ordem Econômica, que assim especificava: 

 
“Art. 135 Na iniciativa individual, no poder de creação, de organização e de invenção do 

individuo, exercido nos limites do bem publico, funda-se a riqueza e a prosperidade 

nacional. A intervenção do Estado no dominio economico só se legitima para supprir as 

deficiencias da iniciativa individual e coordenar os factores da producção, de maneira a 

evitar ou resolver os seus conflictos e introduzir no jogo das competições individuaes o 

pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no dominio 

economico poderá ser mediata e immediata, revestindo a forma do controle, do estimulo ou 

da gestão directa.” (PORTO, 2012, p. 85). 
 

Esse artigo deixa bem claro que, a esta altura, a questão do liberalismo no Brasil estava 

superada. O Estado interviria no domínio econômico sempre que necessário. Como explicado por 

Bielschowsky (1996, p. 252), já estava em andamento a ideia de que “[...] a industrialização só é 

                                                 
22  “Art. 6º [...] §3º As taxas sobre exportação, instituidas para a defesa de productos agricolas, continuarão a ser 

arrecadadas, até que se liquidem os encargos a que ellas sirvam de garantia, respeitados os compromissos 

decorrentes de convenios entre os Estados interessados, em que a importancia da arrecadação possa, no todo ou em 

parte, ter outra applicação; e serão reduzidas, logo que se solvam os debitos em moeda nacional, a tanto quanto baste 

para o serviço de juros e amortização dos emprestimos contrahidos em moeda estrangeira.” (BRASIL, 1934 apud 

POLETTI, 2012, p. 149-150). 

23  Compõem a parte referente ao Conselho da Economia Nacional os artigos 57 a 63. (PORTO, 2012, p. 68-69). 



viável através de um apoio estatal que vá além do planejamento e do controle sobre os recursos 

naturais, passando a incluir também investimentos diretos em transportes, mineração, energia e 

indústria de base.” O agente responsável por dar andamento a esta ideia, como fica claro no artigo 

anterior, seria o Estado. 

Em sendo assim, então o Estado seria o responsável por conduzir o processo de 

industrialização. Qualquer medida adotada na qual o Estado estivesse liderando, estaria baseada 

nesta ideia. E nesse ponto é que está a importância do Conselho da Economia Nacional para a 

continuidade do processo de industrialização. Eram funções constitucionais do referido órgão: 

 
“Art. 61 São attribuições do Conselho da Economia Nacional: a) promover a organização 

corporativa da economia nacional; b) estabelecer normas relativas á assistencia prestada 

pelas associações, syndicatos ou institutos; c) editar normas reguladoras dos contractos 

collectivos de trabalho entre os syndicatos da mesma categoria da producção ou entre 

associações representativas de duas ou mais categorias; d) emittir parecer sobre todos os 

projectos, de iniciativa do Governo ou de qualquer das Camaras, que interessem 

directamente á producção nacional; e) organizar, por iniciativa propria ou proposta do 

Governo, inqueritos sobre as condições do trabalho, da agricultura, da industria, do 

commercio, dos transportes e do credito, com o fim de incrementar, coordenar e aperfeiçoar 

a producção nacional; f) preparar as bases para a fundação de institutos de pesquizas que, 

attendendo á diversidade das condições economicas, geographicas e sociaes do Paiz, 

tenham por objecto: I – racionalisar a organização e administração da agricultura e da 

industria; II – estudar os problemas do credito, da distribuição e da venda, e os relativos á 

organização do trabalho; g) emittir parecer sobre todas as questões relativas á organização e 

reconhecimento dos syndicatos ou associações profissionaes; h) propôr ao Governo a 

creação de corporações de categoria.” (PORTO, 2012, p. 69). 

 

Como pode ser observado no artigo supracitado, em termos de economia, nada passaria 

despercebido pelo Conselho, nem mesmo as vontades do Presidente, imbuído de todo poder que a 

Constituição lhe proporcionara. Por exemplo, todos os decretos-lei por ele emitidos durante os 

períodos de recesso parlamentar deveriam passar pelo crivo do referido Conselho, conforme 

estipulava o parágrafo único do artigo décimo terceiro. Do mesmo modo, o Conselho deveria emitir 

pareceres consultivos à matérias tratadas no Poder Legislativo, em conformidade com o artigo 

trigésimo oitavo, assim como estipulava o artigo sexagésimo quinto que os projetos de lei referentes 

à economia nacional deveriam ser apreciados pelo Órgão. 

Em outras palavras, criou-se todo um ambiente institucional para que o processo de 

industrialização tivesse continuidade, liderado pelo Estado, que agora teria poder e instrumentos 

suficientes para fazer valer a prerrogativa de que a industrialização era o caminho a ser percorrido 

para alcançar o progresso econômico – termo esse associado à indústria, nessa época. (FONSECA, 

2003, p. 142). 

Mas o artigo que indica com maior clareza como, nessa época, a relação entre Estado e 

industrialização estava visceralmente ligada, é o seguinte: “Art. 140. A economia da producção será 

organisada em corporações, e estas, como entidades representativas das forças do trabalho nacional, 

collocadas sob a assistencia e a protecção do Estado, são orgãos destes e exercem funcções 

delegadas de poder publico.” (PORTO, 2012, p. 86). Ou seja, as corporações da economia de 

produção (leia-se indústrias) passariam a ser amparadas e, como em um projeto de escopo 

abrangente, fazer parte do Estado, exercendo funções a ele atreladas. Logo, a consciência 

industrializante não só estava explícita, como as medidas tomadas pelo governo em seu favor eram 

intencionais. 

Outros fatores ainda contribuíram para esse entendimento. Como expresso em Porto (2012, 

p. 60), o artigo décimo sexto
24

, por exemplo, especificava que competia privativamente à União 

                                                 
24  “Art. 16 Compete privativamente á União o poder de legislar sobre as seguintes materias: I – Os limites dos Estados 

entre si, os do Districto Federal e os do território nacional com as nações limitrophes; II – A defesa externa, 

comprehendidas a policia e segurança das fronteiras; III – A naturalisação, a entrada no territorio nacional e sahida 

desse territorio, a emigração e immigração, os passaportes, a expulsão de estrangeiros do território nacional e 

prohibição de permanencia ou de estada no mesmo, a extradição; IV – A producção, e o commercio de armas, 



legislar, dentre outros, os bens de domínio federal (aqueles mesmos da Constituição de 1934) e, 

agora, sobre os monopólios e estatização de indústrias. Ora, isso faz com que os pontos 

considerados estratégicos para a economia brasileira estivessem sempre passíveis de tomada pelo 

Estado, num claro sinal de estabelecimento de prioridades. Essa questão é reforçada pelo artigo 

centésimo quadragésimo quarto, que coloca a nacionalização de determinadas indústrias como 

questão de “defesa econômica”
25

. 

A questão do crédito, explicada anteriormente como sendo vital para a sobrevivência do 

pacto político que deu sustentação à Vargas no momento de sua ascensão, ganhou novo destaque na 

Carta de 1937. Em comparação com a Constituição de 1934, a Lei Maior outorgada, em seu artigo 

septuagésimo
26

, não mais impunha limites à concessão de créditos, fato esse que possibilitava a 

expansão creditícia, principalmente pelo uso de bancos estatais, conforme os interesses do Estado. 

Por fim, ainda cumprem ressaltar que, em convergência com os postulados da Constituição 

de 1934, a Carta de 1937 aprofundou as questões trabalhistas, detalhando ainda mais os pontos 

relacionados aos direitos dos trabalhadores, modos de mediação entre os conflitos de empregadores 

e empregados, além de declarar, no artigo centésimo trigésimo nono, a greve um recurso antissocial, 

indicativo claro de que o governo estaria disposto a manter sob controle qualquer ameaça de 

desordem, dado o pretexto utilizado na instauração do estado de guerra
27

. 

Portanto, o que se verificou com a Constituição outorgada em 1937 foi o aprofundamento de 

uma mentalidade industrializante, sendo característico desse período o fato de que o caminho 

escolhido para o progresso econômico deveria ser liderado pelo Estado, que agora estava imbuído 

de poder e instrumentos capazes de levar a cabo o projeto de desenvolvimento de industrialização 

por substituição das importações. 

 

Considerações Finais 

 

                                                                                                                                                                  
munições e explosivos; V – O bem estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança publicas, quando o exigir a 

necessidade de uma regulamentação uniforme; VI – As finanças federaes, as questões de moeda, de credito, de bolsa 

e de banco; VII – Commercio exterior e interestadual, cambio e transferencia de valores para fóra do paiz; VIII – Os 

monopolios ou estadisação de industrias; IX – Os pesos e medidas, os modelos, o titulo e a garantia dos metaes 

preciosos; X – Correios, telegraphos e radio-communicação; XI – As communicações e os transportes por via ferrea, 

via d’agua, via aérea ou estradas de rodagem, desde que tenham caracter internacional ou interestadual; XII – A 

navegação de cabotagem, só permittida esta, quanto a mercadorias, aos navios nacionaes; XIII – Alfandegas e 

entrepostos; a policia maritima, a portuaria e a das vias fluviaes; XIV – Os bens do dominio federal, minas, 

metallurgia, energia hydraulica, aguas, florestas, caça e pesca e sua exploração; XV – A unificação e 

estandardisação dos estabelecimentos e installações electricas, bem como as medidas de segurança a serem 

adoptadas nas industrias de producção de energia electrica; o regime das linhas para as correntes de alta tensão, 

quando as mesmas transponham os limites de um Estado; XVI – O direito civil, o direito commercial, o direito 

aereo, o direito operario, o direito penal e o direito processual; XVII – O regime de seguros e sua fiscalisação; XVIII 

– O regime dos theatros e cinematographos; XIX – As cooperativas e instituições destinadas a recolher e empregar a 

economia popular; XX – Direito de autor; imprensa; direito de associação, de reunião, de ir e vir; as questões de 

estado civil, inclusive o registro civil e as mudanças de nome; XXI – Os privilegios de invento, assim como a 

protecção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias; XXII – Divisão judiciária do Districto Federal 

e dos Territorios; XXIII – Materia eleitoral da União, dos Estados e dos Municipios; XXIV – Directrizes de 

educação nacional; XXV – Amnistia; XXVI – Organisação, instrucção, justiça e garantia das forças policiaes dos 

Estados e sua utilização como reserva do Exercito; XXVII – Normas fundamentaes da defesa e protecção da saude, 

especialmente da saude da creança.” (PORTO, 2012, p. 60-61). 

25  “Art. 144 A lei regulará a nacionalisação progressiva das minas, jazidas mineraes e quedas d’agua ou outras fontes 

de energia, assim como das industrias consideradas basicas ou essenciaes á defesa economica ou militar da Nação.” 

(PORTO, 2012, p. 87). 

26  “Art. 70 A lei orçamentaria não conterá dispositivo estranho á receita prevista e á despesa fixada para os serviços 

anteriormente creados, excluidas de tal prohibição: a) a autorização para a abertura de creditos supplementares e 

operações de credito por antecipação de receita; b) a applicação do saldo ou o modo de cobrir o deficit.” (PORTO, 

2012, p. 71). 
27  As questões trabalhistas são tratadas nos artigos 136 a 155. (PORTO, 2012, p. 85-88). 

 



Sem dúvidas, Formação Econômica do Brasil, é e continuará sendo referência para o 

entendimento de como se deu o andamento do processo de industrialização pela substituição das 

importações no Brasil, na década de 1930. Contudo, as teses de Furtado (2007) acerca de como 

ocorreu tal processo também são e continuarão sendo debatidas. O presente trabalho teve como 

intuito corroborar com o debate acerca da intencionalidade industrializante empreendida pelo 

governo Vargas na década de 1930. 

Para atingir tal objetivo foi necessário estipular um método que possibilitasse verificar a 

suposta intenção, dado que o uso da análise das políticas instrumentais, nos termos de Fonseca 

(2003), não é totalmente adequado para essa finalidade, apesar da importância em estudá-las. O 

emprego do conceito institucionalista de política econômica foi escolhido, pois abrange em seu 

amplo escopo o conjunto de leis e instituições jurídicas. 

Nesse sentido, o presente trabalho utilizou da ideia de que as Cartas Magnas de 1891, 1934 e 

1937 refletiam aspectos institucionais da sociedade e, portanto, guardavam estreita relação com a 

política econômica daqueles períodos. Logo, identificar aspectos de cunho econômico, levando em 

consideração o contexto histórico, faz passível de averiguação a intencionalidade, ou não, 

industrializante nas referidas Cartas. 

Ao realizar a análise dessas Cartas de modo comparativo, observou-se que a Revolução de 

1930, assim como o que ela significou para o país, faz toda diferença para entender essa 

intencionalidade. Primeiro porque mudou a relação de forças políticas que dominavam a cena 

nacional. Segundo porque essas forças buscavam conquistas de cunho econômico diferentes das 

verificas no período anterior. E, não menos importante, a crise de 1929 havia consolidado o fato de 

que o liberalismo econômico, no Brasil, não permitiria o avanço nas demandas destas novas classes. 

Levando esse ponto em consideração, a análise comparada das Constituições demonstrou 

que ocorreu intencionalidade industrializante por parte do governo Vargas durante a década de 

1930. A mudança radical da Carta de 1891, de caráter liberal, para a Carta de 1934, embasada em 

ideias sociais-democratas, não seria suficiente para demonstrar essa consciência, mas serviu para 

demonstrar que ocorreu sim uma ruptura com a classe cafeeira, levando-se em conta a importância 

do produto para a economia brasileira. 

A verificação mais apurada das Leis Maiores demonstrou que as transformações pelas quais 

passou a sociedade brasileira nos quarenta anos de vigência da Constituição de 1891 foram 

incorporadas e, existindo um surto industrial já na década de 1920, este não passou despercebido. 

Os artigos destinados ao tratamento das relações trabalhistas deixaram claro esse teor. 

Do mesmo modo que o estudo das questões referentes à tributação federal, estadual e 

municipal manifestou também esse movimento de transformação: em 1891, a ultrafederalização era 

esperada, ao passo que em 1934 houve grande centralização, mediada pela necessidade de se manter 

o apoio das frações de classe que contribuíram para a ascensão de Vargas em 1930. Esse último, 

aliás, usou da mesma estratégia empreendida em 1928, quando presidente do Rio Grande do Sul, 

para dar unidade política: expansão creditícia aos setores demandantes. 

À medida que se avançou na análise dos artigos da Carta de 1934 foi ficando mais evidente 

que a ideia de que a industrialização não somente era necessária, como já vinha sendo feita e 

deveria continuar sendo realizada de modo intencional. A nacionalização de indústrias, assim como 

a concessão das maiores riquezas nacionais a empresas constituídas no país, além do caráter 

patriótico indicavam as prioridades a serem estabelecidas. O destaque, nesse ponto, ficou para as 

indústrias de base, tratadas no âmbito da metalurgia. 

Mas o ápice dessa consciência, e que deu respaldo para o entendimento de que essa política 

econômica (institucionalmente falando) teve, de fato, intencionalidade industrializante, foi o artigo 

décimo sexto das disposições transitórias, que estabeleceu, de imediato, a criação de um plano de 

reconstrução da economia. Como é sabido, foi a indústria que “reconstruiu” a economia brasileira 

na década de 1930 e posteriores. Logo, o “plano” não poderia ser outro que não o de industrializar o 

país. 

Esse aspecto deve ser levado em consideração na passagem da Carta promulgada em 1934 

para àquela outorgada em 1937. O pretexto de uma ameaça comunista, resumida no Plano Cohen, 



talvez escondesse muito mais do que a vontade pessoal de Vargas em não realizar as eleições 

previstas para janeiro de 1938. O continuísmo poderia também estar atrelado ao referido “plano de 

reconstrução”, dado que a esta altura o governo, no mínimo, já tinha consciência de que a 

intencionalidade industrializante vingara e não poderia sofrer retrocesso. 

Assim, a Carta de 1937 foi a que conteve, de modo explícito, os elementos que caracterizam 

a intencionalidade industrializante, principalmente quando atrelada à necessidade de o processo de 

industrialização ser liderado pelo Estado. Os artigos 135, 140 e a elaboração do Conselho da 

Economia Nacional (cujas funções foram de fato exercidas pelo Conselho Federal de Comércio 

Exterior), mostraram, em conjunto, que a centralização das decisões econômicas em prol do 

objetivo maior não dariam margens para interrupções. 

Somou-se a isso todo o poder que foi concebido ao presidente Vargas pela Carta de 1937, 

além dos instrumentos econômicos criados no período, em consonância com a mentalidade 

industrializante já infiltrada no pensamento da sociedade brasileira da época, e tiveram-se então 

todos os ingredientes necessários para fazer daquele momento o desenvolvimento do embrião da 

década de 1920. 

Portanto, sem esgotar o tema, o presente trabalho concorda com as ideias de Fonseca (2003), 

Bastos (2010) e Alvarenga Jr. & Mattos (2015) de que, na década de 1930, as medidas de política 

econômica (no sentido institucional) adotadas pelo governo Vargas tiveram a intencionalidade 

industrializante, diferente da tese defendida por Furtado (2007) de que o ocorrido foi não 

intencional. 
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ANEXOS 
 
Constituição Receitas Federais Receitas Estaduais Receitas Municipais 

1891 

Art. 7º É da competencia exclusiva da União decretar: 1º 

Impostos sobre a importação de procedencia estrangeira; 2º 

Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo livre o 

commercio de cabotagem ás mercadorias nacionaes, bem 

como ás estrangeiras que já tenham pago imposto de 

importação; 3º Taxas de sello, salvo a restricção do art. 9º, 

§1º, n. 1; 4º Taxas dos correios e telegraphos federaes; §1º 

Tambem compete privativamente á União: 1º A instituição 

de bancos emissores; 2º A creação e manutenção de 

alfandegas. §2º Os impostos decretados pela União devem 

ser uniformes para todos os Estados. §3º As leis da União, 

os actos e as sentenças de suas autoridades serão 

executados em todo o paiz por funccionarios federaes, 

podendo todavia e execução das primeiras ser confiada aos 

governos dos Estados, mediante annuencia destes. 

Art. 9º E’ da competencia exclusiva dos Estados decretar impostos: 

1º Sobre a exportação de mercadorias de sua propria producção; 2º 

Sobre immoveis ruraes e urbanos; 3º Sobre transmissão de 

propriedade; 4º Sobre industrias e profissões. §1º Tambem compete 

exclusivamente aos Estados decretar: 1º Taxas de sello quanto aos 

actos emanados de seus respectivos governos e negocios de sua 

economia; 2º Contribuições concernentes aos seus telegraphos e 

correios. §2º E’ isenta de impostos, no Estado por onde se exportar, a 

producção dos outros Estados. §3º Só é licito a um Estado tributar a 

importação de mercadorias estrangeiras quando destinadas ao 

consumo no seu territorio, revertendo, porém, o producto do imposto 

para o Thesouro Federal. §4º Fica salvo aos Estados o direito de 

estabelecerem linhas telegraphicas entre os diversos pontos de seus 

territorios, e entre estes e os de outros Estados que se não acharem 

servidos por linhas federaes, podendo a União desaproprial-as, 

quando fôr de interesse geral. 

- 

Art. 12. Além das fontes de receita discriminadas nos arts. 7º e 9º, é licito á União, como aos Estados, cumulativamente, ou não, 

crear outras quaesquer, não contravindo o disposto nos arts. 7º, 9º e 11 n. 1. 

1934 

Art. 6º Compete tambem, privativamente, á União: I, 

decretar impostos: a) sobre a importação de mercadorias 

de procedencia estrangeira; b) de consumo de quaesquer 

mercadorias, excepto os combustiveis de motor de 

explosão; c) de renda e proventos de qualquer natureza, 

exceptuada a renda cedular de immoveis; d) de 

transferencia de fundos para o exterior; e) sobre actos 

emanados do seu governo, negocios da sua economia e 

instrumentos de contractos ou actos regulados por lei 

federal; f) nos Territorios, ainda, os que a Constituição 

attribue aos Estados; II, cobrar taxas telegraphicas, postaes 

e de outros serviços federaes; de entrada, sahida e estadia 

de navios e aeronaves, sendo livre o commercio de 

cabotagem ás mercadorias nacionaes, e ás estrangeiras que 

já tenham pago imposto de importação. 

Art. 8º Tambem compete privativamente aos Estados: I, decretar 

impostos sobre: a) propriedade territorial, excepto a urbana; b) 

transmissão de propriedade causa mortis; c) transmissão de 

propriedade immobiliaria inter vivos, inclusive a sua incorporação 

ao capital da sociedade; d) consumo de combustiveis de motor de 

explosão; e) vendas e consignações effectuadas por commerciantes e 

productores, inclusive os industriaes, ficando isenta a primeira 

operação do pequeno productor, como tal definido na lei estadual; f) 

exportação das mercadorias de sua producção até o máximo de dez 

por cento ad valorem, vedados quaesquer addicionaes; g) industrias 

e profissões; h) actos emanados do seu governo e negocios da sua 

economia, ou regulados por lei estadual; II, cobrar taxas de serviços 

estaduaes. §1º O imposto de vendas será uniforme, sem distincção 

de procedencia, destino ou especie dos productos. §2º O imposto de 

industrias e profissões será lançado pelo Estado e arrecadado por 

este e pelo Municipio em partes iguaes. §3º Em casos excepcionaes, 

o Senado Federal poderá autorizar, por tempo determinado, o 

augmento do imposto de exportação, além do limite fixado na letra f 

do numero I. §4º O imposto sobre transmissão de bens corporeos, 

cabe ao Estado em cujo territorio se achem situados; e o de 

transmissão causa mortis de bens incorporeos, inclusive de titulos e 

creditos, ao Estado onde se tiver aberto a successão. Quando esta se 

haja aberto no exterior, será devido o imposto ao Estado em cujo 

territorio os valores da herança forem liquidados, ou transferidos aos 

Art. 8º [...] §2º O imposto de industrias e profissões será 

lançando pelo Estado e arrecadado por este e pelo 

Municipio em partes iguais. 

Art. 10 Compete concorrentemente á União e aos 

Estados: [...] VII, criar outros impostos, além dos que 

lhes são attribuidos privativamente. Paragrapho unico. A 

arrecadação dos impostos a que se refere o n. VII será 

feita pelos Estados, que entregarão, dentro do primeiro 

trimestre do exercicio seguinte, trinta por cento á União, 

e vinte por cento aos Municipios de onde tenham 

provindo. Se o Estado faltar ao pagamento das quotas 

devidas á União ou aos Municipios, o lançamento e 

arrecadação passarão a ser feitos pelo Governo Federal, 

que attibuirá, nesse caso, trinta por cento ao Estado e 

vinte por cento aos Municipios. 

Art. 13 [...] §2º Além daquelles de que participem, ex-vi 

dos artigos 8º, §2º, e 10, paragrapho unico, e dos que 

lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem aos 

Municipios: I, o imposto de licenças; II, os impostos 

predial e territorial urbano, cobrado o primeiro sob a 

fórma de decima ou cedula de renda; III, o imposto 

sobre diversões publicas; IV, o imposto cedular sobre a 

renda de immoveis ruraes; V, as taxas sobre serviços 

municipaes. §3º E’ facultado ao Estado a creação de um 



herdeiros. orgão de assistencia technica á administração municipal 

e fiscalização das suas finanças. §4º Tambem lhe é 

permittido intervir nos Municipios, afim de lhes 

regularizar as finanças, quando se verificar 

impontualidade nos serviços de emprestimos garantidos 

pelo Estado, ou falta de pagamento da sua divida 

fundada por dois annos consecutivos, observadas, 

naquillo em que forem applicaveis, as normas do art. 12. 

Art. 10 Compete concorrentemente á União e aos Estados: [...] VII, criar outros impostos, além dos que lhes são attribuidos 

privativamente. Paragrapho unico. A arrecadação dos impostos a que se refere o n. VII será feita pelos Estados, que entregarão, 

dentro do primeiro trimestre do exercicio seguinte, trinta por cento á União, e vinte por cento aos Municipios de onde tenham 

provindo. Se o Estado faltar ao pagamento das quotas devidas á União ou aos Municipios, o lançamento e arrecadação passarão a 

ser feitos pelo Governo Federal, que attibuirá, nesse caso, trinta por cento ao Estado e vinte por cento aos Municipios. 

Art. 11 É vedada a bi-tributação, prevalecendo o imposto decretado pela União quando a competencia fòr concorrente. Sem 

prejuizo do recurso judicialque couber, incumbe ao Senado Federal, ex-officio ou mediante provocação de qualquer contribuinte, 

declarar a existencia da bitributação e determinar qual dos dois tributos cabe a prevalencia. 

1937 

Art. 20. É da competencia privativa da União: I – Decretar 

impostos: a) sobre a importação de mercadorias de 

procedencia extrangeira; b) de consumo de quaesquer 

mercadorias; c) de renda e proventos de qualquer natureza; 

d) de transferencia de fundos para o exterior; e) sobre 

actos emanados do seu governo, negocios da sua economia 

e instrumentos ou contractos regulados por lei federal; f) 

nos Territorios, os que a Constituição attribue aos Estados; 

II – Cobrar taxas telegraphicas, postaes e de outros 

serviços federaes; de entrada, sahida e estada de navios e 

aeronaves, sendo livre o commercio de cabotagem ás 

mercadorias nacionaes e ás extrangeiras, que já tenham 

pago imposto de exportação. 

Art. 23. E’ da competencia exclusiva dos Estados: I – a decretação 

de impostos sobre: a) a propriedade territorial excepto a urbana; b) 

transmissão de propriedade “causa mortis”; c) transmissão da 

propriedade immovel inter-vivos, inclusive a sua incorporação ao 

capital de sociedade; d) vendas e consignações effectuadas por 

commerciantes e productores, isenta a primeira operação do 

pequeno productor, como tal definido em lei estadual e) exportação 

de mercadorias de sua producção até o máximo de dez por cento; 

“ad valorem”, vedados quaesquer addicionaes; f) industrias e 

profissões; g) actos emanados de seu governo e negocios da sua 

economia, ou regulados por lei estadual II – cobrar taxas de serviços 

estaduaes. §1º O imposto de venda será uniforme, sem distincção de 

procedencia, destino ou especie de productos. §2º O imposto de 

industrias e profissões será lançado pelo Estado e arrecadado por 

este e pelo Municipio em partes eguaes. §3º E m casos 

excepcionaes, e com o consentimento do Conselho Federal, o 

imposto de exportação poderá ser augmentado temporariamente 

além do limite de que trata a letra e do n. I. 

Art. 23 [...] §2º O imposto de industrias e profissões será 

lançado pelo Estado e arrecadado por este e pelo 

Municipio em partes eguaes. 

Art. 28. Além dos attribuidos a elles pelo artigo 23 

paragrapho 2o desta Constituição e dos que lhes forem 

transferidos pelo Estado, pertencem aos Municipios: I – 

o imposto de licenças; II – o imposto predial e territorial 

urbanos; III – os impostos sobre diversões publicas; IV – 

as taxas sobre serviços municipaes. 

Art. 24. Os Estados poderão crear outros impostos. É vedada, entretanto, a bi-tributação, prevalecendo o imposto decretado pela 

União, quando a competência for concorrente. E’ da competencia do Conselho Federal, por iniciativa propria ou mediante 

representação do contribuinte, declarar a existencia da bi-tributação, suspendendo a cobrança do tributo estadual. 

Art. 25. O territorio nacional constituirá uma unidade do ponto de vista alfandegario, economico e commercial, não podendo no seu interior estabelecer-se quaesquer barreiras alfandegarias 

ou outras limitações ao trafego, vedado assim aos Estados como aos Municipios cobrar, sob qualquer denominação, impostos inter-estaduaes, inter-municipaes, de viação ou de transporte, 

que gravem ou perturbem a livre circulação de bens ou de pessoas e dos vehiculos que os transportarem. 

Quadro 1: Resumo dos Artigos que determinam as fontes de receitas da União, Estados e Municípios, conforme as Constituições de 1891, 1934 e 1937 

Fonte: BALEEIRO (2012); POLETTI (2012); PORTO (2012). Elaboração própria. 


