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A Estruturação Fazendária no Sul do Brasil em 1850: recomendações de Sebastião 

Ferreira Soares para a organização da Contabilidade Pública no Estado do Rio Grande 

do Sul - BRASIL 

 

Este estudo tem por objetivo apresentar a visão ímpar de um fazendário para o aprimoramento 

da Contabilidade na fazenda pública do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 1850. Para tal, 

apresenta-se uma descrição de uma carta manuscrita de Sebastião Ferreira Soares ao Inspetor 

da Tesouraria da Fazenda do Estado. O documento, coletado em um trabalho de pesquisa 

realizado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foi reproduzido digitalmente e analisado de 

forma a apresentar ao leitor um relato histórico-social das condições em que se encontrava a 

contabilidade, o controle público sobre despesas e receitas, bem como a organização dos 

funcionários. Além disso, apresenta, ainda, uma proposta de alteração da estrutura interna da 

fazenda pública a fim de aprimorar a gestão dos pontos negativos existentes. Ao final do estudo 

pode-se ter uma compreensão da condição da organização pública da metade do século XIX, 

identificando falhas e problemas. 

Palavras-Chave: História da Contabilidade; Contabilidade Pública; Sebastião Ferreira Soares. 

 

1 Introdução 

 

  Pouco se sabe sobre as reais condições das finanças públicas brasileiras em meados do 

século XIX. Numa época de controle escasso, em parte decorrente da falta de instrumentos e 

de boa vontade, a obra de Sebastião Ferreira Soares representa uma luz no meio da obscuridade. 

Sua acurácia e zelo na escrita e apresentação das informações prestam, até hoje, qualificadas 

informações para a sociedade e para a academia. 

 Buscando trazer uma pequena parcela desse conhecimento, fruto de um dos primeiros 

trabalhos do autor, apresenta-se a visão de um fazendário para o aprimoramento da 

Contabilidade e seus controles na fazenda pública do Estado do Rio Grande do Sul em 1850. 

Numa abordagem descritiva, nesse estudo confrontam-se as suas informações com algum 

aspecto teórico ou da literatura. Apresenta, também, o esforço de um ainda jovem profissional, 

pela eficiência das contas públicas, passando por uma forte reorganização da estrutura das 

práticas contábeis. 

 Considerando a condição do Brasil naquele período, ainda com uma política 

escravocrata e o surgimento das primeiras grandes indústrias; regido por um imperador 

desalinhado com os interesses da coroa portuguesa, pode-se considerar o labor de Sebastião 

Ferreira Soares como um dos primeiros esforços fiscais para o melhor alinhamento das finanças 

públicas brasileiras. 

 Fruto de uma pesquisa documental delicada e complexa, esboça-se nesse estudo o 

detalhamento de uma carta onde se apresenta as condições da época da tesouraria da fazenda 

da província, hoje estado do Rio Grande do Sul, da seguinte forma: na segunda seção descreve-

se a construção metodológica do estudo; na terceira seção tem-se a contextualização e a 

descrição do autor e de sua obra analisada; nas duas últimas seções são apresentadas as 

considerações finais e as fontes de pesquisa utilizadas. 
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2 Construção Metodológica 

 

 Esse estudo nasceu de uma pesquisa inicial realizada em 2008, onde teve-se os primeiros 

contatos com a vida e a obra de Sebastião Ferreira Soares. Em 2014, com financiamento do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, pôde-se acessar na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro todas as suas obras disponíveis, que foram estudadas, 

microfilmadas e, posteriormente, digitalizadas em 2015. 

 Com o material acessível digitalmente, novos estudos começam a ser desenvolvidos em 

nível de ensino de graduação e de pós-graduação, sendo este o primeiro. Sua narrativa dá-se de 

forma descritiva, evidenciando os fatos relevantes, trazendo ao conhecimento do leitor o 

trabalho e o comprometimento do então jovem fazendário. 

Ao longo do desenvolvimento do estudo são apresentadas citações literais, com a escrita 

original preservada, em uma grafia por vezes diferente da usual nos dias de hoje. A manutenção 

da escrita original visa preservar a ideia e, até mesmo, a enfática posição do texto original, para 

que o leitor perceba o esforço do profissional para convencer seu superior da necessidade de 

mudanças. 

 Além da escrita original, são apresentadas duas imagens. A primeira, um retrato a mão, 

esboça o rosto de Sebastião Ferreira Soares, e é fruto de uma pesquisa secundária. Já o segundo 

apresenta a página final da carta remetida ao Inspetor, coletada originalmente nos manuscritos 

disponibilizados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ambas as imagens buscam destacar 

a figura e o trabalho desenvolvido por Soares. 

 Um estudo histórico pode apresentar certas limitações. Nesse, em especial, tem-se a 

falta de preservação da memória como principal elemento negativo. Há poucas referências 

sobre o autor e sua obra, além de alguns poucos estudos contemporâneos. Buscou-se em outros 

órgãos e instituições algumas informações complementares, mas nada foi encontrado. Em todo 

o caso, um estudo dessa natureza não pode ter fim, e novas buscas serão realizadas nos mesmos 

e em novos locais, para uma possível complementação com novas informações. 

 

3 Sebastião Ferreira Soares e sua Carta Remetida ao Inspetor da Tesouraria da Fazenda 

do Rio Grande do Sul em 1850 

 

 Na metade do século XIX o Brasil vivia um ambiente de intensas mudanças sob o 

comando de Dom Pedro II, no período conhecido como Segundo Reinado. A sociedade e a 

economia viviam uma condição ainda não experimentada, onde a produção rural, principal 

fonte de recursos da nação e sustentada pela mão de obra escrava, começa a sentir os efeitos da 

proibição do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queiros, criada como resposta à pressão da 

Inglaterra para o fim desse comércio. O crescimento, então, se dava com o surgimento das 

primeiras indústrias e de grandes instituições bancárias, motivando, entre outros, a criação do 

primeiro Código Comercial brasileiro em 1850 (Fausto, 2016). 

No Brasil, no período abordado existiam vinte e três províncias que mais tarde tornar-

se-iam vinte e quatro estados. Sendo o estado mais ao sul do Brasil, estabelecendo 

fronteiras como o Uruguai e a Argentina, o Rio Grande do Sul representa uma destas 
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províncias, que se transformou em estado no ano de 1889, após a proclamação da 

república brasileira. Segundo o próprio Sebastião Ferreira Soares (1852), em sua obra 

“”, o Rio Grande do Sul representava a quarta economia do Brasil. 

 Sebastião Ferreira Soares (Figura 1) nasceu em 1820, na atual cidade de Piratini, na 

região sul do Rio Grande do Sul. Estudou em sua região e também, muito jovem, na Escola 

Militar do Rio de Janeiro, então capital federal, onde concluiu o curso de Ciências Físico-

matemáticas. (Revista Brasileira de Estatística, 1945). Retornando ao sul, ingressou por 

concurso na Tesouraria da Fazenda do Rio Grande do Sul, onde retomou a organização dos 

trabalhos estatísticos da então província, e partir de 1848 dedicou-se com maior afinco ao 

controle das finanças públicas, por meio de levantamentos estatísticos (Pinheiro & Pinheiro, 

1998). 

 

 

Figura 1: Sebastião Ferreira Soares 

Fonte: Revista Brasileira de Estatística (1945, p.420). 

 

Seu trabalho representou um acréscimo nas informações sobre as finanças públicas, 

principalmente para o Império. Dada a inexistência à época de profissionais de sua capacidade, 

foi convidado a trabalhar na corte, conforme consta na Revista Brasileira de Estatística (1945, 

p.421). 

 

Sua extraordinária capacidade de trabalho, aliada a uma invulgar dedicação, 

recomendava-o para novos e mais importantes empreendimentos. Transferido 

em 1852 para o Tesouro Nacional, no Rio de Janeiro, aí encontra o clima 

adequado para a plena expansão de sua possibilidade de organizador. 

Dedicando-se com mais intensidade aos estudos econômicos, estatísticos e 

financeiros, cedo se tornou uma autoridade conhecida e acatada nas diferentes 

questões relacionadas com esses três ramos do saber.  

 

 Na década de 1880 titula-se como Doutor em Filosofia em uma universidade da 

Alemanha. Faleceu em 1887 deixando um legado de mais de quarenta obras entre manuscritos 

e impressos, com os seguintes títulos, recebendo homenagens póstumas (Taunay, 1939). 
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Manuscritos 

- Bosquejo Financial ou Apontamentos sobre o Systhema Fiscal-

administrativo do Império do Brazil 

- Estatistica: Systhema theorico e pratico desta Sciencia social, moral e 

política (1870) 

- Estatistica: Systhema theorico e Pratico deste ramo das Sciencias sociais, 

moraes e políticas 

- Estatistica: Theoria e demosntração dos Factos sociaes 

- Estudo financial ou Analyse das Rendas e das Despezaz do Imperio do 

Brazil desde 1822 até 1875 

- Estudos financiaes applicados ao Imperio do Brasil 

- Finanças ou Estudos históricos e analyticos sobre as Rendas e Despesas 

publicas do Imperio do Brasil 

- Máximas 

- Projecto de reorganisação das Thesourarias de Fazenda 

- Projecto de reorganisação do Thesouro Nacional 

- Recreação brazileira, scientifica e moral dedicada á mocidade de ambos os 

sexos 

- Traducção do Anglo-Brazilian Times, de 22 de junho de 1874: Estatística 

so Commercio Maritimo do Brasil de 1869-70 organisada pela Comissão 

dirigida pelo Sr Sebastião Ferreira Soares 

- Demonstrativo da receita e despesa da província do Rio Grande do Sul, nos 

anos de 1845 a 1851 (1852) 

- Sustentação das Reformas do Thesouro e Thesourarias e do Systema geral 

da Contabilidade fiscal (1853) 

- Breves considerações sobre a revolução de 20 de setembro de 1835, 

acontecida na provínciade S. Pedro do Sul ou analyse critica e imparcial de 

carta official e itinerário militar do ex- intitulado ministro da guerra os 

dissidentes Manuel Lucas de Oliveira, datados de 3 de maio de 1844, e 

dirigidos ao exmo. Conselheiro Manuel Antonio Galvão (1854) 

- Plano de reforma da contabilidade do Thesouro Nacional (1854) 

- Bosquejo Financial ou Apontamentos sobre o Systema Fiscal e 

Administrativo do Imperio do Brazil (1856-1857) 

- Estatistica nacional da Navegação de Cabotagem (1871) 

- Memoria estatística do Commercio de longo curso e de cabotagem da 

Cidade de Santos da Provincia de São Paulo (1871) 

- [Carta dirigida ao Visconde do Rio Branco, Presidente do Conselho e 

Ministro da Fazenda, expondo] o estado em que se achão os trabalhos da 

Estatistica do Commercio Maritimo do Imperio que forão mandados 

organisar sob a minha immediata direcção (1872) 

- Estudo sobre a administração dos Estados (1872-1873) 

- Estatistica do Commercio e Navegação (1873) 

- Systhema para a impressão da Estatistica do Commercio Maritimo do 

Brazil (1873) 

- Estatistica Synthetica do Commercio Maritimo do Imperio do Brazil 

(1875-1876) 

- As Finanças ou Estudos históricos e analyticos sobre as Rendas e Despesas 

publicas do Imperio do Brazil – 2 volumes (1876) 

 

 

 

- Tratado de Escripturação mercantil por partidas dobradas, applicado ás 

finanças do Brasil (1852)                                                                continua... 
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Impressos 

- Notas Estatísticas sobre a produção agrícola e carestia dos gêneros 

alimentícios do Imperio do Brasil (1860)                                       continua... 

- A produção agrícola no Brasil (1860) 

- Histórico da Companhia Industrial da Estrada de Mangaratiba, e analyse 

critica e conomica dos negócios d’esta companhia (1861) 

- Felicidade pelo casamento (1862) 

- Philosofia moral christa e política (1862) 

- Considerações, sobre a historia, para firmar a theoria da divisão do trabalho, 

e chamar ao gremio da civilização os aborígenes do Brasil (1862) 

- Invasão da ilha de Sancta Catharina em 1770: colhida de um velho 

manuscrito 
Figura 2: Obras de Sebastião Ferreira Soares 

Fonte: Adaptado de Pinheiro & Pinheiro (1998). 

 

Dentre suas obras, encontra-se a carta (Figura 3) remetida ao Inspetor da Tesouraria da 

Fazenda do Rio Grande do Sul, Rafael Archanjo Galvão, abordada a seguir. 

 A carta foi escrita no dia 08 de março de 1850 na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande 

do Sul, onde Sebastião Ferreira Soares já atuava como fazendário havia onze anos, segundo o 

próprio autor. Tendo recebido um lugar de distinção do recém-chegado Rafael Archanjo Galvão 

da Corte do Rio de Janeiro, tido como uma personalidade ilustre e que assumiu o posto de 

Inspetor da Tesouraria da Fazenda, Soares, já no seu primeiro momento, narra a condição de 

atraso em que encontra a contabilidade de seu órgão público. 

 O documento remetido foi elaborado de forma voluntária, exprimindo a apurada visão 

de um profundo conhecedor das práticas contábeis, e assim justificado: 

He sem duvida ardua a tarefa de expôr suscintamente o estado de atraso em 

que se acha as Thesourarias da Provincia do Rio Grande do Sul, e mesmo 

superior as minhas forças, porem os puros desejos que nutro de cooperar 

quanto em mais saiba para se melhorar suas marchas, e o comettimento que 

hontem me foi feito por V. Sª. A isto me obrigão hum trabalho de tanta 

magnitude pedia hum acurado estudo, porem o tempo urge, e isso me priva 

fazer na difficiencia pois de cabedal de conhecimentos, e de tempo; ésta 

exposição será muito imperfeita, inda que me sobrão desejos de cumprir este 

trabalho, a que voluntariamente me imponho. 

 

 A motivação para a apresentação da carta está centrada na falta de controle básico das 

receitas e despesas da tesouraria da fazenda. A falta de escrituração proporcionava à 

contabilidade pública uma total obscuridade, principalmente pela falta de documentos 

comprobatórios e pelo exíguo número de funcionários, o que é identificado como um fator que 

abriria as portas para as fraudes. Este relado é precedido de uma forte preocupação do autor 

com a falta de subsídios para a prestação de contas e informações para seus superiores, onde 

alega que não haveria outra resposta a não ser evasivas desculpas, caso fosse indagado sobre 

esta condição. 

Sua preocupação é confirmada em outros momentos do documento. Retomando suas 

justificativas, é afirmado que “esta falta de tomada de contas (...) tem em meu acoroçoada a 

fraude de alguns responsaveis, pois contão com a impunidade, por falta do devido exame em 

suas contas”. Continuamente, apresenta a falta de escrituração de 1844 a 1850, existindo apenas 

um livro caixa de apenas dois ou três setores. Em decorrência, em seu trabalho de quase onze 
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anos na tesouraria elaborou balanços imperfeitos, porque não foram feitos sobre bases muito 

solidas. Concluindo as alegações sobre a motivação de sua carta, enfatiza direcionando-se 

diretamente ao Inspetor a necessidade de uma breve alteração: “tudo nella está deslocado! he 

necessario tudo montar! a que na verdade ha imenso e ensano trabalho”.  

 

 

Figura 3: Carta expondo as condições da Tesouraria da Fazenda do Rio Grande do Sul  

Fonte: Soares (1850). 
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 Na busca por uma melhor condição da tesouraria da fazenda da província, o autor passa 

à propor duas ações que determinam como as possíveis curas de tantos males. A primeira delas 

seria a ordem para que todas as repartições subalternas à província deveriam remeter à 

tesouraria um exato balanço contendo as classificações das rendas arrecadadas e despesas feitas 

desde 01 de julho de 1849 até o fim de junho de 1850, para fechamento do exercício corrente, 

devendo chegar em suas mãos até o final de julho do mesmo ano. Deveriam, também, apresentar 

em separado uma declaração dos saldos, bem como um balanço dos depósitos das alfândegas, 

declarando a origem de cada valor depositado e as despesas de cada rubrica. 

 Assim: 

Por estes trabalhos se deverá conhecer dos saldos, e dos rendimentos e 

despesas dessas repartições; e por elles se deve  mandar formalizar a 

escripturação do corrente exercicio, e delas então partir-se para a dos 

exercicios que se forem seguindo, ate que se poderão effectuar as liquidações 

dos annos anteriores, por que só depois de liquidadas as contas se poderão 

verificar esses saldos; que quando maior sejão serão debitados os Exactores 

pela  icedencia, e creditados pelas differenças que para menos houver.. 

Este sistema tem por fim dar de prompto hum corte nas complicações e 

obstaculos com que labora a Thesouraria; e fazel-a seguir do 1º de julho futuro 

em diante huma marcha uniforme, e independente do seu atraso; a qual com 

amor ao trabalho e perseverança se irá organisando.  

 

 A segunda ação proposta trata de um novo sistema de expediente da Contadoria por 

meio de quatro seções, seguindo um modelo com maior controle, prestando melhores 

informações. Em sua proposta há a definição de quantos funcionários deveriam estar alocados 

em cada seção bem como suas funções específicas. 

 Na primeira seção deveriam constar cinco funcionários, sendo o responsável o de maior 

graduação, que ficaria responsável pela escrituração dos livros diário e mestre do exercício 

corrente e do anterior enquanto não finalizado. O segundo funcionário deveria realizar a 

escrituração dos livros auxiliares da receita e da despesa do exercício corrente, enquanto o 

terceiro responderia pelos livros auxiliares do exercício findo em quanto durassem os novos 

meses em que se conservaria aberto o exercício. Já o quarto funcionário seria o responsável 

pelo exame dos documentos de receitas e despesas que fossem remetidos pelas diversas 

repartições antes de serem escriturados, bem como pelos estornos necessários ao diário. O 

quinto e último funcionário deveria ser o responsável pela escrituração das receitas e despesas 

das caixas da tesouraria. 

 Para a segunda seção ter-se-ia um chefe responsável pela organização dos balanços 

mensais, provisórios e definitivos dos exercícios correntes, e mais quatro funcionários, onde 

dois deveriam ser hábeis e dois terceiros escriturários, de um nível inferior. O chefe deveria ser 

um dos mais hábeis empregados da tesouraria, e a ele, além da direção, caberia a confecção do 

balanço definitivo e orçamentos. Soares separa em dois os demais tipos de serviços prestados 

por esta seção. O primeiro, chamado de material, refere-se à utilização dos dois profissionais 

de qualificação inferior, enquanto que o segundo, chamado de moral, recai sobre os outros dois, 

com melhores qualificações. 

 Na terceira seção deveria contar com pelo menos seis funcionários com as seguintes 

ocupações: o mais graduado seria o chefe, responsável pela escrituração dos livros diário e 

mestre do ano em execução; o segundo deveria escriturar os livros auxiliares de receitas e 
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despesas, dividir e emassar os documentos por repartições, rotulando de acordo com a 

procedência; os outros quatro funcionários ficariam responsáveis pelas contas atrasadas, sob a 

direção dos dois primeiros. 

 Já para a quarta seção, considerada como a do expediente diário, poder-se-ia ter quatro 

empregados, estando sob a direção imediata do Contador responsável por distribuir os trabalhos 

de contadoria, e teriam os serviços distribuídos conforme descrito. Um dos funcionários deveria 

ser o responsável pela organização dos assentamentos de todos os empregados gerais, outro se 

incumbiria dos exames de quaisquer contas que devessem ser revistas, o terceiro, além de todas 

as funções do segundo, deveria registrar as informações, já o quarto responderia por outros 

misteres do expediente e do arquivo da contadoria. 

 Além da proposta dos funcionários para as quatro seções, Sebastião Ferreira Soares 

propõe a contratação de mais dois funcionários que ficariam às ordens do Contador. Um destes 

deveria responder pela escrituração das apólices da filial das amortizações e dos livros de contas 

correntes do passivo e do ativo da fazenda pública. Já o último deveria servir de escrivão da 

tesouraria dos ordenados. Ambos os funcionários estariam subordinados a quarta seção. 

 Em mais um sinal de avançada percepção para a gestão pública, Soares propõe um 

rodízio de funções entre os funcionários, segundo ele “todos os annos se deverão revezar os 

empregados de humas pelos de outras seções a fim de que todos se abituem aos trabalhos de 

cada humas delas, e assim se tornassem aptos para exercerem qualquer lugar para que fossem 

nomeados, o seria de grande utilidade ao serviço público”. 

 As últimas linhas de sua carta ao Inspetor são dedicadas a justificar os motivos que 

levam à proposição da criação de quatro seções. Para Soares, a responsabilidade dividida se 

torna mais suave, além de que cada chefe de seção se esforçará o mais possível para bem 

desempenhar seus papéis, uma vez que estão sendo responsabilizados por atividades 

específicas. Justifica, também, que com este modelo poderá se conhecer quais são os 

empregados que mais zelo empregam ao serviço público. Por fim procede o encerramento e o 

encaminhamento ao seu superior (Figura 2). 

 A carta apresentada neste estudo é fruto do trabalho de um jovem que, em 1850 estava 

com apenas trinta anos de idade. Ao longo de sua vida, e por diversas vezes, retoma sua 

constante preocupação com a organização da estrutura dos órgãos fazendários do país, 

principalmente a partir de 1852, quando em decorrência do seu qualificado trabalho é 

transferido para a fazenda pública nacional, na capital do Rio de Janeiro, prestando informações 

relevantes sobre a economia e a história para diversas autoridades, incluindo o Imperador Dom 

Pedro II. Dessa forma, hoje tem-se uma coleção de obras, principalmente manuscritas, que 

fornecem as mais relevantes informações financeiras do Brasil na época. 

 

4 Considerações Finais 

 

 O presente estudo teve por objetivo apresentar a visão de um fazendário para o 

aprimoramento da Contabilidade na fazenda pública do Estado do Rio Grande do Sul no ano 

de 1850. Para tal, realizou-se uma descrição de uma carta elaborada por Sebastião Ferreira 

Soares para o Inspetor Rafael Archanjo Galvão, que assumirá a chefia da fazenda pública 

naquele momento. 
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 Partindo de uma análise descritiva, com contextualizações prévias acerca do autor, da 

região e da realidade política e econômica daquele período, pôde-se verificar uma apurada visão 

de um profissional que via na contabilidade e sua organização um caminho para acabar com 

problemas de ordem fiscal, motivados por descontrole e decorrentes fraudes, que prejudicavam 

o erário público brasileiro. 

 As informações contidas na carta, bem como a análise apresentada representam um 

passo inicial na busca por informações mais apuradas acerca das condições fiscais encontradas 

ainda em um Brasil imperial e escravocrata e, que no futuro, podem identificar traços presentes 

ainda hoje nas culturas fiscalista e de gestão dos recursos públicos. 

 Os estudos das demais obras de Sebastião Ferreira Soares estão apenas no começo. 

Existem muitas outras informações, inclusive com maior complexidade e detalhamento, que 

fatalmente trarão à luz elementos únicos da formação do país. Principalmente por abordar 

informações nacionais, e não mais regionais como neste estudo. Assim, espera-se logo 

apresentar novos e relevantes achados sobre a história da contabilidade e da fiscalidade no 

Brasil. 
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