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Figura da capa: Casa da Moeda do Rio de Janeiro. 
 
Moeda 
 
Anverso: IOANNES . V . DG . PORT . ET . ALG . REX. 

Ao centro, as armas do Reino, cortando a legenda, com 4000, entre dois pontos, à esquerda, e quatro florões, 
também entre dois pontos, à direita. 

 
Reverso: – + IN + HOC + SIGNO + VINCES +  X 1715  X 

Ao centro, a cruz de Cristo, com um ponto ao centro, cantonada por quatro R. 
 
Ouro; 30 mm; 10,55 g. 
 
Fonte: AMARAL, C. M. Almeida do. Catálogo descritivo das moedas portuguesas. Lisboa : Museu Numismático Português; 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984. t. 2, p. 321 e p. 360. 
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Um documento de história, esse pólen milenário. A história faz com ele o seu mel. A 

história que se edifica, sem exclusão, com tudo o que o engenho dos homens pode inventar 

e combinar para suprir o silêncio dos textos, os estragos do esquecimento... 
 
 
 

Lucien Febvre. Combates pela História. p. 24. 
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Primeira Parte do Segundo Volume 

Anexo 1 

 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
 
Cópias do Arquivo do Conselho Ultramarino, Arq. 1.1.23, fl. 5v-7v. 
 
Lisboa, 14/2/1701. 
 

Sobre as dúvidas que se oferecem ao decreto que se passou para que os 

navios que forem para Santos, ou para outro qualquer porto das 

Capitanias do sul, não possam entrar neles sem primeiro tomarem o 

porto do Rio de Janeiro; e da mesma maneira os que vierem do sul, ou do 

norte do Brasil, ou para este Reino. 

 

 Por Decreto de 2 de Fevereiro deste presente ano foi V. Majestade 

servido resolver que os navios que forem para Santos, ou para qualquer outro 

porto das Capitanias do sul no estado do Brasil não possam entrar neles sem 

primeiro tomarem o do Rio de Janeiro, e que da mesma sorte os que saírem dos 

portos do sul para os do norte do Brasil, ou para este reino, ou qualquer outra 

parte, o não possam fazer sem darem entrada no Rio de Janeiro, e aí pagarem 

os direitos que deverem, e que assim o tivesse entendido este Conselho; e que 

para este efeito mandasse passar as ordens necessárias. 

 E sendo visto: 

 Pareceu ao Conselho dizer a V. Majestade que este decreto necessita de 

declaração, porquanto, vendo-se, se duvidou se os navios que fossem para os 

portos do sul, e serão obrigados a tomar o Rio de Janeiro, se o ficam também a 

descarregar para pagarem os direitos que deverem na Alfândega, ou se esta 

segunda obrigação carrega somente sobre os navios, que vierem do sul para o 
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norte, como no mesmo Decreto se exprime, e que neste particular para se evitar 

todo o prejuízo que se possa experimentar, deve V. Majestade ser servido de 

mandar declarar de que os navios, que vão do norte, não descarreguem no Rio 

de Janeiro, porque além de fazerem nisto grande despesa, os mercadores e 

navegantes se arriscam com a demora a perderem a monção e esperarem um 

ano no Rio para ter outra; e que a providência que se deve dar para se atalhar 

todo o descaminho, é ordenar-se que os navios dessem somente entrada na 

Alfândega, e por juramentos do Mestre e Escrivão da nau com o livro do 

[portalo ?] pagassem os direitos que devessem, de que lhes passariam certidão o 

Provedor e Oficiais da Alfândega; e chegando ao porto da sua direita descarga, 

apresentariam a dita certidão, e achando-se nela mais alguma fazenda, que a 

despachada no Rio, se lhe tomaria por perdida, e que se devia de impor a pena 

aos que não tomassem o porto do Rio de Janeiro na forma desta ordem de V. 

Majestade, que se lhe tomasse o navio e fazendas por perdidas. 

 Ao Conde de Alvor Presidente lhe parece o mesmo, e declara que lhe 

parecia que esta disposição de V. Majestade podia prejudicar a que já havia sobre 

os navios que partiam da Nova Colônia, e valer-se delas Sebastião da Veiga 

Cabral para o navio que mandou a este reino, dizendo que não pode ter efeito 

esta proibição, senão depois da promulgação desta ei; porém que nesta parte 

ouvindo o Procurador da Fazenda, disse: que não fazia embaraço da causa; 

porquanto a primeira proibição foi para os navios, que vinham da Nova 

Colônia, e esta é para todos os mais portos do sul, e também aos que do norte 

vão para ele. 

 Ao Doutor Miguel Nunes de Mesquita lhe parece, que se deve de declarar 

este Decreto, para que não possa vir em dúvida a resolução de V. Majestade; e 

que os navios que vierem do sul, assim como se tem ordenado aos da Nova 

Colônia, venham em direitura do Rio de Janeiro, e aí paguem os direitos que 
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deverem conforme os forais daquela Alfândega, estilo e mais ordens que houver 

neste particular, e que o mesmo se pratique dos que forem do norte para o sul 

para se evitar a demora que podem fazer os ditos navios no Rio, os Oficiais da 

Alfândega os despachem logo sem se ocuparem em outra cousa; porque como 

nos portos para donde vão, não há Alfândega, mais que algum Juiz ordinário, 

mal se podem neles averiguar as fazendas que levam desencaminhadas, e 

os navios que forem do Rio de Janeiro depois de despacharem, se lhes passará 

por certidão de como despacharam; a qual apresentarão à pessoa que governa a 

praça, que tomarem, e com isso poderão vender as suas fazendas livremente, e 

indo, e a portando em algum porto sem levarem o dito despacho, se lhe 

tomarão o navio e as fazendas por perdidas par a fazenda de V. Majestade, e 

denunciando alguém de semelhante descaminho, se lhe tomarão as 

denunciações, que der, e se procederá nelas, conforme o direito dando-se ao 

denunciador a terça parte. 

 Lisboa 14 de Fevereiro de 1701 = O Conde = Rebello = Mesquita = 

Serrão. 

 Resolução 

 Como parece ao Conselho. Lisboa em 22 de Fevereiro de 1702 = Rei. 
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Anexo 2 

 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
 
Cópias do Arquivo do Conselho Ultramarino, Arq. 1.1.23, fl. 249-251. 
 
Lisboa, 26/11/1708. 
 

O Juiz da Casa da moeda do Rio de Janeiro dá conta das moedas de ouro 

falsas, que se remeteram de São Paulo, e exame que nelas mandou fazer, 

e se entender procede dos muitos estrangeiros, que assistem nas 

conquistas; e vai o auto que se acusa. 

 

 O Juiz da casa da moeda do Rio de Janeiro, Manoel de Sousa em carta de 

17 de Janeiro deste ano á conta a V. Majestade que achando-se naquela Cidade 

retirado o Ouvidor de São Paulo, João Saraiva de Carvalho lhe remetera Bento 

de Amaral quinze moedas de ouro de quatro mil réis moeda principal para se 

examinarem por lhe pareceram falsas, e para esse exame lhe deprecara o dito 

Saraiva de Carvalho com as quinze moedas para mandar fazer exame delas, e 

feito na forma que constava do auto junto lho remetera, e as quinze moedas, as 

quais moedas se acharam falsas em peso e de leis várias, em que mostravam ser 

feitas de ouro, como sucedia e o cunho com alguma variedade, que se dizia que 

o dito Bento de Amaral tinha preso em São Paulo umas pessoas, e se dizia 

suspeitavam ser fábrica de um estrangeiro, e como o dito João Saraiva se 

recolhera outra vez para a vila de Santos, não soubera mais o que se seguiu. 

 Que também o Juiz de fora Hipólito Guido lhe mostrara uma moeda de 

ouro, que se havia achado em mão de uma negra vazada falsa no intrínseco e 

extrínseco, que lha pedira para examinar a certeza de sua qualidade, e parecia se 

acomodara só com lhe constar que era falsa, como de fato era; porém com 
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diferença das de São Paulo, porque estas eram cunhadas, e estoutra usada, e 

assim era menos para temer a sua falsidade, do que as de São Paulo, porquanto 

estas podiam enganar a muitos; que tinha feito alguma diligência sobre este 

particular, e não achara notícia de moedas semelhantes, e entendia não serem 

muitas as daquela qualidade, contudo não deixava de considerar se podiam 

introduzir algumas falsidades, só afim de sacar daquela terra o ouro, no 

qual se tinha já introduzido vício, como o da costa da mina, e o que lhe 

fazia temor era os muitos estrangeiros que se achavam na América, e 

outros que iam nos navios da frota, e da costa da mina e Ilhas, e outros 

que iam deixando os navios de França, que se iam refrescar na Ilha 

grande, e não só temia o dano, que nos metais podiam introduzir, senão 

o reconhecerem os sertões, e fazerem-se parciais e amigos dos moradores 

como são os da dita Ilha grande, por onde se diverte o ouro. 

 Pareceu ao Conselho dizer a V. Majestade que esta matéria de se ir 

introduzindo moeda falsa nas capitanias do sul, e na do Rio de Janeiro é 

gravíssima, e que se deve procurar todo o remédio no princípio, para que se 

atalhe o dano, que pode sobrevir para o tempo adiante, em irreparável prejuízo 

dos vassalos de V. Majestade e de seu real serviço, e que nesta consideração 

deve V. Majestade mandar declarar como lei, que toda a que se descobrir desta 

qualidade em qualquer mão que seja, fique perdida para a fazenda real de V. 

Majestade, para  que esta pena faça acautelar aos que a houverem de receber, 

para que vejam e examinem se é boa, ou má, porque tem mostrado a experiência 

as perniciosas conseqüências, que se podem seguir a esta Coroa da assistência 

dos estrangeiros, assim nas minas, como nas mais praças das Capitanias do 

Estado do Brasil: que se deve recomendar aos Governadores delas tenham 

grande cuidado em não residirem assim na Cidade da Bahia, como no 

Recife, Olinda e Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e na Parahiba 
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mais número de casas do que aquele, que se pactuou nas capitulações, 

que temos com algumas nações, fazendo-se logo apartar todas as mais, que 

se houverem estabelecido nas praças principais, mandando expulsar dos mais 

lugares e povoações todos os que se acharem que estão nelas, tendo grande 

cuidado a que não fique nenhum dos que forem nas embarcações, porque estes 

passam muitos vezes a títulos de marinheiros e se deixam ficar por se não ter 

com as suas pessoas todo o resguardo e diligência conveniente, e que nesta 

ordem e execução dela terá todo o segredo, mostrando que é mais ação 

sua do que determinação de V. Majestade. 

 Lisboa 20 de Novembro de 1708 = O Conde = Serrão = Silva = Pereira 

= Telles. 

 

 Resolução 

 Como parece, e pelo que respeita aos estrangeiros se tornarão a repetir as 

ordens que eu mandei expedir. 

 Lisboa 11 de Dezembro de 1708 = Com a rubrica de Sua Majestade, que 

Deus Guarde muitos anos. 
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Anexo 3 

 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
 
Cópias do Arquivo do Conselho Ultramarino, Arq. 1.1.25, fl. 62-64v. 
 
Lisboa, 15/9/1718. 
 

O provedor da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, dá conta de se extrair o 

ouro deste Reino e nas conquistas para as nações estrangeiras por 

comprarem a oitava a 1$650 réis e a 1$700 réis, a que se deve dar pronto 

remédio. 

 

 Manoel de Souza , Provedor da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, em 

carta de 27 de agosto do ano passado faz presente a Vossa Majestade, em como 

pelo capítulo 7° do regimento da mesma Casa, lhe ordena Vossa Majestade faça 

uma relação todos os anos, da alta ou baixa do ouro ou prata que possa haver 

nos mais reinos, e ainda que a distância o prive ao poder fazer inteira 

averiguação em matéria tão importante, não deixa de aprovar pelos meios mais 

seguros que lhe são possíveis, para que ao menos com esta notícia se possam 

fazer as mais diligências, que dispõe o mesmo regimento pelas pessoas e ordens 

que foram do Reino aos comissários do negócio daquela praça se fez público 

nela, que os estrangeiros davam nesta cidade pela oitava de ouro a 1$650 e a 

1$700 réis, e que não só tinham o avanço para as suas terras, como também o 

delas para Esmirra [Esmirna] e outros portos; e isto se mostra mais claro com a 

diligência que se faz para comprarem ouro para remeterem para esta Corte, 

donde também se ordena que o remetam por pessoas que o livrem do registro, e 

todo este ouro se extrai para fora do Reino e conquistas a buscar o maior valor 

em outros; e assim parece se deve dar remédio a tão considerável descaminho 
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que fazem os homens de negócio do Reino unidos, com os estrangeiros de 

quem são só os maiores interesses, e assim se esgota o ouro e prata do Reino 

com grande excesso que pende de remédio pronto, porque cada vez mais se 

excogitam meios para extraírem para fora estes metais, e com tão notória 

diligência se procura o ouro para o remeterem, que chegam a dar mais do seu 

justo valor, e com isto se tem embaraçado o lavor daquela Casa da Moeda, de 

modo que há perto de quatro meses entra nela muito pouco ouro; sendo que 

nos anos antecedentes entrava na dita Casa neste tempo com mais fervor. 

 Dando-se vista da carta referida ao Procurador da Fazenda respondeu, 

que sendo a extração do ouro que deste Reino e suas conquistas se faz para as 

nações estrangeiras, a matéria mais prejudicial a nossa subsistência e utilidade, 

não se pode até agora achar remédio a tanto dano, pois vemos que os dos 

registros não tem eficácia, e que as cominações e penas nada obram contra o 

interesse que na maioria do preço, que os estrangeiros oferecem conseguem os 

vendedores; sendo porém como esta carta declara, o maior descaminho em o 

Brasil, é ocasionado pelos Comissários dos ditos estrangeiros, lhe parece que 

por ora lá se deve aplicar o maior cuidado mandando-se enquanto a conjunção e 

estado dos tempos, e o em que o mesmo Estado do Brasil se acha não permite 

usar-se de remédios mais ativos, violentos e proveitosos, que se não concedam 

de sorte alguma semelhantes compras, nem por maior preço que o ordinário a 

nenhuma pessoa, impondo-se aos transgressores a pena de confiscação, e 

mandando-se que esta se execute com a maior severidade, e na mesma forma 

contra os que não mandarem ao registro, o ouro ou moeda que vier nas frotas, 

ordenando-se se tirassem devassas muitas exatas, e admitindo-se as 

denunciações e em segredo com prêmios tais, que as facilite a todo o gênero de 

pessoa. 

 Ouvindo-se também ao Procurador da Coroa disse que o remédio contra 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 9

este mal se o houver, aqui se devia dar e não no Brasil, porque daqui se tira o 

ouro para fora do Reino do Brasil vem para o Reino, como é razão que venha 

ainda que nem todo vem porque muita parte levam de lá os estrangeiros com os 

negócios que vão lá fazer e não são mal aceitos, que o ponto está em lhe tapar a 

porta aqui, o que até agora se não pode descobrir, nem descobrirá, porque nós 

mesmos queremos o contrário, pois aceitamos no Reino milhões, e milhões de 

fazendas estrangeiras, que só servem para o luxo, e não para a necessidade de 

viver, e nestes termos de necessidade se há de pagar os estrangeiros com o ouro 

até o valor das fazendas que introduzem, pois os nossos gêneros ainda que os 

levem não são equivalentes a tanta quantia, para que se admitem no Reino tanto 

se pôs, tantos galões de ouro e prata, tantos botões do mesmo – tantos capotes 

não só os que trazem os estrangeiros mas os que se mandam buscar a Inglaterra, 

para que são espadins de fora pois se podem fabricar no Reino, se estas e outras 

coisas semelhantes que são infinitas e só servem para o luxo, se proibirem, tanto 

menos ouro sairá do Reino, algum sairá mas não todo. 

 Ao Conselho parece o mesmo que ao Procurador da Coroa, 

acrescentando que também se devem proibir todas as fazendas que não forem 

fabricados no Reino, ou não vierem nas naus da Índias , ou nas da Companhia 

de Macau, e que o meio conveniente nesta parte será estabelecerem fábricas 

neste Reino, daqueles artefatos, e materiais que são precisamente necessários e 

nos trazem as nações estranhas, para que estabelecidas elas se possam proibir as 

dos estrangeiros. 

 Lisboa Ocidental 15 de setembro de 1718. Costa = Abreu = Souza = 

Varges. 
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Anexo 4 

 
Torre do Tombo - Lisboa. 
 
Papéis do Brasil, códice 6, fl. 198-199. 
 
Rio de Janeiro, 10/11/1726 
 

Regimento do que há de usar o Provedor, e escrivão do Registro da Vila 

de Parati por ser o mesmo que se observa no Registro do Caminho da 

Paraibuna que vai para as Minas assim para observarem as ordens de S. 

Majestade que Deus guarde como para os emolumentos há de levar. 

 

 O Provedor e escrivão da Vila de Parati elegerão a parte que lhe parecer 

mais conveniente para a sua assistência, em ordem a evitar que nas Minas se não 

introduza pessoa alguma, sem que leve os despachos necessários. 

 Os ditos oficiais examinarão com particular cuidado todas as licenças que 

lhe forem apresentadas por qualquer pessoa eclesiástica ou secular, e as achando 

que não vão correntes com despacho, deste governo, e Carta de Guia passada 

pela Provedoria da fazenda Real, ou que vão sem ela será presa a pessoa em cuja 

mão forem achados os tais despachos, e remetida a esta cidade. 

 Todas as tropas de negros, e brancos que desta cidade do Rio de Janeiro 

passarem para as Minas, por aquela Vila registrarão nos Livros do Registro as 

cartas de guia que há de levar passadas pela Provedoria da fazenda Real 

assinadas pelo provedor dela, para que assim possam evitar os descaminhos que 

se concederam na arrecadação da dita fazenda, e a todo o tempo conste das 

pessoas, negros, e brancos, que pela dita Vila forem despachados, e não sendo 

assim, os oficiais daquele registro os prenderão e remeterão a esta cidade com 

toda a segurança, a entregar a ordem do dito Provedor com os  mestres das 
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embarcações em que tiverem ido fazendo-lhe seqüestro nelas e em tudo o mais 

que lhe for achado. 

 Acontecendo ir aquele Porto algumas embarcações, da Bahia, 

Pernambuco, ou outra qualquer parte com escravos prenderão os mestres delas, 

e os remeterão a esta cidade com as mesmas embarcações, e escravos, ainda que 

das ditas partes levem despachos porque conste o haverem pago os direitos pois 

que a sua direita descarga deve ser a esta cidade para nela se examinar, se os 

despachos, são, ou não verdadeiros. 

 As tropas, e mais pessoas que das Minas descerem a Vila de Parati, serão 

vistas, e bem examinadas pelos oficiais do Registro, para se ver se trazem, ou 

não, o ouro por quintar, e a Bando se lhe em pó ou barra, será perdido para a 

fazenda Real, e as pessoas presas, e os mais bens confiscados e na forma das 

ordens de S. Majestade que Deus guarde se dará as pessoas que os denunciar a 

metade do que lhe for achado. 

 Pelo Registro de cada uma carta de guia levarão o Provedor e escrivão 

seiscentos e quarenta réis que entre ambos se partirá igualmente advertindo, que 

tanto se há de pagar pelo registro da carta de guia de uma só pessoa, como o da 

que levar duzentas, se tantas forem na dita carta incluídas. 

 As pessoas que vierem das minas a Vila de Parati, e nem os seus escravos 

hão de pagar cousa alguma naquele registro, mas quando queiram passar a esta 

cidade com escravos se fará termo nos Livros do Registro em que se declare que 

fulano vindo das Minas para a Cidade do Rio de Janeiro com tantos escravos 

declarando-lhe os nomes, e as terras, para que assim os possa tornar a levar 

livremente para as ditas minas, sem que sejam obrigados a pagar outros direitos, 

e se lhes passará Certidão do dito termo para que por ela conste na Provedoria 

que com efeito vieram das minas, e não tenha embaraço o seu despacho, e por 

esta tal Certidão levarão os oficiais do registro trezentos e vinte réis, e do termo 
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feito no livro seiscentos e quarenta réis que é o mesmo que se pratica no dito 

caminho novo, mas quando algumas dessas pessoas não queiram a tal Certidão 

nem que no livro se faça o termo, de nenhum modo o poderão obrigar, e 

quando o façam mandareis proceder contra eles como merecer a sua culpa. 

 E porque se tem entendido que muitas pessoas que despacham nessa 

cidade, dizendo vão para a Vila de Parati e depois de lá chegaram passam para as 

Minas encontrando assim as ordens de S. Majestade que deus guarde que 

proíbem passar pessoa alguma para as ditas minas sem licença deste governo, os 

oficiais do registro procurasse evitar esta desordem prendendo, e remetendo a 

esta cidade todo aquele que lhe constar via de licença que não tem, e quando a 

ida se lhe não possam encontrar a viagem pelas fazerem ocultamente, sempre na 

sua volta se executará a pena de prisão, cuja diligência se lhe há por muito 

recomendada. 

 Os capítulos acima farão observar, o Provedor, e escrivão do registro da 

Vila de Parati como neles se contém enquanto eu assim a houver por bem, e S. 

Majestade que Deus guarde não mandar o contrato, e se registrará nos Livros da 

Secretaria deste Governo, e nos da fazendo Real e nos da Câmara da mesma 

Vila para que a todo o tempo conste o que no registro daquela Vila se tem 

mandado executar. Rio de Janeiro dez de novembro de mil setecentos e vinte e 

seis // Luís Vahia Monteiro // José Ferreira da Fonte // 
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Anexo 5 

 
Arquivo Nacional - Rio de Janeiro. 
 
Correspondência ativa e passiva dos governadores do Rio de Janeiro com a 
corte (1718-1763). 
 
Códice 80, v. 4, fl. 31v-34v. 
 
Rio de Janeiro, 8/7/1730. 
 
de: Luís Vahia Monteiro 

para: secretário de Estado (Diogo de Mendonça Corte Real) e Conselho 

Ultramarino 

 

 

Carta geral sobre a fundição falsa de barras de ouro e diligências que a 

esse respeito fez na Casa da Moeda. 

 

 Senhor. 

 Sendo pública a notícia de que na casa da fundição das minas não entrava 

ouro em pó depois da frota do ano passado, atribuía eu aquela diminuição à 

deserção dos mineiros para as minas novas, e a ocuparem-se na busca dos 

diamantes, porém conversando nesta matéria em certa ocasião, que estava para 

arrematar a obra da cadeia com o Provedor da fazenda, Procurador da coroa, e 

Ouvidor geral, disse este, que nesta casa da moeda havia bem que fazer, e 

lavravam muito ouro o que logo me assustou, e de motivo a indagar a causa, que 

todo o mundo me negava, mas chamando algumas pessoas em segredo, de 

quem tinha conceito, que estariam livres de semelhantes interesses afeando-lhe a 

falta de fé a V. Majestade em deixar de me descobrir em segredo os grandes 

descaminhos da fazenda de V. Majestade achei dois, entre outros negativos, 
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que me descobriram, que nas minas, e nesta cidade havia fundições, 

adonde se fundia ouro, e marcavam as barras com cunhos falsos, e que 

depois se introduziam na casa da moeda, e com aquele dinheiro tornava a 

comprar ouro, segurando-me também, que na dita casa não havia pessoa, 

que ignorasse esta falsidade de barras, denunciando-me por fabricante delas, 

um Antônio Pereira de Souza oficial na casa da moeda das minas, que na 

frota passada veio para esta cidade, depois do que se devassou nas minas, sem 

resultar culpa de dois irmãos seus, que lá ficaram, e dizendo-me, que entendiam 

que o dito Antônio Pereira teria a fábrica em uma roça entre uns montes, o 

mandei prender ao anoitecer e dar-lhe em casa pelo Desembargador Roberto 

Car Ribeiro de quem tinha feito eleição para adjunto da devassa, e das mais 

diligências que V. Majestade me encarregou, na qual se lhe não achou coisa 

alguma, mais que uns chumbos embrulhados em um papel, sobre que fazendo 

exame se conheceu serem moldes das marcas, que trazem as barras da casa da 

fundição como se vê do ato junto = nº 1 = e na mesma noite fui pessoalmente 

examinar a roça adonde supunha a fábrica e buscando a casa, e esquadrinhando 

os matos com índios, e pessoas práticas, a não pude achar, e voltando, fui no dia 

seguinte à casa da moeda com alguma dissimulação fingindo outra diligência 

sobre a despesa de solimão, e vendo as barras que estavam na casa, não pude 

fazer logo juízo certo da falsidade delas, mas formei conceito da falsidade dos 

oficiais da casa, porque enquanto estive nela fundiram aceleradamente sete 

barras, que tinha metido na casa um José Borges Raimundo que foi a essa 

diligência quando eu estava no mesmo exame e logo mas mostraram fundidas, e 

ensaiadas; depois do que se me deu notícia, que na entrada destas barras pusera 

dúvida o Provedor da moeda por ódio antigo que tinha ao dito José Borges, e 

que a esse respeito o chamara à casa, de que fizera um termo, mas que tendo 

notícia deste fato os agressores deste roubo, e principalmente Inácio de 
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Almeida Jordão denunciado também pelas mesmas fundições fora de noite a 

casa do Provedor da moeda dizendo-lhe, que com aquela averiguação ficaram 

todos perdidos, e até os da casa da moeda para cujo remédio no dia seguinte 

chamou o provedor ao dito José Borges Raimundo, e lhe mandou fazer um 

termo afetado de declaração das barras, como se vê no documento nº 2 = 3 = 

nos quais se vê a malícia de não mandarem pela primeira ordem o termo de 

verbo ad verbum, e a meu ver por ele se prova com evidência a tratada referida 

visto, que chegando o provedor a fazer reparo nas barras, as mandou fundir e 

confundir sem me dar parte nem ao superintendente da casa para se averiguar a 

sua legitimidade, principalmente sendo já público nesta terra quando ele as 

mandou fundir, que havia barras falsas pela prisão que eu tinha feito no dito 

Antônio Pereira, ainda que o reparo das barras tinha sido antecedente à prisão; o 

tal reparo foi ocasião de eu não apanhar alguém com o furto nas mãos porque 

com ele se acautelou logo tudo, e o fez o dito Antônio Pereira que se lhe não 

achou nada em casa, e destas circunstâncias reza já bastantemente a devassa que 

vai junta na conta dela, e o exame das cartas próximo passado a mesma devassa. 

 Passado um dia, tornei à mesma casa com ânimo de suspender o lavor, 

como fiz para conferir as barras, que se achavam nela com uma relação que logo 

mandei pedir por um próprio ao Governador das Minas, mas o provedor da 

moeda acautelada, e apressadamente mandou fundir todas as barras de dia e de 

noite de sorte que já não achei mais que duas, que saíram falsas na conferência, e 

mandando suspender a entrega das partes, e o lavor do ouro, que entrasse, 

rubricando um caderno em que se fizesse assento das barras dali por diante e 

juntamente fiz logo a averiguação, que foi possível para distinguir no ouro 

fundido e lavrado, qual era de São Paulo, ou das Minas e do que achei evidência 

lhe pus divisa por minha mão no caderno da balança e para suspender a entrega 

às partes passei a portaria junta nº 4=. 
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 Tanto que chegou a certidão do ouro, que se tinha entregue às partes em 

barras na casa da fundição das minas; ordenei ao Provedor da moeda que me 

mandasse uma certidão, por que constasse o ouro das partes que se achava em 

ser na casa da moeda, como se vê da portaria nº 5 a qual relação me remeteu, e 

vai no auto nº 6 = pelo qual fiz a conferência com as ditas barras, e para este fim 

pedi ao Provedor da casa da moeda, como se vê da portaria nº 5 a qual relação 

me remeteu, e vai no auto nº 6  pelo qual fiz a conferência com: as ditas barras, 

e para este fim pedi ao Provedor da casa da moeda, como se vê da portaria nº 5 

= a qual relação me remeteu, e vai no auto nº 6 pelo qual fiz a conferência com 

as ditas barras e para este fim pedi ao Provedor da casa da moeda e da como se 

vê da portaria inclusa nº 7 = algumas clarezas que houvesse na entrada do ouro 

para ver se podia averiguar a legitimidade das ditas barras reduzidas a moeda a 

que me respondeu o que se vê ao pé da mesma portaria, e não me satisfazendo 

da resposta, lhe tornei a pedir mais clara pela portaria junta nº 8 = que me 

respondeu, como se vê ao pé da mesma portaria. 

 Feita a conferência lhe ordenei por portaria de doze de junho, que 

entregasse oito barras, que se achavam ser legitimamente fundidas na casa Real 

das Minas, sobre que me respondeu, como se vê da mesma portaria que se não 

podiam fazer pagamentos interpolados por encontrar o legítimo, como se vê na 

resposta da mesma portaria nº 9 = e por outra nº 10 = lhe ordenei, que não 

entregasse o dinheiro às partes, sem que mostrasse perante mim, que eram 

verdadeiras as barras de que me procedeu e por outra portaria nº 11 = lhe 

ordenei que na casa houvesse um livro separado em que se fizesse  assento, de 

todos os sinais das barras, que entrassem na casa, números, e peso, e declaração 

de quem as metia, e que depois seguissem para o lavor as disposições da casa, 

mas que não fizessem entrega às partes, enquanto não lhe chegasse relação das 

Minas e São Paulo, para fazer conferência, com o dito livro da entrada, como se 
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vê da dita portaria nº 11 e logo escrevi aos governadores das Minas, e São Paulo, 

para que no fim de cada mês por via de regra fizessem remeter pela casa da 

fundição a relação das barras que se estivessem entregue às partes, ao Provedor 

desta casa da moeda, para depois da conferência satisfazer às partes a moeda, 

que tivesse lavrado a fim de evitar por este modo as fundições falsas, para o 

que não bastava a primeira providência que dei das cartas de guia, por 

que até estas podiam fazer falsas. 

 Pela portaria nº 12 = ordenei ao dito Provedor fizesse separação de 

algumas barras como se vê na mesma portaria, por me querer pôr em confusão 

a separação das falsas às verdadeiras ao que me fez a resposta que se vê ao pé da 

dita portaria, duvidando seguir as minhas ordens se lhe não fossem 

distribuídas, pelo superintendente da casa, ao que lhe respondeu que Vossa 

Majestade verá nas costas de outras cópia da mesma portaria nº 13 = em cujos 

termos recorreu ao Ouvidor Geral, como superintendente da casa o qual me 

escreveu o que V. Majestade verá no documento  junto nº 14 = adonde se 

acham as respostas que lhe fiz, e agora não posso deixar de representar a V. 

Majestade que / estando o Provedor da moeda diferente com o ouvidor / sobre 

o provimento de meirinho da casa, que este lhe tinha usurpado / antes do 

descobrimento das barras falsas, e obedecendo e executando todas as minhas 

ordens em direitura a ele, como se tinha praticado no tempo de meu antecessor, 

e consta do documento, que vai junto nas suas respostas, tanto, que o fui 

increpando pelas faltas de declarações com que procedeu no recebimento do 

ouro, logo se refugiou para o ouvidor, e confessou, que não tinha mais 

jurisdição na casa, que a expedição do lavor, e logo se fizeram as pazes para 

eu estar em uma contínua guerra viva sobre pontos que não dizem nada, 

tendo para cuidar na devassa, expedição da frota, disposições para atalhar a 

extração do ouro das minas, que saía em partidas de quarenta, e setenta arrobas 
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de ouro, e dar busca, por ele nas casas desta cidade, e ouvir em segredo os meus 

espias, que tudo junto me não deixava instante livre de dia, nem de noite 

achando-me sempre só, porque todos os ministros devendo concorrer em 

semelhante ocasião eficazmente para evitar este roubo, gastam o seu 

cuidado em contender comigo e desta sorte somos como dois venenos, 

que em contraposição um do outro deixam salva a natureza, que se quer 

destruir com eles, que são aqui os roubadores de tão grossos cabedais da 

fazenda de V. Majestade e para prova de que se encontra qualquer 

providência, que dou no serviço de V. Majestade remeto a representação que me 

fez o Provedor da moeda nº 15 = dificultando o estabelecimento do livro que 

mandei ter separado, para declarar os sinais das barras na entrada do ouro, 

porque era necessário criar um ofício novo o que se não podia fazer sem ordem 

de V. Majestade duvidando os escrivães da casa, fazer o dito assento sem reparar 

que avisando eu ao governador das minas que mandasse dar cartas de guia com 

as barras, o escrivão da conferência de ambas as casas de fundição, e moeda as 

passa de graça, tendo mais que escrever em cada uma do que o desta casa em 

vinte para tomar os números peso e mais sinais e ultimamente se acomodou 

com a razão que lhe dei, de que para os passaportes do Reino para este Estado e 

lista deles para a conferência se não criaria ofício novo. 

 Pelo documento nº 16 = verá V. Majestade que esta casa da moeda 

lavrou desde a frota do ano passado, até onze de junho deste, duzentas, e 

vinte, e dois arrobas e vinte e oito libras de ouro, não se tendo fundido 

nas casas Reais mais, que noventa e uma arrobas, como declaro, em conta 

separada, e pela certidão da casa da moeda, nº 17 = verá V. Majestade que todo 

cabedal, que mandei suspender na dita casa, até as partes mostrarem a 

legitimidade das barras que meteram importava sessenta e seis contos, 

quatrocentos noventa e cinco mil, seiscentos, trinta, e um réis, cuja quantia deu 
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assunto às ponderações dos ministros, e clamor do povo, dizendo que fazia 

grande falta no comércio, sem haver quem se queixasse de não aparecem três 

milhões, que a casa da moeda tinha lavrado, que estavam outra vez reduzidos a 

ouro em pó furtado aos Reais quintos de V. Majestade sendo a dita partida que 

mandei suspender, quase toda de pessoas, que tratavam deste negócio, como me 

consta por inteligências secretas, mas assim se acaso Vossa Majestade quisesse 

usar da sua clemência / bem prejudicial à arrecadação dos quintos / ordenei 

pela portaria n° 18 ao provedor da Casa da Moeda que assinando à parte termo 

remetesse o dinheiro a Vossa Majestade nos cofres das naus de guerra para nesta 

corte determinar Vossa Majestade o que fosse servido, porém quanto ao 

dinheiro de José Borges Raimundo que são onze contos/, e tantos mil réis 

acima declarado / devo representar a V. Majestade que nestas barras, quando se 

receberam na Casa da Moeda se moveu dúvida, sobre a sua falsidade, do que 

resultou a diligência do Provedor e termo que se lhe mandou assinar, que consta 

do nº 3 = como tenho dito, e não com fundamento jocoso, que nele 

inverossivelmente (sic) se pretende persuadir, e como sucedesse a minha 

primeira diligência se fundiram apressadamente as barras para que não 

sucedesse averiguada a falsidade delas, vir-se em conhecimento das muitas 

que com o mesmo defeito se tinham recebido na dita casa, como apesar daquela 

cautela, averiguei pela relação das minas e da devassa consta, que o dito José 

Borges houve aquelas barras de José Rodrigues Ferreira o qual depois da prisão 

do dito Antônio Pereira se tem oculto de sorte, que se baldam as muitas 

diligências, que faço pelo prender, e da mesma devassa se mostra ter o dito José 

Rodrigues trato com Francisco Bravo, mestre que havia sido no ofício de 

ourives do dito Antônio Pereira pela prisão do qual, fugiu logo desta cidade, de 

que me persuado que as ditas barras saíram da oficina do mesmo Antônio 

Pereira, pelas quais razões parece se faz mais difícil a entrega do seu valor ao 
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comprado José Borges, que deve satisfazer se como recurso, que lhe fica contra 

o vendedor a quem comprou com tão pouca cautela sendo públicas, exceto 

assim as fundições, e cunhos falsos. 

 Vendo o temor, que obriga a jurar os homens falso nesta matéria e 

partindo navios para Pernambuco, escrevi àquele governador que ordenasse ao 

ouvidor que na sua devassa, que tem aberto envolvesse a matéria das barras 

falsas, para ver se a muita gente que daqui partiu naquela monção, depunha 

verdadeiramente pela liberdade deseja carta remeto cópia nº 19. 

 Pelas cartas nº 20 verá V. Majestade tudo o que escrevi sobre estas 

novidades ao governador das Minas Gerais e também sobre me 

comunicar que em uma junta baixaram oito por cento, as reais quintos, 

para melhor arrecadação deles e  eu entendi, que aquela providência era 

furto de oito por cento aos mesmos quintos e pelas cópias nº 21= verá 

também V. Majestade o que escrevi ao governador de São Paulo, sobre as 

providências deste particular, avisando-lhe entre outras que devia suprimir 

logo uma fundição de punção que até agora existia em Paranaguá, com 

cuja capa se podia fundir muito ouro sem clareza, nem averiguação da 

falsidade: e de tudo o referido verá V. Majestade o que tenho obrado de bem, e 

de mal neste particular. 

 Como o negócio de ouro em pó, é melhor, que o de todos os mais 

gêneros, persuado-me, que ainda perdoando V. Majestade todos os 

quintos, o hão de furtar das minas para evitarem os homens de negócio 

as despesas, que fazem, contratando em outros gêneros, e agora vejo, que 

o melhor meio de evitar a extração do ouro nas Minas, é conservar nelas a 

casa da moeda, para que se não veja ouro, mais que na dita casa e na mão 

dos mineiros, extinguindo as casas da moeda da marinha, e estabelecendo uma 

em São Paulo para reduzir a dinheiro o ouro do Cuiabá, Paranapanema, e 
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Goiases mas seguro a V. Majestade que nenhum oficial, nem serventes 

desta casa da moeda estão capazes de se conservarem em um ministério 

de tanta fé, porque todos sabiam das barras falsas, que entravam na casa, 

e ainda depois, e conhecida a falsidade, se opôs o Provedor da casa da 

moeda, e ouvidor desta comarca, excogitando frívolas e aparentes 

dificuldades, mais atentos à comodidade própria, ou das partes do que à 

arrecadação da Real fazenda de V. Majestade culpando-me no lavor, que 

suspendi em que a casa poderá adquirir para V. Majestade mais de cinqüenta mil 

cruzados sem reparar que a mesma casa por essas curtas conveniências tinha 

causado, um furto de milhões pelas barras falsas que fundiu para com o dinheiro 

delas tornar furtar mais ouro às minas, mas se em alguma coisa tenho errado, é 

com o desejo de acertar no serviço de V. Majestade. 

 Também me parece providência muito necessária para atalhar o roubo 

dos quintos que V. Majestade faça ministros particulares sindicantes desta 

arrecadação sem outro emprego, mas é necessário sujeitos que não gostem 

muito de ouro para o que convém fazer-lhe bons ordenados, e o melhor 

será dar-lhes tanto por cento nas tomadias como se pratica nas da guerra 

para estimular com o interesse a diligência mas V. Majestade resolverá o 

que mais conveniente for a seu Real serviço. 

 A Real pessoa de V. Majestade Guarde Deus muitos anos, como Seus 

vassalos havemos mister. Rio de Janeiro 8 de julho de 1730. Luís Vahia 

Monteiro1. 

                                                 
1 Esta transcrição é o resultado da leitura comparativa de cartas idênticas, existentes em dois volumes distintos do 
códice 80, a saber: o volume 3, folhas 99-102, e o volume 4, folhas 31v-34v - que serviu como base. O volume 3 
deve ser o original e encontra-se muito danificado. 
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Anexo 6 

 
Arquivo Nacional - Rio de Janeiro. 
 
Correspondência dos governadores do Rio de Janeiro com diversas autoridades. 
 
Códice 84, v. 4, fl. 103-105v. 
 
Rio de Janeiro, 11/4/1731. 
 
de: Luís Vahia Monteiro 

para: vice-rei (Vasco Fernandes César de Meneses, conde de Sabugosa) 

 

Fábrica de fundir ouro: diligências do ouvidor do Rio das Velhas, prisão 

de Inácio de Souza Ferreira, e Francisco Borges, e frades Pedro de 

Monrroy e o irmão de José de Seixas, etc.; Suspeita contra as autoridades 

— cabedal vindo das Casas de Fundição; baixa dos 8%. 

 

 Excelentíssimo Senhor. 

 Pareceu-me dar a Vossa Excelência esta conta em auto apartado e é o 

caso, que a quinze do passado deu o ouvidor do Rio das Velhas Diogo Cotrim 

de Souza em uma fazenda de Inácio de Souza Ferreira metida no mato, e 

prendeu o dito, e também a Francisco Borges homem do hábito, que entendo 

Vossa Excelência conhecera e em um sítio apartado das casas de vivenda, lhe 

achou uma fábrica armada de fundir ouro, cunhar barras, e fazer moeda; mas 

para este lavor mudaram depois da providência da carta de guia das barras; e 

também prendeu na mesma casa o frade dominico irmão de José de Seixas, e 

sobrinho do Coronel Engenheiro José da Silva Paes, e outro do Carmo filho 

desta cidade chamado Pedro de Monrroy, e alguns serventes da fábrica ainda 

que lhe fugiram algumas metidos pelo mato; a dita fazenda estava coberta com 
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um rio caudaloso, que passavam em canoas, as quais tinham da sua parte com 

guardas, para não entrar ninguém sem ser sentido, e a fábrica também a tinham 

edificada sobre o rio, para a poder afogar nele ao primeiro rebate, mas o 

Ouvidor dispôs a ocasião preparando-se com capitães do mato e índios 

publicamente para extinguir quilombos de negros, e passando a este fim o rio 

mais abaixo, e abrindo picada nova pelo mato os surpreendeu na madrugada do 

outro dia. Este sucesso, e novidade tem admirado o auditório; e eu somente me 

admiro de que estando esta fábrica estabelecida há perto de quatro anos, e 

laborando tão publicamente como a das Casas Reais, pois sem embuços se 

fundia, e cunhavam as barras a seis por cento a toda a pessoa, que queria levar o 

seu ouro, não o tivessem sabido tantas pessoas que tinham obrigação, e nem 

depois de eu lhe mostrar há mais de um ano, que das mesmas minas vinham 

barras falsamente fundidas, e cunhadas, porque tanto tempo há, que eu sei desta 

fábrica, e por estes, e outros motivos não deixo de suspeitar algum mistério, e 

causar-me novidade a mesma diligência da qual diz a voz bárbara do povo, que 

não teve o governador notícia se não depois de executada, e ainda agora 

acreditam as provas que eu tinha feito de haver as tais barras, porque até este 

corpo de delito se faziam rizotas das minhas diligências e dos meus avisos. 

 Eu entendo, que muita gente desamparará as minas por esta entrada, e 

pelos currais, porque se acharam os livros da entrada, e saída do ouro para a 

contadas partes; e o engenho de cunhar é de ferro com 40 arrobas de peso, mas 

não estava sentado, porque lhe tinha saído com algum erro, para cujo conserto o 

tinham desmontado, mas entre as barras, que se lhe acharam fundidas, estavam 

algumas passadas pela fieira, e ainda não sei a importância certa do confisco, e 

tinha muitos negros armados, e o que a mim somente me pasma, é, que aquele 

velhaco não segurasse a retirada quando se fez público, e deu remédio à entrada 

das barras na Casa da Moeda, mas antes do cunho das barras, para o cunho da 
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moeda: o certo é que se não conhece na nossa corte a forma com que se deve 

governar a América porque semelhantes liberdades somente se alimentam, 

com as máximas de nosso governo. 

 Pela carta inclusa de uma carta de Eugênio Freire de Andrade verá Vossa 

Excelência o cabedal, que veio das casas da fundição e moeda, e pela Fazenda 

Real vieram dez arrobas de ouro em pó e agora verá Vossa Excelência a 

quantidade que Sua Majestade  perdeu na baixa dos oito por cento, e também 

conhecerá, que o Governador prometeu bem, mas parece, que arrecadou mal, 

porque se não houvesse tão públicos descaminhos, talvez excederia o 

rendimento a promessa; e sobre este particular é o que por hora se me oferece 

por na notícia de Vossa Excelência cuja Excelentíssima pessoa guarde Deus 

muitos anos. Rio de Janeiro 11 de abril de 1731 /// Luiz Vahia Monteiro/ 

Excelentíssimo Senhor Conde Vice-Rei. 

 À margem desta continha a seguinte nota: esta carta pertence ao livro de 

ordens a folha 38 e por equivocação se lançou neste. 
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Anexo 7 

 
Arquivo Nacional - Rio de Janeiro. 
 
Correspondência dos governadores do Rio de Janeiro com diversas autoridades. 
 
Códice 84, v. 4, fl. 147v-154. 
 
Rio de Janeiro, 27/9/1731. 
 
de: Luís Vahia Monteiro 

para: vice-rei (conde de Sabugosa) 

 

 

O escrivão da Câmara Julião Rangel de Souza; suas calúnias contra o 

governador; sua ida à Corte como procurador secreto de Manuel da Costa 

Mimoso e dos fundidores falsos de ouro; dificuldades opostas pelo povo e 

autoridades às providências sobre os ladrões de ouro; diligências 

frustradas contra Manuel Lopes e José Ribeiro Manso; suspeitas contra a 

residência do Rio das Mortes o escrivão dela João Soares Gramacho; e do 

ouvidor da mesma como passador de ouro em pó — A fundição falsa de 

Inácio de Souza e seus cúmplices — Diligências sobre os descaminhos 

de ouro da Costa da Mina: atitude criminosa de D. Lourenço de Almeida. 

 

 Excelentíssimo Senhor.  

 Meu senhor em resposta da carta de Vossa Excelência sobre os 

particulares do escrivão da Câmara Julião Rangel de Souza, ponho aos pés de 

Vossa Excelência o conhecimento da minha obrigação que é a maior oferta, que 

pode fazer a minha inutilidade, e ainda agora soube pelos oficiais da Câmara, 

que deram aquela conta a meu favor, que no tempo em que a escreveram lhe 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 26

dissera o dito escrivão, que escusavam aquela diligência, porque ele sabia muito 

bem, que eu não havia de fazer caso daquela lisonja; e sem embargo disto teve o 

atrevimento de escrever o ano passado, que eu a pedira, e que a fizeram por 

temor. 

 Remeto a Vossa Excelência as cópias de duas respostas, que dei pelo 

Conselho às suas resoluções, e todas as mais foram pelo mesmo estilo 

queixando-me a Sua Majestade daqueles ministros, mas suponho, que sempre 

Julião Rangel continuaria a sua jornada para a corte para onde vai cabeça 

de ferro de várias dependências, que há de abonar Manoel da Costa Mimoso 

de que vai constituído procurador secreto, e  comum para todos os que se 

interessavam nas fundições falsas, porque uns tinham os engenhos, e outros iam 

moer a eles, e estes eram quase tudo, o que tinha cabedal nesta cidade, e nas 

Minas, e tendo eu a certeza dos passos de cada um tenho também a desgraça de 

lhe não poder fazer a prova judicial, assim pelo temor das testemunhas, como 

por outros motivos, e circunstancias depravadas, que só vocalmente poderia 

exprimir a Vossa Excelência porque o interesse, e a paixão estão acumulados 

contra tudo de tal sorte, que depois de se malograrem as prisões, que deprequei 

a Dom Lourenço como Vossa Excelência sabe, e omitindo eu outras diligências 

por esta causa, deixando de deprecar a prisão de Inácio de Souza, que tinha 

pronunciado em 3 de dezembro esperando pela chegada dos novos ministros, 

aos quais deprequei a prisão de dois  pronunciados nesta devassa, correu esta 

diligência a mesma fortuna, que a primeira, deixando a um Manoel Lopes, que 

acharam em casa por uma grande partida de dinheiro, que deu aos oficiais de 

justiça, e sendo um homem demais de 200... ttos (sic) e achando-se em uma 

fazenda com quarenta pessoas, constou o seqüestro de duas negras velhas, duas 

espingardas velhas, duas arcas, e vinte mãos de milho, e esta diligência 

encarreguei ao ouvidor do Ouro Preto, Sebastião de Souza Machado estando no 
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Rio das Mortes sindicando, que a podia fazer pessoalmente de caminho 

recolhendo-se para a sua ouvidoria; a outra foi o embargo de um José Ribeiro 

Manso, que se achava preso em Vila Rica pela resistência a um meirinho a quem 

acutilou, mas andava com licença fora da cadeia pela proteção de Francisco 

Xavier bem conhecido por criado do governador e hoje tenente de cavalos, e 

deprecando eu ao ouvidor, entendendo, que já estaria exercitando sindicantes, 

recebeu a carta o proprietário na véspera da entrega da vara, e pagou ao próprio 

com um recibo, mas quando veio trouxe-me carta sua dizendo que o tinha 

embargado a tempo, que eu já sabia, que o preso tinha fugido da cadeia, 

juntamente com o carcereiro, o qual disse em uma roça a pessoa que me contou, 

que quando o prenderam se achava com treze mil cruzados em dinheiro, mas 

que naquela hora não tinha mais que o que trazia as costas, e que tudo dava por 

bem empregado por não vir em uma corrente ao Rio de Janeiro, e dizem que do 

escortínio couberam ao dito ouvidor cem dobras, e o mais, que ficou a 

Francisco Xavier, exceto alguma causa com que adoçavam a boca ao carcereiro: 

à vista do que considere Vossa Excelência que meios haverá para atalhar 

excessos de tantas conseqüências, principalmente quando se reputa por tirania, e 

crueldade a simples diligência. 

 Da residência do Rio das Mortes também se diz muita coisa, e eu somente 

reparo em que um mocinho João Soares Gramacho, que passou por aqui 

desprezível na família do sindicante volta agora com bastante dinheiro, e vai 

nesta monção para esta cidade a comprar negros, e como no tempo que aqui se 

deteve morreu Manoel Nascentes Pinto, vai com ânimo de se embarcar para 

Lisboa a comprar o ofício de selador da Alfândega, que o dito Manoel Nascente 

trazia usurpado como dou conta a Vossa Excelência e este tal mocinho foi o 

escrivão da residência; o certo é, que o ouvidor, que foi do Rio das Mortes leva 

meio milhão, e suposto que da minha devassa lhe não resultou mais, que 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 28

veementes indícios de passador de ouro em pó e fraudador dos quintos, dei 

conta com a devassa, e ordenei ao coronel Álvaro Sanches, que o não deixasse 

sair de seu bordo, sem ordem, mas parece-me, que estas desordens nunca deram 

remédio pelos mesmos fundamentos, que entendeu o Santo Xavier, que o não 

teriam as das Índias como se vê da carta, que ele escreveu a El-Rei Dom João o 

3° no governo de Jorge Cabral, sendo o remédio fácil, como é o castigo, e como 

adverte o grande Manoel de Faria referindo a dita carta, e eu estou vendo, que 

muitas das calamidades, que a Índia padece no governo do presente Vice-Rei 

tem a mesma natureza, que deu motivo à carta do Santo, ainda que concordo 

com Vossa Excelência na empresa de Mombaça, e em todas as ofensivas no 

estado presente na Índia cuja ruína não admite escoras, e para edificar de 

alicerces, necessita de outros meios, e nós estamos com outros cuidados, mas é 

lástima, que entre tantos políticos se não acabe de entender que tão mau é 

governarem muitos, como deixar de governar um; Deus lhe dê o remédio, e 

quem pode, que eu contento-me antes com a fortuna de um oleiro, do que com 

a de seu filho Agatocles, que sem embargo de mandar cezilio (sic) 

despoliticamente, padeceu mil ludíbrios, e com o conselho que Cineas deu a 

Pirro rei da Albânia propondo-lhe que queria armar um exército para derrotar 

os romanos, e perguntando-lhe o conselho; que faria depois de os derrotar, 

respondeu, que senhorear a Itália, e depois de senhorear  a Itália, respondeu a 

mesma pergunta, que tomaria a Sicília, e depois desta, que passaria em África, e 

conquistaria Cartago, e se recolheria cheio de triunfos, e riquezas; e tornando-

lhe a perguntar o conselheiro, que faria então, respondeu, que conquistaria toda 

a Grécia, e depois de conquistada a Grécia, lhe tornou a perguntar o 

conselheiro, que havia de fazer, e respondendo, que depois de tudo feito 

descansariam e tratariam do seu regalo, ao que vendo-se Cineas respondeu, pois 

não será melhor tratarmos logo desse descanso, e desse regalo sem andar 
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conquistando províncias, sulcando mares e gastando a saúde em fatigas, e não 

me obriga a este conceito a falta de espírito, e constância para tolerar todos os 

trabalhos, mas acovarda-me com efeito a dificuldade de conseguir o fruto deles 

no aproveitamento do serviço de el-rei pelo incontrastável das dificuldades, que 

se opõem a tudo. 

 Aqui me lembra talvez porque é causa destas reflexões/ a exclamação, que 

me fez Inácio de Souza quando eu lhe disse a resolução, que viera sobre as 

barras falsas dizendo, que era escusado cuidar nos remédios à vista de 

semelhante despacho; agora considere Vossa Excelência quando o réu do 

mesmo delito se queixa, que o remédio poderá ter isto certo é, que se o 

antevissem os denunciantes daquela fábrica, não se havia de fazer a diligência, 

que entendo foi para cobrir o delito do cunho das barras com a idéia da Casa da 

Moeda encabeçada em Inácio de Souza para absolver outros, porque José de 

Morais primo carnal do ouvidor, e tenente de cavalos, que nesta frota veio de 

Lisboa feito capitão deles, não se pode lavar de ser companheiro de Inácio de 

Souza na fundição das barras, e com elas se achou em Vila Rica o ano passado, 

quando eu dei a providência para as cartas de guia, e conferência sobre as 

reduzir à moeda para levar para o reino. Combine Vossa Excelência estas 

premissas com a de não termos notícia de mais confisco algum nas minas, 

achando-se os papéis, e tudo quanto havia a Inácio de Souza, a quem chamam 

régulo, talvez porque se meteu de baixo de um altar, quando ouviu o primeiro 

tiro, que se deu a um cão, que foi todo o conflito daquela batalha, porque 

quando chegaram à casa da fábrica distante da de vivenda, já tinham fugido os 

defensores por outro tiro de sinal, abandonando a chamada fortaleza e estacada 

não sendo mais que uma cerca para impedir o gado, todas as cautelas, sentinelas, 

ou vigias, que tinha, eram para fuga, e não para contenda: veremos o que mais 

resulta, mas eu julgo, que nada, e muito menos depois que o ouvidor se avistou 
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com o governador, porque todos hão de olhar para os seus dependentes. 

 Já tinha sabido, que Dom Lourenço tinha encarregado a José de Torres a 

diligência de fiscalizar os descaminhos do ouro da Costa da Mina, mas não me 

persuadia a que o fizesse com semelhantes termos, como vejo na carta que 

Vossa Excelência me mandou sem dúvida porque eu olhava para o seu sangue, e 

não para a sua pessoa, que agora julgo capaz de toda a infâmia, e baixeza, 

porque se não acha nele uma só palavra clara, se não tudo enredos, e máquinas 

mentirosas, e fraudulentas com uma ambição torpíssima faltando a fé do seu 

monarca; e eu vim desejava ver a cara a José de Torres, sem embargo de não 

estar em termos de lhe pagar como merece, e o embargo, que eu fiz em uns 

negros, que aqui chegaram é a respeito de outro interessado. 

 Sinto muito as moléstias que Vossa Excelência padece, e que Sua 

Majestade que Deus guarde se não lembre de servir a Vossa Excelência como 

necessita, mas como se não pode errar em tudo por isso conserva a Vossa 

Excelência em tão importante serviço como lhe faz, nem os passos de Vossa 

Excelência podem fazer nunca paralelo, com os de Dom Lourenço ao qual deve 

de conservar Sua Majestade talvez pela máxima de Tibério César, que não 

mudava os governadores dizendo que as marcas depois de fartas ficam menos, 

mas engana-se El-Rei, porque aquela ambição é da natureza, que nunca perde a 

necessidade. 

 Eu nesta frota pedi licença a Sua Majestade para ir tirar uma pedra, que 

trago na via debaixo da bolsa dos grãos, que totalmente me impede urinar, e 

somente o faço carregando nela para um lado com a mão e para esta mercê 

empenhei a proteção, e favor do secretário de Estado, porque com ela ficaremos 

ambos bem servidos, ou cumpriremos nosso desejos se senão tornassem 

callabassates. 
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 A minha obediência fica aos pés de Vossa Excelência, como costuma e 

com deve. A pessoa de Vossa Excelência guarde Deus muitos anos. Rio de 

Janeiro 27 de setembro de 1731 /// Excelentíssimo Senhor conde de Sabugosa, 

o criado mais obrigado, e fiel cativo de Vossa Excelência /// Luiz Vahia 

Monteiro. 
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Anexo 8 

 
Arquivo Nacional - Rio de Janeiro. 
 
Correspondência ativa e passiva dos governadores do Rio de Janeiro com a 
corte (1718-1763). 
 
Códice 80, v. 6, fl. 2-3. 
 
Rio de Janeiro, 30/7/1733. 
 
de: Gomes Freire de Andrada 

para: rei 

 

Sobre a tomadia que se fez na Paraibuna e posse do governo sem 

novidade, e queixa do governador Luís Vahia Monteiro, dízima da 

Alfândega, relações e mapas de Luís Abreu Prego 

 

 Em o dia vinte e três do presente mês, entrei pela barra deste porto com 

sessenta e nove dias de feliz viagem: no dia seguinte me deram parte que 

chegava uma partida de infantaria da guarnição do Registro da Paraibuna, que 

escoltava uma tomadia de ouro em pó que se fez [corroído] registro de sete mil, 

e quinhentas, e vinte e quatro oitavas em sete parcelas, e pela confissão de um 

negro, que foi apanhado com o dito ouro, ficam presos Domingos Afonso, 

Antônio Pereira, Silvestre Pereira, e Pedro Gomes, aos quais se fez apreensão 

em um conto setecentos, trinta, e nove mil, oitocentos, e quarenta réis em 

dinheiro, e se mandaram autuar para se proceder na forma das Leis e ordens de 

V. Majestade. 

 No dia vinte e seis me entregou sem novidade o governo o mestre de 

campo Manuel de Freitas da Fonseca, o qual se empregou com grande cuidado 

no tempo que governou, na construção de reparos para a artilharia, dos quais se 
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achavam as fortalezas com grande necessidade. 

 Busquei logo o governador meu antecessor Luís Vahia Monteiro, e achei 

haver-se lhe declarado a queixa um estupor, de que tem leso o braço e perna 

direita, e privação da fala, porém percebe e está nutrido. Os médicos me 

seguram ser-lhe mais útil a passagem a este Reino que a demora nesta cidade 

pelo receio que as forças no verão se atenuem, e a queixa com o excesso de 

calor se aumente: Com o sentir deles, e do reverendo bispo / que lhe tem sido 

útil nesta infelicidade / farei com o maior cômodo se embarque logo que chegue 

a remessa dos quintos, das Minas, e de São Paulo. 

 Como V. Majestade resolveu que a dízima da Alfândega corresse por 

conta de sua Real Fazenda, e o secretário de Estado me avisa por carta sua que 

ao provedor dela, vem as ordens necessárias pelo Conselho Ultramarino, fiquei 

na inteligência de que V. Majestade por este tribunal determinava ao dito 

provedor a forma da sua arrecadação o que experimento em contrário vendo o 

provedor da Fazenda com ordens do Conselho para obrar na parte que lhe toca, 

e ao juiz da Alfândega com ordens do mesmo para que faça o que é da sua 

jurisdição, pondo-se estes dois ministros na controvérsia de quererem ser ambos 

diretores desta arrecadação, e fazendo-me presente a sua dúvida, me pareceu 

que no tocante à Alfândega continuasse o juiz dela na forma que o Conselho 

dispõe, como se praticou já em outro tempo, porém que o provedor fazendo o 

que lhe pertence, mande continuar o exercício de administrador a Gaspar de 

Caldas Barbosa pelo declarar assim o dito aviso do secretário de Estado, e o juiz 

da Alfândega não ter ordem para fazer esta nomeação: dos oficiais, que o 

contrato conservava, me informarei lançando fora os inúteis, e fazendo regular 

os precisos conforme o mais conveniente à Real fazenda. 

 Não remeto os mapas, e relações das tropas, e forças desta Capitania por 

falta de tempo, porquanto esta galera, que faz viagem à Ilha do Fayal, estava 
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para partir, e eu a demorei cinco dias para fazer este breve aviso, servindo 

também de embaraço desta remessa o confuso, em que estão alguns papéis 

pertencentes a esta Secretaria, pois como o governador meu antecessor não 

residia nas casas deste governo, e tinha em seu poder as maiores clarezas, e 

circunstâncias de tudo, sem me serem estas entregues, receio obrar menos 

conforme, e assim irão pela primeira embarcação que fizer viagem a essa corte, e 

a mim me não pareceu até agora falar ao reverendo bispo na entrega dos papéis 

do governo, por estes dias haver tratado em visitas de cerimônias, esperando 

que ele, pois se acha com a chave de todos, me mande entregar os que tocam a 

este governo, digo a este ministério. 

 Aqui achei o capitão de mar e guerra Luís de Abreu Prego comandante da 

fragata Madre de Deus, que depois de transportar o governador do Reino de 

Angola Rodrigo César de Meneses, foi daquele porto ao da Costa da Mina a 

resgatar escravos, e os trazer a vender a este, em cuja viagem foi menos feliz 

pelas enfermidades que padeceram a guarnição, equipagem de que faleceram 

trinta e sete pessoas. 

 A Real Pessoa de V. Majestade guarde Deus muitos anos, como seus 

vassalos havemos mister. Rio de Janeiro trinta de julho de mil setecentos e trinta 

e três // Gomes Freire de Andrada. 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 35

Anexo 9 

 
Torre do Tombo - Lisboa. 
 
Manuscritos do Brasil, livro 7, fl. 130-139v. 
 
Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso, 17/7/1734. 
 
de: Pedro Leolino Mariz  

para: Martinho de Mendonça de Pina e Proença 

 

 Represento a V. Sª. que pelo acréscimo de Povoações, que tem havido no 

sertão da Capitania da Bahia, e ultimamente os descobrimentos das Minas 

Novas; fazendo corpo de uma nova Colônia, se cuidou na forma do seu 

estabelecimento; e porque este se regulou pelos serviços que tenho feito a S. 

Majestade que Deus guarde há muitos anos a esta parte, se esperavam ainda 

maiores utilidades do seu progresso: mas por se achar este embaraçado pela 

desordem causada da vários acidentes, começarei a relatá-los desde o princípio, 

para que a vista do muito, que aproveitou a boa ordem que ia seguindo, se 

conheça claramente o prejuízo, que se segue do contrário para facilitar pelo 

modo, que V.Sª. entender ser mais conveniente aos Reais interesses, os meios 

para o desejado fim. 

 Trinta anos há, que cultivo sertões, e passando para estes de cima no de 

1708, em tempo, que por não haver nele justiça viviam os seus habitadores em 

absoluta liberdade, oferecendo-se várias ocorrências do serviço de El-Rei, e da 

República soube  mostrar zelo para um, e outro emprego, tanto mais, quanto 

maior era o poder, que tinha naqueles vastos desertos, então sujeitos a minha 

administração; pelo que mereci ser provido no posto de Coronel do mais 

importante partido desta Capitania compreendendo este o espaço de 260 léguas 

de longitude, e mais de quarenta de latitude no qual fui confirmado pela Real 
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mão, como mostram a Patente, e Mapa insertos na página 1, e número 2.  

 Assim naquele emprego apliquei o cuidado em desinfestar aqueles sertões 

de todo o gênero de mal feitores, e em breve tempo não houve já quem 

insultasse, nem viandantes, nem moradores, como declara a certidão número 3. 

 Este desvelo, me conciliou amor, e respeito de todos, e por este meio 

introduzi a temperança nos costumes: facilitando assim  as ordens do governo, e 

os mandados da justiça, de que sendo eu encarregado de muitas, e 

importantíssimas, todas executei, e fiz executar prontamente: desagravando 

desta maneira os Povos das violências, e insultos, que dantes padeciam como o 

certifica a certidão número 4. 

 Achando-me com este crédito, e com posses para qualquer empresa 

empreguei o cuidado em povoar novos sertões a fim de dilatar os Reais 

domínios, e a nossa Santa Fé. Armei Bandeiras, fiz dar guerra ao Gentio 

Nongaiô, que infestava as vizinhanças do Rio Pardo, mandei fazer entradas com 

excessiva despesa da minha fazenda expus a minha pessoa aos perigos de terras 

habitadas de bárbaros, e suportei muitas calamidades, que se experimentam em 

sertões tão agrestes; consegui finalmente a empresa, como o declara a certidão 

número 5, e melhor o mostra o aumento que recebe a Fazenda Real nos 

Dízimos, que arrecada de muitas e grossas fazendas já povoadas esperando mais 

de outras, que se vão povoando por aquela parte. 

 Cultivados os sertões, se fez a sua moradia apetecida de muita gente que 

vivia sem conveniência nas Marinhas, e cresceram as Povoações: especialmente 

na Jacobina, e Rio das Contas por serem terras Minerais, em que foi preciso 

criar vilas e estabelecer os quintos: cuja incumbência foi encarregada ao Coronel 

Pedro Barbosa Leal, que pedindo-me vários informes fez do meu serviço as 

atestações, que mereceram a certidão número 6.  

 Aumentada de Povos toda a vastidão dos sertões daquela parte se deu 
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cumprimento a ordem de S. Majestade de 20 de Julho de 1718, fazendo-se 

alistar toda a gente capaz de tomar armas, a qual se distribuiu em Companhias e 

Regimentos, e do corpo do meu se fizeram três: a saber, um na Jacobina, outro 

no Rio das Contas, e um nas margens do Rio de São Francisco, e pouco depois 

outro de cavalaria, e outro da gente da terra havendo gente para todos, não 

obstante que do meu partido se houvessem  desmembrado mais de cem léguas 

de terra adidas ao Governo das Gerais pela repartição que fez o Senhor Conde 

de Assumar, e sendo esta diligência também encarregada à capacidade, e 

prudência do Coronel Pedro Barbosa Leal me foram pedidas muitas 

declarações, e o propor pessoas idôneas para os postos, as quais 

desempenharam tanto a eleição que facilitaram o Real serviço, e aumentaram o 

rendimento da Fazenda Real, como consta da certidão número 7. 

 Pelo fruto que resultou da minha atividade e zelo, se fiaram de mim todas 

as dependências do Real serviço, e as ordens mais importantes; tudo teve 

prontíssima execução, e os oficiais de justiça foram geralmente obedecidos, e 

respeitados como o declara a certidão número 8. 

 Pelos referidos serviços mereci a Superintendência das Minas do Rio das 

Contas em que me foram encarregadas várias diligências, especialmente o exame 

de um descobrimento e sertão em que havia indícios da Mina da Prata do 

Antigo Moribeca para o qual me foi preciso levar grande comitiva de escravos e 

outra gente, e sendo forçoso ir o mais do caminho a pé pela agrestidão das 

Serras, me vi obrigado a um trabalho e despesa grande fazendo tudo a minha 

custa como era obrigado na forma que declara o documento número 9. 

 No mesmo tempo me encarregou o Ex.mo Senhor Vice Rei a direção das 

conquistas dos sertões ainda infestos do Gentio, e o fazer guerra a àquele que 

nos provocasse com insultos, e o mais necessário para efeito de se povoarem 

aquelas terras como o manifesta o provimento número 10. 
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 Foi preciso cobrar-se o donativo para os casamentos dos sereníssimos 

Príncipes, e antes de se encarregar o lançamento às Câmaras, pareceu 

conveniente dispor os ânimos para aquela contribuição, a fim de se não 

encontrar renitência, como da parte de Pernambuco, em que houveram por 

essa causa algumas sublevações, pelo que fui eu o primeiro a contribuir com 

a oferta que mereceu a atenção que exprime a carta número 11. 

  Fomentava eu ao mesmo tempo com grande fervor as explorações do 

sertão, fazendo entrar Bandeiras por toda a parte, e publicando-se o afago com 

que tratava aos Paulistas, singulares para estas diligências, e os prêmios que tinha 

dado aos que se empregaram nelas, entrou a emulação, fazendo-se praticável, e 

comum o andar sertanejando. Assim entraram na competência de preocupar 

cada qual a parte de melhores esperanças, por cujo motivo saíram muitos 

exploradores ao mesmo tempo uns do Rio Pardo, outros do Rio das Contas, 

outros de Tucambira, e outros do Serro do Frio. 

 Armei então um grosso corpo de gente para a conquista das terras que 

corria desde o Rio das Contas até o sertão do Rio de São Mateus encarregando 

esta empresa por ordem do Ex.mo Senhor Conde Vice Rei ao Coronel André 

da Rocha Pinto, fazendo-o auxiliar de Damazo Coelho coronel da gente da 

Terra; fornecendo-os de munições de guerra e boca, tudo a minha conta, e para 

o Regimen desta empresa, e formalidade da guerra que se houvesse de fazer ao 

gentio fabriquei um regimento que aprovado pelo mesmo Senhor Vice-Rei 

General o mandou observar, sem lhe diminuir, nem acrescentar cousa alguma 

como em seu lugar se mostrará. 

 Na mesma conquista continuam ainda hoje, tendo já descoberto muitas 

Terras capazes, assim para todo o gênero de lavouras como para fazendas de 

gado, e se teriam chegado ao descoberto destas minas a não encontrar com 

grandes Aldeias de Gentio, o qual extinto, ou domesticado nos dará a 
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conveniência de mais Minas de que já os ditos conquistadores acharam sinais, e 

com certeza se sabe, que a Serra da Baitaraca, a qual divide o sertão das 

Marinhas, tem mostrado ouro de conta. 

 Posta em campo aquela Bandeira passei pessoalmente ao Rio Pardo para 

concluir aquelas Povoações, que já avultavam, e mereciam o meu desvelo; com 

efeito lho apliquei cuidadosamente, como verifica a certidão número 12. 

 Nesta conjuntura se dispôs outra Bandeira para o Rio chamado de São 

Mateus, e porque daquele sertão dava muitas notícias Brás Esteves Leme, e 

pretendia a conquista daquele numeroso Gentio lhe foi encarregada com patente 

de Mestre de Campo: atendendo-se juntamente a apartá-lo das mais Bandeiras a 

fim de lhe não servir de estorvo por ser de gênio borrascoso, e nimiamente (sic.) 

tocado de inveja. 

 Pouco depois se divulgou a notícia de se terem descoberto umas Minas 

Novas, e delas deram conta ao Senhor Vice Rei Sebastião Leme do Prado, 

sobrinho do dito Brás Esteves, e Domingos Dias do Prado, ambos com título 

de descobridores: aquele entrando pelo Serro do Frio e passando o Rio Araçuaí 

com efeito descobriu Fanados, Capivarí, Sucuruiú, Água suja, e o mais que desta 

parte deságua naquele Rio, e este saindo de Tucambira em busca da Mina que 

descobriu João Gonçalves do Prado oculta até agora, veio dar no dito Rio 

Araçuaí chamando-se descobridor dele, e de toda a parte anterior. 

 Sebastião Leme ao mesmo tempo que mandou as mostras destes 

descobrimentos ao Senhor Vice Rei, participando-me a mesma notícia também 

a deu a seu Tio Brás Esteves Leme, que então morava no Rio das Contas 

implorando a sua intervenção para os despachos do que pretendia. Brás Esteves 

não cuidou do Procuratório, nem das pretensões de seu sobrinho mas sim 

representou, e fez público que os tais descobrimentos foram feitos por sua 

ordem, e por gente sua nas cabeceiras do Rio de São Mateus donde era Mestre 
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de Campo, e para melhor armar a sua idéia impetrou do Senhor Arcebispo um 

sacerdote com provisão de vigário para aquela parte. 

 Entrava o dito no seu projeto cautelosamente tanto por não ser 

descoberto pelos interessados descobridores como pelos mesmos Senhores que 

lhe haviam de deferir, porém não ousando publicar-se de todo autor dos ditos 

descobrimentos, cuidou só em se meter neles com tal qual pretensão de 

domínio para obrar o que depois se viu. 

 Crescia no entanto o concurso, e logo com ele entrou o  Reverendo 

Doutor Miguel Honorato Guirarde com Provisão de Vigário geral destes 

distritos, os quais logo repartiu em freguesias, e ficou com a  Paroquial de São 

Pedro. 

 Ao mesmo tempo chegou ao Rio Pardo o Doutor Antônio Ferreira do 

Vale, ouvidor geral que vinha para o Serro do Frio, e por me achar naquela 

Ribeira tive ocasião de o hospedar alguns dias; naquela comunicação houve 

propósito de lhe participar várias notícias do sertão, e novos descobrimentos; 

perguntou-me de que ânimo estava eu sobre a disposição deles, e o que sentia a 

respeito da Capitania, a que haviam de pertencer; respondi-lhe, que disso não 

tinha ainda suficiente conhecimento, e que estava pronto a seguir as ordens que 

se me dessem; que de minha parte interessava só que S. Majestade fosse bem 

servido, que se S. Mercê apetecia reger as Minas Novas entrasse de caminho a 

elas, ou ao menos chamasse a sua presença os descobridores, e lhe desse as 

ordens convenientes, e a providência necessária parecendo-lhe que estes 

descobrimentos estavam dentro da sua Comarca, e da Capitania das Gerais, e 

que S.Ex.ª  nada ambicioso de jurisdições só queria o aumento da Fazenda Real, 

e sempre louvaria o seu bom zelo. 

 Satisfeito com a minha resposta prosseguiu sua jornada, porém não 

cuidou em entrar às Minas Novas, e em vir a elas quando mais o pedia a 
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necessidade, e devia persuadir a obrigação, se portou tão omisso que mostrou 

temer a empresa, ou desprezá-la. 

 Cresceu mais o Povo, e com tal excesso que deu brado tal que correu por 

toda América, e com o Povo cresceram logo as desordens, e a confusão; e a 

nada se moveu aquele Ministro. 

 O Senhor Vice Rei pela distância, e variedade de notícias não podia 

conseguir a verdadeira de tudo, procedia lenta, e maduramente nas suas 

direções, ordenando-me só diferisse com justiça aos que em mim buscassem 

recurso. Porém passando-se muitos meses, e pedindo aquele Povo com 

repetidas instâncias quem o regesse à vista do desamparo em que se achava sem 

alguma forma de governo, pareceu tanto para o bem comum, como para os 

Reais interesses ser perniciosa toda a demora, e conveniente o encarregar-se-lhe 

a superintendência geral de todas as Minas desta Capitania para o que se me 

passou o provimento número 13. 

 Contudo sabendo-se da pretensão pela parte das gerais se retardou a 

remessa do Provimento ordenando-me S. Ex.ª demorasse a jornada, e no 

enquanto dava eu como permitia a distância providência ao mais necessário 

como mostram as cartas 14, até número 15. 

 Enquanto esperava no meu Partido a última resolução aplicava o cuidado 

a várias dependências do Real serviço, e acabando decompor os distúrbios, que 

no Rio das Contas ocasionaram as incivilidades do juiz, e oficiais da câmara 

daquele tempo, mandei fazer pessoalmente as listas para o primeiro lançamento 

do donativo, e remetendo-as ao Senado não desisti da diligência sem o ver 

estabelecido, como o mostra o documento número 16; e os mais até número 20 

especificam o quanto me estava encarregado, e tudo concluí felizmente antes de 

entrar a estas Minas. 

 Em Janeiro de 1728, recebi resposta das contas que tinha dado ao Senhor 
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Vice Rei dos descobrimentos que se tinham feito até aquele tempo, da 

expedição para a conquista, e da providência, que tinha dado a muitos e 

importantes particulares do Real serviço como tão bem exprime a carta número 

19, servindo de melhor atestação a existência de tudo quanto tenho 

representado. 

 Percebendo o prejuízo que causariam à Fazenda Real tantas estradas, 

quantas queriam abrir assim os que vinham entrando, como os moradores do 

sertão, pretendendo cada qual que a estrada lhe passasse pela porta, a fim de se 

utilizar do seu comércio encarreguei ao Coronel Geraldo Domingues abrisse 

uma geral do Rio Pardo até estas Minas, e é a que hoje seguem os que vêm da 

Bahia, Rio das Contas, Jacobina, e mais sertão, que corre por aquele por aquele 

rumo. 

 A fama que encarecia as conveniências das Minas Novas noticiava 

também as discórdias, e bandos, em que se iam dividindo; e não obstante, que 

cada qual de por si não desejasse nelas superior, o veio cada um a apetecer por 

não ver a sua em sê-lo no lugar da maioria, pelo que por intervenção de algumas 

pessoas me mandaram persuadir a necessidade da minha presença, como o 

mostram as cartas número 21, 22, e 23. 

 Com estes avisos me fui avizinhando outra vez aos novos descobrimentos 

passando-me ao Rio Pardo, porém não quis entrar a eles sem primeiro saber 

melhor do estado daquelas cousas, a fim de não ser arrebatado por alguma 

parcialidade, que fosse poderosa a violentar-me, e de tudo dei conta. 

 Chegou finalmente ordem para eu entrar a eles, e estabelecer todas as 

Reais dependências na melhor forma, que entendesse ser profícua, a qual recebi 

em 27 de junho, sendo expedida em 24 de abril, como se vê ao número 24. 

 Em 11 de Julho do dito ano de 1728, cheguei aos limites destas Minas já 

cheias de gente, uma expersa (sic) pelos matos, e outra aposentada em 
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três Arraiais, e em 26 do mesmo entrei neste então chamado de São 

Pedro, e hoje Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso; vi um Povo 

formidável em tal desordem, e desconcerto que não é para explicado pelo 

muito que tinha de confuso. Eram tantas as parcialidades, quantos os 

poderosos, e os que queriam sê-lo, e mais para temidas em todo sentir 

eram algumas apoiadas de quem sabia adquirir séquito com o honesto 

título de zeladores do bem público, e do aumento da Real Fazenda, e 

conciliar por todos os modos o amor e respeito popular: pelo que parecia 

temeridade intentar cousa contra o seu gosto; sendo impossível o acertar, 

porquanto com obrar bem lhe provocava a inveja, e obrando mal daria matéria 

para o seu desejado fim, este que mandava tudo afetava repugnância, e 

protestava sujeição, aquele queria por força sujeitar a todos, um pretendia a 

intendência em prêmio de grandes serviços que alegava, outro a queria por 

razões, que lhe subjeriam (sic.) homens destros interessados na discórdia, 

desejava outro o rompimento para aumentar a autoridade com o nome de 

pacificador, e ficar depois superior a todos. A maior parte era gente vadia que se 

agregava aos revoltosos: esta só queria comer, e furtar, e para isso fomentava o 

motim. Sendo tão diferentes as inclinações, e o fim a que propendiam, era geral 

a intrínseca repugnância ao estabelecimento dos direitos Reais, não 

porque recusassem inteiramente mas sim vim perceber que o faziam por 

temer que estabelecidos eles entrariam logo ministros de justiça da qual 

fugiam então como da morte, havendo poucos, ou quase nenhum sem causa 

de a temer, ou por crimes, ou por dívidas, menos alguns poucos de mais honra, 

e regular procedimento, que se chegaram ao Partido de El-Rei, e auxiliaram as 

minhas operações. 

 Mas conhecendo, que ainda alguns destes no precioso do seu 

procedimento metiam a liga do próprio interesse para senhoriar sobre a 
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minha vontade, me achei obrigado, a maior cautela, e na melhor forma que 

Deus me ajudou dei princípio a minha obra; logo reparti os distritos, e a gente 

em companhias, e distribuí os empregos fiando alguns daqueles de quem 

tinha menos confiança para assim apartá-los dos seus maus projetos, e tê-

los mais seguros com a obrigação. Feita esta primeira diligência entrei a 

cobrar o quinto por batéias com alguma dificuldade como se vê nos 

documentos número 25 até 27. 

 Pus imediatamente o Regimento das entradas por conta da Fazenda Real, 

fiz rematar as passagens dos Rios, dei forma à Provedoria da Fazenda Real pelo 

melhor modo que pude, e estabeleci o juízo dos ausentes, e pus capitães mores 

em cada Arraial então populosos: nada deixei improvido para o bom Regimen 

de uma nova República, e nela por tempo de ano e meio enquanto não entrou o 

doutor ouvidor geral administrei plenamente a justiça no cível, e crime 

conforme o Regimento dos superintendentes e sendo preciso retirar-se este 

para as Gerais a uma junta continuei no mesmo emprego por mo deixar em que 

completei mais de dois anos até se criar esta vila sendo tantas as dependências 

daquele tempo como se poderá ver dos feitos que deste cartório passaram para 

o da ouvidoria geral a quem tocavam, sem que houvesse queixa justa do meu 

procedimento, pus também as aferições, e renda da cadeia, como declara a 

certidão do mesmo ouvidor a folha 28, e as mais até folha 31. 

 Todo o referido estabeleci sem contradição declarada, e ainda que fosse 

geral a displicência destes impostos, ninguém ousou a romper o respeito, que 

soube conservar fazendo ilusórias todas as diligências dos opostos, quando 

chegou o vigário que o Mestre de Campo Brás Esteves tinha pedido para os 

seus descobrimentos de São Mateus; por meio deste quis o dito Mestre de 

Campo levar assim o seu premeditado projeto, e conjurando-se com muitos, em 

que tinha percebido propensão para o intento, declarou ao dito vigário, que os 
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descobrimentos para que o havia pedido eram estes, não obstante achar-se neles 

outro Pároco com  Provisão de vigário geral, que esse era dos descobrimentos 

de Domingos Dias. A opulência com que se achava então estas Minas, o 

tratamento dos habitantes, e o séquito que se lhe ia chegando prometeram a este 

Padre respeito grande, e conveniência maior: aceitou os brindes, e entrou a 

disputar sobre a jurisdição com o outro vigário. Este foi o pomo da discórdia: 

Logo se dividiu a gente em bandos, pelas ruas se não viu senão currilhos (sic) 

distinguiram-se com divisas, tumultuaram por vezes fizeram libelos 

inflamatórios, e puseram muitos cartéis, ouvindo eu em alguns a minha última 

sentença, e Brás Esteves com o pretexto de defensor do distrito do intruso 

vigário ia segurando os alicerces do seu pretendido domínio, conspirou contra a 

minha vida, e do que me assistiam, e finalmente chegou a botar Bandos em seu 

nome. Aqui perdi o caminho da boa ordem, e se introduziu a desordem 

em todas as cousas porquanto tudo se alterou; os opostos a estes 

estabelecimentos empenharam todo o seu esforço em os destruir por 

todos os modos: os sediciosos a enredar tudo, o ouvidor a dar informes 

contrários, os contratadores das Gerais a pretender o rendimento de 

quanto havia, o Governador das mesmas a representar prejuízo da 

Fazenda Real os simulados a insinuar alguma notícia dos Diamantes do 

Serro, os mais sagazes dando jeitos a ruína, e a Plebe a amotinar-se, tudo 

era confusão, tudo desordem que causou não poucos desatinos, e a tudo 

acrescentou horror a grande número de excomunhões, que fulminaram 

os sacerdotes. 

 Estava a Terra nesta alteração e turbulência quando recebi ordem para 

levantar nela a casa de Fundição, e propondo a minha consideração, por uma 

parte o perigo da empresa, e os descontos que poderiam resultar da sua fatura, e 

por outra a necessidade e proveito dela, tanto para obviar o descaminho do 
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ouro, que das Gerais poderia vir misturar-se com o destas Minas, como para S. 

Majestade não perder o quinto do muito que então se extraía delas: conhecendo 

juntamente, que no continente mineral e Rio Araçuaí tão rico podia fiar a 

duração necessária para o fundamento de tanta obra, meti logo mão a ela sem 

réplica alguma como mostra o documento número 32. 

 Principiada a Casa, tornou a tumultuar o Povo com vários pretextos, 

porém o verdadeiro motivo era impedi-la, pelo que me vi precisado a armar 

alguma gente em sua guarda a qual conservei enquanto durou a obra; e por se 

conhecer, que os Povos destas terras se não podem conservar na devida 

obediência das leis, nem fazer arrecadação dos direitos de S. Majestade sem 

haver milícia paga, resolveu o Senhor Conde Vice Rei criar uma tropa que por 

Real decreto foi confirmada; mas antes desta resolução se tinha experimentado 

o primeiro tumulto bastantemente furioso, em que sendo-me necessário 

proceder resoluto, e circunspecto, tanto por enfraquecer aquela primeira fúria, 

como por sondar melhor o ânimo de alguns, tomei o expediente, que mostra o 

documento número 33. 

 Posta a obra em termos de laborar, e com a notícia de que o cunho vinha 

já em caminho houve segundo motim na noite de dezenove de julho de 1729, e 

se já não tivesse duas esquadras armadas da nova tropa, experimentaria o último 

insulto tanto na minha pessoa, como no serviço feito; esse conhecidamente 

foi fomentado, ou favorecido de quem não podia pouco pois prendendo-

se alguns culpados se lhe facilitou a fuga, e pouco depois se ausentou o 

escrivão e sumiu a devassa: de tudo dei conta a S. Majestade por uma 

representação que lhe fiz em 12 de Dezembro de 1730, a qual também ao 

número 34 ponho na presença de V.Sª., que achando-se neste País poderá 

conferir se o relatado foi conforme a relação. 

 Começada assim a criação desta Colônia, e dispostos os meios para o seu 
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aumento, e conservação, tanto neste novo descoberto, como no mais 

proximamente povoado nos sertões, conheceu o Senhor Vice Rei ser-me 

necessário mais autoridade para melhor Governo dos Povos, a cujo fim me 

passou a Patente de Mestre de Campo Comandante das Minas, e sertões da 

Capitania da Bahia até Jacobina, e Rio das Contas como o exprime a Patente 

inserta na folha número 35. 

 Quando esta Povoação se achava no estado referido, encontrei maiores 

oposições ao disposto para o seu rendimento empregando os opostos todas as 

diligências para os fazer totalmente inúteis pois haviam certificado, e feito 

público que nestas Minas não havia mais ouro, que o desencaminhado 

das Gerais, e que sendo umas pobres faisqueiras só serviam de couto a gente 

malfeitora, e que não quer-se pegar o alheio, e os soldados viviam do mesmo, e 

que logo entrariam a saltear as estradas, e para que saísse verdadeira a sua voz, 

apenas se acertou o cunho quando encheram este continente de dinheiro, 

comprando em toda a parte, e por todos os meios quanto ouro podia sair da 

Terra. A renda das Entradas se desbaratou dando-se-lhe nova forma de 

arrecadação pelos contratadores das Gerais, a das Passagens esteve em termos 

de ficar extinta pela oposição que lhe fez um agente dos mesmos contratadores, 

moveu-se contenda sobre a cobrança dos Dízimos. Tentou-se ultrajar-me o 

respeito para com os Povos, e corromper por todos os modos a fidelidade dos 

soldados, a uns com dádivas, a outros com ofertas e promessas, a muitos com 

ameaças, e a alguns com a mesma morte, insinuando a todos que nunca seriam 

confirmados por S. Majestade o que chegaram crer vendo tirar da Terra todo 

rendimento destinado para paga, finalmente conseguiram tudo quanto 

desejavam pois impossibilitaram isto de tal sorte, que até agora estive atado de 

pés e mãos, e apenas pude conservar as relíquias da ruína desta Terra. 

 Por fim acabaram de fazer público, que as pedras que se achavam no 
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Serro do Frio eram diamantes ainda mais preciosos que os do Oriente, o que 

provaram mostrando avisos, e cartas recebidas da Corte, e entrando a persuadir, 

e ainda a obrigar a que todos buscassem o seu remédio naquela preciosa Mina, a 

franquearam a todos com uma pensão tal que apenas dava testemunho de 

vassalagem; assim se fizeram odiosíssimos todos os direitos impostos nestas 

Minas, e precipitadamente foram saindo delas, e deixaram tudo ao desamparo, 

concorrendo Deus Nosso Senhor por castigo de pecados ao obrigar a gente a 

sair dos novos domicílios, permitindo que houvesse neles um mal quase 

contagioso, e uma fome jamais experimentada. Deixaram-se do cuidado de fazer 

lavras as começadas muitas se desvaneceram, e outras se prosseguiram com 

dificuldade, tudo ficou como deserto, e eu no governo de um naufrágio. 

 Representei a S.Ex.ª o estado em que deixou estas Minas a deserção dos 

Mineiros, e ponderando as conseqüências deste acidente por uma parte olhava 

para a despesa da Fazenda Real na conservação do estabelecido, por outra 

considerava maior dano em se demolir, por me certificar a larga experiência 

destas Terras, que tirando desta o braço militar ficava fraca a todo gênero 

de insolentes, e que então se verificaria o testemunho que dela tinham 

dado ao princípio, por aqui se desencaminhariam os quintos das Gerais, 

aqui também acha-se prejuízo arrecadação dos direitos dos diamantes; os 

que por fugir a justiça buscam as Minas mais remotas, e os sertões menos 

conhecidos, aqui se acoutariam, e se na vizinhança, e quase a vista de um 

Governador da primeira classe, de tantos Ministros, e de tanta gente grave, e 

honrada, entre duas Tropas de Dragões, e tantas justiças houve quem se 

atrevesse a levantar uma Casa de Moeda falsa, com mais ousadia haveria aqui 

quem intentasse outras cousas de não menos escândalo: sendo a Terra fértil para 

o sustento, munida de Rios por uma parte, por outra de matos habitados de 

gentios, e no centro embaraçada com muitas concavidades havendo em todas tal 
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qual faisqueira em que ainda com limitado rendimento fora a tal gente 

conveniente fazer morada. Que de roubos, que de mortes, que de insultos 

não haveriam nesta Terra tão afastada dos Governos! A isto não poderia 

dar remédio a justiça ordinária, pois sem estes obstáculos estamos vendo a 

quantos obriga o respeito, e o medo dos que facilmente se podem vingar pois 

nestas alturas parece que a Lei de Deus, e a do Rei foram só para os 

pobres, e para os coitados por cuja razão pondo unicamente os olhos no 

serviço de El-Rei me pareceu muito necessário o conservar tudo no mesmo 

estado de sua primeira criação, e assim persisti com a constância que S. 

Majestade me mandou tolerar como o declara a Provisão número 36. 

 Não obstante a deserção que houve, não ficaram tão desoladas estas 

Minas que se não tirasse nelas com que pagarem algumas dívidas, e todos os 

gêneros que entraram por negócio, mas como ainda durava o da compra do 

ouro, apenas na casa entrou para os ordenados. Tão escandaloso procedimento 

não pude eu atalhar, nem com devassas nem com soldados, porquanto estes 

sendo mal pagos não puderam ser úteis, nem eu ativo na sua reforma, e as 

devassas só serviram para fazer mais acautelados os transgressores por 

mais, e mais diligências que empreguei, nada consegui, e nada conseguirei se se 

não der a providência necessária. 

 Para o acerto desta parece-me que se deve cuidar principalmente em duas 

cousas mais necessárias: fazer estas Minas de novamente rendosas, e remediar o 

descaminho que tem havido até agora da parte que deste rendimento cabe a S. 

Majestade. A primeira se não pode conseguir sem que os mineiros se 

aposentem, e possam abrir serviços e lavras, o que se deixou de fazer até agora 

pela deserção dos que foram, e pela inconstância dos que ficaram sempre 

inclinados a ir aproveitar-se das conveniências do Serro do Frio, e como estes 

serviços dependam de tempo, e de despesa, por cuja razão muitos os não 
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empreendem, e outros não voltam para os domicílios que deixaram por medo 

de algum violento procedimento contra eles, a segunda é reformar a Tropa, e 

fazer bom pagamento aos soldados que parecerem necessários para patrulhar 

nas paragens, em que podem fechar o passo ao ouro, que sair de todas as Minas 

para a capitania da Bahia guardando aquela parte em que todas as Estradas, que 

vem delas se reduzem a estreiteza de serras íngremes, e de sertões infestos de 

gentio: tendo só saída livre por quatro partes entre o Rio das Contas, e o de São 

Francisco distância de trinta léguas pouco mais, ou menos, e cursando com 

outra patrulha o sertão por dentro, obrigaram assim a que o ouro entre nas casas 

de Fundição, e nelas se pague o quinto devido a S. Majestade, sem que os 

mineiros hajam de purgar os pecados dos transgressores com a contribuição de 

algum imposto o que seria muito contrário a nova criação que se faz preciso dar 

agora a estas Minas, porquanto os que tornam a vir chegam tão fracos e 

impossibilitados, que se vêem constrangidos a contentar-se por agora com o que 

lhe querem dar os seus escravos pelas faisqueiras, e andando estes sem opressão 

trabalham quando, e como querem: se tiram muito dão pouco, e se pouco 

não dão nada sendo o mais para as tavernas, e outros vícios.  

 Quererá V.Sª. saber agora qual seja a natureza e disposição destas Minas, e 

se a Colônia promete o aumento, que a faça merecedora do benefício da criação, 

que se pretende dar-lhe: pois o estado presente, e a representação de todos não 

mostra mais que pobreza; para o que é de advertir, que esta provém da mesma, 

ou maior, com que todos entraram nestas Minas, e da pouca economia com que 

se administram os cabedais adquiridos, e se dispõem os meios para os adquirir, 

porque fiados no rendimento das Minas, e tendo por certo aquilo de que 

necessitam, não há empenho que assuste, senão quando chega o tempo do 

pagamento vê-se quase todos os dias entrar aqui gente a cobrar dívidas, raro é o 

que se queixa por ir sem pagamento, e todos se lamentam do estado em que os 
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deixa o desembolso; pelo que se conhece, que por falta de posses não fazem a 

Mina mais rendosa, pois a tê-las não minerariam com a desordem com que o 

fazem: aposentar-se-iam sem susto, gastariam tempo em buscar ouro abririam 

lavras, e fariam serviços, não sendo bastante a desanimá-los a fraqueza do 

estado presente: pois sendo natural condição de todas as Minas o bromarem 

(sic) como se costuma dizer, e ficarem despovoadas por essa causa ( o que 

acontece porque extraído o primeiro ouro, que se acha com facilidade nos 

barrancos, e veios da água, aonde o ajunta a violência das enxurradas no decurso 

de séculos, se faz preciso novos descobrimentos no mesmo descoberto, para se 

conhecerem as formações em que o criou a natureza, o que se não faz sem 

trabalho, e sem dilação) estas por mais motivos que tivessem, agora inquietas 

pelos tumultos, agora infestas de doenças, depois horrendas pela rigorosa fome, 

e finalmente desacreditadas a vista de um tesouro maior que se descobriu na sua 

vizinhança, há seis para sete anos que sempre dão ouro o qual se extraiu sem 

mais benefício, que o das faisqueiras: estas forçosamente hão de enfraquecer 

assim que forem exauridas, e encontrarem com as dificuldades do terreno. 

 Por faltas de forças, e de sossego se deixa de extrair o que tem em si o Rio 

Araçuaí, e as suas margens, pela mesma se não empreendem serviços, e se não 

rompem as entranhas da terra nas partes em que há mostras de ouro, e em todo 

este descoberto ainda há muito que ver. O Rio Setuval, ou Jútiva mostra ouro, e 

se não tira por ficar remoto, e ser de qualidade que não faz conta para faisqueira 

dependendo de outro benefício o seu lavor, no mesmo Rio deságuam outros, 

que também o mostram, e por toda a circunferência e centro deste continente se 

acha pinta que inculca ouro, que não deixaram de tirar os que estiverem de 

acento em seus domicílios, e tiverem lavouras com que manter-se sem opressão 

de dever, por cujas razões me parece conveniente o atender-se à criação desta 

Terra, que havendo-se-me encarregado há seis anos, e tendo-a conservado com 
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inexplicável trabalho, havendo encontrado tantos obstáculos quantos tenho 

representado, me acho agora no princípio da mesma empresa, e se os que 

desertam do Serro do Frio, e de outras Minas, acharem aqui abrigo aumentarão 

os Reais interesses deixando de ir para sertões, e terras remotas, em que ou 

buscam menos conveniência, ou quando o façam dela não participe a Real 

Fazenda; pois por aqui se acha já tudo disposto para uma regular arrecadação de 

todos os direitos, e quanto maior for o concurso maior será o rendimento das 

entradas, dos Dízimos, e das Passagens, e havendo muitos Mineiros 

descobriram ouro uns para os outros, como acontece em todas as minas, e mais 

do descoberto há muito que descobrir para aumento desta Colônia. 

 A conquista do Rio de São Mateus se fez sumamente desejada pelos 

grandes haveres que naquela parte promete a tradição dos antigos sertanistas 

desde o princípio da povoação do Brasil, como melhor se vira no que descreve 

o Padre Simão de Vasconcelos, e pelo que se promete dela cuidou o Senhor 

Conde Vice Rei em fazer romper as portas daquele sertão fechadas com o 

barbarismo que o ocupa, e havendo encarregado esta importantíssima empresa 

ao Mestre de Campo Brás Esteves Leme, como acima o tenho exposto, frustado 

por esse meio tive ordem para a encarregar a quem me parecesse a poderia 

concluir, e por me prometer este feliz sucesso, a atividade, indústria, e valor do 

Capitão Mor João da Silva Guimarães lha encarreguei com todas as direções 

necessárias e com a mesma Patente de Mestre de Campo em que o proveu 

S.Ex.ª, nela anda a quatro anos, em cujo decurso me deu as contas, e eu as 

direções que ponho na presença de V. S.ª, porém impossibilitando-se a terra, e 

introduzindo-se a emulação, pois não faltam decênios para esta Tropa, não só 

mui impossibilitado para lhe dar os socorros necessários, mas ainda perturbado 

nas determinações por não ter suficiente conhecimento da mente de S. 

Majestade ignorando se será de seu Real agrado, se eu, ou se outro Ministro haja 
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de fomentar, e dirigir essa conquista, e como nesta Vila se acha o mesmo Mestre 

de Campo João da Silva com a conta que o dito der saberá V. S.ª melhor 

qualificar o proveito dela e resolver o mais conveniente. 

 Pelo Rio Jequitinhonha abaixo também há mostras de ouro impedido do 

Gentio Aimoré, e entre o dito Rio, e o Rio Pardo também há esperança de haver 

ouro de muita conta, e naquele vão se diz estar a Mina que descobriu João 

Gonçalves do Prado, da qual levou amostras ao Sr. Marques de Angeja, e 

morrendo antes de se recolher ficou até o dia de hoje incógnito aquele 

descobrimento: para ele quer entrar agora o Guarda Mor Sebastião Leme do 

Prado por ter adquirido mais notícias, que lhe dão luz daquela parte. No mesmo 

recôncavo do Rio Pardo se acham também Ribeiros de ouro, que farão conta a 

quem se for aposentando, e tudo se povoará se os Povos tiverem sucesso, e 

deixarem a contínua peregrinação em que andam de umas Minas para 

outras fugindo sempre aos tributos. 

 No mesmo Rio Jequitinhonha também se tem visto ouro, e da mesma 

maneira em algumas vertentes vizinhas ao mesmo Rio, as quais estão, e devem 

estar impedidas pelo motivo de se terem achado nele diamantes, por cuja razão 

está proibida, por um Bando do Senhor Conde Vice Rei, com graves penas, 

qualquer exploração ou lavor naquela parte. 

 Para que tudo venha a seu tempo a ser povoado, e se aproveitem os 

tesouros que cobrem os sertões por descobrir, se reduza à Nossa Santa Fé todo 

o Gentilismo, se dilatem os Reais domínios de S. Majestade e se aumente a sua 

augusta grandeza, tenho empregado o trabalho e desvelo que se manifesta nas 

certidões apresentadas, e no mesmo empenho vou continuando como declaram 

os Regimentos e instruções que dei ao coronel André da Rocha Pinto, e ao 

Mestre de Campo João da Silva Guimarães entrando aquele pela parte do Rio 

das Contas, e este pelo Rio de São Mateus, que seguindo com felicidade a 
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empresa como lhe encarrega o Regimento virão brevemente a unir-se, deixando 

por uma, e outra parte o sertão desinfestado dos Gentios e patentes os haveres 

que se buscam. 

 Me não parece menos digno de atenção o desvelo que tenho posto no 

descobrimento de Minas de Prata de que tenho conseguido alguns sinais, e me 

parece que pela imperícia dos Mineiros, que se ocuparam naquela exploração se 

não conseguiu o desejado desengano do seu rendimento. 

 Se todos esses serviços merecerem atenção peço a V.Sª. se digne habilitá-

los de modo, que tire S. Majestade deles aqueles interesses, que lhe procura 

granjear o meu excessivo trabalho, e será esta a maior parte do prêmio que 

solicita a minha ambição, deixando o mais a arbítrio da Real grandeza. Vila de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso e de Julho 17 de 1734. 

 

Pedro Leolino Maris 
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Anexo 10 

 
Torre do Tombo - Lisboa. 
 
Manuscritos do Brasil, livro 5, fl. 243-243v. 
 
Tejuco, 14/9/1734. 
 

Sentença de Rafael Pires Pardinho pela qual são confiscados dois negros 

a João Antônio Vilanova, por terem sido encontrados por uma patrulha a 

minerar diamantes. 

 

 Vistos estes autos, e o que se fez contra o preto Joaquim, e João escravos 

de João Antônio Vilanova por serem achados pela patrulha de Dragões em 23 

de julho próximo passado no Rio de São João junto à Barra do Rio Pardo 

trabalhando em um serviço de Diamantes sem apresentarem os escritos de 

como estavam registrados, pelo que foram presos, e requeridas contra eles as 

penas dos Bandos. Defende aos Réus o dito seu Senhor com a matéria de sua 

contestação, a que fez sua prova. O que tudo visto e como do auto consta serem 

os ditos dois escravos achados trabalhando em um desvio, que se andava 

fazendo para minerar diamantes no dito Rio de São João sem mostrarem, e 

trazerem os escritos, que se lhe pediram, por onde constasse estavam registrados 

na forma dos bandos estão incursos nas penas deles. De que os não pode livrar 

o alegado, e provado pelo dito seu Senhor: pois quanto ao andarem fugidos só 

aproveita ao mesmo Senhor para não ter incorrido nas penas impostas aos 

senhores, que trazem a minerar escravos por registrar; e não ao confisco dos 

mesmo escravos, que expressamente são mandados confiscar ainda que fugidos, 

e contra vontade de seus senhores andam minerando: nem também é atendível 

o escrito a folhas 6 do negro Silvestre, que com outros registrou Domingos 
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Gonçalves, e sequer dizer é o negro Joaquim autuado por ser chamado, e 

tratado com ambos os nomes pelos seus parceiros, e outras pessoas sendo o seu 

nome próprio do batismo o de Silvestre pois se não faz crível que sendo ele um 

dos escravos, que o dito Domingos Gonçalves registrou esta capitação; deixasse 

de o conhecer para dizer, quem era seu senhor; e que o tinha registrado com os 

mais, de quem tinha os escritos neste Arraial, e com eles apresentar logo 

também este, para ser como os mais, que apresentou relevado: e como pelos 

bandos se manda que os escravos sejam registrados com todos os nomes e 

sinais, que tiverem, e os possam individuar, e que seus senhores lhe dêem para 

trazerem os escritos dos registros para prontamente constar o estão por evitar as 

fraudes, que de os não trazerem se cegue a Fazenda Real, e a exata execução dos 

bandos, é inatendível em juízo as convenções, que entre si fazem as partes 

vendendo, e passando, de uns a outros os escravos ora com os escritos do 

registro, e ora sem eles, e ainda vendendo os mesmos escritos para escravos de 

diferentes senhores, e assim se não sem atender a convenção que o contestante 

alega fizera com o Dr. João Freire da Fonseca. Pelo que tudo e o mais dos autos 

julgo aos dois escravos Joaquim, e João por confiscados para a Fazenda Real, e 

soldados, que os acharam; e que em três dias sucessivos se lhe dêem a cada um 

duzentos açoites no poste deste Arraial, e pague o contestante as custas dos 

autos. Tejuco 14 de setembro de 1734 // Rafael Pires Pardinho. 

 

 

Acórdão em Relação etc. que bem julgada foi pelo Desembargador 

superintendente em julgar confiscado o negro do apelante, João Mina, mas em 

determinar o mesmo a respeito do negro Joaquim; foi menos bem julgado, 

cumprou (sic) o confirmado, por alguns de seus fundamentos; e os mais dos 

autos, os quais vistos e como o dito negro Joaquim se mostra ser batizado com 
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o nome de Silvestre e debaixo deste ser despachado pelo escrito folhas, como 

depõem muitas das testemunhas, e nestes termos se não possa nele verificar a 

pena do bando; Portanto reformando nesta parte a sentença mandam se 

entregue ao apelante o dito escravo. Bahia 22 de [ilegível] novembro de 1735 // 

Barreto // Velho // Osuna // foi presente com a Rubrica do Desembargador 

Procurador da Coroa o Dr. Antônio José da Fonseca Lemos. 
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Anexo 11 

 
Torre do Tombo - Lisboa. 
 
Manuscritos do Brasil, livro 7, fl. 4-7. 
 
Bahia, 22/12/1734. 
 
de: conde de Sabugosa 

para: Martinho de Mendonça de Pina e Proença 

 

 Meu Senhor. Em dezessete do corrente recebi uma carta de V. Mercê, 

com a data de vinte e três de setembro, e lhe agradeço a Relação, ou Diário, que 

me remeteu, e solicitou a sua curiosidade, e conseguiu o seu incomparável zelo, 

e estou certo que V. Mercê escolheria pessoas indeferentes, para se capacitar dos 

progressos que resultaram, das boas resoluções que se expediram, e 

estabeleceram nessa Capitania, em tempo que poderia ter remédio, o que hoje 

considero dificultoso, sem embargo da alta compreensão, e atividade do Senhor 

Conde das Galvêas.  

 Os gênios, e qualidades dos que habitam esse continente, ainda que sejam 

pouco próprios, para viverem com sujeição, e boa harmonia, contudo se a 

justiça não fosse de compadres, como dizem as velhas na minha terra, talvez que 

a sua bravura se convertesse em docilidade, e entre as reflexões que V. Mercê 

terá feito, pelo que vê, e terá ouvido, não deixará de admirar-se muito da 

desenvoltura com que os Ministros procedem, porque não só injuriam as 

Leis com os seus comentos, e inteligências, mas têm entre si assentado 

em uma nova ordenação porque se regulam; e os prejuízos que resultam 

ao público da sua ambição, e interesses particulares, procedem da 

piedade, e boa intenção dos sindicantes, que sempre são os que escolhem 

os sindicados, porque o Conselho Ultramarino lhes faz a lisonja de 
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comprazer com eles; e provera Deus que fosse só nesta matéria: e creia V. 

Mercê que para os lugares trienais das conquistas, se escolhem por via de regra 

os Bacharéis de menos nota, e com propensão para cegamente se utilizarem; e 

enquanto El-Rei nesta parte, não convier no meu sistema, será sempre mal 

servido, e vexados irremediavelmente os seus Povos. 

 Já o Senhor Conde das Galvêas me havia escrito, sobre as oitenta arrobas 

de ouro, que tinham produzido as casas de fundição no decurso, de seis meses, 

que a meu entender não deve servir de argumento para os mais anos, salvo se os 

Mineiros viverem sempre com esperanças de novidade; e que conveniente seria, 

que do cálculo que V. Mercê tem feito, e das experiências com que se acha, se 

seguisse uma capitação estável, e proveitosa, ao menos enquanto o 

tempo, e as experiências não produzissem alguns efeitos, que fizessem 

necessária, e precisa outra resolução. 

 Nos projetos que merecem atenção, nunca faltam malévolos, e ociosos, 

que queiram com a sua crítica, interessar-se no que lhes não importa para 

fazerem prognósticos funestos, mas se todos eles se criassem, ou nutrissem com 

melhor leite, talvez que houvessem neles maior sinceridade; e falando só com o 

Senhor Martinho de Mendonça de Pina e de Proença, dissera com a mais 

reverente, e respeitosa submissão, que Dom Lourenço de Almeida, foi o 

único móvel, e causa total dos desconcertos dessas Minas, tanto no 

prejuízo da fazenda Real, como na má administração da justiça, e por 

descuido, ou cuidado seu continuaram as fraudes, e descaminhos, 

permitindo que se fizessem assembléias, ajustando-se nelas novas 

formas, e máquinas para se extrair o ouro; e se a V. Mercê lhe não falarem 

nesta, e noutras matérias, que conduzem para o mesmo fim, entenda que será 

por fazerem obséquio, e lisonja a quem respeitam pelas suas dependências; e 

ultimamente como eu espero ter a fortuna de comunicar-me com V. Mercê, sem 
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o receio da distância, e sem o temor de algum descaminho, para esse tempo 

apelo, e guardo os meus paradoxos. 

 Se Sua Majestade não castigar severamente, os que ficarem 

compreendidos na Devassa do descaminho do Ouro, dará ocasião a que 

se continue aquela fraude, e pouco importa que estejam culpados todos 

naquele delito, porque vassalos adulterinos sempre são perniciosos nas 

res publicas, e principalmente nas conquistas donde não há a coação que 

baste para sujeitá-los. 

 O crime de falsidade é no Brasil tão repetido, que já cheguei a 

persuadir-me que o reputavam por virtude, e sei que há partes, e sítios 

determinados, donde só habitam homens que juram por dinheiro a 

proporção das qualidades das cousas; e atrocidade de crimes, com que se acha o 

preso Nicolau Antônio Ferreira, poderá ter juízes que encontrem com alguma 

glosa a seu favor: e creia V. Mercê, que as sementeiras de Inácio de Souza, 

fertilizaram de tal sorte esse País, que em muitos anos se não extinguirão 

as maldades, que introduziu com ajuda, e talvez conselho de quem o 

devia estranhar: aqui pode entrar a omissão, e comissão; e suposto que 

quando falei a V. Mercê nos Bacharéis poderia equivocar-me com a 

generalidade, contudo algum Ministro poderá haver, que não entre nela, como é 

o Desembargador Rafael Pires Pardinho, em quem concorrem os predicados 

que V. Mercê não ignora apesar de toda a emulação, que assaz se vê ultrajada 

com a mercê que Sua Majestade lhe fez, e assim devia ser, porque os Príncipes 

sem ofensa da sua soberania, costumam dar satisfações públicas aos seus 

vassalos, e com especialidade quando padecem, e se atrasam por fazerem a sua 

obrigação. 

 Se Pedro Leolino tivesse a fortuna de poder comunicar-se com V. Mercê, 

é certo faria dele grande conceito, porque enquanto a mim é um dos homens de 
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boa capacidade: ele com ajuda minha resistiu às tempestades que lhe 

moveu Dom Lourenço de Almeida e o ouvidor do Serro do Frio Antônio 

Ferreira do Vale, e não naufragou nelas porque creu El-Rei a sinceridade 

com que lhe eu lhe falei na pretensão que os dois sujeitos tinham, para 

adir às Minas Gerais aquele descobrimento, e não duvido que aquele zelo 

tivesse algum mistério, porque para um, e outro seria mais útil, que as ordens e 

direções se não expedissem da Bahia, e eu sem me preocupar da paixão, ou do 

amor próprio, entendo que aquela Colônia há de ser uma pequena, mas 

estimável parte do Brasil, e não julgo de menos conseqüências os 

descobrimentos de João da Silva Guimarães, que estariam mais adiantados, ou 

quase concluídos se lhe aplicássemos meios competentes; porém para se não 

fazerem despesas, há ordens tão restritas, que não basta que um homem com 

zelo, e amor do Príncipe se queira constituir Atlante (sic); e se a Corte convier 

no que propus, ficarão desvanecidas as dificuldades, e o descobridor com a 

fortuna, e satisfação dos seus progressos. 

 Não repare V. Mercê em concluir esta carta com a matéria que pertence 

aos diamantes, porque como por desgraça nossa perderam a estimação, justo é 

que ficasse para o fim este discurso. 

 O Padre Antônio Xavier de Souza teve comigo várias conferências, e 

também Felipe de São Tiago, que ambos eles, e algumas outras pessoas 

convieram, em que Dom Lourenço de Almeida conheceu logo as pedras 

por preciosas, e eu com muita razão me persuadi ao mesmo, porque em 

cinco anos que estive em Goa fiquei tão prático, que facilmente as 

distinguiria entre outras: veja V. Mercê agora  se com dezessete que o 

dito Dom Lourenço residiu na Índia, e trazendo o seu dote, e cabedal que 

adquiriu com a sua boa economia empregado nelas, se poderia 

equivocar-se; e ultimamente sempre era obrigado, ainda em dúvida, dar 
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conta a Sua Majestade pondo algumas amostras na sua Real presença; o 

certo é, que o ouvidor Antônio Ferreira do Vale com destreza, e ambição 

se uniu de tal sorte com o Governo, que reciprocamente se utilizaram 

ambos, e por essa mesma causa, e outras dependências, se opuseram ao 

descobrimento das Minas novas: e como de menos premissas se tiram 

conseqüências certas, parece que não pode entrar em dúvida, nem em 

questão, o que acima fica dito. 

 Quando o Desembargador Banha tomou posse do lugar na Relação, lhe 

disse eu presente os seus colegas, que me mostrasse os diamantes que trazia, ao 

que me respondeu que assim o faria, mas que ele não supunha serem finos, e 

com efeito morrendo dali a poucos meses, e fazendo-se-lhe inventário dos seus 

bens, se acharam cinqüenta e três pedras miúdas, e declarava no seu testamento 

que se fossem diamantes, se guarnecesse com eles uma coroa de ouro, para o 

que destinava alguns grãos, a Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães de que se 

pode também inferir, que até o tempo que ele saiu da Vila do Príncipe, e ainda 

muito depois, não houve conhecimento geral e indubitável, de que as pedras 

eram preciosas, ficando desta sorte utilizando-se sem oposição os dois 

referidos sujeitos; e quando Sua Majestade me ouviu no ano de mil setecentos 

e trinta e dois, e me mandou interpor o meu parecer, sobre aquele 

importantíssimo negócio, lhe falei com zelo, sinceridade, e experiências que 

pude adquirir, sem a circunstância de calcular aquele continente; e parece-me 

sem vaidade dizer a V. Mercê, que se os haveres do Tejuco se 

transferissem para os Territórios desta Capitania, havia de haver mui 

diferente providência, ainda que interina, e talvez Sua Majestade a 

aprovasse sem nenhuma alteração: e outra vez seguro a V. Mercê que me 

entretenho muito com as esperanças, e fortuna de comunicá-lo de mais perto, 

porque não há que fiar em papéis, em que se faz preciso passarem-se a diversas 
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mãos. 

 A frota até agora não tem chegado, e eu a espero com impaciência, 

porque me seguram os médicos que só na Pátria experimentarão melhoria as 

minhas queixas, e não duvido me sirva de remédio o retiro da minha Quinta de 

Santo Amaro, donde me empregarei no antigo vício de cuidar nas flores, e nas 

árvores silvestres; e como não considero em mim outro préstimo, não é justo 

ofereça a V. Mercê a minha inutilidade; porém ainda assim faça-me a justiça, e a 

lisonja de crer, que eu me consagro todo a sua obediência. Deus guarde a V. 

Mercê muitos anos. Bahia, e Dezembro 22 de 1734. 

 

 De Vossa Mercê 

 Muito obrigado e mais fiel servidor 

 Conde de Sabugosa 

 Senhor Martinho de Mendonça de Pina, e de Proença 

 

As cartas de V. Mercê para o Senhor Marquês de Alegrete, e Alexandre de 

Gusmão ficam em meu poder para irem no Navio de Licença que aqui se acha 

com recomendação, para que sejam logo entregues2. 

                                                 
2 Cópia desta carta pode ser lida no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Arq. 1.3.2, t.1, f. 317-321. 
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Anexo 12 

 
Torre do Tombo - Lisboa. 
 
Manuscritos do Brasil, livro 5, fl. 82-83v. 
 
Tejuco, 18/6/1735. 
 
de: Rafael Pires Pardinho 

para: Martinho de Mendonça de Pina e Proença 

 

 Meu amigo e Senhor do meu coração. Por carta, que agora recebo de Sua 

Excelência tenho notícia de V. Mercê ter passado ao Rio das Mortes na 

diligência de outra fábrica, que lá se descobria, e espero que os interessados 

desta se colham como os da primeira; e que a justiça, que neles se fizer, produza 

o efeito nestes excessos, que produziu a de Felipe dos Santos em outros, a que 

estes povoadores estavam tão habituados desde os princípios, que vieram para 

estas terras. Deus permita dar-lhe a V. Mercê saúde em tantos trabalhos, para 

que se recolha a sua casa a descansar deles com tanto gosto próprio, como tem 

dado gosto, e crédito aos seus amigos. 

 O Senhor General me toca também estar para fazer uma junta pelas 

representações, que lhe tem feito as Comarcas de Vila Rica, e Rio das Mortes 

para se dar nova forma à melhor arrecadação dos quintos, e o Ouvidor Geral 

me diz, que a Câmara desta Vila tinha eleito para seus procuradores nela a 

Francisco Moreira Carneiro, e João Fernandes Ferreira, Deus queira descobrir 

um meio permanente, e útil a Fazenda Real, e a estes povos. Eu bem reconheço, 

que poderá parecer já em mim impertinência, ou teima falar nesta matéria, 

sabendo V. Mercê qual é o meu sentimento nela, não do tempo, que a minha 

dita(sic) me permitiu a sua boa amizade, mas de muitos anos antecedentes; e 

assim quase tinha feito propósito de lhe não falar nela. Mas o zelo, ou a dor de 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 65

prever, o que se experimentará ao futuro, me faz dizer alguma coisa a tempo, 

que possa ser atendido; assim como me hei de acomodar, e calar com tudo, o 

que se assentar, e tiver por melhor na junta: pois hei de ter por próprio tudo, o 

que for de honra, e glória de V. Mercê, e do Senhor General. 

 Estas mesma proposições, e práticas trazem os homens inquietos, e 

banceiros(sic) com detrimento da Fazenda Real, e poderá ser se experimenta 

isto nas Casas de fundição, onde terá algum tanto suspendido o seu lavor, 

depois que se entrou nesta prática. Os homens discorrem nesta matéria mais 

segundo os seus particulares interesses, que os do comum a todos, e da Fazenda 

Real; em que só discorrem bem os desinteressados. Aqui me veio ver o Mestre 

de Campo Manoel de Queirós, que vai de caminho para  o seu sítio de Antônio 

Pereira, e me disse tinha mandado para essa Comarca um papel, em que 

aprovava a capitação geral, e discorrendo sobre o ponto em presença do Capitão 

José de Morais, confessou, que não podia haver mais sólida arrecadação dos 

quintos, que as das Casas de fundição; convencido entre o mais, com o que lhe 

sucedeu nas minas novas, em que andou anos com muitos negros fazendo um 

serviço, que lhe não deu conveniência, e de que ficaria totalmente perdido, se 

pagasse  capitação dos seus escravos. Dos que tem, e tiver em Antônio Pereiras 

folgará de pagar antes capitação, do que quintos na Casa de fundição, porque 

tem lavra, de que continuamente está tirando ouro; mas se lhe falhar, e o houver 

de buscar com novos trabalhos, e serviços, poderá ser, que a não goste muito. 

 Torno a pedir a Deus, que descubra meio conveniente a todos; e quando 

se assente na Junta estabelecer-se a capitação, peço a V. Mercê advirta se 

assente, e estabeleça também logo a decisão das dúvidas, que hão de sobrevir 

nos pagamentos, do que se deve a razão de oitavas de ouro: pois os acredores, 

vg., de cem oitavas de ouro as pediram, porque lhe produziram 150 mil-réis, e 

os devedores lhe não quererão dar mais que oitenta oitavas que fazem a 1500 
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réis os 120 mil-réis, que as cem oitavas hoje valem em pó. E porque isto sempre 

há de inquietar o comum, é preciso, que se determine logo para sossego de 

todos, e do mesmo governo: pois semelhantes dúvidas talvez fossem uma 

grande parte da repugnância, que estes povos tinham às Casas de 

fundição o ano de 1720; e poderão ainda vir a ter, se alguns tempo se lhe 

quiserem tornar a por, se ele mostrar que a Capitação Geral não produz o 

efeito, que agora nos promete neste governo, pois nos outros, em que 

também se deve estabelecer não sabemos, como se acomodarão. Oh! Que 

bom fora, meu amigo, e Senhor, continuar-se no método, em que 

estamos; pois com se justiçarem os Réus das fundições falsas, 

satisfaziam, e os seus sócios, o que deviam, e os mineiros o quinto do 

ouro, que tirassem sem opressão alguma; como experimentamos o ano 

passado, ou atualmente. 

 Bem reconheço, que estas fábricas hão de levar muita gente a sua 

culpa, em que também pode entrar a piedade do Soberano: porque justiçados os 

principais autores se pode perdoar aos mais correios, e ainda haver um perdão 

geral, como eles dizem, mas em o sacarem aos que tiverem incorrido em 

descaminhos de ouro antecedentes por livrar de susto aos usurários dos 

portos do mar, que tem sido os receptadores de todo o ouro, que estes 

velhacos de traficantes tem conduzido para eles. Com tanto, que com 

todo o rigor se puna ao diante. 

 Não posso deixar de ponderar agora a V. Mercê a conveniência, que 

resultará aos homens de negócio da liberdade de correr o ouro em pó livre para 

aumento do negócio, como eles dizem, mas em o sacarem nele mesmo os 

estrangeiros com prejuízo da Fazenda Real, que se lhe não poderá evitar. Tem 

hoje conta aos estrangeiros sacar a nossa moeda, em que levam a oitava de ouro 

de 22 quilates por 1600 réis; melhor conta lhe terá levar pelo mesmo, e maior a 
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oitava de ouro em pó o homem de negócio sendo-lhe em Portugal 

permitido o uso do ouro em pó se há de abster de o vender aos 

estrangeiros? Com que perderá a Fazenda Real o direito da senhoriagem. Se 

havemos de pôr remédio, que o ouro não passe à Portugal em pó: já não tem o 

negócio o seu uso livre, como se nos propõem. E neste caso parece será 

melhor, que das Minas não saia, se não quintado, e fundido, pois o 

mesmo ouro em pó acusará, a quem o tiver em qualquer parte, onde for 

achado, de que é furtado aos quintos: o que não sucederá cobrando-se 

por Capitação pois se tirará muito em partes, onde ele não esteja estabelecido; 

e assim ficarão isentos dos quintos, os que se entranharem pelos matos, donde o 

ouro sairá a lograr o valor, que lhe põem, os que rigorosamente pagarem a 

Capitação. Tudo isto, e o mais reconheço alcança bem a grande compreensão de 

V. Mercê, e de Sua Ex.ª, e que tudo hão de prever, e dispor melhor do que a 

minha rudez o alcança, e que me desculparão também esta confiança, a que me 

atrevo pela boa e grande amizade que lhes devo, e professo. Deus guarde a V. 

Mercê muitos anos. Tejuco 18 de junho de 1735. 

 

 Senhor Martinho de Mendonça Pina, e Proença 

 

 Maior amigo, e fiel criado de V. Mercê 

 

 Rafael Pires Pardinho 
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Anexo 13 

 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
 
Cópias do Arquivo do Conselho Ultramarino, Arq. 1.1.26, fl. 231v-235. 
 
Lisboa, 1º/9/1735. 
 

O governador do Rio de Janeiro e ouvidor geral da mesma capitania, dão 

conta de uma tomadia, que ali fizeram de sete caixotes de louça de 

Holanda e no fundo do caixão centro e trinta e seis arráteis de tabaco 

castelhano, e o mais que obraram sobre esta matéria, e vão as cartas do 

ouvidor e documentos que se acusam. 

 

 O governador do Rio de Janeiro José da Silva Paes, em carta de 27 de 

abril deste presente ano, dá conta a Vossa Majestade por este conselho, em a 

qual representa que nas cartas, que trouxera quando partiu desta cidade fora 

Vossa Majestade servido por uma delas de o encarregar daquele governo por 

passar ao das Minas o Capitão General Gomes Freire de Andrade e na mesma 

ocasião vieram na mesma frota várias cartas para algum dos confiscados que se 

acham presos pelo descaminho de ouro em pó, como já fizera presente a Vossa 

Majestade, e que sendo o principal Inácio de Almeida Jordão nas que iam para 

este, e para seu cunhado e sócio o Capitão Paulo de Carvalho da Silva, que se 

achava solto, entre outras remessas que lhe fazia o Doutor João Mendes irmão 

do dito Jordão, aos tais sócios, eram sete caixões de louça de Holanda, e no 

fundo de cada caixão cento e trinta e seis arráteis que ele dizia era chá / e 

recomendava ao tal irmão e cunhado vissem como lhe faltavam naquela matéria 

porque se abriam as cartas nesta cidade /, por cujo motivo entraria ele e o 

Doutor Ouvidor Geral, que era o ministro que corria com estes confiscos, e de 
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uma tal capacidade e zelo que podia servir de exemplar para os mais, a 

desconfiar e a persuadirem – se, de seria tabaco, como foi se tinha tomado em 

outra ocasião, e que mandando vir as caixas para a alfândega no dia 18 as 

abriram perante aquele povo e oficiais para que portassem por fé o que se 

achasse, e com efeito por lastro da louça vinham os cento e trinta e seis arráteis 

/ em lugar de chá / de tabaco  castelhano cada um em sua folha de chumbo 

como constava do mesmo auto que vinha dentro da carta do Ouvidor que 

remetia a Vossa Majestade, e pela cópia das cartas constava em como tanto 

Inácio de Almeida, como Paulo de Carvalho, o tinham mandado pedir, e que 

quisera logo se seqüestrasse, e prendesse ao tal Paulo de Carvalho, por se 

persuadir tinha lá aquele crime a mesma pena que nesta corte, porém que lhe 

dissera o ministro o não devia fazer por não haver lá regimento que o 

determinasse, e haver outra lei diferente a respeito do tabaco do que aqui se 

praticava, e que não era justo obrassem de leve em matéria tão grave, e que 

como ele estava certo da fidelidade do tal ministro sempre em matérias de 

direito se havia de sujeitar ao seu voto, e que dizendo-lhe os contratadores lhe 

pertencia a tal tomadia que deita a novecentos e cinqüenta e dois arráteis, o que 

lhe não parecia, por que nem eles, nem os seus oficiais tiveram parte neste 

descobrimento e só sim ele, e o Ouvidor, e como era fazenda de confiscado 

devia pertencer inteiramente a Vossa Majestade para determinar o que se deve 

fazer deste gênero, de que esperarão resolução; e que como estava certo que o 

tal Doutor João Mendes que se acha nesta cidade, e fizera a remessa, devia ser 

confiscado, se antecipava a mandar esta embarcação para que antes da chegada 

da frota se lhe fizesse apreensão nos seus bens, quanto Vossa Majestade assim o 

entendesse, pois sabia era homem de cabedal, e se deve ou não proceder a 

confisco e à prisão contra o tal Paulo de Carvalho para que com a maior 

brevidade se fazer esta diligência, e as mais que Vossa Majestade determinar, e 
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que nos mais particulares daquele governo daria largamente parte a Vossa 

Majestade , para de tudo esperar a sua alta providência. 

 Com a dita conta se virão também duas cartas do Ouvidor Geral da 

mesma capitania Agostinho Pacheco Teles de 26 de abril deste presente ano, em 

as quais representa achar-se preso, e seqüestrado Inácio de Almeida Jordão, 

homem de negócio daquela cidade por culpas que lhe resultaram na devassa que 

tirara dos descaminhos do ouro em pó, e que abrira as cartas que lhe iam desta 

corte para por elas averiguar as fazendas que dela se lhe remetiam, enviando 

com as ditas cartas os documentos que nela faz menção, que tudo sobe com esta 

à Real presença de Vossa Majestade. 

 E dando-se vista ao procurador da fazenda, respondeu que nem ao 

Ouvidor, nem ao Governador do Rio de Janeiro, podia ser permitido o abrirem 

como abriram as cartas que deste reino se mandaram para os presos e 

pronunciados em os descaminhos do ouro, e nisto tinha por sem dúvida 

cometeram um grande erro que os Doutores assim juristas, como teólogos 

avaliam e reputam por delito grave e ofensivo da fé pública e direito e comércio 

das gentes, não o devendo facilitar o ordenar-se a fazerem-se por este modo 

mais patentes as culpas dos réus por não consentir a igualdade e justiça das leis 

que estes sejam ofendidos com as suas próprias armas, sem que se permita 

semelhante liberdade mais que em o caso em que nisso se possa interessar a 

conservação do reino, ou da Real pessoa do seu monarca, pelo que se persuade 

se deve desaprovar ao Ouvidor e Governador o meio de que se valeram para 

haverem de examinar a qualidade das culpas dos ditos réus, sem atenção ao 

referido, e ao dano e prejuízo que certamente se faz do comércio que só pelo 

meio das cartas e segredo delas se sustenta e anima; e passando ao merecimento 

da culpa em que nas cartas juntas se dispõem tem incorrido os que deste reino 

mandaram para o Rio de Janeiro tabacos castelhanos, e os que no mesmo Rio os 
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haviam de receber e negociar, lhe parecia que nem uns nem outros cometeram 

crime algum, e menos que possa ser suficiente para o procedimento de 

confiscação, por não haver sobre esta matéria proibição alguma, nem em o 

regimento do tabaco de supor que de Portugal ou Castela se poderiam mandar 

para a América e Brasil, donde vem, e de criam e fabricam: justo porém seria 

que o que até aqui se não proibiu se vende agora, e que o que o regimento 

dispõe a respeito das Ilhas e Estado da Índia, se mande observar em o do Brasil 

e mais conquistas deste reino, e que o em que se fez a tomadia se mande 

queimar porque a ele não tem direito algum o contratador, e não ser 

conveniente que aos moradores das minas se dê a gostar o tabaco castelhano, 

nem se lhes comunique este vício que uma vez radicado; se não poderá 

extinguir, e por isso mesmo que é vício receberá da mesma proibição mais 

forças. 

 E dando-se vista do procurador da coroa respondeu que lhe parecia o 

mesmo que aponta o Procurador da  Fazenda. 

 E sendo tudo visto 

 Pareceu ao Conselho o mesmo que aos procuradores da fazenda e coroa, 

e que Vossa Majestade seja servido mandar estranhar mui severamente ao 

Governador e Ouvidor da Capitania do Rio de Janeiro o procedimento que 

tiveram contra a resolução de 12 de fevereiro de 1731 de que sobe a cópia, em 

que proíbe poderem-se abrir as cartas dos particulares, pois não é este caso 

daqueles em que se permite abrirem às justiças as cartas dos réus, e que se 

escreva do dito ministro não proceda pelo que das cartas que abriu constar, por 

ser injusto este procedimento, e somente faça queimar na sua presença todo o 

tabaco estrangeiro que achou nestas tomadias que dez, e em quaisquer outras 

que tiver feito. 

 E em quanto ao mais que aponta o procurador da fazenda sobre se 
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compreender daqui por diante no regimento do tabaco a proibição deste gênero 

no Estado do Brasil na mesma forma que se compreendem no mesmo 

regimento as Ilhas e Estado da Índia, parece ao Conselho que Vossa Majestade 

se sirva mandar ver esta matéria na junta do tabaco aonde pertence. 

 Ao Conselheiro Alexandre Metelo de Souza e Menezes, parece 

conformar-se com o parecer do Conselho em quanto a primeira parte, 

acrescentando que para se acautelar semelhantes remessas, estabelecia Vossa 

Majestade uma lei, pela qual ordene que todos os que remeterem para o Brasil 

tabaco algum de fora do Reino ou no dito Brasil o venderem ou usarem dele, 

incorram na mesma pena que tem neste reino os que desencaminham tabaco, as 

quais penas se declarem expressamente na lei que Vossa Majestade for servido 

estabelecer, e que esta matéria toca a este Conselho Ultramarino, porque o 

contracto do tabaco do Rio de Janeiro se administra pelo mesmo Conselho, e 

não pela junta do tabaco. Lisboa Ocidental 1 de setembro de 1735. 
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Anexo 14 

 
Arquivo Nacional - Rio de Janeiro. 
 
Correspondência ativa e passiva dos governadores do Rio de Janeiro com a 
corte (1718-1763). 
 
Códice 80, v. 7, fl. 19-19v. 
 
Lisboa, 6/2/1736. 
 
de: rei 

para: governador do Rio de Janeiro 

 

Sobre pedir Francisco Gomes Ribeiro se observe a lei de se não abrirem 

picadas novas no caminho de Minas 

 

 Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves daquém e 

dalém mar em África Senhor da Guiné etc. Faço saber a vós Brigadeiro José da 

Silva Paes a cujo cargo está o governo do Rio de Janeiro que por parte do 

Capitão Francisco Gomes Ribeiro morador nessa cidade, e dos vizinhos, que 

têm fazenda, em água no caminho das Minas se me fez petição cuja cópia com 

esta se vos envia assinada pelo Secretário do Meu Conselho em que pede ordene 

aos governadores dessa capitania e Minas não consintam se abram picadas 

novas para o continente das mesmas Minas, pelo grande inconveniente que 

resulta aos povos e a meu serviço me parece ordenar-vos informeis com vosso 

parecer fazendo praticar a lei, que há sobre a abertura das estradas. El-Rei 

Nosso Senhor o mandou por Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda e Alexandre 

Metello de Souza Menezes Conselheiros de seu Conselho Ultramarino, e se 

passou por duas vias Teodósio de Cobelos Pereira a fez em Lisboa ocidental a 

seis de fevereiro de mil setecentos e trinta e seis. O Secretário Manuel Caetano 
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Lopes de Lavre a fez escrever. Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda // 

Alexandre Metello de Souza Menezes. 

 

Resposta. 

Rio de Janeiro, 15/8/1736. 

 

 Senhor. 

 Depois de passarem os viandantes o caminho das Minas o Rio Paraíba a 

esta parte, vêm montar a grande Serra do Mar por três pontes pelo Couto, 

Inhomirim, e o caminho do mestre de campo Estevão Pinto: Os senhores das 

fazendas, que estão em estas paragens, desejam e pretendem fazer fechar os 

outros dois passos da Serra para que todo o rendimento venha a cair em as suas 

zonas; assim uns fingem o que esta petição representa de bem comum, e 

utilidade da fazenda de V. Majestade a qual a presente diminuiria nos dízimos, se 

as fazendas que são importantes, das outras passagens não tivessem consumo 

no seu mantimento outros intentam dar um grande rendimento na passagem das 

canoas, e arrematá-las por contrato, como a V. Majestade propuseram, e a que 

eu respondo em outra carta, sendo a sua idéia acabar as fazendas dos contrários 

com a cláusula de se fecharem os outros dois caminhos, o que não é justo como 

a V. Majestade exporei, e como este é o meu parecer se não faz atendível este 

requerimento: V. Majestade mandará o que for servido. 

 A real pessoa de V. Majestade guarde Deus muitos anos como seus 

vassalos lhe pedimos. Rio de Janeiro quinze de agosto de mil setecentos trinta e 

seis / Gomes Freire de Andrada. 
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Anexo 15 

 
Torre do Tombo - Lisboa. 
 
Manuscritos do Brasil, livro 6, fl. 192-192v. 
 
Vila Rica, 7/8/1736. 
de: Martinho de Mendonça de Pina e Proença 
para: Diogo de Mendonça Corte Real 
 

 O governador e capitão general me participou o aviso de Vossa Senhoria 

de 20 de março em vista de do qual remeto pelo ajudante José de Souza 

Campelo a entregar na Casa da Moeda dessa corte dez mil quatrocentos e 

oitenta e oito oitavas de ouro pertencentes ao seqüestro de Inácio de Almeida 

Jordão recomendando aos ministros a que toca a venda dos bens seqüestrados 

que se não tinha executado quanto aos escravos de Mário Nunes, João Ferreira 

dos Santos e João da Costa Villas Boas pela pouca reputação com que se 

venderiam separados das lavras, e o inevitável prejuízo que estas recebiam 

ficando sem se trabalhar nelas; convoquei o ouvidor geral desta vila o 

desembargador juiz do fisco, os três intendentes novamente providos, e o 

intendente dos Goiases que nela se achavam ainda, e propondo-lhe a carta de 

Vossa Senhoria votaram todos que se procedesse à venda dos ditos escravos 

juntamente com as lavras, e mais instrumentos de minerar; e conformando-me 

com o seu parecer assim o mandarei executar pelo intendente da fazenda Real 

do Rio das Mortes, donde se acham os ditos bens, prendendo editais nas vilas 

deste governo e na cidade do Rio de Janeiro com tempo conveniente para que 

possam concorrer lançadores e arrematando-se com a maior reputação que for 

possível no que porei o devido cuidado que Vossa Senhoria me recomenda. 

Deus guarde a Vossa Senhoria. Vila Rica 7 de agosto de 1736.// Senhor Diogo 

de Mendonça Corte Real.// 
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Anexo 16 

 
Torre do Tombo - Lisboa. 
 
Manuscritos do Brasil, livro 7, fl. 38-43v. 
 
Bahia, 27/7/1737. 
 
de: conde das Galvêas 

para: Martinho de Mendonça de Pina e Proença 

 

 Senhor. 

 Meu Senhor. Como as embarcações que estiveram detidas no Rio de 

Janeiro, chegaram todas juntas a este Porto, recebi por elas, sem diferença de 

tempo as cartas que V.Sª. me fez favor escrever em quatorze de março, e vinte e 

oito de abril, e sinto sumamente que V.Sª. não logre toda aquela saúde, que 

sempre lhe desejo perfeita e dilatada: as minhas moléstias, como me permitem 

andar em pé, tudo o mais lhe dou de barato, e não é pouco o que lucro; se 

quiserem estar por este partido; ainda que o não espero, porque para muito mais 

me sobejam aflições, bastando a que me causou a fatalidade da Nau da Índia, 

para me tirar totalmente o gosto, e a saúde e porque Gomes Freire participaria já 

a V.Sª. este sucesso, somente lhe direi que ela se abrasou em menos de duas 

horas, sem que se pudesse remediar de sorte alguma, porque como o fogo logo 

principiou incêndio, se fez inevitável a desgraça. 

 Poucos dias depois ia experimentando outra de não menores 

conseqüências, porque fazendo a vela deste porto uma Nau de licença, cuja 

carga importava pouco menos de um milhão, acalmando-lhe o vento ao sair da 

barra a levou, já de noite, a corrente impetuosa da maré a um baixo chamado 

das quebranças, quase uma légua distante desta cidade, aonde dando três 

pancadas, esteve de todo perdida; mas como a noite estava clara, e o mar quieto, 
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foram estas duas circunstâncias, as com que Deus foi servido concorrer para que 

se livrasse do perigo a que chegou, porque de outra sorte era mortalmente 

impossível que se pudesse salvar, finalmente com ajuda, e socorro das 

embarcações desta Ribeira, a tiramos do baixo, e pode voltar para este porto; e 

ainda que não fizesse água de consideração, devendo-se prudentemente recear, 

que do sucesso antecedente, lhe houvesse resultado algum prejuízo considerável 

que suposto não fosse patente poderia estar oculto, como costuma suceder em 

semelhantes ocasiões, e também para se dar uma pública satisfação aos homens 

de negócio desta Praça, interessados na segurança da mesma Nau, pareceu 

conveniente para melhor se examinar que descarregasse, para que depois 

pudesse dar crença no que se tem trabalhado até agora, e entendo que por todo 

este mês se porá em estado de poder seguir viagem, e que irão em sua 

companhia outras duas Naus de licença carregadas de tabaco, que se acham 

neste porto, queira Deus levá-las a salvamento, e livrar-me a mim da Bahia, 

aonde passam já de dois anos, que não experimento mais que cuidados, queixas, 

sustos, trabalhos, e aflições. 

 Quase o mesmo que V.Sª. experimentou com a remessa dos bilhetes me 

sucedeu também a mim; não porque se mandassem menos dos necessários, mas 

porque vieram tão fora de tempo, que já não serviram para a primeira matrícula, 

e receio muito que não chegassem as Minas novas, antes de se haver principiado 

a segunda, que é o mesmo que não chegassem; o que sem dúvida obrigaria a 

Pedro Leolino a valer-se dos bilhetes manuscritos, que daqui lhe tinha mandado 

para suprir a falta dos impressos; e depois de estarem repartidos os primeiros, 

não é possível que se possa usar dos segundos sem uma grande confusão, e 

embaraço: os livros totalmente esqueceram, por mais que [ilegível - clame ?] o 

quanto se faziam precisos para o serviço das Intendências, e ainda que remeti 

alguns que pude descobrir na Casa da fazenda, e na Alfândega como não eram 
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os bastantes, mandei fazer os mais que faltavam; o ponto é que saiam capazes de 

servirem. 

 Na cobrança da capitação não me consta haja embaraço até agora, 

suposto dizer-me Pedro Leolino, que naquelas Minas vai já caminhando mui 

arrastadamente; nas da Jacobina, Rio das Contas esperam os seus habitantes, 

que S. Majestade atenda ao seu justo requerimento, mas enquanto eu não 

receber ordem positiva, me não atrevo a deferir-lhes, porque como sou dedo 

queimado em matérias de capitação, receio muito que qualquer arbítrio 

que tomar, não só se estranhe, mas se desaprove na Corte; e assim me 

persuado que o expediente mais seguro, é o de esperar que nela se resolva, o que 

se entender mais conforme ao serviço de S. Majestade, e as suas Reais, e pias 

intenções. 

 Muito estimava eu saber, e poder discorrer, sobre a Companhia que ali se 

intenta formar para a extração dos diamantes, mas reconhecendo a minha total 

incapacidade, somente direi, que havendo-se ela proibido há pouco mais de dois 

anos, e mostrando-nos a experiência o efeito que produziu, ressuscitando o 

preço já defunto dos diamantes, ao seu primeiro, e antigo valor, claramente se 

deixa compreender, que permitindo-se nova extração bastará que esta notícia se 

espalhe pelas Praças da Europa, para que os diamantes se tornem a pôr naquela 

grande, e total decadência, a que os vimos chegar, e não sei que [borrado – 

possa ?] haver maior razão, para que se não receie o mesmo perigo concedendo-

se novamente a liberdade de se tirarem, porque se quando se vedaram eram 

menos, e agora não pode negar-se que sejam mais, porque não passaram para 

Portugal os muitos que ainda se acham na América, que duvida tem que 

levantando-se a proibição de os extrair, lhe abaterá de sorte o preço que percam 

de todo a reputação em que ao presente se acham. 

 O motivo que houve para que nos princípios que começaram aparecer 
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diamantes no serro, não fossem tão procurados, como hoje o são, não procedeu 

a meu ver por se desprezarem, mas porque se duvidava da sua bondade; porém 

tanto que a conheceram, que cabedal se não empregou neles, e muito mais 

depois que se proibiram; nem é para temer-se, que enquanto os diamantes se 

conservarem em um competente equilíbrio, que deixe de haver quem os 

compre, porque primeiro se há de acabar a validade e loucura dos homens, de 

que lhe falte a saída, o ponto está que a quantidade lhe não envileça o preço, 

porque como este gênero não tem valor intrínseco, somente o serem poucos os 

diamantes lho poderá dar, o que não é possível possa subsistir todas as vezes 

que se não mantiver por mais alguns anos a proibição. 

 O objeto principal desta companhia, é o de utilizar a fazenda de S. 

Majestade, e eu sou tão louco, que entendo tudo ao contrário, 

persuadindo-me, que não podendo durar a companhia mais que dois, ou 

três anos quando muito, pouca, ou nenhuma será a utilidade que lhe 

poderá resultar dela, e a razão em que me fundo é, porque se a Companhia no 

primeiro ano tirar poucos diamantes, perdeu-se, porque ainda que os venda por 

alto preço, não é possível que possa corresponder o seu produto aos excessivos 

gastos, e despesas que há de fazer para a sua manutenção; e se tirar muitos a 

quantidade deles lhe abaterá de sorte o valor, que a mesma abundância será um 

forte instrumento para a sua ruína; V.Sª. promete a esta Companhia maior 

duração, dando-lhe seis, ou sete anos de vida, justamente entendendo, que 

menos bastariam para se lavrarem as terras, e rios que se compreendem no 

distrito que se demarcou, todas as vezes que se não observasse uma exata 

regularidade na forma de extrair os diamantes, o que me parece moralmente 

impossível de se poder evitar, porque tanto que a companhia se vir alcançada 

nos primeiros serviços que fizer, hão de ser tão repetidas as instâncias, e tão 

importunas as representações, com que se há de recorrer a clemência de S. 
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Majestade para que lhe permita poderem minerar mais sítios daqueles que se lhe 

prescreverem que por mais duras, positivas, e fortes, que sejam as condições, 

que se estipularem no contrato da companhia, se veja precisado, ou a deferir aos 

seus requerimentos, ou a expor-se que os sócios da Companhia se retirem do 

contrato, mostrando a impossibilidade de continuarem nele; não se lhe 

acordando aquela liberdade; e de qualquer sorte virá S. Majestade a privar-se do 

riquíssimo patrimônio que Deus lhe deu para o conservar vendendo por 

trezentos, ou quatrocentos mil cruzados, que é tudo que lhe pode render a 

Companhia, que a certeza de se acabarem para sempre os diamantes, quando 

somente a esperança de se poderem extrair, merecia se comprasse por outro 

mais avantajado, e subido valor. 

 Confesso que se eu tivesse a habilidade que não tenho, em 

nenhuma outra coisa a empregara, que em procurar meios para fazer a S. 

Majestade absoluto Senhor dos diamantes, assim como o é das paragens, 

rios, e terras, em que eles se acham; e quer me parecer que não seja 

impraticável a proposição, visto o que se expõem em um papel que aqui 

apareceu, que suponho ser o projeto de companhia, que V. Sª. mandou formar 

para a sua ereção; nele se faculta aos sócios da companhia poderem lavrar as 

terras, que lhe forem assinaladas, com quatrocentos escravos; e sendo este 

número excessivamente inferior ao com que trabalharam os mineiros no ano de 

mil setecentos e trinta e quatro, e ainda é muito maior a sua inferioridade, 

respeitando aos anos antecedentes, contudo se considera bastante de trazer 

umas tais vantagens aos interessados na Companhia, que possam igualar-se aos 

lucros que costuma tirar a de Holanda, de mais de duzentos porcento em cada 

um ano. 

 O que suposto não se pode duvidar que comprando uma só pessoa tantas 

ações, ou praças, quantas couberem no número de cem escravos, lhe pertencera 
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a quarta parte de todos os ganhos que tiver a Companhia; logo se ela se 

formasse unicamente dos ditos cem escravos, com a privativa de não minerarem 

nenhuns outros que lucros, e que vantagens se não devem esperar do seu 

trabalho; pois este me parece a mim o caminho de fazer a S. Majestade absoluto 

Senhor dos diamantes, mandando-os lavrar por sua conta, elegendo para este 

efeito pessoas de confiança, e de inteligência que lhe repartam os sítios que se 

julgarem mais acomodados para minerarem, o que fazendo-se com a exata 

regularidade que convém, não lavrarão em quatro anos as terras que a 

Companhia há de resolver, e talvez inficionar em um só, sendo mais para temer-

se que fosse com a total extinção dos diamantes, de que se seguiria perder S. 

Majestade em pouco tempo o que pode lograr por muitos anos, mantendo desta 

sorte um tesouro inestimável, que poderá abrir, e fechar quando lhe parecer, e 

quando lhe convier, porque o mais é expô-lo, e entregá-lo nas mãos de 

forasteiros, aonde certamente há de ir a parar, vendendo-nos ao depois por 

exorbitante preço o que lhe demos quase de graça. 

 Nem tem lugar a consideração do risco, que poderá haver na maior, ou 

menor quantidade de diamantes que se extraírem, porque nem os muitos lhe 

hão de envilecer o preço, por pararem em mão, que sem descômodo pode 

sofrer o empate da sua importância, e esperar conjuntura de os vender com 

reputação: nem os poucos deixaram de ser bastantes, para que com o produto 

deles se possam manter os cem escravos, de tudo o necessário, e preciso para o 

seu  fornecimento; e bem poderá suceder, e o tenho por muito natural, que 

escolhendo-se as paragens de mais seguras esperanças por se reconhecerem de 

melhor pinta, lavrando-as sem confusão, nem embaraço ainda somente naqueles 

meses em que a cotação costuma favorecer o serviço dos mineiros, que tirem os 

cem escravos maior porção de diamantes, que todos os quatrocentos que se 

permitirem a Companhia porem como a experiência, era só a que podia decidir 
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a questão, estou certo que se não há de resolver, porque se não de experimentar. 

 No mesmo papel se propõem a Companhia as utilidades que poderão ter, 

mandando vir por sua conta os escravos da Costa da Mina, as ferragens de 

Suécia, de Inglaterra as baetas, e outros gêneros precisos para a sua subsistência; 

e quem pode fazer este negócio com mais vantagens que a fazenda Real, da 

Costa da Mina lhe podem vir os escravos, sem que para isso compre navios, 

nem se embarace com comissários, bastando tomar nas embarcações, que forem 

para os portos de Jaquem, e Ajudá, as praças que se julgarem necessárias para o 

transporte dos escravos, e tendo nos ditos portos dois administradores, a quem 

paga, a eles se podem remeter os gêneros convenientes para o seu resgate; o 

tabaco é o que tem mais conta que nenhum, e ainda que aos homens de negócio 

se lhe não permita outro tabaco, que não seja da terceira e ínfima espécie; S. 

Majestade pode privilegiar-se, mandando o de melhor qualidade, de que tirava 

um avanço considerável; mas eu não quero que nada se faça senão pelo 

caminho ordinário, o mais a que pode chegar um escravo posto na Bahia serão 

sessenta mil réis, e isto é correndo o negócio mui adversamente; ainda 

satisfazendo os direitos que aqui costuma pagar qualquer particular: no seu 

transporte para o Rio de janeiro, e na condução para as Minas, não lhe dou 

pouco em lhe dar quarenta mil réis por escravo, com que postos no Serro do 

Frio importará cada um cem mil réis, e fazendo o compito a cento e vinte 

escravos, que de tantos se necessita, para que o número de cem esteja sempre 

cheio, e completo custarão todos trinta mil cruzados; já eu vi depois que estou 

nesta terra, que um só mineiro empregou em negros maior cabedal. 

 A mesma conveniência, que pode haver em ordem aos escravos se pode 

também conseguir a respeito das ferragens, baetas etc.; e sem que seja necessário 

mandá-las vir do Norte, bastará que esta diligência se faça em Lisboa, 

encarregando-se a pessoa prática e inteligente, porque com o dinheiro à vista, e 
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comprando por junto, lhe sairá tudo por preço acomodado, quanto mais não 

pagando S. Majestade alfândegas, nem fretes, porque nos comboios das suas 

frotas se podem transportar ao Rio de Janeiro todos estes gêneros, sem que 

tomem o lugar a quaisquer outros de diferente natureza, que livrarem os 

mesmos comboios para o seu serviço. 

 Dos grossos ordenados que se hão de repartir pela grande quantidade de 

oficiais, que precisamente há de haver para o serviço da Companhia, não será 

necessária a um décima parte para a boa administração dos cem escravos, 

porque já com a Intendência, que se acha estabelecida no Arraial do Tijuco, e 

com as guardas que se destinaram para a vigilância dos distritos, demarcados, e 

proibidos, se escusa uma considerável despesa, não porque deixe de ser a grande 

a que se faz, nestas duas aplicações, mas como ela será de continuar, ainda não 

havendo Companhia, não se pode dizer que é despesa nova se eu soubesse ou 

tivesse quem me armasse uma conta, pura, e exata facilmente poderia mostrar 

que resulta maior utilidade de vinte oitavas [ilegível – os ? ] diamantes, que 

tirarem os cem escravos que de oitenta que tirar a Companhia porém como o 

meu ânimo, não é o de canonizar este discurso, nem pô-lo no catálogo dos 

arbítrios bem aventurados, não me obriga a tanto o empenho, que haja de pedir 

emprestado. 

 Parece-me que estou ouvindo o que respondem a maior parte daquelas, a 

cuja notícia chegar esta idéia, porque sem dúvida hão de dizer que é formada no 

ar, que por nenhum modo pode subsistir, e que S. Majestade perderia sem 

dúvida todo o cabedal que empregasse nela, principalmente não se podendo 

achar pessoas, que com verdade, e inteligência, soubesse administrar essa 

comitiva de escravos, e que em vez de utilizarem a sua fazenda, lha roubariam 

inteiramente; confesso que me é insofrível esta consideração. 

 V. Sª. sabe muito bem, que o Imperador administra por sua conta as 
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limitadas Minas de Hungria, e juntamente o cobre, que resulta da célebre 

transformação, que por virtude da água de Smelirris (sic.) converte o ferro 

naquele metal; e que depois se vende aos ingleses com grande utilidade do 

mesmo Imperador; El-Rei católico traz hoje por sua conta o contrato do tabaco, 

El-Rei de Sardenha enquanto o foi da Cecília, corria também por sua a maior 

parte dos contratos daquele Reino, El-Rei de Prússia, quase todos os que se 

arrendara nos seus domínios o Duque de Baviera o da cerveja, que é dos 

rendimentos mais pingues, e opulentos dos seus Estados; e que seja possível que 

todos estes Príncipes tenham vassalos que com fidelidade, e limpeza de mãos, 

lhe administrem interesses tão consideráveis, e importantes, e que S. 

Majestade não há de achar dois homens de quem possa fazer a mesma 

confiança, é grande desgraça, e ainda é maior que os Portugueses com 

injúria, e vergonha de todos, façam soar semelhantes vozes aos ouvidos 

dos Estrangeiros, para nos considerarem por homens ineptos, e 

incapazes de servirem ao seu Príncipe. 

 Mas deixando esta matéria em que somente me detive, porque falava com 

V. Sª., passarei a dizer-lhe com toda a sinceridade, que vendo o papel que 

mandou formar para o projeto da Companhia, ainda que reconheço contém 

máximas, e fundamentos tão sólidos, que não pode duvidar-se, que observando-

se o que neles se aponta, se poderá estabelecer com felicidade; toda a minha 

dúvida consiste no tempo, persuadindo-me, que não seria desconveniente, 

deferir este negócio para outro mais oportuno, ao menos enquanto se não vê 

bem estabelecida, e açodada a capitação do ouro, porque tenho por infalível, que 

se antes disso se puser em prática a Companhia, seja tanta a gente que concorra 

para o Serro do Frio, que muitos com a sede dos diamantes desamparando as 

casas, e as fazendas, e se diminua de sorte o número dos escravos, que se abata 

grandemente a importância da capitação, e por mais um ano de paciência não se 
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deve arriscar o certo pelo duvidoso. 

 Fora muito conveniente ao serviço de S. Majestade que no entretanto se 

aplicasse parte daquele cuidado a erigir-se outra Companhia para o Oriente, que 

não será de menos importantes conseqüências, da que se pretende formar para a 

extração dos diamantes, nem advirto que possa haver outro mais eficaz remédio, 

para salvar da última ruína os domínios que S. Majestade possui naquela Região: 

as Nações Estrangeiras nos tem aberto o caminho com o exemplo; os seus 

portos não são melhores que os nossos para o negócio, o de Aladrasta na Costa 

de Coramandel, não é comparável com o de São Tomé, sem embargo da pouca 

distância que medeia entre um, e outro; no Norte o de Baçaim, e Damão, não 

são inferiores ao de Bombaim, e não aponto outros muitos, que ainda 

conservamos naquelas partes com inveja de Ingleses, e Holandeses, porque a 

falta do comércio, e de cultura, os tem quase reduzido a cadáveres; tudo é 

presente a V.Sª., e por isso lhe entrego estas considerações que saberá dar 

melhor conta delas do que eu; e assim passarei a dizer a V.Sª. 

 Que em quinze do corrente entrou neste Porto a Nau Santa Quitéria com 

setenta dias de viagem, partindo de Lisboa em seis de maio juntamente com a 

Nau da Índia, e mais seis navios que foram para o Rio de Janeiro, entre eles vai 

uma charrua que Gomes Freire esperava há muitos meses, e será muito para 

estimar, que tenha chegado com felicidade, porque agora se necessita dela mais 

que nunca, por ir carregada de aprestos, e materiais da marinha, e 

principalmente de âncoras, e de amarras, sem as quais não podem as nossas três 

Fragatas [ilegível – que ?] chegaram destroçadas ao Rio de Janeiro, voltar para o 

da Prata; trabalhosa nos tem sido esta guerra da Colônia, que a durar mais 

tempo acabaria de impossibilitar as Praças das nossas conquistas dos meios de 

se poderem defender; porque em todas vai faltando a gente, os mantimentos, e 

o cabedal. 
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 Pela referida Nau receberia V.Sª. notícias da Corte, e do estado em que se 

achava a nossa reconciliação com a de Madri, em virtude [ilegível – da ?] 

convenção preliminar, que se ajustou pela mediação de El-Rei Cristianíssimo, e 

ainda que os Ministros de Inglaterra, e de Holanda, a deviam também assinar 

como mediadores destas duas Potências, a verdade é, que eles não tiveram neste 

negócio mais parte, que uma pouca de aparência, porque em substância a Corte 

de Paris foi a que totalmente a concluiu; o ponto está que os castelhanos 

observem inteiramente o que se estipulou nos artigos preliminares, de que 

duvido muito, porque a reserva da suspensão das hostilidades, hão de querer ter 

nos en[ilegível]rados na Colônia, sem que possamos tirar subsistência alguma da 

campanha, que vale o mesmo que estarmos sitiados; permita Deus que não seja 

assim, para que as coisas se não tornem a pôr no estado antecedente; e que no 

congresso que se espera para o ajuste da paz sejamos mais bem livrados, do que 

o temos sido nos sucessos da guerra. 

 Sem embargo de tudo os castelhanos nesta guerra não podem contar ação 

alguma em que as nossas armas não ficassem superiores as suas; e se não 

tomamos Montevidéu, quero persuadir-me, que não houve outro impedimento 

para o conseguir, que as razões que se ofereceram aos nossos comandantes para 

o não atacar; mas ocupamos o Rio Grande de São Pedro, que na minha opinião 

nos é de muito maiores conveniências, não só pelas vantagens do sítio, e por 

formarmos um continente sem interrupção até Alaguna; mas porque me parece 

que será muito mais fácil no tratado que se espera para a demarcação dos 

limites, entre as duas Nações que os castelhanos nos cedam o Rio Grande do 

que Montevidéu, em que por muitas razões não havia de consentir de sorte 

alguma. 

 O governador de Santos me escreveu que o Senhor Gomes Freire lhe 

despachara um correio, dizendo-lhe, que sendo muito conveniente ao serviço de 
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S. Majestade fortificar-se a Ilha de Santa Catarina, e que pertencendo a dita ilha 

ao governo de São Paulo lhe participava esta notícia para que no caso que não 

tivesse meios para dar princípio desta obra, o avisasse para que ele pudesse 

tomar as medidas necessárias para ela; e que a vista desta proposta se resolvera 

expedir logo um destacamento de sessenta soldados, um capitão de infantaria, 

um alferes, dois sargentos, dois tambores e sete artilheiros, com cinco peças de 

artilharia, pólvora, bala, ferramentas, e outros petrechos de guerra, concernentes 

ao que se premeditava; e porque o Senhor Conde de Sarzedas tinha já mandado 

para a mesma ilha seis peças de artilharia, que se haviam tirado de uma das 

Fortalezas mais principal daquela cidade, me pedia lhe quisesse mandar doze ou 

quinze peças da qualidade que apontava, com as balas correspondentes dos seus 

calibres, para poderem suprir aquela falta. 

 Logo que recebi este aviso lhas fiz prontas, e partirão dentro de poucos 

dias em uma sumaca, que ele mandou para as conduzir: esta resolução é uma das 

mais acertadas, e proveitosas que se tomou depois que entramos nesta guerra, 

porque entendo firmemente, que nos é tão importante fortificar aquela Ilha, 

para assegurarmos os domínios que tivermos no Rio da Prata, como o foi o de 

fortificarmos a Ilha das Cobras, para a defesa do Rio de Janeiro. 

 Sirva-se V.Sª. da minha vontade, que toda é de obedecer-lhe. Deus guarde 

a V.Sª. muitos anos. Bahia, e Julho 27 de 1737. 

 Mais Fiel Servidor de V.Sª. 

 Conde das Galvêas 

 Senhor Martinho de Mendonça de Pina e Proença 
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Anexo 17 

 
Torre do Tombo - Lisboa. 
 
Manuscritos do Brasil, livro 5, fl. 216-216v. 
 
Tejuco, 16/10/1737. 
 
de: Rafael Pires Pardinho 

para: Martinho de Mendonça de Pina e Proença 

 

 Meu Senhor. Nos últimos do mês passado mandei uma patrulha para 

Caetémirim; e a 5 deste me mandou o cabo preso a um Brás da Silveira, com 

três negros, e uma negra; que achou junto à barra, que o dito rio faz no do Inhaí, 

principiando a fazer um rancho de Beira no chão em parte esquisita achando-lhe 

três bateias, três almocafres, e uma alabança (sic), e entre o fato lhe acharam 62 

oitavas de ouro, e 17 pedrinhas de diamantes, que todas pesam mal 4 quilates e 

½ . Perguntado donde as houve? Disse as tinha comprado a um homem, que 

não conhecia; e que ali tinha chegado para fazer roça em uma capoeira, que 

estava largada; e os negros não disseram, donde as tinha havido, e que indo para 

as Minas novas Com dito seu senhor voltaram, e os fora mandar ali roçar. Fica 

autuado para se sentenciar. 

 Outra esquadra mandei para o Rio Manso assistir, donde o cabo me 

mandou em 11 deste um negro chamado João Mina, que andava fugido a 

Leandro de Matos, que foi achar com três mais, que disse não conhecia, junto à 

barra, que o Córrego do palmitar faz por baixo da passagem do Jequitinhonha 

em um cafundó, onde tinham tirado cascalho de um buraco, que deram: aos três 

não puderam prender, mas deram-lhe tiros, com que foram fugindo pelo mato, 

com eles estava um homem branco chamado Manoel Fernandes, a quem 

acharam três pedrinhas, que pesam ¾ de quilate, e 8 oitavas e ¼ de ouro 
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divididas em uma borrachinha, e três papelinhos, indícios de ser pombeiro; 

ainda que disse tinha ali chegado por acaso andando a caça com uma espingarda, 

de que se sustentava, e as pedrinhas tinha guardadas, e as tirara de uma bateada, 

que lhe deram pelo amor de Deus na Lavra do quebra pé na última capitação, 

fica autuado. 

 Em 15 me mandou o mesmo cabo preso a um homem branco chamado 

João Luís da Costa, e a um negro, que diz ser forro, que acharam na Lavra do 

Mato lavando um pouco cascalho, que tinham tirado de um buraco com um 

mulato, que fugiu a nado para a outra bando com um tiro que lhe deram. O 

branco é um pobre como o outro, e diz andava ali pescando com uns jaquises 

(sic), a estes se lhes não achou ouro, nem pedras. 

 Este destacamento do Rio Manso determino conservar ali algum tempo, 

porque ainda que fica fora da demarcação, podem mais prontamente dar sobre 

aquelas partes, e já o mandei pelo Jequitinhonha abaixo além da barra do Inhaí, 

e não descobriram por lá coisa alguma, que pudesse ser contra a proibição. 

 Fico esperando resposta de V.Sª. à conta, que levaram os soldados, que 

foram com os presos, sobre o pagamento do destacamento das Minas Novas, 

para lho fazer, e aos mais. E pelos armamentos para os soldados novos, de que 

agora mando relação ao Provedor da Fazenda Real, que a mostrará a V.Sª. Os 

cavalos novos ainda se conservam no pasto por falta de celas para se poderem 

montar, e ir amansando, e poderem servir. 

 

 A pessoa de V.Sª. guarde Deus muitos anos como lhe desejo. Tejuco 16 

de outubro de 1737. 

 

 Senhor Governador Martinho de Mendonça de Pina, e de Proença. 

 De V.Sª. 
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 Mais obrigado servo 

 Rafael Pires Pardinho. 
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Folha 1 
Nº 1 

 
Contrato dos Dízimos Reais 

 
Folha 1v 
 
 

Contrato dos Dízimos Reais 
 
 
 Não se encontra em Tribunal algum o princípio ou forma da sua primeira cobrança, e se diz 
ser por Bula Pontifícia. Rematou-se no Conselho Ultramarino em o primeiro de março de 1732 
finda em o último de fevereiro de 1735 por preço em cada um ano de 19:210$r livres para a fazenda 
Real; e no antecedente triênio pelo mesmo Conselho por 18:920$r. 
 É este contrato um dos que pode fazer grande avanço na sua rematação, porque posto os 
açúcares sejam o seu principal rendimento, e custando tanto a cultivar estejam ao presente em tão 
baixos preços; contudo, na forma da cobrança, e arrecadação dos Dízimos, se deve dar providência, 
porque os Roceiros costumam pagar com os piores mantimentos, e como erradamente se 
persuadem ser tributo, e não direito eclesiástico se dizimam com tanto roubo, como o dos 
quintos do ouro; e os Senhores de Engenho, e pessoas principais, seguros em servirem na Câmara, 
ou no privilégio de lhe não poderem executar seus engenhos, não pagam metade do que devem, e 
quase sempre se fazem estas cobranças com pleitos; além dos sobreditos descaminhos se lhe 
aumentou o dano de que as Religiões, e Eclesiásticos incorporam em seus patrimônios, tudo o que 
compram, ou herdam, e defendem o não dever Dízimos, estas parcelas reguladas na ordem que 
devem ter, subirá o seu rendimento a muito maior preço. 
 Não consta o rendimento deste contrato de livro algum da fazenda Real, ou Alfândega, mas 
pelas exatas diligências que tenho feito, é sem dúvida que com a má arrecadação em que se acha e 
baixos preços dos açúcares, não terá rendido no antecedente triênio menos de 3:000$000 em cada 
um ano livres para o Contratador. 
 É mais conveniente se arremate este contrato depois de regulada a má forma que hoje tem a 
sua cobrança, porque por qualquer que se faça pela fazenda Real produzirá contra ele. 
 Este contrato ainda não foi rematado nesta capitania depois da resolução de Sua Majestade; 
na primeira rematação que se fizer mostrará com experiência o que é mais conveniente. É justo se 
remate no mês de março, por ser o de maio o primeiro em que os engenhos entram a fazer açúcares 
de que no presente ano mostra haver abundâncias. 
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Folha 2 
 
 

Aplicações 
 
 
 Rende o contrato em frente livre para a fazenda Real em cada um ano 19:210$r, e pelas 
folhas eclesiásticas e seculares que vem todos os anos da Bahia se manda pagar por este contrato os 
filhos delas, como se vê a f. 66. 
 Não se manda com distinção a despesa deste rendimento pela razão que se aponta no 
contrato da Dízima f. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folha 2v - em branco. 
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Folha 3 
Nº 2 

 
Contrato da Dízima da Alfândega 

 
Folha 3v 
 

Contrato da Dízima da Alfândega 
 
 
 Consiste na imposição de dez porcento de direitos em todas as fazendas, e gêneros que de 
qualquer parte do Reino, ou suas conquistas entram neste porto exceto vinhos, aguardentes, azeite, e 
sal, que são distintos contratos. Teve seu princípio, e criação em outubro de 1699 imposto por 
consentimento, e concordata deste povo para sustentação da Infantaria desta guarnição, e de um 
terço que naquele tempo chegou para defesa desta Capitania, não sendo bastantes para seu 
pagamento as antecedentes contribuições. 
 Por carta de 18 de outubro de 1699 agradeceu Sua Majestade à Câmara desta cidade o zelo 
com que o povo ofereceu a dita contribuição ordenando ao Governador, e Capitão general Artur Sá, 
e Menezes, fizesse dela arrecadação pela Sua Real fazenda. 
 Foi rematado o triênio antecedente pelo Conselho Ultramarino  
a Gaspar de Caldas Barbosa, tendo princípio em o 1o de janeiro de 1732  
por preço em cada um ano de .................................................................................................... 107:600$000 
Fez de despesa em o dito ano de 1732 como parece da conta do dito  
Gaspar de Caldas como se vê a f. 5 ...........................................................................................     7:461$922
                 115:061$922 
Rendeu o dito ano de 1732 como se vê da Relação do Escrivão da Receita f. 7 ............... 190:314$697
Cujo ganho procedeu daquele ano ser a Frota de importante carga               R.s    75:252$775 
   Ano de 1733 segundo do antecedente triênio 
Rendeu como parece da Relação f. 7 .......................................................................................    43:248$818 
Ficaram na Alfândega várias fazendas que se despacharam do primeiro de janeiro  
até 25 de abril de 1734 que importaram de Dízima como se vê da Relação a f. 7 ............    18:749$817 
Acha-se na Alfândega os volumes que constam da Relação f. 9 que pouco mais, 
ou menos importará ...................................................................................................................         200$000
                   62:198$635 
Teve de despesa este ano como se vê da conta a f. 5                           3:075$572
             Líquido ............    59:123$063 
O preço da arrematação do contrato é o de ............................................................................  107:600$000
   Acha-se com perda para o preço da Sua rematação em          R.s    48:476$937 
   procedida esta da falta de Frota neste ano 
 Ao mesmo triênio pertence o rendimento da Alfândega da vila de Santos dos anos de 1732 e 
o de 1733 por ser anexo a desta como parece da Relação f. 11, e importará pouco mais ou  menos 
252$r (o número está borrado, pode ser também 257). No ano de 1732 vindo da vila de Viana para 
esta cidade, arribou a Pernambuco o Bargantim S. José. E no ano de 1732 vindo para esta; da cidade 
do Porto o Pataxo N. S. da Natividade arribou a Bahia: os Provedores das Alfândegas daquelas 
Capitanias devem dar conta do rendimento da Dízima destes, por pertencerem ao mesmo triênio 
pela condição 28 com que se rematou o contrato, como se vê da mesma condição. 
 Removeu-se este contrato por ordem de Sua Majestade de 15 de maio  
de 1733 e arrematou-se novamente em outubro do dito ano no Conselho  
Ultramarino a Manoel Peixoto da Silva por ..........................................................................  160:000$000r. 
cada ano para principiar no primeiro de janeiro deste ano de 1734 e finda em 31 de dezembro de 
1737. 
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Folha 3v - continuação 
 
 
 Este ano é o primeiro do seu contrato acha-se até o último de junho com 240:000$000r. de 
rendimento pouco mais, ou menos, procedidos da importante Frota que neste porto entrou em 8 de 
janeiro.  
 As fazendas nela vindas se não acham com a maior saída, pelo que se presume que a Frota 
vindoura será menos importante, e conseqüentemente o rendimento do ano. 
 É mais conveniente se remate este contrato do que corra pela Real fazenda pela diferente 
arrecadação que os contratadores põem nos descaminhos do mar; e como este contrato e 
como este contrato é da natureza dos contratadores dos consulados e Alfândega de Lisboa 
Ocidental me faz persuadir ser mais conveniente a sua rematação na Corte do que nesta Capitania; 
se bem os contratos que até o presente se tem rematado nela na forma das ordenações de Sua 
Majestade, acham-se com acréscimo, como ao diante se vê; e também tem mostrado a experiência 
são mais seguras as fianças dadas na América. 
 Este contrato tem as condições que lhe são precisas; pode acrescer o seu rendimento a mais 
regulando-se a pauta da Alfândega pela do Consulado, ou concertando-se esta em, vários gêneros 
que se acham com diminutas avaliações ao seu justo valor. Corre mais litígio sobre o confisco que se 
fez pela Fazenda real em 39 pipas de bacalhau, e 25 queijos ingleses vindos no Bargantim Santana do 
Mestre Feliciano Teixeira Álvares. despachado pela ilha de Cabo Verde cujos direitos pertencem à 
Alfândega, e a este contrato removido. 
 E pela Alfândega se confiscou o Bargantim Nossa Senhora da Consolação de Mestre 
Antônio da Silva despachado também pela Alfândega de Cabo verde; e a Galera Nossa Senhora do 
Livramento do Mestre Antônio Pinto Lobato; e a Galera Nossa Senhora do Monte do capitão Tomé 
João Brito Flores, que foi à vila de Santos onde se confiscou. 
 E entrando neste porto em 6 de fevereiro de 1733 o Iate Senhor do Bonfim do Capitão 
Antônio Rodrigues. Lisboa com várias fazendas para a Colônia, que descarregou por baldeação, e se 
obrigou a despachá-las o que fez debaixo de fiança interpondo Apelação para o Conselho 
Ultramarino, onde até o presente não tem vindo decidido; cujos direitos importaram 241$400r. 
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Folha 4 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende o contrato em frente livre para a Fazenda Real em cada um ano do presente 
triênio................................................................................................................................................... 160:000$r. 
 Acha-se aplicado às despesas dos Soldados desta praça por carta de S, Majestade de 18 de 
outubro de 1699 registrada no livro 15 a f. 63; e para as despesas da Infantaria da Nova Colônia por 
carta de 7 de outubro de 1716 registrada no livro 19 a f. 4. Tem aplicação para os gastos do hospital 
por carta de 28 de janeiro de 1717 registrada no livro 18 f. 372. 
 Paga todos os anos 1600$r. para as Fortificações da praça por carta de 26 de janeiro de 1715 
registrada no livro 20 a f. 24 e por carta de 9 de novembro de 1725 registrada no livro 22 a f. 21 é 
Sua Majestade servido se supra por este rendimento o que a guarda costa fizer de mais de despesa à 
sua consignação; e como pela forma que até o presente se recebeu, e despendeu pela Real fazenda, o 
rendimento de todos os contratos; e as despesas se fizeram sem distinção pelo primeiro dinheiro que 
entrava em uma só arca, se faz impossível separar esta conta com pureza de verdade, e sem 
confusão, o que se continuará nos mais anos, pondo distintos cofres, segundo suas aplicações. E 
como o Provedor da fazenda, e mais oficiais confessam a confusão em que se acham os livros, sem 
que em alguns deles houvesse em tempo algum separação, não pude tirar mais clareza da conta que 
aqui vai na folha geral 66. 
 
 
 
 
 
 
Folha 4v - em branco. 
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Folha 5 
 
 
Conta das despesas que eu Gaspar de Caldas fiz com o contrato da Dízima da 
Alfândega desta Cidade do Rio de Janeiro que arrematei no Conselho Ultramarino 
enquanto não fui removido por ordem de Sua Majestade que Deus guarde. 
 
 
 
Importa toda despesa que fiz com o mesmo contrato; assim nas passagens que 
paguei dos oficiais que de Lisboa trouxe em minha companhia para o mesmo 
contrato até a Cidade da Bahia; como os gastos que com os ditos fiz na mesma; 
passagens para esta Cidade, e despesa nesta até o fim de dezembro de 1731, como 
todo o custiamento inteiro do mesmo contrato de escaleres com a gente de suas 
equipagens; guardar os navios pelo mesmo contrato; ordenados dos oficiais do 
contrato, e seus feitores [ilegível] pelo meu livro da dita despesa de todo o ano de 
1732 ..........................................................................................................................................  7:461$922
 
Importaram as despesas feitas com o custiamento do dito contrato no 2o ano dele 
do 1o de janeiro de 1733 até o último de julho do mesmo em que foram expulsos os 
guardas, oficiais, e feitores do mesmo contrato pela ordem de Sua Majestade da 
remoção do mesmo,  e passou à Administração Real,  segundo  consta  no  dito  
livro ...........................................................................................................................................  3:075$562
 

Soma a referida despesa, dez contos quinhentos, trinta, e sete mil; 
quatrocentos oitenta e quatro réis. Rio de Janeiro 28 de abril 1734 

10:537$484

 
 
        Gaspar de Caldas Barbosa 
 
 
 
 
 
 
Folhas 5v, 6 e 6v - em branco. 
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Folha 7 
 
 
Relação do rendimento que teve o Contrato da Dízima da Alfândega da Cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro rematada no Conselho Ultramarino a Gaspar de 
Caldas Barbosa que teve o seu princípio em o 1o de janeiro de 1732, o qual contrato 
foi removido por ordem de Sua Majestade que Deus guarde para a sua Real 
fazenda, e o dito seu rendimento é na forma e teor seguinte 
 
 
 
Rendeu o ano de 1732 do primeiro de janeiro até o último de dezembro do mesmo 
ano, cento e noventa contos trezentos e quatorze mil seiscentos e noventa e sete 
réis .............................................................................................................................................  190314$697
 
Rendeu o ano de 1733 do primeiro de janeiro até o último de dezembro do mesmo 
ano, quarenta e três contos duzentos quarenta e oito mil oitocentos e dezoito réis 
....................................................................................................................................................  43248$818
 
Rendeu o presente ano de 1734 do primeiro de janeiro até vinte e cinco de abril do 
mesmo ano, dezoito contos, setecentos e quarenta e nove mil oitocentos e 
dezessete réis ...........................................................................................................................  18749$817
 
         Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
 
Folhas 7v, 8 e 8v - em branco. 
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Folha 9 
 
 

Relação dos volumes que se acham na Alfândega 
pertencentes ao Livro 4o de que foi contratador Gaspar  

de Caldas Barbosa, removido por Sua Majestade 
que Deus guarde muitos anos 

 
Nau Nossa Senhora do Ó 

 
2 caixões nos 4 e 5 que terão ambos 200 [corroído] da terra pouco mais ou menos e 
importa sua dízima ..... 20$000
1 barril no 3 de ferragens e importará sua dízima ........ 2$000
1 pacote no 2 de pano de linho [corroído] importa sua dízima ......... 9$100
1 cx.m  no 45 que terá 250 chape[corroído] da terra preço mais ou menos e 
importará sua dízima .......... 12$500
1 cx.m  no 47 que não se pode averiguar o que tem ---$ ---
5 fardos nos 1 a 5 que poderão ter 27 colchões pouco mais ou menos e sua 
dízima..... 5$400
1 fecho que se não pode averiguar o que tem ...... ---$ ---
1 pacote no 2 que poderá ter 300 varas de pano de linho e sua dízima ... 7$800
7 pacotes nos 2, 4, 8, 10, 9, 12, 14 que poderão ter 2100 varas de linho e importará 
sua dízima ......... 54$600
3 pacotes nos 7, 9, 10 que poderão ter 900 varas de linho sua dízima ....... 23$?00
1 pacote no 2 que terá 200 varas de pano da terra sua dízima ..... 4$800
1 fecho no 2 que se não pode averiguar o que tem ........... ---$ ---
 

Nau Nossa Senhora da Assunção 
 
3 fardos nos 13, 14, 16 que terão 75 cobertores de pena e sua dízima ..... 11$250
 

Nau Madre de Deus 
 
1 fardo no 7 que terá 25 cobertores de [papa?] e sua dízima ............ 3$750
 

Nau Nossa Senhora do Rosário 
 
1 fardo no 2 que se não pode averiguar o que tem .......... ---$ ---
 

Nau São João Batista 
 
1 pacote no 2 que terá 300 varas de pano de linho e sua dízima ...... 7$8 --
1 pacote no 3 de cordas delgadas importará sua dízima ..........    2$400
 154$800
 

Passa na volta 
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Folha 9v 
 
 

Da lauda atrás 154$800
 

Do que se não vê contra m.ca se não sabe 
o navio e é pertencente ao dito contrato 

 
1 embrulho no 1 que se não pode averiguar o que tem  ---$---
 
1 pacote no 5 que terá [corroído - misas // camisas?] de linho pouco mais ou menos 
e importará sua dízima ........... 

4$680

 
1 embrulho no 2 de cordas e importará sua dízima .... 1$200
 
1 embrulho que se não pode averiguar o que tem ..... ---$---
 
1 barrica de farinha no 3 que importará sua dízima ...... 1$600
 

Colônia sem contra m.ca

 
2 surrões ae lá que importará sua dízima ... 5[corroído]
     163$860
 
Importa a dízima destes volumes que se acham pertencentes ao dito contrato pouco 
mais ou menos por se não poder averiguar liquidamente sua importância cento 
sessenta e três mil oitocentos sessenta réis. Rio de Janeiro 23 de abril de 1734 
 
Gaspar Caldas Barboza                                 José Franco 
                                                                            1734 
 
 
 
 
 
Folhas 10 e 10v - em branco. 
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Folha 11 
 
 
Arrecadações que se devem fazer do contrato da Dízima da Alfândega desta Cidade do Rio de 
Janeiro que eu Gaspar de Caldas arrematei no Conselho Ultramarino, e se removeu para a fazenda 
se Sua Majestade que Deus guarde por ordem do mesmo Senhor. 
 
 

Na Vila de Santos 
 
Pela condição 19 do dito contrato é anexo a ele o porto de Santos, e costuma o contrato ter seu 
Procurador na mesma Vila para o referido, e o meu foi Manuel Álvares de Castro. Este fez a dita 
arrecadação, e indo continuando nelas, e sendo mandado ordem para nesta Cidade se satisfazer o 
líquido rendimento do 1o ano, abatidas as despesas, e sua Administração teve notícia o Provedor da 
fazenda, e Juiz da Alfândega da mesma Vila de se achar removido o mesmo contrato para Sua 
Majestade, e obrigou o dito Procurador a que repusesse o dinheiro que havia recebido na mão do 
Tesoureiro Antônio da Costa, que foi a quantia de ........................................................................ 252$220 
de cujo dinheiro se devem pagar nesta os gastos, que eu fiz com o mesmo Procurador, respeito do 
referido contrato. 
 
 E se até agora não tem dado conta deste o Provedor da fazenda de Santos se lhe deve 
mandar pedir, e que remeta para esta fazenda Real a referida quantia dos 252$220r. E juntamente 
deve mandar o dinheiro, e conta do rendimento daquela Alfândega de todo o ano passado de 1733 
para vir para este mesmo contrato. 
 
 

Em Pernambuco 
 
Pela condição 28 do dito contrato se dispõe que todos os navios que despacharem para o Rio de 
Janeiro pertencerá a este contrato o seu rendimento, ainda que fossem arribados a outros portos do 
Brasil; e no 1o ano deste contrato veio o Bergantim São José, 
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Folha 11v 
 
 
e Almas, do Mestre João da Costa Pereira que despachou na Vila de Viana para este porto, o qual 
arribou ao de Pernambuco, onde o meu Procurador requereu se lançassem os direitos em livro 
separado, o que se fez no livro 2o dos registros daquela Alfândega. 
 
 E se devem mandar passar as ordens necessárias para o Juiz da Alfândega daquela Cidade 
mandar a conta da importância dos direitos do dito Bergantim, e remeter a esta Cidade. 
 
 

Na Bahia 
 
Também o ano passado de 1733 vinha despachado para esta Cidade da do Porto o Patacho Nossa 
Senhora da Natividade, do Mestre João Correia dos Santos com várias fazendas; e arribou à Cidade 
da Bahia, cujos direitos se lançará em livro separado; e se devem mandar passar as ordens 
necessárias para o Provedor da Alfândega da dita Cidade mandar a conta, e remeter sua importância. 
 Rio de Janeiro 28 de abril 1734 
 
      Gaspar de Caldas Barbosa 
 
 
 
 
 
Folhas 12 e 12v - em branco. 
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Folha 13 
Nº 3 

 
Contrato das Baleias 

 
Folha 13v 
 
 

Contrato das Baleias 
 
 
 Consiste no privilégio de poder o contratador fazer a sua pesca nesta cidade, e em Cabo 
Frio, dando saída aos azeites com proibição de que outra pessoa os possa vender nesta Capitania. 
 A sua instituição foi uma licença que o Provedor da fazenda Real deu no ano de 1644 a um 
estrangeiro chamado Vicente Aristondo para fazer a dita pesca pagando 50$ r. pelo triênio, que teve 
seu princípio no primeiro de junho de 1644 e findou em o último de maio de 1647. 
 No antecedente triênio ao que corre foi rematado pelo Conselho Ultramarino  
por ........................................................................................................................................................ 8800$000 
por cada um ano livres para a fazenda Real, e teve seu princípio em o primeiro de abril de 1729 e 
findou em o último de março de 1732. 
 Foi rematado no presente triênio pelo mesmo Conselho, e teve seu princípio em o primeiro 
de abril de 1732 e finda no último de março de 1735 por preço  
em cada um ano de ............................................................................................................................ 8200$000 
livres para a fazenda Real com as condições antigas. 
 Como o rendimento deste contrato, não consta de livro algum da Fazenda Real, ou 
Alfândega, não pode constar por documentos; e pelas diligências com que tenho inquirido seu 
rendimento acho / que posto os contratadores repetem perdas nascidas da nova armação concedida 
a Vila de Santos, e que aquele contrato destrói o deste porto / tem feito ganho, principalmente no 
presente ano pelo grande valor em que foi vendida uma grande porção de [Barlea ?], que os tais 
contratadores aqui conservavam, por cuja causa me persuado não terá abatimento a primeira 
rematação que se fizer, em a qual se verá adonde é mais conveniente se continue esta, se pelo 
Conselho, se por esta Provedoria. 
 É conveniente se remate este contrato no mês de outubro para que os contratadores tenham 
tempo até o de junho de se fazerem prontos a entrar na pesca. 
 Não pode fazer conveniência alguma a Real fazenda, mandar correr este contrato por sua 
conta, pelo pouco cuidado com que obrariam os pescadores, e ainda pela desordem, e despesa com 
que se administraria a fatura dos Azeites. 
 É o presente ano de 1734 o último deste contrato, tem as condições que lhe são precisas e 
são as do formulário f. 64. 
 
 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 104

Folha 14 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende o contrato em frente livre para a Fazenda Real em cada um ano  
do presente triênio ..............................................................................................................................8200$000 
 Acha-se aplicado a côngrua do Bispo, Dignidades, Cônegos e mais benefícios da Sé desta 
cidade por carta de Sua Majestade de 18 de novembro de 1681 registrada no livro 9º a f. 185. 
 Tem o imposto de um vintém em cada medida de azeite, cujo rendimento se acha 
incorporado na dita rematação aplicado para os soldos dos governadores desta praça; e havendo 
sobras se apliquem ao presídio da Nova Colônia por carta de Sua Majestade de 4 de janeiro de 1694 
registrada no livro 13 a f. 253. 
 Não pode fazer-se conta separada deste rendimento pelas razões declaradas a f. 4, e assim vai 
na folha geral 66. 
 Não necessita de novas condições que as do formulário a f. 64. 
 
 
 
 
Folha 14v - em branco. 
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Folha 15 
Nº 4 

 
Contrato do Subsídio Pequeno dos Vinhos 

 
Folha 15v 
 
 

Contrato do Subsídio Pequeno dos Vinhos 
 
 
 Foi sua criação para aumentar as rendas do Conselho pagando 2$ r. de entrada cada pipa de 
vinho, e os barris e mais vasilhas a esta proporção: Foi aprovado por Sua Majestade por carta de 5 
de outubro de 1656, e por carta de 6 de maio de 1672 mandou se aplicasse este rendimento a obra 
da Carioca, sem que lhe pudesse dar alguma outra aplicação; porém por carta de 24 de novembro de 
1700 determina o mesmo Senhor se continue a dita obra até se finalizar, e que esta seja paga pelas 
sobras da Casa da Moeda, ficando o dito subsídio incorporado em sua Real fazenda; e por carta de 
18 de novembro de 1701 determina que faltando sobras na Casa da Moeda se aperfeiçoe a obra pelo 
mesmo subsídio. 
 Foi rematado no antecedente triênio pelo Conselho Ultramarino, e teve seu princípio em o 
primeiro de janeiro de 1731 junto com o da aguardente do Reino por 5010$ r. em cada um ano. 
 Foi rematado no presente triênio, que teve princípio no primeiro de janeiro de 1734 e finda 
no último de dezembro de 1736 em esta Provedoria a por ..................................................... 1.948 $ 333 
e o das aguardentes do Reino ....................................................................................................... 3.888 $ 333

          5.836 $ 666 
E se vê exceder da antecedente rematação em  ............................................................   826 $ 666 

 Pela certidão f. 17 consta o rendimento do triênio antecedente. 
 Este contrato ao presente não pode fazer maiores avanços pois consta os seus rendimentos 
por documentos, e como se arrematou por esta Provedoria em mais que no Conselho é conveniente 
se continue arrematação em ela.  
 Tem as condições que lhe são precisas, sempre é mais útil seja por arrematação pela força 
com que zelam os contratadores os direitos que lhe pertence; com as condições do formulário a f.64. 
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Folha 16 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende o contrato em frente no presente triênio em cada um ano livre  
para a Fazenda Real .......................................................................................................................... 1:948$333 
 Acha-se aplicado para as obras da Carioca de Sua Majestade de 6 de maio de 1672. Não pode 
fazer-se conta separada da aplicação deste contrato pelas razões ponderadas f. 4 e assim vai na folha 
geral 66. 
 
 
 
 
Folha 16v - em branco. 
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Folha 17 
 
 

Certidão para um outro Contrato dos Vinhos 
 
 
 Francisco Rodrigues Silva cavaleiro professo na Ordem de Cristo, cidadão desta cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro e nela escrivão proprietário da mesa grande da Alfândega e do 
Almoxarifado por Sua Majestade que Deus guarde. Certifico que provendo os livros das entradas 
das embarcações que ao porto desta dita cidade vieram para por elas se tirar a conta das pipas e 
barris de vinho que vieram do Reino no triênio que principiou em o primeiro de janeiro do ano de 
1731 e findou em o último de dezembro do ano 1733, e não se podendo fazer a dita conta pelos 
ditos livros em razão de que os mestres na entrada que dão não separam os molhados uns dos 
outros por senão fazer necessário pela causa de não pagarem os ditos gêneros de molhados dízima 
nesta dita Alfândega, por essa causa se recorreu aos livros do contratador do subsídio pequeno do 
vinho do triênio acima Antônio Pimenta Guimarães por eles consta entrarem no mesmo triênio três 
mil quatrocentas e cinco pipas e quatrocentos e oitenta e sete barris de vinho, passam referido na 
verdade de que passei a presente por mim feita e assinada por ordem vocal do Juiz e ouvidor da dita 
Alfândega o Dr. Manoel Correia Vasques. Rio de Janeiro 3 de julho de 1700 anos. 

Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
Folhas 17v, 18 e 18v - em branco. 
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Folha 19 
Nº 5 

 
Contrato do Subsídio Grande dos Vinhos 

 
Folha 19v 
 
 

Contrato do Subsídio Grande dos Vinhos 
 
 
 Com notícia da feliz aclamação do Senhor Rei D. João 4º pôs a Câmara, e o povo desta 
cidade a 5$600 r. de entrada em cada uma pipa de vinho, sendo pipa da Ilha da Madeira; e sendo de 
Portugal, ou Ilhas 2$800 r. por pipa, para a sustentação da Infantaria, e fortificações desta Capitania; 
foi retificado este imposto por várias cartas, sendo a última de 1692. 
 Foi rematado este contrato no antecedente triênio pelo Conselho Ultramarino em 3400$ r. a 
Manoel Coelho Ramos, e teve seu princípio em 26 de novembro de 1729 e findou em 25 de 
novembro de 1732. 
 Acha-se rematado no presente triênio por esta Provedoria, que teve seu princípio em 25 de 
novembro de 1733 e finda em 25 de novembro de 1736 a Antônio Rodrigues Ferreira por 3533$666 
r. em cada um ano livres para a fazenda Real com as condições do Formulário f. 64. 
 Da certidão junta f. 17 consta o rendimento do antecedente triênio, sendo este o seu 
segundo ano. 
 Como a rematação feita por esta Provedoria aumenta este contrato, se vê ser mais 
conveniente sua rematação pois ela tem as condições que lhe são precisas, e é mais útil o rematar-se, 
que correr pela Real fazenda, pela força com que os contratadores zelam os seus interesses. 
 Ao presente, não há razão que persuada a ter este contrato aumento, ou diminuição, mais do 
que se mostra, pelas certidões juntas. 
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Folha 20 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rendeu o contrato em frente no presente triênio em cada um ano 38.533$666 r. livres para a 
fazenda Real, consta por carta de Sua Majestade de 22 de fevereiro de 1731 registrada no livro 24 
folha 132 pela qual passou este contrato com os mais que administrava o Senado da Câmara, a 
Fazenda Real. 
 Foi criado para a Infantaria, e fortificações desta praça; e pelas razões ponderadas no 
contrato da Dízima f. 4 se vê a causa de não mais ir com distinção a despesa dos rendimentos de 
cada um dos contratos em suas aplicações. 
 
 
 
 
Folha 20v - em branco. 
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Folha 21 
Nº 6 

 
Contrato do Sal 

 
Folha 21v 
 
 

Contrato do Sal 
 
 
 É concessão, e privilégio de vender por Estanco este gênero: Acha-se que o Conde de 
Castelo Novo Presidente da Junta da fazenda e Comércio da companhia de Índias por carta de 24 de 
setembro de 1632 mandara na Naueta N. S. da Estrela por conta da Real fazenda 148 moyos de sal 
para provimento desta Capitania, sem declaração de preço por Alvará de Sua Majestade de 26 de 
novembro de 1644 o trouxe o General Salvador Correia de Sá, que se vendeu por conta da Real 
fazenda. 
 Em 12 de junho de 1659 entrou Manoel de Almeida Correia na administração do contrato 
do sal por tempo de seis anos arrematado no Conselho Ultramarino em 25 de janeiro de 1658. 
 Foi rematada esta Capitania no antecedente triênio pelo Conselho Ultramarino a Francisco 
Mendes por 4:066$666r cada ano; e pelas informações que tenho tirado do seu rendimento, que não 
constam de livros da Fazenda Real, ou Alfândega me capacito tirou o dito contratador um grande 
ganho em todo o triênio. 
 Acha-se ao presente rematado pelo dito Conselho Ultramarino a Bento da Cunha Lima por 
tempo de seis anos, que tiveram princípio em o primeiro de janeiro de 1732 e finda em dezembro de 
1738 por ................................................................................................................................................ 20:300$r  
cada um ano com privilégio de vender sal em toda América por diferentes preços nos portos de mar, 
sendo o desta cidade, e cinco léguas do seu contorno o de 720r, e nas mais partes destas Capitanias, 
no das Minas, e S. Paulo, exceto na Vila de Santos a convenção com as partes, cuja cláusula abriu 
porta à desordem, e roubo em tal forma, que chegou a valer em alguns sítios nas minas mais de 
duas dobras o alqueire, e ainda dentro nesta Capitania excessivo preço; e posto os Navios na 
presente Frota trouxeram o sal da sua lotação, como os povos o ano passado padeceram tanto, 
como dei conta a Sua Majestade pelo Conselho Ultramarino logo que cheguei a este governo; acha-
se hoje os Armazéns com tão pequena porção que não chega ao provimento desta só Capitania; das 
mais continuam os clamores; e os Governadores delas pretendem dê eu providência a que se 
não experimente maior desordem, sendo único remédio rematar-se cada uma Capitania, com 
preço taxado, que sem ele o contratador, e os contrabandistas sepultam o sal, até o fazer subir 
de valor, e então fiados em que as condições lhe dão este premisso o vendem a seu arbítrio, 
e tiram uma horrorosa contribuição, sem mais despesa que a de 50$ cruzados por toda América 
preço, que ainda com ele taxado, haverá quem o dê por esta Capitania, a das Minas e S. Paulo. 
 Os contratos dos dízimos reais, e dízimas da Alfândega são prejudicados por haverem 
parado as pescarias do salgado, em que tem rendimento estes dois contratos. 
 É o presente ano de 1734 o segundo deste contrato, sendo grandes os lucros, que o 
contratador tem tirado nestes dois anos. 
 Persuado-me que rematando-se o contrato nesta Capitania produzirá maior lucro a Fazenda 
Real, sem vexação dos povos. 
 Será justo se lhe não permita em parte alguma da América a condição de venderem sal sem 
preço taxado pelo dano que se experimenta, e que a Câmara, ou Governador dê permisso a quem 
quiser vender, pelo mesmo preço sem pagar contribuição, caso que ele falte com o dito sal. Tem o 
imposto de 80r em cada um alqueire para os soldos dos Governadores desta Capitania, que rende 
uns anos por outro 1:500$r como se vê das certidões a f. 23 e 24. 
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Folha 22 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende o contrato em frente no presente triênio em cada um ano 20:300$000r nesta 
Capitania, e nas mais: e paga nesta só 500$000r para a gente de guerra 1:500$000r que pouco mais 
ou menos rende como se vê das certidões f. 23 e 24 para os soldos dos Governadores desta 
Capitania. 
 
 
 
 
Folha 22v - em branco. 
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Folha 23 
 
 
Relação do sal recebido no ano de 1730, em a frota de Lisboa, e três navios do 
Porto, o qual recebeu o administrador do contrato do sal, que então era Francisco 
Mendes. 
 
 
Recebeu-se por entrada dos navios vindos na frota, e três navios do Porto do 
referido ano descarregado para os armazéns do contrato, na forma que neste se 
costuma receber, e os mestres são obrigados a entregar: dezoito mil, oitocentos, e 
oitenta alqueires de sal, o que se botou encima de outro muito que havia nos ditos 
armazéns. 
 
Desde o primeiro de junho de 1730, até 17 de junho de 1731, dia em que se 
entregou as chaves ao novo contratador se deu saída: a dezenove mil, oitocentos, e 
três alqueires de sal; destes recebeu o cobrador da Câmara que tinha nos Armazéns 
efetivamente o imposto: de mil, trezentos, e oitenta, e nove alqueires de sal : e 
porque em o primeiro de julho de 1730 se botou fora o cobrador que a Câmara 
tinha nos armazéns, pediu o Senado a Francisco Mendes administrador do dito 
contrato, mandasse cobrar o imposto de oitenta réis por alqueire para os soldos dos 
Senhores Governadores o que o dito fez: de dezoito mil, quatrocentos, e catorze 
alqueires de sal, que importaram: um conto, quatrocentos, setenta e três mil, cento e 
vinte réis, que entregou aos Tesoureiros dos ditos Senados da Câmara; o que tudo 
se acha pela conta dada pelo administrador do mesmo contrato Francisco Mendes. 
E eu José Franco [corroído- Escrivão] dos contos feitos da fazenda, e Almoxarife 
das Armas a fiz escrever e subscrevi, e a assinei. Rio de Janeiro 6 de julho de 1734. 
 

1:473$120

 
       José Franco 
             1734 
 
 
 
 
Folha 23v - em branco. 
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Folha 24 
 
 
Relação do sal recebido no ano de 1731, dos navios vindos na frota do mesmo ano, e do sal que foi 
entregue pelo contratador Francisco Mendes, que foi do contrato antecedente ao atual; sua saída e 
venda nos armazéns desta cidade, e importância recebido pela arrecadação do imposto de oitenta 
réis, para os soldos do Senhores Governadores. 
 
 
 Recebeu-se por entrada dos navios vindos na frota do referido ano, descarregado para os 
armazéns do contrato na forma que neste se costuma receber, e os mestres são obrigados a entregar: 
dezesseis mil, quinhentos, e trinta alqueires de sal: dos quais ditos se mandaram para a vila de Santos 
por obrigação do mesmo contrato: sete mil, quatrocentos, e trinta e cinco alqueires, de que se não 
cobrou o imposto dos oitenta réis para os soldos, por se mandar cobrar destes, tão somente, do que 
se vende nos armazéns desta cidade, em razão de que vai por conta do contrato desta Cidade 
remetido para a dita vila de Santos, pagar nela por entrada, quatrocentos réis por alqueire para os 
soldos do seu presídio. 
 Fez-se venda nos armazéns desta Cidade do sal do dito contrato: de nove mil, e noventa e 
cinco alqueires: os quais ditos produziram com o acréscimo do todo o mais recebido: de onze mil, 
setecentos, e trinta e nove alqueires: de que importa o referido o imposto: novecentos, trinta e nove 
mil, cento, e vinte réis.   .................................................................................................................... 939 $ 120 
 Recebeu-se mais do contratador antecedente Francisco Mendes nesta  
Cidade de sobra do seu contrato: dez mil, quatrocentos, e setenta e seis  
alqueires e meio por medida arrazada: dos quais ditos se mandaram para a vila  
de Santos: dois mil, trezentos, e oitenta alqueires, e se venderam nesta  
Cidade: oito mil, e noventa e seis alqueires e meio de que importa  
o referido imposto: seis contos, quarenta e sete mil, setecentos e vinte réis.........................    647 $ 720
 E uma e outra quantia importa, um conto, quinhentos, oitenta,                             1.586 $ 840 
e seis mil, e oitocentos, e quarenta réis, como tudo se acha por conta dada pelo administrador do 
mesmo contrato Inácio de Almeida Jordão, a quem se acha encarregada a referida arrecadação por 
serviço de Sua Majestade e eu José Franco escrivão dos contos feitos da fazenda e Almoxarife das 
Armas, a fiz escrever, e subscrevi, e assinei. Rio de Janeiro 6 de julho de 1734. 
 

José Franco 
1734 

 
 
 
Folha 24v - em branco. 
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Folha 25 
 
 
Relação do sal recebido no ano de 1732, dos navios vindos na frota do mesmo, e de quatro que mais 
vieram depois desta no referido ano, até 27 de agosto de 1733, e de duas embarcações mais que o 
trouxeram de Pernambuco, sua venda nos armazéns desta Cidade, e importância do recebido pela 
arrecadação do imposto de oitenta réis em cada alqueire para os soldos do Senhores Governadores. 
 
 
Recebeu-se por entrada dos navios vindos na frota do referido ano, e de quatro que 
mais vieram depois desta, até 27 de agosto de 1733, descarregado para os armazéns 
do contrato na forma que nesta se costuma receber, e os mestres são entregar digo 
obrigados a entregar, e de duas embarcações vindas de Pernambuco: quatorze mil, 
quinhentos e setenta e sete alqueires: dos quais ditos se fez venda nos armazéns do 
contrato desta Cidade, e este produziram por ela com o acréscimo que deram: 
dezessete mil, e cinqüenta e cinco alqueires, dos quais importa o referido imposto: 
um conto, trezentos, sessenta  e quatro mil, e quatrocentos réis, como tudo se acha 
por conta dadas pelo administrador do mesmo contrato Inácio de Almeida Jordão, 
a quem se acha encarregada a referida arrecadação por serviço de Sua Majestade, e 
eu José Franco escrivão dos contos feitos da fazenda, e Almoxarife das Armas a fiz 
escrever e subscrevi, e assinei. Rio de Janeiro 6 de julho de 1734. 

1:364$400

 
 

José Franco 
      1734 

 
 
 
 
Folhas 25v, 26 e 26v - em branco. 
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Folha 27 
Nº 7 

 
Contrato das Aguardentes do Reino 

 
Folha 27v 
 
 

Contrato das Aguardentes do Reino 
 
 
 É um imposto de 800 r. em cada um barril de aguardente do Reino, ou Ilhas pelo 
governador, Câmara, e povo para sustentação da Infantaria que guarnece a praça da Nova Colônia; 
foi Sua Majestade servido aprovar por carta de 26 de maio de 1682 retificada por carta de 4 de 
dezembro de 1683. 
 Foi rematado no Conselho Ultramarino o antecedente triênio que teve seu princípio em o 
primeiro de janeiro de 1731 junto com o subsídio pequeno dos vinhos em cada um ano por 5010$ r. 
 Foi rematado no presente triênio nesta Provedoria em 3888$333 r. e o dos vinhos por 
1948$333 r. em cada um ano livres para a fazenda Real com as condições do Formulário f. 64 e teve 
seu princípio em o primeiro de janeiro de 1734 finda em o último de dezembro de 1736. 
 Da certidão f. 29 consta do rendimento do antecedente triênio, o que poderá continuar com 
algum avanço, pela boa entrada que tem este gênero, tem as condições precisas; sempre é mais 
conveniente que se remate, pelo grande zelo, com que os contratadores põem em arrecadação pelos 
interesses que tem. 
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Folha 28 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende o contrato em frente no presente triênio em cada um ano livre  
para a Fazenda Real ........................................................................................................................... 3888$333 
 Acha-se aplicado para a sustentação da Infantaria que guarnece a praça da Nova Colônia por 
carta de Sua Majestade de 26 de maio de 1682 e ratificada por carta de 4 de dezembro de 1683. 
 Não pode fazer-se conta separada da aplicação deste contrato pelas razões ponderadas a f. 4 
e assim vai na folha geral 66. 
 
 
 
 
 
Folha 28v - em branco. 
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Folha 29 
 
 

Certidão para o Contrato das Aguardentes 
 
             Francisco Rodrigues Silva cavaleiro professo na Ordem de Cristo, 
cidadão desta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e nela escrivão 
proprietário da mesa grande da Alfândega e do Almoxarifado por Sua Majestade 
que Deus guarde. Certifico que provendo os livros das entradas das embarcações 
que ao porto desta cidade vieram para por elas se tirar a contadas pipas e barris 
de aguardente que vieram do Reino e Ilhas no triênio que principiou em o 
primeiro de janeiro de 1731 e findou em o último de dezembro do ano 1733; e 
não se podendo fazer a dita conta pelos ditos livros em razão de que os mestres 
na entrada que dão não separarem os molhados uns dos outros por não se fazer 
necessário pela causa de não pagarem os ditos gêneros de molhados dízima nesta 
dita Alfândega por essa causa se recorreu aos livros do contratador do imposto 
na aguardente do triênio acima Antônio Pimenta Guimarães por eles consta 
entrarem no mesmo triênio três mil quinhentas e cinqüenta pipas e mil trezentos 
e vinte e nove barris de aguardente passa o referido na verdade de que passei a 
presente por mim feita e assinada por ordem vocal do juiz e ouvidor da dita 
Alfândega o Dr. Manoel Correia Vasques . Rio de Janeiro 3 de julho de 1734 
anos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Aguardente do 
reino  e vilas 
pipas 
3550 
barris 
1329 

 
 

Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
Folhas 29v, 30 e 30v - em branco. 
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Folha 31 
Nº 8 

 
Contrato dos Azeites que vêm do Reino 

 
Folha 31v 
 
 

Contrato dos Azeites que vêm do Reino 
 
 
 Foi Sua Majestade servido por carta de 22 de fevereiro de 1689 permitir que a Câmara 
pudesse fazer as imposições precisas para o soldo de 1800$ r. que cada um ano se mandava dar aos 
governadores desta capitania, entre outros foi o imposto de 800 r. de entrada em cada um barril de 
azeite doce; o que se acha confirmado por carta de 22 de outubro de 1690. 
 Havia sido rematado este contrato no antecedente triênio pelo Conselho Ultramarino por 
1430$ r. livres para a fazenda Real; teve princípio em janeiro de 1731 e findou em dezembro de 
1733. 
 Do primeiro janeiro de 1734 até o último de dezembro de 1736 corre o presente triênio; 
rematado livres para a fazenda Real por 2103$333 r. em cada um ano a Domingos da Silva Velho 
com as condições do Formulário a f. 64. 
 Vê-se o rendimento do antecedente triênio pela certidão f. 33, e como pela presente 
arrematação se mostra crescer quase da Terça parte será conveniente continuar sua rematação em 
esta Provedoria; tem as condições que lhe são precisas, e é mais útil, o arrematasse que correr pela 
Real Fazenda pela força com que os contratadores zelam os seus interesses; poderá ter aumento por 
terem boa entrada os azeites. 
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Folha 32 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende este contrato em frente no presente triênio em cada um ano livre  
para a fazenda Real ......................................................................................................... 2:103$333 
 Acha-se aplicado para satisfação dos soldos dos governadores desta praça; e por carta de Sua 
Majestade de 22 de fevereiro de 1731 registrada no livro 24  f. 32 passou a administração do Senado 
da Câmara para a Provedoria da Fazenda Real. 
 Não pode fazer-se conta separada da aplicação deste contrato pelas razões ponderadas f.4, e 
assim vai na folha geral 66. 
 
 
 
 
 
Folha 32v - em branco. 
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Folha 33 
 
 

Certidão para o Contrato dos Azeite Doce 
 
 
.  Francisco Rodrigues Silva cavaleiro professo na Ordem de Cristo, 
cidadão desta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e nela escrivão 
proprietário da mesa grande da Alfândega e do Almoxarifado por Sua Majestade 
que Deus guarde. Certifico que provendo os livros das entradas das embarcações 
que ao porto desta cidade vieram para por elas se tirar a conta dos barris de azeite 
doce que entraram neste porto no triênio que principiou em o primeiro de janeiro 
do ano mil setecentos e trinta e um e findou em o último de dezembro do ano de 
mil setecentos e trinta e três e não se podendo fazer a dita conta pelos ditos livros 
em razão de que os mestres na entrada que dão não separam os molhados uns 
dos outros por se não fazer necessário pela causa de não pagarem os ditos 
gêneros dízima a esta dita Alfândega se recorreu aos livros do contratador Gastão 
da Silva e Oliveira por seu procurador bastante Veríssimo da Silva de Oliveira do 
subsídio do azeite doce por eles consta entrarem no triênio acima onze mil barris 
de azeite doce entrando neste número algumas pipas que estão reduzidas a barris 
passa o referido na verdade que passei a presente por mim feita e assinada por 
ordem vocal do juiz e ouvidor da dita Alfândega o Dr. Manoel Correia Vasques. 
Rio de Janeiro 3 de julho de mil setecentos e trinta e quatro anos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azeite 
barris 
11.000 
 

 
 
.  
 

Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
 
Folhas 33v, 34 e 34v - em branco. 
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Folha 35  
Nº 9 

 
Contrato das Aguardentes da Terra desta Cidade do Rio de Janeiro 

 
Folha 35v 
 
 

Contrato das Aguardentes da Terra desta Cidade do Rio de Janeiro 
 
 

Foi posta esta contribuição pelo Senado, e povo, para aumentar o rendimento dos vinhos 
que não era bastante ao pagamento das tropas, que foi posta nesta cidade, o que consta de dois 
termos que se acha na Câmara de 18 de junho de 1661 e 24 de janeiro de 1665 com permissão Real 
corroborada por carta de 21 de dezembro de 1692. 
 Consiste este contrato no privilégio de não poder pessoa alguma vender aguardente da terra 
sem ajuste com o contratador, como também embarcá-la para fora em pipas, ou barris, sem o 
mesmo permisso. 
 Foi rematado o antecedente triênio pelo Senado da Câmara que teve seu princípio a que se 
gasta nesta terra, em o primeiro de janeiro de 1731 até o último de dezembro de 1733 e a que se 
embarca, em 21 de junho de 1730 até 20 de junho de 1733. 
 Remataram-se os contratos ambos pelos ditos 3 anos em 10:400$ r. livres pelo Senado da 
Câmara. 
 Foi rematado por esta Provedoria no presente triênio que teve seu princípio em o primeiro 
de janeiro de 1734 e finda em 
o último de dezembro de 1736 por cada um ano em ............................................................... 3:333 $ 333 
 Foi rematado na mesma forma a que se embarca para fora,  
tendo o princípio em 23 de julho de 1733 findando  
em 21 de junho de 1736 por cada ano em  ............................................................................        970 $ 000
 Fazem ambas as parcelas em cada um ano ............................................................. R.s 4:303 $ 333 
 Pelas arrematações dos antecedentes triênios se vê crescer o último feita pela Provedoria, 
mais de 5ª parte da antecedente rematação, e assim se mostra ser conveniente o fazer-se pela mesma. 
 Este contrato é mais conveniente se arremate pois depende de indagar com miúdo exame as 
vendas, e embarques. 
 Não se supõe diminuirá o rendimento deste contrato, porque a venda da aguardente, 
continua como dantes, e no presente ano haverá abundância, pela boa colheita que há de açúcares. 
Foi rematado com as condições do Formulário f. 64, e parece não necessita de outras. 
 Este contrato, não consta por documentos o seu rendimento; porém entende-se não haver 
perda nele até o presente. 
 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 122

Folha 36 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rendeu o contrato em frente no presente triênio livre para a Fazenda Real  
em cada um ano ................................................................................................................................ 4:303$333 
 Acha-se aplicado para a assistência das tropas, e fortificações desta capitania por termos 
feitos na Câmara de 18 de junho de 1681 e 24 de janeiro de 1685 corroborada com permissão Real 
por carta de 21 de dezembro de 1692. 
 Não pode fazer-se conta separada deste rendimento, pelas razões declaradas a f. 4 e assim vai 
na folha geral 66. 
 
 
 
 
 
Folha 36v - em branco. 
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Folha 37 
Nº 10 

 
Contrato das passagens de Rios da Paraíba e Paraibuna 

 
Folha 37v 
 
 

Contrato das passagens de Rios da Paraíba, e Paraibuna 
 
 
 Não se acha a causa da sua criação, entende-se ser, pelo direito da regalia à passagem de rios. 
 Foi rematado pelo Conselho Ultramarino no antecedente triênio, teve seu princípio em o 
primeiro de janeiro de 1730 e findou em o último de dezembro de 1732 por 6:400$000 em cada um 
ano livres para a fazenda Real. 
 O presente triênio teve seu princípio em o primeiro de janeiro de 1733 e finda em o último 
de dezembro de 1735 foi rematado a Manoel Rodrigues Pontes em cada um ano livres para a 
fazenda Real por 11:125$r com as condições do formulário a f. 64. 
 Pela rematação do presente triênio se mostra o grande acréscimo deste contrato arrematado 
nesta Provedoria, assim será mais útil continue nela. Este contrato não tem outra circunstância mais 
que a cobrança do direitos das passagens; pode correr pela fazenda Real, sendo rematado tem a 
conveniência de o zelar o contratador, e talvez privar de algum roubo, ou falsidade que se 
possa fazer. 
 Pela certidão f. 39 extraída dos livros do registro que se acham na Provedoria consta o 
rendimento do antecedente triênio, e o primeiro ano do que corre, sendo este o segundo da sua 
administração. 
 O rendimento não parece por hora subirá a mais, nem há razão por onde se entenda poderá 
baixar, não necessita de acrescentar, ou diminuir cláusula alguma em sua rematação. 
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Folha 38 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende este contrato cada um ano livre para a fazenda real .                                      11:125$r. 
Acha-se sem aplicação alguma seu rendimento. 
 Não pode fazer-se conta separada do rendimento da aplicação pela não ter. 
 
 
 
 
Folha 38v - em branco. 
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Folha 39 
 
 
 José Franco escrivão dos contos feitos da Fazenda Almoxarife das Armas nesta Cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro. Certifico que provendo os livros do registro das passagens dos rios 
Paraíba; e Paraibuna, que serviram no triênio de que foi contratador Pedro Pinto da Costa que teve 
princípio em o primeiro de janeiro de mil e setecentos e trinta, e findou no último de dezembro de 
mil e setecentos e trinta e dois deles consta haver rendido no dito triênio as sobreditas passagens; a 
saber no ano de mil e setecentos e trinta, onze contos, seiscentos e trinta e cinco mil quinhentos e 
vinte réis                                                                                                                          11:625 $ 520 
no ano de mil e setecentos e trinta e um, três (sic) contos,  
seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos réis                                                                13:672 $ 800 
e no ano de mil e setecentos e trinta e dois, quatorze contos,  
cento e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta réis.                                                   14:145 $ 760 
que importa no dito triênio, trinta e nove contos,  
quatrocentos, e quarenta e quatro mil, e oitenta réis                                                         39:444 $ 080 
E outrossim provendo os livros do Registro das ditas passagens que  
serviram no ano de mil e setecentos e trinta e três, com o contratador  
atual Manoel Rodrigues Pontes, deles consta haver rendido as ditas passagens no dito 
ano doze contos, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta réis.                  12:541 $ 760 
Como tudo consta dos ditos livros a que me reporto de que passei a presente  
por mim feita e assinada, Rio de Janeiro três de julho de mil e setecentos e trinta 
e quatro anos. 
 

José Franco 
1734 

 
 
 
Folhas 39v, 40 e 40v - em branco. 
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Folha 41 
N° 11 

 
Contrato dos Quintos dos Couros da Colônia 

 
Folha 41v 
 
 

Contrato dos Quintos Reais dos Couros da Colônia 
 
 
 É direito Real, não consta da sua criação. Foi rematado no antecedente triênio por esta 
Provedoria por preço de 500 r. cada um couro, sem distinção; tendo seu princípio em 20 de janeiro 
de 1730 findando em 20 de janeiro de 1733. Rendeu no antecedente triênio como se vê da relação 
do Provedor da fazenda f. 43  42:739  couros que fazem a 500 r.  21:369$500 r. que sai em cada um 
ano ..................................................................................................................................................... 7:123 $ 166 
 Foi rematado pela mesma Provedoria o triênio que corre; que principiou em 21 de janeiro de 
1733 e finda em 21 de janeiro de 1736 por preço cada um couro de touro de 550 r.; e os de vaca e 
novilhos de 400 r., livres para a fazenda Real. Este é o segundo ano do seu contrato, porém por 
faltar a conta da Colônia não pode ir a do rendimento do primeiro ano: entende-se que este triênio 
não diminuirá o rendimento ao antecedente, porém virá abaixar nos subseqüentes anos, pela falta 
que se experimenta na abundância dos gados, ainda que cresça o valor dos couros na sua rematação. 
 Acha-se rematado com as condições do formulário f. 64, e parece não necessita de outras, e 
só da prevenção que Sua Majestade presentemente foi servido, vendo se antes de sua rematação, se 
há na Colônia quem lance maior preço, que nesta Provedoria. 
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Folha 42 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende o contrato em fronte livre para a Fazenda Real uns anos, por outros no antecedente 
triênio em cada um ano ..................................................................................................................... 7123$166 
Não tem aplicação alguma este rendimento. 
 
 
 
 
Folha 42v - em branco. 
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Folha 43 
 
 
Relação dos couros de quintos que se empregaram nesta praça, ao Procurador do arrematante deles 
João Rodrigues da Costa e teve princípio em 30 de janeiro de 1730, até 20 do dito de 1733. 
 
 
Recebeu o capitão Ferreira de Brito de 20 de janeiro de 1730 até 20 do dito de 
1731 como consta dos seus recibos ................................................................................................. 13 $ 058 
 
Recebeu o dito de 20 de janeiro de 1731 até 20 do dito de 1732 como 
consta dos seus recibos  ......................................................................................................................13 $ 245 
 
Recebeu Antônio da Costa Quintão de 20 de janeiro de 1732 até 
20 de janeiro de 1733 como consta de seus recibos ...................................................................... 16 $ 496
                       42 $ 739 
 
Cuja importância destes couros se fez carga ao almoxarife João da Costa Quintão em o seu livro a f. 
11 e f. 13 a 500 r. cada um na forma da sua arrematação. 
 
 
 
 
Folhas 43v, 44 e 44v - em branco. 
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Folha 45 
Nº 12 

 
Contrato dos escravos que vão para as Minas e da imposição de 1000r de cada um escravo, 

que vem da Costa da Mina, e outras partes para a fortaleza de AIUDA 
 
 
Folha 45v 
 
 

Contrato do direito dos escravos que vão para as Minas 
 
 
 É um imposto de 4$500r. em cada um escravo que desta Capitania passa a das Minas. Foi 
instituída para dar vazão às águas que saem da fonte da Carioca até chegar ao mar, por carta de Sua 
Majestade de 28 de abril de 1727 registrada no livro 24 a f. 181. 
 Foi rematado no antecedente triênio no Conselho Ultramarino por ..................... 10:500 $ 000 
em cada um ano. 
 Acha-se rematado no presente triênio, pelo mesmo Conselho; teve princípio em o primeiro 
de julho de 1732 e finda em o último de junho de 1735 por preço em cada um ano de 14:4000$r. 
 Por carta de Sua Majestade de 19 de setembro de 1724 escrita ao Governador e Capitão 
General Aires de Saldanha se declara, devem pagar os negros que vierem da Costa da Mina, Ilha do 
Príncipe, S. Tomé, Gambia, Calabã, Benin, e mais partes de toda Iaquem, Iuda, e seus distritos a 
contribuição de 1.200r em cada negro para a Fortaleza de Iudá, cujo o contrato então arrematou 
Manoel Correia Bandeira no Conselho Ultramarino: Não há clarezas de sua rematação; mas sim a 
mesma carta declara se cobre o produto do dito imposto pela Fazenda Real enquanto o contratador 
não mostrar fianças correntes. Pela carta do Vice-Rei Vasco Fernandes César de Menezes de 25 de 
junho de 1722 de que vai cópia a f. 47 se vê ser o imposto de 1000r arbítrio do dito segundo as 
ordens de Sua Majestade, alguns anos foi remetido este imposto, digo, este rendimento por ordem 
do mesmo Vice-Rei à Bahia, o qual hoje se continua a cobrar pela Real fazenda, e se cobra 1000r e 
não 1200r, posto que a ordem remetida ao Governador Aires de Saldanha seja posterior à do Vice-
Rei. Este imposto para ser cobrado com mais exação devia de unir-se ao mesmo contrato: ao 
presente rende um ano por outro como se vê da certidão a f. 51 e 52 ........................................... 111$r. 
 Pela certidão f. 49 consta o rendimento deste contrato, entende-se pode crescer pelos 
avanços que da mesma certidão consta. 
 
 Na forma das ordens de Sua Majestade se há de rematar por esta Provedoria, a experiência 
mostrará donde é mais conveniente sua rematação. 
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Folha 46 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rende este contrato em frente dos 4$500r em cada um ano ................................... 14:400 $ 000 
 Rende o imposto dos escravos que vêm da Costa da Mina, Ilha do  
Príncipe, S. Tomé, Gambia, Callabá, Benin, e mais partes de toda Iaquem,  
Iuda, e seus distritos para a Fortaleza de Iuda uns anos por outros .................................         111 $ 000
                       R.s 14:511 $ 000 
 Acham se aplicados os rendimentos deste contrato para dar vazão às águas que saem da 
fonte da Carioca até chegar ao mar, por carta de Sua Majestade de 28 de abril de 1727 registrada no 
livro 24 a f. 181. 
 Acha-se aplicado o rendimento do imposto dos escravos que se tira para a Fortaleza de Iudá, 
segundo se vê da carta do Vice-Rei Vasco Fernandes César de Menezes de 25 de junho de 1722 a f. 
47. 
 
 
 
 
Folha 46v - em branco. 
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Folha 47 
 
 
Cópia da carta que escreveu o Vice-Rei da Bahia Vasco Fernandes César de Menezes ao Provedor 
da Fazenda desta Capitania do Rio de Janeiro. 
 
 
 Porquanto Sua Majestade que Deus guarde, foi servido ordenar-me erigisse uma feitoria em 
o Porto de Ajudá, para mais comodamente se interessar o negócio, sem as opressões que até agora o 
perturbava, e por esse respeito ser preciso aplicar todos os meios concernentes, não só para reduzir 
a sua última perfeição, mas para se satisfazer aos oficiais, e soldados que a guarnecerem, e 
entendendo-se ser o mais próprio, e adequado pagar cada escravo mais dez tostões de direitos, tenho 
resoluto que assim os que vierem da Costa da Mina para a Bahia, Pernambuco, e Rio de Janeiro, 
satisfaçam mais esta pequena porção, a qual mandará o Provedor da fazenda Real da capitania do 
Rio de Janeiro cobrar, com as declarações necessárias em livro aparte, e remeter para os contos desta 
cidade com o aviso do Provedor-mor deste Estado. Pelo que lhe ordeno, que assim o tenha 
entendido, para executar na forma referida, mandando registrar em os livros a que pertencer. Bahia 
junho 25 de 1722. Com firma do Vice-Rei Vasco Fernandes César de Menezes. 
 
 
 

Do Provedor da fazenda Real 
 
 

 Registre-se nos livros da Fazenda Real. Rio 20 de agosto de 1722. Corr.a  
 
 
 

Registro 
 
 

 Registrada no livro 20 dos Registros das ordens, e cartas de Sua Majestade que Deus guarde 
desta Provedoria a f. 15. Rio de Janeiro 20 de agosto de 1722. 
 Francisco de Oliveira Leitão. 
 
 
 
 
 
 
Folhas 47v, 48 e 48v - em branco. 
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Folha 49 
 
 
 Certidão do rendimento dos 4$500r que paga cada escravo que vai para as Minas. 
 
 
 Francisco Rodrigues Silva cavaleiro professo na Ordem de Cristo, cidadão desta cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, e nela Escrivão proprietário da Mesa grande da Alfândega e do 
Almoxarifado por Sua Majestade que Deus guarde. Certifico que provendo os livros 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 
e 9° da receita dos quatro mil e quinhentos réis que paga cada escravo que vai para as Minas servirão 
com o Almoxarife da fazenda real Simão Vieira Brochado por eles consta render este direito nos três 
anos passados cinqüenta e quatro contos quinhentos vinte e seis mil e quinhentos réis   54:526 $ 500 
principiados os mesmos anos em o primeiro de julho do ano de mil e setecentos e trinta e findos em 
o último de julho do ano de mil e setecentos e trinta e três, o qual contrato sempre principia a correr 
em o primeiro de julho e não em outro mês como tudo consta dos ditos livros a que me reporto de 
onde passei a presente por mim feita assinada por ordem vocal do Provedor e contador da Real 
Fazenda Bartolomeu de Siqueira Cordovil. Rio de Janeiro cinco de julho de mil e setecentos e trinta 
e quatro anos. 
 

Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
 
 
Folhas 49v, 50 e 50v - em branco. 
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Folha 51 
 
 

Certidão do rendimento da Fortaleza de Ajudá 
 
 
 Francisco Rodrigues da Silva cavaleiro professo na Ordem de Cristo, Cidadão desta Cidade 
de São Sebastião do Rio de Janeiro e nela Escrivão proprietário da Mesa grande da Alfândega e do 
Almoxarifado por Sua Majestade Deus guarde. Certifico que provendo o livro que serve de receita 
do rendimento para a Fortaleza de Ajudá dos escravos que vêm a este Porto das partes que Sua 
Majestade determina que pagam cada um dez tostões para a mesma imposição e com o Almoxarife 
da Real fazenda Simão Vieira Brochado consta pelo mesmo livro render no ano de mil e setecentos 
e trinta e um  cento e vinte e três mil réis;                                                                            123 $ 000 
e no ano de mil e setecentos e trinta e dois não teve rendimento algum,  
e no ano de mil e setecentos e trinta e três rendeu quinhentos e onze mil réis                      511 $ 000 
como tudo consta do dito livro a que me reporto de donde passei presente por min feita e assinada 
por ordem vocal do Provedor e contador da fazenda Real Bartolomeu de Siqueira Cordovil. Rio de 
Janeiro três  de julho de mil e setecentos e trinta e quatro anos. 
 

Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
 
 
Folhas 51v, 52 e 52v - em branco. 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 134

Folha 53 
Nº 13 

 
Contrato do Estanco Real do Tabaco 

 
Folha 53v 
 
 

Contrato do Estanco Real do Tabaco 
 
 
 Foi instituído pela Câmara, e povo desta Cidade para subsistência da guarnição dela 
confirmada por Sua Majestade em carta de 14 de novembro de 1697 por ordem do mesmo Senhor, 
como se vê da certidão a f. 55. É permitido aos Senhores de Engenho ter planta de tabaco. 
 Arrematou-se pelo Conselho Ultramarino no antecedente triênio que principiou em 23 de 
setembro de 1731 e finda em 22 de setembro do presente ano por preço em cada um de 
12:400cruzados livres para a Fazenda Real. 
 Este contrato pelas perdas do antecedentes triênios se pôs em tal receio a praça, que 
mandando por editais para sua rematação em março, repetidos até 5 de maio, não houve um só 
lanço; o que me obrigou a fazer junta como se vê da certidão f. 57, e posto nela se ajustasse o correr 
por conta da Real fazenda entrei a inquirir a causa de se achar arruinado o seu rendimento, e vi que 
o abuso com que os Senhores de Engenho usam da faculdade permitida, e o imposto de 80r. em 
cada libra para o donativo dos casamentos, eram a causa de tanta baixa. 
 E considerando a grande despesa que à Real fazenda se fazia precisa para embaraçar a 
introdução do tabaco das Ilhas de S. Sebastião, e Grande, me persuadi, que abatidas as despesas, 
ficaria mui diminuto o rendimento deste contrato. 
 E como as imposições do Donativo são com cláusula de que estas cessem logo que se 
achassem completos os 700$ cruzados de que fez promessa esta Capitania; entrei a examinar se os 
mais impostos perfaziam os setenta mil cruzados da contribuição anual; e vendo serem bastantes 
para seu pagamento, fiz segunda junta, e persuadidos os Ministros da utilidade que se seguia da 
extinção do donativo em este contrato, e que em menor preço não fariam tanta diligência os 
contrabandistas pela sua introdução como se vê da certidão f. 58; mandei por novos editais 
declarando ser sem imposto para o Donativo, e a lanços foi rematado em 11 de junho de 1734 por 
três anos, que terão seu princípio em 23 de setembro, até 22 de setembro de 1737 com as condições 
do Formulário, por preço de 12:566$666 cada um ano; em que vão incluídas como nos mais anos os 
40r. em cada libra que pertence a guarda costa; permitindo-se somente a introdução de quatro mil 
arrobas, na forma das ordens de Sua Majestade; e caso que exceda a este número pagará a proporção 
das que mais gastar. 
 As condições para este contrato parece se deviam estender positivamente contra a planta do 
tabaco feita na ilha de S. Sebastião, e Grande; pondo não só penas pecuniárias aos contrabandistas, 
mas também algum degredo aos delinqüentes: como também ser permitido aos contratadores o 
poderem requerer devassa contra os que plantarem fumo fora dos reais permissos.. 
    Acha-se tem este poder  
 Este contrato com as prevenções sobreditas é natural que aumente o seu rendimento, e 
sempre é útil a Real fazenda se conserve por arrematação pelas razões ponderadas. 
 Na presente rematação se acha com alguma vantagem, pelo que se mostra ser mais útil sua 
rematação nesta Provedoria. Foi rematado com as condições do Formulário a f. 64. 
 A certidão da entrada do tabaco do rendimento que teve este triênio vai a f. 59, 60, 61. 
 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 135

Folha 54 
 
 

Aplicação 
 
 
 O contrato em frente rende no presente triênio por cada um ano  
como se vê em frente ................................................................................................................... 12:566$666r. 
 Acham-se aplicados para as despesas da Infantaria, e para as despesas da guarda costa 40r. 
em cada libra que faz a 5a parte de seu rendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folha 54v - em branco. 
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Folha 55 
 
 
 Antônio de Faria e Melo Escrivão da Fazenda Real e matrícula de gente de guerra nesta 
Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro [?] Certifico que nas condições com que se rematou o 
contrato do estanco Real do tabaco desta Capitania no triênio que finda em vinte e um de setembro 
próximo deste ano. Se acha a condição 8a do teor seguinte § Com condição que nenhum senhor de 
engenho, e lavrador poderá plantar fumo para vender, ou dar, e somentes (sic) o que lhe for preciso 
para seu gasto e os seus escravos, e: vendendo-o ou dando-o incorrerão nas penas impostas na 
condição 4a e poderão os oficiais de justiça ou vintena com ordem do senhor Provedor da fazenda 
tomar conhecimento destas cousas os quais terão a metade da dita condenação, e não constem mais 
a dita condição que se acha lançada com as mais no Livro 2o  deste contrato a f. 11 a que me reporto 
com o teor da qual passei a presente por ordem vocal do Provedor da fazenda Real Bartolomeu de 
Siqueira Cordovil por mim subscrita e assinada Rio de Janeiro dois de julho de mil setecentos e 
trinta e quatro anos fez escrever e a assinei  
 

Antônio de Faria e Melo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folhas 55v, 56 e 56v - em branco. 
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Folha 57 
 
 
Cópia do termo de resolução que mandou fazer o Senhor Governador e Capitão General Gomes 
Freire de Andrada Sobre o contrato do Tabaco. 
 
 
 Aos dois dias do mês de junho de mil setecentos e trinta e quatro anos nesta cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro no Palácio em que assiste o Ex.mo Senhor Gomes Freire de Andrada 
Governador e Capitão General desta Capitania presente ele, e o Dr. Ouvidor Geral Agostinho 
Pacheco Teles, o Dr. Juiz de Fora Mateus Franco Pereira, o Provedor e o contador da Fazenda Real 
Bartolomeu de Siqueira Cordovil, o Dr. Procurador da Coroa e fazenda Sebastião Dias da Silva e 
Caldas comigo oficial da fazenda no impedimento do escrivão dela, e assim mais todos os oficiais da 
dita Real fazenda para efeito de se tomar resolução sobre o haver andado em praça desde sete de 
abril próximo passado deste ano e se lhe haverem feito as diligências necessárias para se o rematar 
no triênio que principia em vinte e dois de setembro do presente ano, e finda em vinte e um de 
outro tal mês do ano de mil setecentos e trinta e sete o contrato do estanco real do Tabaco desta 
Capitania em que não houve lanço algum; e assentaram que visto não haver lanço no dito contrato, e 
estar tão próximo o tempo em que começa e necessitar demandar à Bahia buscar Tabacos para o seu 
provimento sendo grande o prejuízo que terá a Fazenda de Sua Majestade se logo se não cuidar 
nesta diligência se administrando o contrato por conta da Fazenda real em que não houvesse 
rematante a ele e cedesse tanto da Sua Majestade e se mandasse logo para a Bahia o dinheiro 
necessário ou a sua importância em letra segura para a compra dos tabacos necessários, cujos nesta 
cidade se entregarão por peso às pessoas que no estanco o estiverem vendendo ao povo, para a 
respeito de herdarem conta de sua importância fazendo-se executivamente guardar as condições do 
dito contrato pois se consideranace (sic) da introdução de tabacos de fora a causa de pouco 
consumo, que terão do estanco e caso que enquanto as penas expressadas nas condições seja 
necessário por mais algumas se declararão no bando que o Senhor General há de mandar lançar 
sobre esta matéria, e para o administrador do dito contrato durante o tempo que correr por conta da 
fazenda Real, elegerão logo a: André Nogueira Machado homem de negócio desta praça dando-se-
lhe o que se lhe arbitrar por ano pela dita administração, e que se farão os mais 
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Folha 57v 
 
 
Os mais oficiais que forem precisamente necessários para as diligências e boas arrecadações do 
mesmo contrato e de como assim uniformemente acordarão e assentarão mandou o Ex.mo Senhor 
General fazer este termo que assinou com as referidas pessoas digo Ministros e oficiais e comigo 
José Inocêncio Soares oficial da fazenda que o escrevi José Inocêncio Soares // Gomes Freire de 
Andrada // Agostinho Pacheco Teles // Mateus Franco Pereira // Bartolomeu de Siqueira 
Cordovil // Sebastião Dias da Silva e Caldas // José Franco // Francisco Rodrigues Silva // Simão 
Vieira Brochado // está conforme com o termo da resolução lançado no Livro 2 deste contrato a f. 29 dele  
 

Antônio de Faria e Mello 
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Folha 58 
 
 
Cópia do segundo termo de resolução sobre o contrato do estanco real do tabaco desta Capitania se 
por em praça outra vez 
 
 
 Aos quatro dias do mês de junho de mil setecentos e trinta e quatro anos nesta cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro no palácio em que assiste o Excelentíssimo Senhor Gomes Freire de 
Andrada Governador, e Capitão General desta Capitania onde por sua ordem foram convocados o 
D.or ouvidor geral Agostinho Pacheco Teles, o D.or Juiz de fora Mateus Franco Pereira, o Provedor 
da fazenda Real Bartolomeu de Siqueira Cordovil, o Doutor Procurador da Coroa, e fazenda 
Sebastião Dias da Silva, e Caldas comigo escrivão da fazenda Real ao diante nomeado, aí pelo dito 
Excelentíssimo Senhor foi dito que depois da determinação que se havia tomado na junta de dois do 
presente mês de se administrar o contrato do estanco Real do tabaco desta Capitania por conta da 
fazenda Real visto não haver lanço algum nele depois de feitas repetidas diligências para a sua 
arrematação tinha notícia que tirando-se do dito contrato o imposto que se lhe havia posto para o 
donativo dos casamentos dos Sereníssimos Príncipes nossos Senhores havia pessoa que o queria 
rematar com o fundamento de que assim não se introduziriam nesta cidade tabacos em tanta 
quantidade em defraude do contrato por se vender o do estanco por muito maior preço do que o 
outro em razão do dito donativo, e este interesse obrigar aos seus introdutores a meterem-nos a 
todo o risco pela conveniência da pronta saída que tinham por cuja causa mandando examinar o 
produto que rendiam todos os mais gêneros ordenados para o dito donativo, e achando-se pa car 
dos: setenta mil cruzados consignados em cada ano no donativo que esta cidade ofereceu para os 
ditos casamentos se via que tirando-se este sempre os mais impostos ficavam muito bastantemente 
[corroído: cobrindo?] a dita consignação e nesta forma assentaram o dito Ex.mo Senhor, e mais 
Ministros que visto se não prejudicar, e ficar sempre certa a consignação do donativo, e ser mais 
conveniente ao serviço de Sua Majestade o rematar-se o contrato se tirasse dele rematado que for o 
dito imposto e que desta série se mandassem por editais para ser rematado, porém sendo que o não 
seja e fique administrado como se tem resolvido pela Fazenda Real ficara correndo com o mesmo 
imposto, e de como assim uniformemente o resolveram mandou o dito Ex.mo Senhor  
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Folha 58v 
 
 
Senhor fazer este termo em que assinou com os referidos ministros, procurador da coroa e fazenda 
e comigo Antônio de Faria e Mello, escrivão da Fazenda Real que  escreveu /// Gomes Freire de 
Andrada // Agostinho Pacheco Telles // Matheus Franco Pereira / Bartholomeu de Siqueira 
Cordovil // Sebastião Dias da Silva e Caldas / está conforme como termo da resolução lançado no 
Livro 2 deste contrato a folha 30 dele. 
 

Antônio de Faria e Mello 
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Folha 59 
 
 
Manuel Pinto de Queiróz Escrivão da Mesa da Balança da Alfândega desta cidade 
de São Sebastião do Rio de Janeiro por Sua Majestade que Deus guarde etc . 
Certifico que provendo o Livro que comigo serve de lançar os pesos do fumo que 
vem de mar em fora para o estanque dos três anos de que foi administrador 
Domingos Correia Bandeira  nele constam os pesos seguintes com arrobas líquidas 
e paragens donde vieram cujo teor é o seguinte § em dia vinte e três de outubro de 
mil setecentos e vinte e oito anos pesou Domingos Correia Bandeira cento e vinte e 
um rolo de fumo que abatidas as taxas e alguma avaria ficaram líquidas mil e 
sessenta e três arrobas e dezoito livras, vindas da Bahia em a embarcação Nossa 
Senhora da Ourada 
 e em dia sete de setembro do dito ano pesou o dito vindo da Bahia em a 
embarcação Santo Antônio e Almas vinte e oito rolos de fumo com líquido 
duzentas e sessenta e uma arroba e meia 
; e em dia dez do dito mês e ano pesou o dito vindo da Bahia na dita embarcação 
quarenta e nove rolos de fumo com líquidas quatrocentas e quarenta e duas arrobas 
e duas livras  
e em dia seis de julho de mil setecentos e vinte e nove pesou o dito vindo da Ilha de 
São Sebastião vinte e três mangotes de fumo com vinte e uma arroba líquida o qual 
veio na lancha Nossa Senhora da Piedade e Almas  
e em dia quatro de agosto do dito ano pesou o dito vindo da Bahia na gabarra  vinte 
e nove rolos de fumo com líquidas duzentas e quatorze arrobas e meia  
; e em dia quinze de setembro do dito ano pesou o dito vindo da Vila de Santos em 
a embarcação Nossa Senhora do Monte do Carmo e Almas dezenove bolas de 
fumo com líquidas onze arrobas e vinte e quatro livras  
 e em dia seis de outubro do dito ano pesou o dito vindo da Bahia trinta e sete rolos 
de fumo com líquidas duzentas e quarenta e duas arrobas, na embarcação Nossa 
Senhora de Nazareth;  
 
 

1063@ e18lib

261@ e 1/2

442@ e 2 lib.

21@

214@ e 1/2

11@ e 24 lib.

242@
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Folha 59 v 
 
 
De Nazareth e em dia doze de janeiro de mil e setecentos e trinta anos pesou o dito 
vindo da Bahia em a embarcação Nossa Senhora da Ourada trinta rolos de fumo 
em que e entra uma da avaria com líquidas trezentos e cinco arrobas e quatro livras  
 e em dia treze do dito mês e ano pesou o dito, vindo da Bahia na dita embarcação 
cinqüenta e cinco rolos de fumo com líquidas quinhentos e quarenta e nove arrobas 
e vinte e seis livras; ................................................................................................................. 
 e em dia vinte e nove de junho do dito ano pesou o dito vindo da Bahia na dita 
embarcação cinqüenta rolos de fumo com líquidas trezentos e sessenta e cinco 
arrobas de fumo; ..................................................................................................................... 
e em dia dez de julho do dito ano, pesou o dinheiro vindo da Ilha Grande cento 
quarenta e uma bolezinha de fumo e algumas delas molhadas com algum bolor e 
com líquidas 70 arrobas ;........................................................................................................ 
e em dia dezessete do dito mês e ano pesou o dito vindo da Ilha Grande, cento e 
oito bollas com líquidas setenta e sete arrobas de fumo ;................................................. 
e em dia primeiro de dezembro do dito ano pesou o dinheiro vindo da Bahia 
Nagabarra,  vinte rolos de fumo com líquidas cento vinte e seis arrobas e meia de 
fumo, e assim mais juntamente dez rolos e em oitenta e cinco arrobas que estava 
podre e em cujo valor como consta de um termo feito no dito livro F.4 e 5 a que 
me porto;.................................................................................................................................. 
 e em dia vinte de fevereiro de mil e setecentos e trinta e um anos pesou o dito 
vindo da Capitania do Espírito Santo doze bolas de fumo com líquido dez arrobas; 
.................................................................................................................................................... 
e em dia vinte e um de março do dito ano pesou o dito vindo da Ilha de São 
Sebastião cem bolas de fumo com líquidas setenta e sete arrobas; ................................ 
 e em dia vinte e oito de dezembro pesou o dito vindo da Capitania do Espírito 
Santos doze tornos de fumo com líquidas de onze arrobas; ........................................... 
e em dia trinta e um de março do dito ano pesou o dito vindo da Ilha de São 
Sebastião no vinte e seis bolas de fumo com líquidas cinqüenta e seis arrobas;.......... 
 e em dito dia pesou o dito vindo da dita Ilha de São Sebastião catorze bolas com 
líquidas noventa arrobas de fumo;........................................................................................ 
e em dia trinta 

305@ 4 lib

549@ 26 lib 

365@

70@

77@

126@ ½ lib
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77@
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Folha 60 
 
 
E em dia trinta de abril do dito ano pesou o dito Domingos Correia Bandeira vindo 
da Bahia na embarcação gabarra cinqüenta  e um rolos com líquidas trezentas e seis 
arrobas de fumo;.............................................................................................................. 
 e em dia cinco de maio do dito ano pesou o dito vindo da Guanancia vinte e três 
manais de fumo com  líquidas dezesseis arrobas ;.............................................................. 
e em dia dezessete do dito mês e ano rezou o dito vindo da Ilha de São Sebastião 
dezessete paus pequenos e três bolezinhos e  tudo  com  líquidas  cinqüenta  
arrobas ;..................................................................................................................................... 
e em dia vinte e cinco do dito mês e ano pesou o dito vindo da Capitania do 
Espírito Santo quarenta  e  sete rolos  pequenos com líquidas  trinta  e  sete  
arrobas; ..................................................................................................................................... 
E é o que consta do dito livro ter pesado nesta balança administrador do triênio 
passado Domingos Correia Bandeira que importam as arrobas líquidas como parece 
das adições a Vila [ilégivel]  
 
 

306 @

16 @

50@

37@

_________
4402@ e ½ 

    E outrossim provendo o mesmo livro e onde pela ação os pesos do fumo do 
tempo de que é administrador Gaspar de Caldas Barbosa nele se acha as adições 
seguintes em dias vinte e dois de dezembro de mil e setecentos e trinta e um anos 
pesou Gaspar de Caldas Barbosa vindo da Capitania do Espírito Santo em a 
embarcação Nossa Senhora da Luz quarenta e um pau de fumo com líquidas 
cinqüenta e nove arrobas e seis livras;.................................................................................. 
e em dia dez de março de mil setecentos e trinta e dois anos , vindo da dita 
capitania em embarcação Nossa Senhora da Conceição pesou o dito sessenta e oito 
arrobas de fumo com líquidas oitenta e oito arrobas de fumo com líquidas oitenta e 
oito arrobas;............................................................................................................................ 
 e em dia vinte e dois de março vindo da dita capitania e na embarcação e boa 
ventura pesou o dito dezesseis paus de fumo com líquidas vinte e duas arrobas;........ 
 e em dia catorze de julho do dito ano vindo da dita capitania na embarcação Nossa 
Senhora 

59@ 6 lib

88@
 

22@

 
 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 144

Folha 60v 
 
 
Nossa Senhora da Conceição pesou o dito doze paus de fumo com líquidas 18 
arrobas e em dia dezessete de outubro do dito ano pesou o dito cinqüenta rolos 
com trezentos e sessenta e cinco arrobas e vinte livras de fumo líquidas da Bahia na 
embarcação gabarra ;......................................................................................................... 
  e em dia quatro de janeiro de mil setecentos e trinta e três pesou o  dito dezenove 
rolos de fumo com líquidas cento e noventa arrobas de fumo vindo da Bahia na 
embarcação Nossa Senhora do Rosário e Santo Antônio;............................................... 
 e em dia quatro de julho do dito ano pesou o dito vindo da Bahia na dita 
embarcação cinqüenta rolos de fumo com  líquidas quatrocentas arrobas ;.................. 
e em dia vinte do dito mês e ano pesou o dito vindo da Ilha de São Sebastião 
duzentos e vinte e oito mangotes e bolas com líquidas cento e trinta e nove arrobas 
de fumo ;................................................................................................................................... 
 e em dia dezenove de outubro do dito ano pesou o dito vindo da dita Ilha de São 
Sebastião noventa e sete bollas com cento e duas arrobas de fumo;.............................. 
e em dia  um de dezembro  do dito ano vindo da Bahia pesou o dito sessenta rolos 
de fumo em os quais entram catorze com a vila de água salgada e com líquidas 
quinhentos e cinqüenta e nove arrobas de fumo ;.............................................................. 
 e em dia vinte e nove de dezembro do dito ano vindo da Bahia em a embarcação 
Nossa Senhora da Conceição pesou os ditos seis rolos de fumo com líquidas 
quarenta e quatro arrobas e meia ;........................................................................................ 
e em dia oito de janeiro de mil e setecentos e trinta e quatro anos pesou o dito 
trinta rolos com líquidas duzentas e setenta e nove arrobas vindo da Capitania do 
Espírito Santo digo vindo da Bahia em a embarcação Santo Espírito.......................... 
 e em dia dezenove do dito mês e ano pesou o dito quinze rolos em  par vindo da  
Capitania do Espírito Santo com líquidas  vinte e cinco arrobas de fumo;................... 
 e em dia doze de junho do dito ano pesou o dito vindo da Bahia em a embarcação 
Nossa Senhora da Ourada vinte e seis rolos de fumo com duzentas e trinta e seis 
arrobas de fumo líquidas........................................................................................................ 
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Folha 61 
 
 
De fumo líquidas e é o que me consta, e do dito livro a que me reporto até o dia de 
hoje  dois de julho de mil setecentos e trinta e quatro anos, ter pesado Gaspar de 
Caldas Barbosa para o seu estar que as (ilegível) gornas(?) de cal das (ilegível) 
adições assim que pertencem ao triênio dele do dito comportas como delas parece - 
 
 

 
2577@ e10lib

E por me fez pedido resposta do Doutor juiz e ouvidor da alfândega Doutor 
Manoel Correja Vasquez a presente a passei por mim sobrescrita feita digo por mim 
feita e assinada e aos dois dias do mês de julho  de mil e setecentos e trinta e quatro 
anos. 
 

Manoel Pinto F. Queiroz 
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Folha 62 
N° 14 

 
Contrato da passagem do rio Aguassu ao pé da fazenda dos Padres Bentos 

 
Folha 62v 
 
 

Contrato da passagem do Rio Aguassu ao pé da fazenda dos Padres Bentos 
 
 
 Rematado ao Procurador do mesmo convento do ano de 1722  
até o presente por ................................................................................................................................... 50$000 
em cada ano: Esta passagem está quase extinta, assim não pode render mais, e tampouco 
necessita de novas condições. 
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Folha 63 
 
 

Aplicação 
 
 
 Rendeu o contrato em frente segundo se vê da sua rematação 50$r. Acha-se aplicado para a 
água da carioca por carta de Sua Majestade de 25 de dezembro de 1718. Registrada no livro 19 a 
folha 18. 
 
 
 
Folha 63v - em branco. 
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Folha 64 
 
 
Cópia do Formulário das condições que Sua Majestade mandou para os contratos dos frutos, e 
gêneros da terra, sem se admitirem outras que ofereçam os lançadores, assim nos ditos contratos 
como nos mais que houver neste estado do Brasil. 
 
 
Que poderão eles contratadores haver tudo o que pertence cobrar-se para a fazenda Real, conforme 
as leis Alvarás, e Provisões por que se estabeleceram estes direitos, como até o presente, se 
observou, sem alteração alguma, e por tempo de três anos somente, que terão princípio no primeiro 
do mês de agosto, ou no tempo em que costumam principiar, e findarão no último de julho do 
terceiro ano, ou no último do mês do terceiro ano em que acabarem, o que lhes fará cumprir o 
Provedor da fazenda Real, dando das suas determinações apelação e agravo para os juízes dos feitos 
da fazenda, da Relação da Bahia.... 
 
Que darão eles contratadores fiança a metade do preço do contrato ao Tesoureiro que houver em 
cada uma das capitanias em que se fizer a arrematação, e este lha há de aceitar, ou reprovar, sem que 
se lhe admita recurso algum mais que na Bahia para o Conselho da fazenda por via de agravo, que se 
não despachará sem a assistência, e voto do Vice-Rei, e nas mais Capitanias para os Provedores da 
fazenda, ficando estes obrigados, na mesma forma que os Tesoureiros, pela falta que os fiadores 
houver; porque ao Tesoureiro se há de carregar em receita, o preço do contrato para dele dar conta, 
e ter cuidado de o cobrar aos quartéis em cada ano, e será executor da sua rescisão observando o que 
dispõe a ordenação do Reino no livro 2º tt 53 e Regimentos da fazenda, e contas, sobre a forma da 
arrecadação, e modo das execuções, e das suas sentenças e despachos, somente se poderá apelar, e 
agravar, para os Juízes dos feitos da fazenda da casa da Suplicação. 
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Folha 64v 
 
 
Que eles contratadores usarão de todos os Privilégios concedidos pela ordenação do Reino, e 
Regimento da fazenda, não estando derrogados em parte, ou em todo, e se lhes dará pelo 
Governador, e mais Ministros de Justiça toda ajuda, e favor, lícito, e justo, para a cobrança das suas 
dívidas durante o tempo de seu contrato. 
 
Que por conta deles contratadores, serão todas as despesas feitas na arrecadação das rendas, e 
direitos, e somente por conta da fazenda Real os ordenados dos Oficiais nomeados por Sua 
Majestade que tiverem cartas, Alvarás, ou Provisões suas, e não poderão os mesmos contratadores 
alegar perdas, nem usar de encampações algumas, ainda nos casos que o Regimento da fazenda as 
admite, nem pedir quitas, por casos alguns fortuitos, ou sejam sólitos, ou insólitos. Manuel Caetano 
Lopes de Lavre está conforme como registro. 
 
 

Antônio de Faria e Melo 
 
 
 
 
 
Folhas 65 e 65v - em branco. 
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Folha 66 
 
 
Relação das rendas que tem a Fazenda Real desta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 
em cada um ano feito em 20 de junho de 1734. 
 
 
Dízima - Dízimos 
Dízima da Alfândega        160:000 $ 000 
Dízimos Reais           19:210 $ 000 
Tem de mais para os soldos dos Governadores  200 $ 000 
Para munições e fornimento dos Armazéns   200 $ 000 
Para a obra pia à razão de 1 p 100    192 $ 100 
Propinas que se dá aos Ministros do Conselho  266 $ 420        858 $ 520 
 
Baleias 
Pesca das baleias            8:200 $ 000 
Para munições         33 $ 333 
Para obra pia à 1 p 100       82 $ 000 
Pelo imposto de 20 réis. em medida de azeite para 
munições, e obra pia.          49 $ 200 
Por juros que paga da fábrica da armação   100 $ 000         264 $ 533 
 
Tabaco 
Tabaco             12:566 $ 666 
Para munição e obra pia cada um ano              501 $ 866 
 
Subsídio grande 
Subsídio grande dos vinhos            3:533 $ 666 
Para munições         26 $ 666 
Para a obra pia à 1 p 100       35 $ 373           62 $ 039 
 
Subsídio pequeno 
Subsídio pequeno dos vinhos            1:948 $ 333 
 
Aguardentes 
Aguardentes do Reino             3:888 $ 333 
Propinas destes dois contratos para munições e obras pias           185 $ 966 
 
Passagens de Rios 
Passagens de Rios da Paraíba e Paraibuna        11:125 $ 000 
Propinas para as munições, e obras pias à razão de 5 p 100           556 $ 250 
 
Direitos de 4 $ 500réis. por escravo 
Direitos de 4 $ 500réis. por escravo que vai para as minas      14:400 $ 000 
 
Imposto a Juda 
Imposto de 1 $ r. para a Fortaleza de Ajudá             111 $ 000 
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Folha 66 - continuação 
 
 
Azeite doce 
Subsídio do azeite doce            2:103 $ 333 
 
Aguardente da terra 
Aguardente da terra             4:303 $ 333 
 
Sal 
Contrato do sal que está rematado por 20:300  réis cobra-se nesta capitania         500 $ 000 
Pelo que importa o rendimento de 80 réis em cada alqueire de sal uns anos 
 por outros.             1:600 $ 000 
 
Quintos dos couros 
Pelos quintos reais dos couros da colônia um ano por outro        7:123 $ 166 
Passagem do Rio Aguassu dos Padres Bentos               50 $ 000 
 
Passagem do Aguassu 
A terça parte do rendimento do ofício de Provedor de Regimento  
 da Paraibuna                200 $ 000 
A terça parte do ofício de Escrivão do dito Registro            200 $ 000 
As duas terças partes que se cobram do ofício de Selador para a  
fazenda Real havendo frota um ano por outro rende        4:000 $ 000 
As chancelarias um ano por outro rende              27 $ 000 
Os novos direitos dos ofícios, e cartas de Seguro um ano por outro              440 $ 000 
               R.s  257:959 $ 004 
 
 
Incerto 
Pelo que se cobra pela Alfândega para a despesa da guarda da  
 costa a qual se faz pelos Armazéns [corroído] se vê a f. 79      7:732 $ 000 
Pelo que se remete pela casa da moeda um ano por outro como se  
 do mapa  a f. 74         59:331 $ 489 
Pelo Donativo que este possa paga em cada um ano para os  
 casamentos dos Príncipes nossos Senhores        28:000 $ 000 
Do Fisco Real, e defuntos, e ausentes, não vai conta, ou clareza  
 pelas ordens que há de Sua Majestade para que os 
 Governadores não entendam nestes dois juízos      --------$----- 
A certidão do que rendeu esta Provedoria dos anos de 1730, 
 731 e 732 vai a f. 72, e não se inclui nela a conta do   
 ano passado de 1733 por se estarem recenseando as do  

almoxarife que acabou                --------$----- 
      R.s   95:063 $ 489 

 
 
Mapa das propinas que pagam estes contratos a Ministros, e Oficiais vão a f. 81. 
 
 
 
Folha 66v - em branco 
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Folha 67 
 
 
Despesas que se fazem da Real Fazenda em cada um ano certas, pela folha secular 
 
 
Ao General                    4:000 $ 000 
Ao Provedor da Fazenda            80 $ 000 
Ao Ouvidor geral por papel corrente 200 $ réis. e na folha. outras                200 $ 000 
Ao Escrivão da Fazenda            17 $ 400 
Ao Juiz da Alfândega             40 $ 000 
Ao Escrivão do Almoxarifado            30 $ 000 
Ao Oficial da Fazenda             57 $ 600 
Ao Almoxarife da Fazenda Real fora da folha 200 $ réis. e pela folha     200 $ 000 
Ao Procurador dos Índios            25 $ 000 
Ao Porteiro da Alfândega              3 $ 200 
Ao Secretário do Governo para papel e tintas          30 $ 000 
Ao Escrivão dos Contos            70 $ 000 
Ao Almoxarife das Armas          150 $ 000 
Ao Fiel do dito                50 $ 000 
            R.s    4:953 $ 200 
 
 
Despesas que se fazem pela folha Eclesiástica todos os anos inclusos, e as mais côngruas da 
Sé, que ao presente Sua Majestade foi servido aumentar 
 
Despesas certas  
Ao Bispo         1:000 $ 000 
Ao Deão            200 $ 000 
A quatro dignidades que são Chantre, Tesoureiro mor, Arcediago, e 
 Mestre escola a 160 $ r.         640 $ 000 
A nove Cônegos a 120 $ r.       1:080 $ 000 
A quatro meios Cônegos a 60 $ r.         240 $ 000 
A oito Capelães a 50 $ r.          400 $ 000 
A quatro Moços do coro a 240 $ r.           96 $ 000 
Ao Organista              50 $ 000 
A Sacristia da Sé           240 $ 000 
Ao Cura da Sé              73 $ 920 
Ao Coadjutor              25 $ 000 
Ao Suchantre              30 $ 000 
Ao Sacristão              25 $ 000 
Ao Mestre da Capela             40 $ 000 
Ao Porteiro da Maça             10 $ 000 
Ao Prioste              36 $ 800 
Ao Vigário da Candelária            73 $ 920 
Ao Dito para a Sacristia, e lavagem           12 $ 000 
Ao Dito para a Semana Santa            36 $ 800 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
          4:334 $ 440 
 

Passa na volta 
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Folha 67v 
 
 

Vem da antecedente ................ 4:334 $ 440 
 
Ao Vigário da vila de Angra dos Reis           73 $ 920 
Ao dito para a Semana Santa            36 $ 800 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de S. Gonçalo            73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de S. Antônio de Cassarabu          73 $ 920 
Ao dito para a Semana Santa            36 $ 800 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de S. João de Tayraponga           73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de Irajá             73 $ 920 
Ao seu coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de Cabo Frio            73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de N. S. do Loreto            73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de S. Salvador do Campos           73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de S. João dos Campos por acrescentamento fora da 
 folha 50 $ r. e pela folha           73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário do Pilar             73 $ 920 
Ao dito para uma canoa pronta                                 30 $ 000 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de S. João da outra banda           73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de S. João de Tamby           73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de Inhumerim            73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de Pernaguá            73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário de N. S. da Piedade de Magé          73 $ 920 
Ao seu Coadjutor             25 $ 000 
Ao Vigário da Colônia             73 $ 920 
Para a fábrica de 15 igrejas                  75 $ 000 
                          R.s  6070 $ 760 
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Folha 68 
 
 
Despesas que se fazem pelas folhas com as Religiões todos os anos 
 
 
Aos Padres da Companhia       1:000 $ 000 
Aos Padres Bentos             90 $ 000 
Aos Padres de N. S. do Carmo           90 $ 000 
Ao Síndico dos Padres Capuchos desta cidade         90 $ 000 
Ao dito do Convento de S. Boaventura          90 $ 000 
Ao dito do Convento da Vila de Santos          40 $ 000 
Ao dito do Convento de S. Bernardino          90 $ 000 
Ao dito do Convento de Taubaté           40 $ 000 
Ao dito do Convento de Cabo Frio           50 $ 000 
Ao dito das Missões das Aldeias           75 $ 000 
Aos Padres da Companhia do Maranhão        175 $ 000 
Aos ditos mais            125 $ 000 
Para as missas da Fortaleza de S. João                 40 $ 000 
                R.s 1:995 $ 000 
 
 
 
Despesas dos ordenados anuais fora da folha 
 
Ao Ouvidor geral além dos 200 $ r. que vai na folha        200 $ 000 
Ao Juiz de fora            200 $ 000 
Ao Procurador da Coroa             50 $ 000 
Ao Fiel do Almoxarife              50 $ 000 
Ao Meirinho da Correição para vestuário dos escravos que o acompanha       20 $ 000 
Ao Meirinho do Campo para vestuário dos escravos que o acompanha       20 $ 000 
Ao Secretário do Governo para casas            30 $ 000 
Ao Feitos da Alfândega             80 $ 000 
Ao Tesoureiro da Alfândega           300 $ 000 
Ao Juiz da balança            150 $ 000 
Ao Escrivão da Balança           120 $ 000 
Ao Almoxarife de S. João             57 $ 600 
Ao Almoxarife de Santa Cruz             57 $ 600 
Ao Mestre das carretas            219 $ 000 
Para guisamentos das Irmidas de S. João e S. Cruz          10 $ 000 
Para os Serventes da Santa Casa da Misericórdia        100 $ 000 
Ao Patrão, e Remeiros do Escaler da Alfândega                   468 $ 480 
                 R.  2:132 $ 680 
 

Passa na volta 
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Folha 68v 
 
 
      Vem da antecedente   .........   2:132 $ 680 
 
Ao Almoxarife da fazenda Real além dos 200 $ r. que tem pela folha    200 $ 000 
Aos Patrões dos Escaleres do Governador, e Provedor da fazenda Real  161 $ 040 
Ao Rendeiro da conservação da água da Carioca       220 $ 000 

   R.s   2:713 $ 720 
 
 
 
 
Despesas eclesiásticas que todos os anos se fazem fora da folha 
 
Ao Vigário Geral           60 $ 000 
Ao Provisor            60 $ 000 
A fabrica da Sé          120 $ 000 
Ao Mestre das cerimônias          10 $ 000 
Ao Capelão de São Sebastião        160 $ 000 
Ao Capelão da Fortaleza de Santa Cruz        96 $ 000 
Acrescentamento ao vigário de São João dos Campos      50 $ 000 
Ao Coadjutor da Colônia        100 $ 000 
Ao Vigário de Parati           73 $ 920 
Ao seu Coadjutor           25 $ 000 
A quatro religiosos da Companhia assistentes na Nova Colônia a 
 60 $ r          240 $ 000 
Aos Padres da Companhia missionários das vilas do Sul    100 $ 000 

R.s     1:094 $ 920 
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Folha 69 
 
 
Resumo de toda a despesa assim pela folha geral, como as de fora dela. 
 
 
Pela Folha Secular                 4:953 $ 200 
Pela despesa com a Folha Eclesiástica               6:070 $ 760 
Pela despesa com os Religiosos               1:995 $ 000 
Pelos ordenados dos anuais fora da folha              2:713 $ 720 
Pela despesa Eclesiástica fora da folha               1:094 $ 920 

               R.s 16:827 $ 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folha 69v - em branco. 
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Folha 70 
 
 

Extrato do que importa em dinheiro o soldo e fazendas, pam de munição, despesa de 
hospital, completo os dois batalhões de infantaria, e duas companhias de artilharia de 
que se guarnece a Capitania do Rio de Janeiro. 

 
Terço do Mestre do Campo Manoel Freitas da Fonseca 

tem 10 companhias 
      
1 Mestre do Campo vence por mês 46$000 e por ano       552$000 
1 Sargento Maior vence por mês 26$000 e por ano       312$000 
9 Capitães  vence por mês 16$000 e por ano 192$000   1:728$000 
2 Ajudantes de número vence por mês   8$000 e por ano   96$000      192$000 
2 Ajudantes Supras vence por mês 60$000 e por ano 720$000    1440$000 
10 Alferes vence por mês   6$000 e por ano   72$000      720$000 
1 Capitão de Campanha vence por mês   4$000 e por ano           48$000 
1 Furriel Mor vence por mês   4$000 e por ano           48$000 
9 Pagens de Gineta vence por mês   1$600 e por ano   19$200      172$800 
10 Embandeirados vence por mês   1$200 e por ano   14$400      144$000 
10 Sargentos de número vence por mês   4$000 e por ano   48$000      480$000 
10 Sargentos Supras vence por mês   2$800 e por ano   33$600      336$000 
40 Cabos de Esquadra vence por mês   2$800 e por ano   33$600   1:344$000 
20 Tambores vence por mês   2$400 e por ano   28$800      576$000 
500 Soldados vence por mês   2$400 e por ano   28$800 14:400$000 
1 Cirurgião vence por mês 10$000 e por ano       120$000 
1 Capelão vence por mês   8$000 e por ano           96$000 
     21:436$800 
 

Terço de que foi Mestre de Campo Domingos 
Teixeira de Andrade  tem 12 companhias 

      
1 Mestre de Campo vence por mês 46$000 e por ano       552$000 
1 Sargento Maior vence por mês 26$000 e por ano       312$000 
12 Capitães em gentra S. Antônio vence por mês 16$000 e por ano 192$000   2:304$000 
2 Ajudantes do número vence por mês   8$000 e por ano   96$000        96$000 
2 Ajudantes Supras vence por mês   6$000 e por ano   72$000      144$000 
12 Alferes vence por mês   6$000 e por ano   72$000      864$000 
1 Capitão de Campanha vence por mês   4$000 e por ano         48$000 
1 Furriel Mor vence por mês   4$000 e por ano         48$000 
11 Pagens de Sineta vence por mês   1$600 e por ano   19$200      211$200 
1 Tambor Mor vence por mês   3$333 e por ano   40$000        40$000 
12 embandeirados vence por mês   1$200 e por ano   14$400      172$800 
12 Sargentos de números vence por mês   4$000 e por ano   48$000      576$000 
12 Sargentos Supras vence por mês   2$800 e por ano   33$600      403$200 
48 Cabos de esquadras vence por mês   2$800 e por ano  334600   1:612$800 
24 tambores vence por mês   2$400 e por ano   28$800      691$200 
600 soldados vence por mês   2$400 e por ano   28$800 17:280$000 
1 Cirurgião vence por mês 10$000 e por ano       120$000 
1 Capelão vence por mês   8$000 e por ano         96$000 
1 Praça Morta vence por mês   2$400 e por ano         28$800 
     25:696$000 
 
Artilharia 
      
2 Capitães  vence por mês 16$000 e por ano 192$000 3:840$000 
2 Alferes vence por mês  6$000 e por ano   72$000 1:440$000 
2 Sargentos do número vence por mês  4$000 e por ano   48$000   960$000 
2 Sargentos Supras vence por mês  3$066 e por ano   36$800     73$600 
8 Cabos de Esquadra vence por mês  3$200 e por ano   38$400   307$200 
92 Artilheiros vence por mês  2$800 e por ano   33$600 3:091$200 
     4:096$000 
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Folha 70v 
 
Plana das Fortalezas  
      
2 Sargentos Maiores vence por mês 26$000 e por ano 312$000   624$000 
3 Sargentos do número  vence por mês  4$000 e por ano   48$000   144$000 
2 Ajudantes vence por mês  6$000 e por ano   72$000   144$000 
1 Artilheiro entretido vence por mês  5$800 e por ano   69$600     69$600 
3 Condestáveis vence por mês  3$333 e por ano   40$000   120$000 
1 Solta Condestável vence por mês  3$060 e por ano   36$800     36$800 
1 Armeiro e seu obreiro vence por mês  4$800 e por ano   57$600     57$600 
1 Condestável Mail vence por mês  3$333 e por ano   40$000     40$000 
1 Gentil Homem da Artilharia vence por mês  4$000 e por ano   48$000     48$000 
1 Ajudante da Artilharia vence por mês  5$600 e por ano   67$200     67$200 
     1:351$200 
 
 
Primeira Plana 
      
2 Tenentes de Mestre de Campo Geral vence por mês 44$800 e por ano 537$600 1:075$200 
1 Tenente General reformado vence por mês 44$800 e por ano 537$600    537$600 
3 Ajudantes de Tenente General vence por mês 20$800 e por ano 249$600    748$800 
1 Tenente General da Artilharia vence por mês 40$000 e por ano 480$000    480$000 
1 Sargento Mor Engenheiro vence por mês 30$000 e por ano 360$000    360$000 
1 Médico de Presidio vence por mês  6$066 e por ano   80$000      80$000 
1 Capitão de Fortaleza vence por mês  8$000 e por ano   96$000      96$000 
2 Capitães de fortaleza em praça de soldados vence por mês  2$400 e por ano   28$800      56$600 
5 Capitães entretenidos vence por mês 16$000 e por ano 192$000    960$000 
1 Comissário Geral vence por mês 26$000 e por ano 312$000    312$000 
     4:707$200 
 
1497 // Praças que a razão de três quartas de farinha por mês a cada um fazem 1122:3/4  
            alqueires de farinha que a preço de 640 r  importa por ano                      718$560..               ......................................8:622$720 
 
Pela despesa que se faz com as curas dos militares no hospital um ano por outro........................................................................4:400$000  
 
 
Resumo ao todo 
 
Importa o 3° novo..................................................................................... 21:436$800 
Importa o 3° velho .....................................................................................25:696$000 
Importa a Artilharia.....................................................................................  4:096$000 
Importa a Plana das Fortalezas..................................................................  1:351$200 
Importa a Primeira plana............................................................................  4:707$200 
Importa o Pam de munição.......................................................................   8:622$720 
Importa as curas do hospital.....................................................................   4:400$000 
              R.s 70:309$920 
 
Estas despesas poderão ter alguma diminuição pelos soldados cujo mês que ao presente faltam nos 
corpos, e segundo o mapa que remeti pela frota são 160, e tanto somei, cuja importância pela nova 
forma saira em acréscimo com distinção em cada um dos seguintes anos. 
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Despesas que se fazem com as fortificações de Santos e Nova Colônia, e esta praça, e mais despesas 
que se fazem pela provedoria em cada um ano certas e incertas. 
 

Certas 
 

Fortificações da praça da Nova Colônia............................................................................... 1:600$000 
Pela consignação do pagamento, e mais despesas daquela praça...................................... 24:000$000 
Para a fortificação da Praça de Santos................................................................................... 1:600$000 
Pelo que se remete ao Conselheiro de propinas para munições........................................ 2:347$000 
Pelo que se remete ao mesmo conselheiro para artilharia, pólvora e balas, armas e 
mais materiais, para a defesa desta capitania a folha  75..................................................... 

 
3:200$000 

Pelo que se remete ao conselheiro em cada um ano para se por em execução o 
negócio a benefício desta capitania por tempo de 8 anos que estão findos................... 

 
4:000$000 

 
Incertas 

 
Aplicada a fortificação desta praça......................................................................................... 16:000$000
Pelo que se despende com madeiras, ferragens e despesa do trem da artilharia............. 4:000$000
Ao Conselheiro do capital das rendas a razão de 6 plo...................................................... 11:316$099
Ao Tesoureiro da Guarda Costa uns anos por outros depois de extinta a sua 
consignação a qual se vê a f.79 exceto o presente ano que feita a despesa por ordem 
de Sua Majestade da jornada de Angola, passou esta de 35:000$000 além  da dita 
consignação, como se vera da conta do ano vindouro....................................................... 5:000$000
Salário dos índios...................................................................................................................... 850$000
Pelas comedias de índios, escravos de El Rei e tais ............................................................ 2:400$000
Por despesas miúdas, como fretes de barcas, papel e tinta fresca, fretes de madeiras e 
semelhantes................................................................................................................................ 450$000
Pelas despesas avulsas como ajuda de custo, soldo de governadores e ministros 
enquanto embarcados, fretes da fazenda e materiais que vem para esta capitania, 
Minas, São Paulo e Nova Colônia, soldados que a ela se transportam, consertos das 
casas e semelhantes despesas que por ordem de Vossa Majestade se fazem.................. 9:350$000
Despesas miúdas que se fazem na alfândega desta cidade uns anos por outros, como 
se vê a f. 77................................................................................................................................. 270$000

R.s  86:383$099 
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Resumo geral de toda a receita das rendas que tem a Fazenda Real: e de toda a despesa, feita com a 
folha, e fora dela. 
 

Receita 
 

Despesas 
 

Importa toda a receita das rendas 
que tem a fazenda   real  como  
se   vê da relação na folha 
65................................................. 

 
 
 
257:959$004 

Pelo que importa o resumo de 
toda a despesa, assim pela folha 
geral, como as de fora dela como 
se vê do dito resumo a folha 
68....................................................... 

 

 
 

16:827$600
   

Pelo que importa o resumo do 
extrato do que importa o soldo, 
fazendas, pam de munição, 
despesas do hospital, com mais 
como se vê a f.69............................ 

 
 
 
 
 

70:309$920
   

Pelo que importam as despesas 
que se fazem com as 
fortificações, certas e incertas 
como se vê na folha 70.................. 

 
 
 
 

86:383$000
   

Líquido 
173:520$619
84:438$385

   257:959$004
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      Joseph Franco escrivão dos contos feitas da fazenda e 

almoxarifado das armas nesta cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro certifico que revendo o  auto de recenseamento de contas do 
almoxarife da Fazenda Real Simão Ferreira (ilegível) de sua receita. 
Despesa dele consta haver recebido o dito almoxarife desde três de 
setembro de mil e setecentos e vinte e nove; até dois de setembro de 
mil e setecentos e trinta em que completou um ano cujo 
recebimento teve na forma seguinte: 

 

 
 
receita ouro 

     Pelo que recebeu por conta dos rendimentos reais desta capitania 
do dito ano cento e sessenta e dois contos, quinhentos e dez mil, 
trezentos e trinta e cinco reis ..................................................................... 

 
 

162:510$335
 
 
23-4-4-00 

     Pelo que mais recebeu de uma num dia feita no registro de 
Paribuna em ouro em pó, vinte e três marcos, quatro onças e quatro 
oitavas. E em dinheiro trinta e dois mil, novecentos e noventa réis 
que se remeteu a Vossa Majestade ............................................................ 32$990

 
1172-2-6-36 

    Pelo que mais recebeu dos quintos reais das Minas e São Paulo 
em ouro, mil cento e setenta e dois marcos, duas onças, seis oitavas, 
e trinta e seis grãos que se remeteu ao dito senhor 

 
69-2-6-00 

     Pelo que mais recebeu do donatário remetida da dita cidade de 
São Paulo, em ouro de sessenta e nove marcos, duas onças, seis 
oitavas, e em dinheiro trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis 
réis................................................................................................................... 39$426

 
 
2723-4-5-12 

     Pelo mais que recebeu dos quintos reais das casas da moeda e 
fundições das Minas Gerais em ouro dois mil setecentos e vinte e 
três marcos, quatro onças, cinco oitavas e doze grãos, e em dinheiro 
quinhentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e trinta e três réis que 
se remeteu ao dito ..................................................................................... 559$333

 
 
1931-6-4-24 
 

     Pelo que mais recebeu da Provedoria da Fazenda Real das ditas 
minas, em ouro mil novecentos e trinta e um marcos, seis onças, 
quatro oitavas e vinte e quatro grãos; e em dinheiro sessenta e 
quatro contos, oitocentos mil réis que se mandou.................................. 64:800$000

 
5950-5-2-00 
 

    O que recebimento que totalizou duzentos e quarenta e três 
contos, novecentos e quarenta e um mil, oitenta e quatro réis em 
dinheiro e sendo em ouro cinco mil novecentos e cinqüenta marcos, 
cinco onças, e duas oitavas. Se achou haver de que (corroído) neste 
recenseamento ( ilegível) ............................................................................  243:941$084

     Pelo que recebeu de sua despesa cento e sessenta e dois contos, 
quatrocentos e vinte e sete mil e oitenta e sete réis em dinheiro com 
as despesas da Fazenda Real e na mesma forma respondeu com que 
remeteu a ordem de Sua Majestade que de ordem 
ordinária......................................................................................................... 162:427$087
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5950-5-4-00  de volta

162:427$087
      Outro recebimento de oitenta e um contos, quatrocentos e trinta 

mil, setecentos e quarenta e nove réis ......................................................  
 

81:430$746
 e em ouro cinco mil, novecentos e cinqüenta marcos, cinco onças, 

quatro oitavas que consta das parcelas atrás de sua receita; e se 
achou em seu cofre real de resto de seu recebimento oitenta e três 
mil, duzentos e quarenta e oito réis .......................................................... 

 
83$248

 com que se ajuntou o seu recebimento que teve no dito ano de 
duzentos e quarenta e três contos, novecentos e quarenta e um mil e 
oitenta e quatro réis em dinheiro e em ouro cinco mil novecentos e 
cinqüenta e nove marcos, cinco onças , e quatro oitavas, e houve no 
pouco de ouro de acréscimo duas oitavas................................................ 243:941$084

      E outra sem provendo o Auto de recenseamento da conta do 
Almoxarifado de sua receita, e despesa de doze de setembro de mil 
setecentos e trinta; até dois de setembro de mil setecentos e trinta e 
dois, dele consta haver recebido nos ditos dois anos seiscentos e 
trinta e oito contos, cento e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta 
e sete réis em dinheiro, e em ouro quatorze mil e quinze marcos e 
quatro onças, seis oitavas ,  e trinta grãos na forma seguinte: 

     Pelo que recebeu por conta do rendimento real desta capitania 
nas ditos dois anos duzentos e sessenta e oito contos, cento e 
cinqüenta e seis mil, quinhentos e setenta e sete réis em dinheiro....... 268:156$577

     Pelo que recebeu por conta do contrato do rendimento da 
Fazenda de que ministro do escrivão José Souza Ribeiro nesta 
cidade hum conto, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta 
réis em dinheiro............................................................................................ 1:278$230

     Pelo que recebeu, pelo que coube a Miguel Vianna que é o que se 
havia seiscentos e quarenta e oito mil, cento e setenta réis em 
dinheiro.......................................................................................................... 648$170

     Pelo que se (...) havia remetido da Fazenda Real para (...) em 
dinheiro setenta e oito contos, duzentos e setenta e quatro mil; 
novecentos e doze réis ................................................................................ 78:274$912

ouro 
3658-6-7-60 

e em ouro três mil, seiscentos e cinqüenta e oito marcos, seis onças, 
sete oitavas e sessenta grãos. 

      Pelo que se havia remetido das Casas da Moeda e Fundição das 
Minas Gerais em dinheiro duzentos e oitenta e cinco contos; 
setecentos e oitenta e quatro mil e vinte e oito réis................................ 285:784$028

9027-2-6-30 e em ouro nove mil e vinte e sete marcos , duas onças, seis oitavas e 
trinta grãos 

     Pelo que se havia remetido da cidade de São Paulo........................... 684:141$917
 
 
Obs: documentos com muitas partes corroídas.
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em ouro 
5686-1-6-18 

------------------------------------ de entrante----------------------------- 684:141$917

 
1329-3-0-12 

     Valor em dinheiro quatro contos, e trinta mil, trezentos e 
cinqüenta réis, e em ouro mil e trezentos e vinte marcos, três onças 
e doze grãos 4:030$350

     De cujas cotas de recebimento do dito almoxarifado se achou 
haver despendido na forma que no dito recenseamento se dê clara 
por mandador, feriar papéis correntes e conhecidos de sua despesa 
que dez com os da Fazenda Real, duzentos e sessenta e cinco 
contos, cento e cinco mil, trezentos e dois réis em dinheiro................. 265:135$302

 
 
9508-4-5-36 

     E assim mais despendeu com o que remeteu para Lisboa a 
ordem de Sua Majestade que despesa em dinheiro trezentos e vinte e 
quatro contos, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa 
réis; e em ouro nove mil , quinhentos e oito marcos, quatro onças, 
cinco oitavas e trinta e seis grãos...............................................................  324:889$290

 
 
4535-1-4-66 

    Se achou em serem seu cofre real ao tempo do encerramento 
desta conta em dinheiro quarenta e três contos e duzentos mil réis;  
e em ouro quatro mil e quinhentos e trinta e cinco marcos, uma 
onça, quatro oitavas; sessenta e seis grãos do recebimento que teve 
das minas da sua receita acima declarada, que se remeteu a Vossa 
Majestade que Deus guarde........................................................................ 43:200$000

      E assim mas se achou em seu cofre real no dito tempo do 
encerramento em dinheiro pertencente ao Contrato do Sal do que 
foi administrador nesta cidade Joseph de Souza Ribeiro que se 
remeteu a ordem do dito Senhor hum conto, duzentos setenta e oito 
mil, duzentos e trinta réis............................................................................ 1:278$230

 
43-6-2-30 

   E assim se achou em ser no cofre real ao tempo do dito 
encerramento pertencente a cota real da Fazenda de resto do 
recebimento dos ditos almoxarifes em dinheiro três contos, vinte e 
um mil, duzentos e setenta e cinco réis. 

 Com os quais quando se ajustou todo o seu recebimento dos ditos 
dois anos de seiscentos e trinta e oito contos, cento e setenta e dois 
mil, duzentos e sessenta e sete réis em dinheiro; e em ouro, quatorze 
mil e quarenta e três marcos, seis onças ; duas oitavas e trinta grãos ; 
e se achou haver de acréscimo  no peso do dito ouro vinte e oito 
marcos, uma onça , quatro oitavas que todo se remeteu a Vossa 
Majestade ...................................................................................................... 

                  . 
638:172$267
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 que Deus guarde como tudo consta dos encerramentos dos ditos 

autos de contas, aos quais me reporto: E outro tem se fez 
recenseamento do ano que findou em dois de setembro de mil 
setecentos e trinta e três; por entrar o dito Almoxarife a dar conta 
geral que senão acha ainda findada;  Em é de que possa a presente 
por mim feita e assinada. Rio de Janeiro quatro de julho de mil e 
setecentos e trinta e quatro anos. 
 

Joseph H. Franco B 
 1734 
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Relação do ouro e seu rendimento que as partes meteram nesta Casa do Rio de Janeiro desde abril 
de 1730 até abril de 1734 cujas contas se deram a Sua Majestade que Deus guarde pelo seu Conselho 
Ultramarino nas três frotas antecedentes na forma seguinte. 
 
 
 
 

 Entrada do ouro 
das partes 

Rendimento em 
moeda 

Dinheiro das 
partes 

Senhoriagem Acréscimos Despesa Líquido que se 
remeteu 

        
De 27/4/1730 
até 20/7/1731 
em 5 partidas 

 
8.901-7-5-12 947.004$800r. 887.625$532r. 59.379$268r. 282$865r.

 
13.396$848r. 46.265$285r.

   
De 21/7/1731 
até 7/10/1732 
em 6 partidas 

 
11.653-7-3-60 1.237.644$800r. 1.159.779$626r. 77.865$174r. 287$409r.

 
20.378$654r. 57.373$629r.

   
De 8/10/1732 
até 27/4/1734 
em 7 partidas 

 
13.919-6-7-36 1.473.728$000r. 1.380.267$109r. 93.460$891r. 562$637r.

 
19.667$973r. 74.355$555r.

   
 34.475-5-7-36 3.658.377$600 3.427.672$267 230.705$333 1.132$611  53.843$475 177.994$469 

 
 
 
 
Soma todo ouro, que as partes meteram nesta casa de moeda desde 27 de abril de 1730 até 27 de 
abril de 1734, o qual se lançou em 18 partidas de nº 187 até nº 204, de que se deu conta a Sua 
Majestade pelo seu Conselho Ultramarino nas três frotas antecedentes trinta e quatro mil 
quatrocentos e setenta e cinco marcos, cinco onças, e sete oitavas e meia, que rendeu feito em 
moeda três mil seiscentos e cinqüenta e oito contos, trezentos e setenta e sete mil e seiscentos réis, 
de que se pagou às partes três mil quatrocentos e vinte e sete contos, seiscentos e setenta e dois mil, 
duzentos e sessenta e sete réis, que tanto importou o dito ouro, que meteram pela lei do ensaio, e 
ficou de senhoriagem para Sua Majestade duzentos e trinta contos setecentos e cinco mil trezentos e 
trinta e três réis, dos quais se ajuntou um conto cento e trinta e dois mil seiscentos e onze réis, que 
houveram de acréscimos nas fundições do ouro além de não terem quebra, nem diminuição alguma 
pela nova forma que se funde, e ficou importando a dita senhoriagem, e acréscimos duzentos e 
trinta e um contos, oitocentos e trinta e sete mil novecentos e quarenta e quatro réis, dos quais se 
abateram cinqüenta e três contos, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco 
réis da despesa, que se fez com o lavor em ordenados, materiais, e instrumentos em que entram 
vinte e um mil cruzados de solimão, que veio há dois anos sem se pedir, o qual está em ser para 
gasto do lavor futuro, e ficaram líquidos cento e setenta e sete contos, novecentos e noventa e 
quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove réis, os quais se remeteram em dinheiro, e letras seguras 
nas sobreditas três frotas antecedentes a entregar à ordem de Sua Majestade pelo seu Conselho 
Ultramarino. 
 
 
 
 
Folha 74v - em branco. 
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Cópia das ordens que na alfândega da cidade do Rio de Janeiro se acham registradas para as 
remessas do Conselho Ultramarino e despesas miúdas pertencente a mesma alfândega. 
 
 
 
 
 
 Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar  em 
África Senhor da Guiné etc. Faço saber a vós juiz da alfândega do Rio de Janeiro que por quanto 
convém que se fazia provimento para essa praça de munições assim de artilharia, pólvora, balas e 
armas, e dos mais materiais que forem necessários para a sua defesa, e não serem bastantes as 
consignações que estão aplicadas para esta despesa. Me parece ordenar-vos façam vir para este reino 
todos os anos oito mil cruzados em dinheiro do produto do rendimento da dízima dessa alfândega 
por ser a sua principal aplicação para a conservação dessa mesma conquista que fareis 
inviolavelmente. 
 El Rei  Nosso Senhor o mandou por João Telles da Silva e Antônio Rodrigues da Costa 
Conselheiros do seu Conselho Ultramarino e se passou por duas vias Antônio de Cobellos Pereira a 
fez em Lisboa Ocidental a 25 de abril de 1722. O secretário André Lopes de Lavre a fez escrever. 
//João Telles da Silva // Antônio Rodrigues da Costa // o qual estado eu e Francisco Rodrigues 
Silva escrivão da alfândega aqui fiz nesta data bem fielmente da própria que tornei ao Juiz e ouvidor 
da Alfândega do Rio de Janeiro aos 18 de setembro de 1722 .  
 

Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar  em 
África Senhor da Guiné etc. Faço a saber a vós juiz da Alfândega do Rio de Janeiro que por ser 
conveniente a meu real serviço por se em execução um prego a que é todo em beneficio dessa 
mesma capitania, e de todas as mais do Estado do Brasil. Sou servido ordenar-vos por resolução de 
treze de outubro do ano passado em consulta do meu Conselho Ultramarino mandei vir para este 
reino quatro contos de réis cada ano por tempo de oito anos de rendimento do direito da dízima de 
sua alfândega. El Rei nosso senhor 
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Senhor o mandou por João Telles da Silva e Antônio Rodrigues da Costa, Conselheiros do seu 
Conselho Ultramarino e se passou por duas vias, Miguel de Macedo Ribeiro a fez em Lisboa 
Ocidental a 9 de agosto de 1724 // Secretário André Lopes de Lavre a fez escrever // João Telles 
da Silva // Antônio Rodrigues da Costa // Cumpra-se e registre-se nos livros da Alfândega do Rio 
de Janeiro 12 de fevereiro de 1725. Manoel Correa Vasquez // o qual restado eu Francisco 
Rodrigues Silva , escrivão da alfândega fiz nesta dar bem e fielmente do próprio que tornei juiz e 
ouvidor da Alfândega. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1725 . 
 

Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
 
 
 
 Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar  em 
África Senhor da Guiné etc. Faço a saber a vós  Manoel Correa Vasques juiz da Alfândega do Rio de 
Janeiro que vendo-se a conta que me destes em carta de oito de outubro de mil setecentos e vinte e 
quatro sobre as dúvidas as que o provedor da Fazenda Real dessa capitania põem a mandar levar em 
conta ao vosso tesoureiro os gastos miúdos que mandais fazer para a arrecadação dos direitos dessa 
alfândega e expediente das partes, e vendo também o que me representou o dito provedor da 
Fazenda e quem mandei ouvir sobre as ditas  dúvidas,  remetendo-me o atestado dos requerimentos 
que os ditos tesoureiros fizeram para se lhes levarem conta as referidas despesas, e como entre elas 
se acha a de noventa e dois mil e oitocentos réis que mandastes despender com as propinas de será 
pelo nascimento do Sereníssimo Infante Dom Alexandre. Me pareceu dizer-vos que para aquelas 
despesas miúdas que são para o despacho e arrumação das fazendas na alfândega se devem fazer por 
ordem vossa, passando mandado para isso e o provedor da fazenda a levá-las em conta, e suposto se 
vos leva em conta a despesa das propinas das cuminarias, tende entendido que as não deveis levar 
daqui em diante sem expressa ordem minha. El Rei nosso Senhor o mandou por Antônio Rodrigues 
da Costa e o Doutor José de Carvalho Abreu, conselheiros do seu Conselho Ultramarino e se 
passou por duas vias Antônio de Cobellos Pereira a fez em Lisboa Ocidental a 27 de janeiro de 1728 
o secretário André Lopes de Lavre a fez escrever // Antônio Rodrigues da Costa // José de 
Carvalho Abreu // Francisco Rodrigues Silva escrivão da alfândega e do almoxarifado o fiz escrever 
e assinei aos 29 de junho de 1728. Francisco Rodrigues Silva. 
 
 
 
Folhas 76 e 76v - em branco. 
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Relação da quantia que fará despesas miúdas a alfândega desta cidade do Rio de Janeiro em cada ano 
pouco mais ou menos entrado nesta os livros que vem do Conselho Ultramarino. 
 
 
 Fará de despesa como disto e em cada ano duzentos e setenta mil réis.......................270$000 
 
 
 
 Rio de Janeiro, 5 de junho de 1734 
 

Francisco Rodrigues Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folhas 77v, 78 e 78v - em branco. 
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Relação dos impostos que se impuseram para a guarda costa desta cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro e dos que estão cobrando e deixam de cobrar pela repartição da alfândega desta mesma 
cidade, e do que produzirão por sua arrecadação os três anos antecedentes de 1731-1732 e 1733. 
 
 Os impostos que se impuseram para a subsistência da Nau da Guarda Costa pela primeiro, 
segundo e terceiro assento, tomadas nas juntas que para esse efeito são convocados são os seguintes: 
 
 Que todos os negros que entrassem para barra dentro de qualquer porta dos que costumam 
vir, pagaria cada um mil réis a saber : 800 réis a pessoa dos dez passasse, e 200 réis o mestre da 
embarcação em que viessem por conta da mesma embarcação: este imposto está cobrando de o 
presente. 
 Que os navios ou outras embarcações que viessem do mar em fora, fora do corpo da frota, e 
de companhia de comboio, pagassem os mestres das ditas embarcações por conta delas por cada 
pipa 400 réis , por cada barril 300 réis, por cada barrica 200 réis, por cada volume de pacote, fardo, 
caixa, baú, ou outra semelhante 200 réis, e por cada quintal de cobre, ferro ou outro metal, que 
costuma vir a granel, vindo que negócio ter: este imposto se deixou de cobrar dos navios do porto 
que são os que costumavam vir fora do corpo, da frota, e comboio por carta de Sua Majestade de 3 
de junho de 1722 repetida pelo seu  secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte Real em 21 de 
março de 1727 para que inviolavelmente se cumprisse. 
 Que as embarcações desta costa do Brasil assim da banda do sul, como do norte, pagariam 
pela telha, tijolo e outras coisas, que costumam trazer, e não são de volume, por vir muitos a granel, 
o mestre por conta da mesma embarcação 4800 réis, e dos mais volumes se os trouxesse o mesmo 
que acima se declaram: este imposto se está cobrando até o presente. 
 Que as lanças estroncadas que neste porto entrassem, de qualquer parte que venham, pagaria 
cada uma 640 réis por cada viagem que fizessem : este imposto se está cobrando até o presente. 
 Que cada couro de touro, vaca , e novilho que viessem da nova Colônia do Sacramento 
pagasse 80 réis cada um por entrada e saída, e que a sola que se curtisse nesta cidade, Santos e mais 
vilas de baixo pagasse  por saída 40 réis cada meio da dita sola: estes impostos senão cobram em 
cumprimento de uma portaria 
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do Governador e Capitão General Ayres de Saldanha de Albuquerque de 9 de setembro de 1722, em 
que declara fora Sua Majestade servido, atendendo a utilidade do comércio, e desejando facultar o 
trato e negócio a seus vassalos ordenar-lhe por provisão  de 10 de maio do mesmo ano, se tirassem 
os [ilegível] dos impostos, e  que assim se executasse. 
 Que o tabaco de fumo que se vendesse a peso, se acrescentasse nele 40 réis e meada livra, e 
20 réis em cada vara que se vendesse varejado, ficando assim custando ao povo cada livra a respeito 
do preço que tinha 200 réis e cada vara 100 réis : este imposto se cobra pela Fazenda Real no preço 
do contrato do mesmo tabaco, desde que faz principio o de que foi arrematante Manoel Corrêa 
Bandeira, e começou a correr em setembro de 1723, por se declarar na sua arrematação e na do 
presente contrato houvesse incluído no preço dela o referido imposto. 
 Os referidos impostos que se cobram pela repartição da alfândega e seu tesoureiro reduziram 
nos três anos antecedentes de fevereiro de 1731 e o outro de dezembro de 1733, como se vê da 
receita geral do dito tesoureiro 23:196$000 réis, vinte e três contos, cento e noventa e seis mil réis 
cuja quantia se acha passada por mandados ao almoxarife da Fazenda Real que as despesas das naus 
da guarda costa. 
 E por me fez mandado fazer o presente pelo juiz e ouvidor da dita alfândega o Doutor 
Manoel Corrêa Vasques a fez que vendo os livros de registro e ordens pertencentes a guarda costa, e 
os da receita que servirão com o tesoureiro Vicente de Oliveira Franco, nesta dita cidade aos quatro 
dias do mês de julho de mil setecentos e trinta e quatro anos. Matheus Jorge da Costa, escrivão da 
Abertura da referida receita a fez escrever , subscrever e assinei 
 
    Doutor Matheus Jorge da Costa 
 
 
 
 
 
Folhas 80 e 80v - em branco. 
 
Folhas 81 e 81v - não existem. 
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Da carta de Sua Majestade sobre os emolumentos dos oficiais da Fazenda Real e propinas que tem 
dos contratos. 
 
 Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar em África 
e Senhor da Guiné etc. Faço saber a vós Bartholomeu de Siqueira Cordovil provedor da Fazenda 
Real da Capitania do Rio de Janeiro, que serviu e que me representaste em carta de doze de agosto 
do ano passado, sobre se acrescentarem os ordenados aos oficiais que servem perante vós, pois são 
muito limitados os que hoje tem, como tão bem, que se deviam criar mais alguns oficiais, para 
melhor expedição do meu serviço, e que hoje tem grande diminuição nos seus emolumentos; os 
oficiais que existem por ficarem defraudados nas propinas que levavam nos contratos que ali há da 
minha Real Fazenda por se arrematarem do reino. Me pareceu dizer vos, que quanto à primeira 
parte, que nela me mandou informar para eu poder dar a providencia  que convém, sobre o aumento 
dos ordenados e criação dos ditos ofícios ; e no que respeita a segunda parte que se faz digno de 
reparo, que tendo-se expressado nas condições dos contratos que se arrematam, que aos oficiais que 
ali me servem se lhes paguem as propinas, como antigamente se observava individuais que estais se 
não cobram é porque é necessário ter se esta notícia dos emolumentos que é dado a cada um dos 
ditos oficiais. Sou servido ordenar-vos, declareis o que pode importar a cada um deles, assim os 
ordenados, como os emolumentos que eles constituirão. El Rei nosso Senhor o mandou por 
Antônio Rodrigues da Costa e Doutor Joseph de Carvalho e Abreu, conselheiros do seu Conselho 
Ultramarino, e se passou por duas vias. Dionisio Cardoso Pereira a fez em Lisboa Ocidental a oito 
de janeiro de mil setecentos e vinte e oito, o secretário André Lopes de Lavre, a fez escrever // 
Antônio Rodrigues da Costa // Joseph de Carvalho e Abreu // primeira via por despacho do 
Conselho Ultramarino de oito de janeiro de mil e setecentos e vinte e oito. A qual carta Sua 
Majestade eu Antônio de Faria e Mello , escrivão da Fazenda Real, aqui fez registrar bem e fielmente 
da própria que me deu o procurador da Fazenda Real Bartholomeu de Siqueira Cordovil, a quem 
tornei e está na verdade com este regimento que o tem sobrescrevi e o assinei. Rio de Janeiro 29 de 
junho de mil setecentos e vinte 
 
 
 
 
 
Folha 82v 
 
E vinte e oito // Antônio de Faria e Mello// está conforme como registro 
 

Antônio de Faria e Mello 
 
 
 
 
Folhas 83 e 83v - em branco. 
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Da ordem de Sua Majestade, sobre o direito dos escravos se cobrarem pela Fazenda Real, caso que o 
contratador deles não os queira cobrar a quatro mil e quinhentos, se lhes restituam as propinas que 
tiver pago. 
 
 
  Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar 
em África e Senhor da Guiné etc. Faço saber a vós Bartholomeu de Siqueira Cordovil provedor da 
Fazenda Real da Capitania do Rio de Janeiro, que eu faço vindo resolver por resolução deste 
presente dia, mês e ano em (corroído) do meu Conselho Ultramarino que os escravos que desse 
porto ( corroído)  as minas não hão de pagar mais direitos, que o que pagavam anteriormente e que 
o dinheiro que o tiver depositado, a requerimento do contratador, pela maioria dos direitos que ele 
pretendia se entregar às partes, e tendo a sua cobrança de tais direitos, se desobrigue, e quando o 
contratador ( corroído) estar pelo contrato que fez pelos direitos somente que estavam postos, se lhe 
remova o dito contrato e corra pela Fazenda Real, a aruadação (sic) dele, tomando-se coisa do que 
tiverem cobrado os tais direitos, os seus administradores; até o dia da remessa do dito contrato, no 
caso em que eles não queiram cobrar somente os quatro mil e quinhentos, que se costumavam 
pagar, e removendo-se o dito contrato se lhes restituirão aí as propinas que por eles tiverem pago 
nessa cidade, porque a mesma restituição se há de fazer das que pagaram no Conselho Ultramarino. 
El Rei nosso Senhor os mandou por Antônio Rodrigues da Costa, e o Doutor João de Souza, 
conselheiros do seu Conselho Ultramarino, e se passou por duas vias . Dionisio Cardoso Pereira a 
fez em Lisboa Ocidental a cinco de fevereiro de mil setecentos e vinte e seis // O secretário André 
Lopes de Lavre a fez escrever // Antônio Rodrigues da Costa // João de Souza, primeira via // 
registre-se nos livros da Fazenda Real. Rio de Janeiro 26 de abril de 1726// Bartholomeu de Siqueira 
Cordovil a qual ordem eu Joseph Leitão escrivão da Fazenda Real aqui fiz registrar da própria que 
tornei ao procurador delas, com a dita conforme este registro, que o conferi, sobrescrevi e assinei // 
Joseph Leitão. Está conforme como registro. 
 
    Antônio de Faria e Mello 
 
 
 
 
 
Folhas 84v, 85 e 85v - em branco. 
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Lista dos ofícios que tem essa Capitania e suas anexas 
 
 
Folha 86v - em branco. 
 
 
Folha 87 
 
 
O que rende pouco mais 
ou menos segundo 
informação feita pelo 
governador no ano de 
1734. 

 
Secretaria do Governo 

 

 

  
 Rendimento, que o serventuário diz tem livre pouco ou 

mais. ou menos. 
1000$000

  
     O lugar de Secretário deste governo é de serventia, 

acha-se nele provido José Ferreira da Fonte por três 
anos, que findaram em 12 de julho de 1724; continua 
nesta serventia em virtude da cláusula da sua provisão 
porque assim o ordena enquanto não tiver sucessor. 
 

     Não tem ordenado, ou propinas só pela fazenda real 
se lhe dão 30$r para casas, e 30$ para papel tem os 
emolumentos 120r de cada uma pessoa, que se despacha 
para ir para as Minas três de licença, e três do registro 
concedidos aos Secretários deste governo por resolução 
de Sua Majestade de 28 de marco de 1705, o que poderá 
render com muita variedade um conto te (sic.) três mil 
cruzados dos quais sustenta um oficial a sua custa, o qual 
muitas vezes não é o bastante para a grande ocorrência 
de negócios que aqui circulam poderá ficar livre ao dito 
José Ferreira da Fonte um conto de réis. 
 

     Necessita esta secretaria de dois oficiais com 
ordenado, e ajuramentados com ordenados, ou 
emolumentos, que os possam bem sustentar, porque na 
expedição da frota, e semelhantes ocasiões entram vários 
escreventes nesta Secretaria, e se segue sem embargo da 
maior preven- 
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 prevenção relaxarem-se segredos importantes, e no 

estado presente tem esta secretaria contínuos despachos 
para as capitanias de Minas, e São Paulo, além das 
embarcações, que diariamente entram neste porto, o que 
o Governador Luís Vahia Monteiro representou a Sua 
Majestade por carta de dois julho de mil setecentos e 
vinte e seis. 
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação que 
tirou o Governador em 
1734 

 
Senado da Câmara 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a conta deste 
Tribunal 

  
1200000 Escrivão da Câmara é proprietário, Julião Rangel de 

Souza Coutinho, filho de Julião Rangel Coutinho, por 
cujo falecimento lhe fez Sua Majestade mercê, da 
propriedade deste ofício, que ao presente entra a servir 
rende ......................................................................................... 450 $ 000

  
 Escrivão da Almotaçaria, não tem proprietário, serve-o 

Francisco de Araújo César, com provimento deste 
governo, acabado ele diz tê-lo Conselho Ultramarino 
rende ......................................................................................... 100 $ 000

  
 Porteiro da Câmara, e cobrador das rendas do Conselho 

tem mercê de Sua Majestade Caterina Ribr.a filha de João 
Batista Ribeiro, que era proprietário para servir quem 
com ela casar; serve-o Francisco de Ar.o por provimento 
do Senado por posse imemoriável ....................................... 160 $ 000

  
 Alcaide provido pelo Senado por provisão de 9 de maio 

de 1731 serve-o com provimento do dito Senado em 
João de Abreu Lopes rende .................................................. 160 $ 000

  
 Escrivão da vara do dito Alcaide serve-o com 

provimento do mesmo Senado João Leite de Faria .......... 150 $ 000
  
 Escrivão do Campo, ou dos montes serve-o Francisco 

da Cunha Pereira com provimento da Câmara rende .... 150 $ 000
  
 Carcereiro da Cadeia desta Cidade serve-o com 

provimento da Câmara Francisco Vaz de Freitas rende.... 250 $ 000
  
 Há dois árbitros, e partidores dos juízos providos por 

eleição que deles fez o Senado em João Batista Lisboa e 
Manoel Coelho do Prado poderá render cada um ............ 280 $ 000
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 Piloto de medidor das terras, que serve Vicente Marques 

o qual é provido Câmara, rende ........................................... 30 $ 000
  
 Dois porteiros de pregões da praça providos pela 

Câmara os quais servem Valetim Romão, e José 
Francisco rende cada um ....................................................... 60 $ 000

  
 Armador da cidade provido pela Câmara em Domingos 

de Oliveira mestre pedreiro rende ........................................ 30 $ 000
  
 Contraste do ouro provido pela Câmara em Bernardo 

Pereira da Costa do qual foi proprietário Simão Pereira 
de Sá, porém não consta que se tenha pedido a mercê 
dele por algum de seus filhos rende ..................................... 30 $ 000

  
 Ensaiador provido pela Câmara em José Correia do 

Amaral rende segundo a informação, que já seu deu ........ 60 $ 000
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General 

 
Ouvidoria Geral 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a relação do 
Ouvidor Geral 

  
 
 
 
 
 
 
 
1:400000 

O Ouvidor geral; que o é desta Capitania Agostinho 
Pacheco Teles, e entrou a servir em março do presente 
ano é Auditor geral da gente de guerra Juiz da Coroa; e 
das justificações Capelas, Superintendente da Casa da 
Moeda tem de ordenado cada ano 400$ r  tem mais para 
aposentadoria de casas pela fazenda real além do que 
terá de emolumentos e propinas dois mil cruzados e 
tudo junto rende ..................................................................... 1:240 $ 000

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:500000 

Escrivão da Ouvidoria tem proprietário que o é 
Domingos Rodrigues Távora por carta de propriedade 
de 29 de outubro de 1709, tem provisão do Conselho 
Ultramarino para servir nos seus empreendimentos 
Antônio Velasco de Távora seu filho escreve em todos 
os autos do cargo do Ouvidor, não tem ordenado diz o 
proprietário renderá um conto e duzentos mil r.; este 
ofício é hereditário porém as partes padecem por não ser 
possível dar inteira expedição a quantidade de feitos e 
negócios que corre na Ouvidoria pelo que necessita de 
divisão pondo-se a auditoria, juízo da Coroa 
justificações, e Provedoria dos resíduos aparte................... 1:200 $ 000

  
 Escrivão das execuções cíveis da Ouvidoria 
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1:400000 

tem José da Fonseca Coutinho alvará de mercê por ser 
filho mais velho de Sebastião da Fonseca Coutinho 
proprietário do dito ofício que por ser hereditário 
passou ao dito seu filho e este ainda se não acha 
encartado tendo mais de 25 anos serve-o Inácio Glz. de 
Carvalho por provimento do Governador e Capitão 
general desta Capitania, e tem recorrido à Bahia escreve 
nas execuções da Ouvidoria, nas ações de força e 
notificações. Esse ofício para a boa expedição das partes 
necessita a divisão havendo um na Ouvidoria geral, e 
outro no juízo de fora porque ao presente não pode um 
só Escrivão dar expediente a dois juízos de uma Cidade 
e seu termo com tão prolongada extensão rende .............. 800 $ 000

  
 Meirinho da Correição e Ouvidoria geral é proprietário 

deste ofício Manoel Rodrigues Estimado por carta 
assinada pela mão real de 20 de fevereiro de 1732. É 
hereditário assiste nas Correições e meirinha atualmente 
nesta Cidade como meirinho dela faz citações por 
despacho do Ouvidor. 
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400000 

do Ouvidor, e Juiz de fora, não tem ordenado porém 
pela fazenda real se lhe dão dois negros, e vinte mil r. 
cada ano para acomodaria e vestiaria dos ditos negros 
serve-o por provimento do Governador e Capitão 
general desta Capitania Clemente Tavares por se achar o 
proprietário culpado rende .................................................... 300 $ 000

  
 Escrivão da vara do dito meirinho não tem, nem teve 

nunca proprietário acha-se servindo-o Francisco 
Rodrigues. Álvares por provimento do Conselho 
Ultramarino faz notificações no juízo da Ouvidoria, e no 
de fora tem ordenado algum rende 
........................................................... 

150 $ 000

  
 
 
 
 
 
 
 
300000 

Meirinho do Campo é proprietário deste ofício o 
Capitão de mar e guerra Antônio de Melo Calado tem 
provisão para poder nomear serventuário é hereditário 
serve-o José Nunes de Souza Mendanha por provimento 
da Bahia de 4 de novembro de 1733, consiste em fazer 
citações prisões e penhoras; não tem ordenado algum; 
tem pela fazenda real dois escravos, e vinte mil r. cada 
ano para o seu sustento e vestiaria rende............................. 200 $ 000

  
 Escrivão da conservatória da moeda serve este ofício 
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260 $ 000 

ofício José Charem por provisão do Conselho 
Ultramarino que teve princípio em 8 de julho do ano de 
1733, não tem proprietário, nem consta o tivesse; 
escreve em todas as causas dos moedeiros assim nas 
ações novas como nas execuções, não tem ordenado 
rende os seus emolumentos .................................................. 280 $ 000
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios do 
geral segundo a 
informação do 
Governador e Capitão 
general 

 
Juízo do geral 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios do 
geral segundo a relação do 
Juiz de fora 

 
 
 
 
1:200000 

Juiz de fora serve atualmente Mateus Franco Pereira 
entrou a servir em 25 de abril de 1734, é Provedor dos 
rezidus, e dos defuntos, e ausentes com alçada em esta 
Cidade, e seus termos, tem de ordenado 200$000 r., e de 
propinas, emolumentos 800$000 r. que tudo faz 
................................ 

1:000 $ 000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
350000 

Tabelião de notas, e Escrivão das Sesmarias serve este 
ofício Henrique José Penha por provimento do 
Governo teve princípio em 5 do mês de janeiro do ano 
de 1733; acha-se vaga a propriedade deste ofício há mais 
de 50 anos por falecimento do proprietário Antônio de 
Andrada de quem ainda hoje se acham alguns netos, 
consiste em fazer e lavrar escrituras, procurações, e 
lançar papéis em as notas, e tudo o mais, que toca a 
ofício de Tabelião, e como Escrivão das Sesmarias lança 
as mesmas nos seus livros rende........................................... 300 $ 000

  
 Tabelião do público judicial e notas deste ofício é 

proprietário Julião Rangel de Souza Coutinho é 
hereditário serve-o Jorge de Souza Coutinho por 
provimento do Conselho Ultramarino por um ano, que 
principia em 13 de novembro de 1734 consiste este 
oficio em escrever em as causas cíveis, e crimes, que lhe 
tocam por distribuição lançam nas notas escrituras, e 
tudo o mais pertencem 
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780 $ 000 pertencente a ofício de tabelião rende ................................. 1100000
  
 
 
 
 
 
780 $ 000 

Outro da mesma natureza, que o acima do qual é 
proprietário o Sargento-mor Dionísio Franco de Brito, é 
hereditário serve-o Custódio da Costa e Gouveia por 
provisão do Conselho Ultramarino por tempo de um 
ano, que principiou em 17 de julho de 1733 tem o 
mesmo rendimento ................................................................. 1100000

  
 
 
 
 
780 $ 000 

Outro da mesma natureza, que o acima do qual é 
proprietário Cristóvão Correia Leitão; é hereditário 
serve-o Salvador Correia Leitão, por provimento da 
Bahia que principia em 30 de maio de 1734; rende o 
mesmo ...................................................................................... 1100000

  
  
 Estes três oficiais de Tabeliães do público judicial, e 

notas são poucos para a boa administração da justiça, e 
se faz preciso criarem-se mais outros três que escrevam 
só no crime isto é no juízo geral, que é adonde pela 
maior parte se experimentam as maiores faltas de modo 
que os processos dos presos sempre andam atrasados 
com grave prejuízo destes 
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 destes por se lhe não darem os seus livramentos em que 

não podem cuidar os três Escrivães que de presente 
somente há por lhe ser pouco tempo para os processos 
cíveis, e caso que Sua Majestade a isto queira dar 
providência há de ser que os escrivães atuais não possam 
escrever em matérias crimes suposta a posse em que se 
acham. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600000 

Inquiridor, Contador, e Distribuidor desta Cidade é 
proprietário destes ofícios José Carvalho de Oliveira que 
é Tesoureiro da Casa da moeda, é hereditário serve-o 
hoje o proprietário; consiste em inquirir todas as 
testemunhas que se tiram no juízo secular desta Cidade, 
conta todos os feitos dele, e distribui todas as ações, 
escrituras, e procurações. Este ofício é muito útil o 
dividir-se não é possível o dar expedição uma pessoa só 
as obrigações dele, e se devia criar um inquiridor e 
contador para a Ouvidoria aonde há muitas 
dependências e para o juízo do geral dois além do atual 
porém os que se criarem serão só inquiridores do dito 
juízo e o presente terá a prerrogativa de inquirir no dito 
juízo testemunhas distributivamente e nos mais juízos 
como é Conservatória da moeda, órfãos, fazenda real, 
Fisco real, Alfândega como em todos os mais, que 
nestes será privativo inquiridor, distribuidor, e contador, 
e no juízo do geral o que acima fica dito.............................. 400 $ 000
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200$000 

Meirinho da Cidade tem proprietário que o é Baltazar 
Teixeira de Macedo é hereditário serve-o José de 
Almeida Caro, e o está servindo com provimento do 
Governador e Capitão general desta Capitania; que 
findou em 11 de junho, consiste em fazer penhoras, 
notificações prisões, e as mais diligências pertencentes a 
este ofício rende ...................................................................... 250000

  
 
 
 
 
 
50$000 

Escrivão do Meirinho da Cidade é proprietário deste 
ofício Pedro Gomes Galhardo é hereditário, e exercido 
por Rodrigo Manoel, por provimento da Bahia, que 
finda em outubro deste ano consiste em fazer 
notificações, penhoras, prisões, e as mais diligências 
pertencentes a semelhantes ofícios rende ........................... ---

  
 
 
 
 
1:200$000 

Tesoureiro dos defuntos, e ausentes é trienal, e se acha 
no seu terceiro ano Felipe Nery dos Reis que o está 
exercitando, tem seis por cento de todas as cobranças 
que por este juízo se fazem rende (incerto - escrito 
posteriormente e com letra diferente) ................................. 1400000

  
 
 
 
 
 
 
800$000 

Escrivão dos defuntos, e ausentes, Capelas, e Resíduos 
desta Cidade; e seu distrito é proprietário dele Paulo de 
Álvares Ferreira é hereditário, consiste em escrever na 
arrecadação das fazendas dos defuntos, e ausentes; 
Capelas, e resíduos assim desta Cidade como os da sua 
Comarca não tem ordenado algum mais que os 
emolumentos rende ................................................................ 1000000
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios da 
Provedoria segundo a 
informação do 
Governador e Capitão 
general 

 
Provedoria 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios da 
Provedoria segundo a 
informação do Provedor 

  
 
 
 
 
 
 
3:200000 

Provedor da fazenda real, Vedor geral, e Contador serve 
este ofício Bartolomeu de Siqueira Cordovil por carta de 
propriedade de 28 de janeiro de 1717 tem de ordenado 
80$000 r., e de propinas respeito de serem trienais os 
contratos em cada um ano 238$666 r. rende 2:081$334 r. 
entende em todas as causas, que toca a sua real fazenda, 
e sua arrecadação rende ao todo 2:400$ r............................ 2:400$000

  
 
 
 
 
 
 
240000 

Procurador da Coroa, Fazenda, Índios, e escravos, não 
tem proprietário acha-se servindo o Dr. Sebastião Dias 
Caldas com [ilegível] do Governador e Capitão General 
desta Capitania de 28 de junho posto em uma provisão 
do Conselho Ultramarino, tem de ordenado 75$000 r. 
toca-lhe de propinas em cada um ano [ilegível]193 r. 
rende ao todo .......................................................................... 169$193

  
 Escrivão da fazenda real acha-se sem proprietário por 

falecimento de Antônio Moreira da Cruz, que morreu 
sem filhos, e por isso se diz vago para a Coroa acha-se 
servindo o por provisão do Vice-Rei que acaba em 21 de 
setembro de 1734 Antônio de Faria, e Melo tem de 
ordenado 17$400 r., e de propinas [riscado e escrito 
acima: 23.333?], e de emo  
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1:400$000 e de emolumentos 1:250$000 r. rende ao todo .................. 1600000

  
 
750$000 

A este ofício ainda anexo o de Escrivão da matrícula o 
qual não tem ordenado nem propinas rende ....... 
 
(escrito posteriormente abaixo, com letra menor porém de caligrafia 
semelhante ou mesmo igual: estes dois ofícios é contra a fazenda Real o não se 
dividirem porque não pode [dar ?] expediente e a [necessária ?] é servido por muitos na 
forma)  

---

  
 
 
 
 
 
 
272$133 

Escrivão dos Contos; e dos feitos da fazenda, e do 
Almoxarifado das Armas, tem proprietário por carta de 
Sua Majestade de 23 de abril de 1703; está os servindo 
por provimento do Vice-Rei, que acaba em 22 de junho 
de 1734 tem de ordenado 70$000, e lhe tocam de 
propinas em cada um ano [70$200 r. - borrado] rendem 
os seus emolumentos 200$ r. rende ao todo 
.................................... 

400000

  
 
 
 
 
458$000 

Almoxarife da fazenda real é de serventia por provisão 
de Sua Majestade por tempo de 3 anos, que findaram ao 
atual em 3 de setembro de 1730; tem de ordenado 400$r, 
e lhe tocam de propinas em cada um ano 98$r rende ao 
todo ........................................................................................... 500000

  
 
 
 
 
84$266 

Oficial da fazenda real serve por nomeação do 
Provedor, sem limitação de tempo por ser ocupação sem 
rendimento, não paga novos direitos tem de ordenado 
57$6000r, e lhe tocam de propinas em cada ano 40000r 
rende ao todo .......................................................................... 

[ilegível]
(parece 12?000)
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250000 

Almoxarife dos armazéns é serventia por provisão deste 
Governo que findou em 27 de maio de 1734 tem de 
ordenado 150$r, e de propinas 23$866 rende ao todo....... 
 
(o algarismo 3 do valor 23$866 está borrado, podendo ser outro) 

173$866

  
 
 
 
70000 

Fiel do Almoxarife da fazenda real serve-se por 
nomeação do Provedor dela sem limitação de tempo 
tem de ordenado 50$r, e lhe tocam de propinas 20$??0r 
rende ao todo 60$880r ........................................................... 60$88[corroído]

  
 
 
---- 

Fiel do Almoxarife dos armazéns, serve-se por 
nomeação do Provedor da fazenda real tem de ordenado 
50$r, e de propinas 6$ rende ao todo .................................. 56$000

  
 
 
 
 
---- 

Meirinho do Provedor da fazenda real é de serventia; 
não tem proprietário acha-se servido por provimento do 
Vice-Rei, que acabou em 30 de novembro de 1732; não 
tem ordenado, tem de propinas 22213r, e renderá de 
emolumentos 12$r rende ao todo ........................................ 32$213

  
 
 
 
180000 

Provedor do registro da Paraibuna é de serventia estão 
servindo com provisão de Sua Majestade por tempo de 3 
anos, que principiaram em 9 de junho de 1734, e hão de 
findarem outro tal dia de 1737, rende ................................. 1:200$000
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1:200$000 

Escrivão do dito registro que também é serventia, estão 
servindo com provimento do Governador e Capitão 
General, que principiou em de julho de 1734 rende ......... 1:800000

  
 
 
100$000 

Provedor do registro de Parati, que é de serventia acha-
se exercitada a sua obrigação pelos Capitães, que vão de 
guarnição para a dita Vila rende ........................................... ----

  
 
 
100$000 

Escrivão do dito registro é serventia serve-se com 
Provisão de Sua Majestade que finda em 2 de setembro 
de 1734 rende .......................................................................... 150000

  
 
 
 
 
1:60000 

Patrão-mor tem proprietário vitalício por carta de Sua 
Majestade de 28 de abril de 1727 acha-se servido com 
provimento do Vice-Rei, que acaba em 4 de novembro 
de 1734 paga o serventuário ao proprietário 1:045$r e de 
novos direitos 270$r ............................................................... 
 
(escrito em seguida com letra menor: este ofício não tem poder real para obrigar às 
partes a que lhe paguem [ilegível] exorbitantes preços as crenas dos navios e outros 
muitos emolumentos que o general Aires de Saldanha lhe impôs e Luís Vahia Monteiro 
sem ordem de Sua Majestade)  

1600000

  
  
 Esta Provedoria necessita se lhe acrescentem oficiais: o 

Ofício de Escrivão da fazenda se deve dividir pois é 
contra a real fazenda, e impossível à expedição das 
partes poder um só homem satisfazer ao trabalho da 
Provedoria, cartas de guia, rematações, e tudo o mais, 
que pertence à Vedoria a qual como tem rendimento 
distinto 
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 distinto se deve dividir, e como o dito ofício se acha sem 

proprietário faço dele distinção até ordem de Sua 
Majestade que deve declarar a forma com que se deve 
continuar. É preciso mais na Provedoria um oficial para 
o Escrivão dos Contos, um guarda livros e um porteiro 
porque por falta destes se confundem muitas vezes os 
que estão servindo não podendo com o trabalho, que 
neles recai. 

 
 
 
 
 
Folha 95v - em branco. 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 190

Folha 96 
 
 
Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General 

 
Alfândega 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Ouvidor 

Estes ofícios rendem 
havendo frota 

 

 
 
 
2400000 

Juiz Ouvidor da Alfândega serve-o como proprietário 
que é dele Manuel Correia Vasques tem 40$r de 
ordenado pagos pela fazenda real, e juntando-se-lhe os 
emolumentos rende ................................................................ 
havendo frota não havendo rende muito pouco 

2:000$000

  
 
 
 
 
 
2500000 

Escrivão da receita e mesa grande é proprietário 
Francisco Rodrigues. Silva, que o serve por carta do 
primeiro de maio de 1729, e a este anda anexo o de 
Escrivão do Almoxarifado da fazenda real, e por ambos 
tem dela o ordenado de 30$000r  e rende pelo que toca a 
de Escrivão da Alfândega havendo frota .......................... 2:000$000

  
 É conveniente ao serviço de Sua Majestade e das partes 

a separação destes dois ofícios porque sendo o mesmo 
Escrivão a dois Tribunais diferentes não pode 
reproduzir-se para a assistência de ambos, nem é fácil a 
prontidão com que deve atender as partes dependentes 
de um, e outro. 

  
 Escrivão da mesa da abertura é proprietário Antônio de 

Souza Pereira está o servindo Mateus Jorge da Costa 
com provisão real não tem ordenado rende 180$r............. 
Se V. Majestade lhe conceder as capas ou fardas será de rendimento 

180$000

  
 Tesoureiro da Alfândega não tem proprietário acha-se 

na sua serventia Francisco de Souza de An- 
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300$000 

de Andrada por provisão real do 1o de setembro de 1733 
tem de ordenado 300$r sem mais emolumentos ............... 

  
 
 
300$000 

Guarda-mor dos navios é proprietário Sebastião de 
Macedo de Vasconcelos por carta de 14 de setembro de 
1707, não tem ordenado rende ............................................. 

400000

  
 
 
260$000 

Feitor da mesa da abertura da Alfândega não tem 
proprietário foi nele provido José Franco por provisão 
real tem de ordenado 80$r rende ao todo  

  
 
 
 
250$000 

Juiz da balança não tem proprietário acha-se na sua 
serventia Manuel de Proença Rebelo por provisão real 
tem de ordenado 150$000r pagos pela fazenda real e de 
emolumentos cem mil r rende  
havendo frota 

350000

  
 
 
 
230$000 

Escrivão da balança não tem proprietário serve-o 
Manuel Pinto de Gueiros com provisão real tem de 
ordenado 120$r pagos pela fazenda real os emolumento 
renderam 110$r rende ao todo ............................................. 330000

  
 Escrivão da descarga é proprietário Francisco 
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1:600000 

Francisco Lopes Carneiro por carta de 13 de dezembro 
de 1725; não tem ordenado rende ........................................ 900$000

  
 Selador não tem proprietário estão o servindo Manuel 

Salgado da Cruz por carta que o Governador e Capitão 
General desta Capitania teve do Secretário de Estado 
escrita em 6 de maio de 1733 pela qual assim o ordena 
Sua Majestade rende para o serventuário que é a terça 
parte ficando as duas para Sua Majestade ........................... 2:000$000

  
 Guarda, e porteiro da Alfândega não tem proprietário 

estão o servindo Roberto de Proença Castelo Branco 
por provisão real, tem para tinta, e penas que é obrigado 
a dar para as mesas 3$200r pela fazenda real rende............ 400$000

  
 Meirinho do mar não tem proprietário vagou por morte 

de Manuel Nascentes Pinto estão o servindo Domingos 
da Silva por provisão real de 16 de abril de 1732 não tem 
ordenado rende 350$00 ......................................................... 350$000

  
 A administração dos guindastes da Alfândega foi 

concedida a Manuel Pinto de Gueiros por provisão  
  
 

 



Negócios de Trapaça  S  Paulo Cavalcante de Oliveira Junior 193

Folha 97v 
 
 
300$000 real de 20 de março de 1732 rende ...................................... 

livre de despesas 
600000
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Rendimento dos ofícios 
pouco mais ou menos 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General 

 
Juízo dos Órfãos 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Juiz dos Órfãos 

  
 
 
120000 

Juiz dos órfãos é ofício de propriedade do qual o é 
Antônio Teles de Menezes, é hereditário tem de 
rendimento ............................................................................... 80$000

  
 
 
 
500000 

Escrivão dos órfãos tem proprietário que o é Jacinto 
Pereira e Castro por carta passada em 14 de março de 
1716, e serve-o com provimento do V. Rei Salvador de 
Melo é hereditário não tem ordenado rende ...................... 260$000

  
 
 
 
450000 

Escrivão dos órfãos criado de novo tem proprietário que 
o é Manuel da Costa Soares é hereditário por carta de 15 
de dezembro de 1722; serve-o Joaquim da Silva 
Magalhães rende ...................................................................... 200$000

  
 Este juízo necessita que se criem nele dois ofícios de 

partidores, e avaliadores que sejam determinados tão 
somente para ele porque os que são eleitos pela Câmara 
suposto no dito juízo tem exercício contudo não 
assistem todas as vezes que são precisas pelo Juiz de fora 
defuntos e ausentes Fisco e juízo e [?] puxarem por eles 
para inventários, e enquanto estão com eles é sem 
dúvida hão de fazer falta neste juízo de que aos órfãos se 
segue prejuízo grave 

  
 Meirinho dos órfãos é ofício criado de novo serve-o 
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70$000 com provisão real Bernardo Leitão de Mesquita rende  
  
 
60$000 

Escrivão do meirinho é ofício também criado de novo 
serve-o João Correia Pinto rende  

  
 Tesoureiro do cofre dos órfãos, é Meição da Câmara não 

tem ordenado nem emolumento algum. 
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General 

 
Provedor da Moeda 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo informação do 
Provedor 

  
ainda não estou informado 
com destiação por que ou 
como até o presente 
trabalhava muito pouco a 
casa é va pouco o 
rendimento de alguns 
ofícios 

Provedor da moeda é proprietário deste ofício João da 
Costa, e Matos, é vitalício consiste em ir de manhã e 
tarde e todos os dias a Casa da moeda fazer prover as 
oficinas tem de ordenado ...................................................... 800$000

  
 Tesoureiro serve-o José Carneiro de Oliveira, por 

nomeação do Senado da Câmara tem de ordenado .......... 300$000
  
 Escrivão da receita; e despesa serve-o Manuel de Moura 

e Brito com provisão de Sua Majestade tem de 
ordenado... 

400$000

  
 Escrivão da conferência serve-o Francisco de Oliveira 

Leitão com provisão de Sua Majestade tem de 
ordenado.... 

400$000

  
 Juiz da balança serve-o Caetano de Matos Panasco com 

provisão deste governo tem de ordenado ........................... 200$000
  
 Ensaiador é vitalício, e está vago por falecimento de Luís 

da S.a  tem de ordenado 2$000r por dia está o 
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 está o exercitando Hilário Cardoso Ramalho que tem 

provisão de Sua Majestade de Ensaiador suprenumerário 
tem de ordenado dez tostões por dia. 

  
 Segundo Ensaiador serve-o Francisco da Silva Nunes 

com provisão de Sua Majestade tem de ordenado dez 
tostões por dia 

  
 
120$000 

Guarda Livros, e porteiro serve-o João Batista com 
provimento deste governo tem de ordenado ..................... 

  
 Contínuo serve-o Antônio Rodrigues. de Abreu com 

provimento deste governo tem de ordenado 320r  cada 
dia ..................................................................................... 

  
 Abridor dos ferros serve-o Amaro de Barros por Alvará 

de Sua Majestade tem de ordenado 900r por 
dia................... 

  
 Segundo abridor serve-o José de Barcelos Machado por 

Alvará de Sua Majestade tem de ordenado 600r por dia 
..... 

  
 Guarda cunhos serve-o Antônio Correia de 
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 de Azeredo com provisão deste governo tem de 

ordenado 800r por dia ............................................................ 
  
 Fundidor serve-o Jacinto Álvares de Abreu com 

provisão do Doutor Superintendente tem de ordenado 
1200r por dia... 

  
 Serralheiro serve-o Antônio Pereira por um despacho do 

D.r Superintendente tem de ordenado 1500r por dia......... 
  
 Fiel do ouro serve-o Inácio Rodrigues. não tem 

ordenado algum ..................................................................... 
  
 Meirinho da Casa da moeda serve-o Manuel Cordeiro 

com provimento deste Governo não tem ordenado 
algum.......................................................................................... 

  
 Diz necessita o Provedor da moeda se deve criar na dita 

Casa mais um Escrivão para fazer contas e fundições 
para dar mais lugar a poder escrever na mesa do 
despacho o da receita, e conferência a cujo cargo está 
um, e outro trabalho, e outro Juiz da balança para ajudar 
a pesar e prover ao único, que ao presente há 

  
 
 
 
 
Folha 100v - em branco. 
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General. 

 
Vila de Macacu 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação da 
Câmara. 

  
 Juiz dos órfãos é trienal por eleição, que fazem os 

Corregedores, ou juízes ordinários por ordem de Sua 
Majestade. 

  
 
150000 

Escrivão do judicial e notas é proprietário dele Antônio 
Ferrão Castelo Branco por mercê de Sua Majestade que 
lhe fez em 22 de março de 1720 o qual está servindo 
José de Macedo Vasconcelos com provisão deste 
Governo 

120000

  
 Outro do judicial, e notas que se acha vago há bastantes 

anos por morte do proprietário dele Manuel Ferreira 
Raimundo o qual o está servindo José Leão de Barros 
com provimento do Vice-Rei 

  
 Escrivão da Câmara é proprietário dele Inácio da Silva 

Medella por mercê de Sua Majestade de quinze de 
fevereiro de 1721 o qual o serve José de Macedo 
Escrivão do público acima nomeado que pelo seu pouco 
rendimento não há quem o queira servir rende ................. 20$000

  
 Escrivão da almotaçaria não tem proprietário 
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 proprietário, nem serventuário por não haver quem se 

empregue nele por muito limitado.  ..................................... 
  
 Inquiridor, distribuidor, e contador estão vagos por 

falecimento de Antônio de Oliveira Azevedo nos quais 
não há serventuário pelo limitado rendimento deles, e os 
Juízes suprem esta falta. 

  
 Escrivão dos órfãos está o servindo Antônio Pegado de 

Carvalho com provimento deste Governo dizem que 
tem proprietário que é uma viúva chamada Antônia dos 
Anjos assistente em Lisboa. 

  
 Os ofícios de avaliadores do Conselho Alcaide, e seu 

Escrivão, e mais vintenários dos distritos desta Vila 
servem por provisão que lhes passam os oficiais da 
Câmara, e para isto os obrigam pelo pouco que rendem 
estes ofícios .............................................................................. 
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General. 

 
Angra dos Reis 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação da 
Câmara. 

  
 Escrivão da Câmara público judicial e notas estão o 

servindo Manuel Antônio Freire com provisão do 
Conselho Ultramarino. 

150$000

  
 Escrivão dos órfãos, e execuções está os servindo Bento 

Luís de Azevedo com provisão do Vice-Rei não tem 
proprietário rende ................................................................... 60$000

  
 Escrivão da Almotaçaria, e vara rende o da Almotaçaria 

cada ano dois mil e quatrocentos réis, e o de Escrivão da 
vara rende vinte mil réis e faz tudo....................................... 22$400

  
 Alcaide, e carcereiro provido por eleição da Câmara e 

esta lhe dá dez mil réis cada ano, e com esta porção 
rende ......................................................................................... 40$000
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General. 

 
Cidade de Cabo Frio 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação da 
Câmara. 

  
 Escrivão da Câmara do público judicial e notas não tem 

proprietário serve-o Francisco Gomes Fonseca 
rende.......................................................................................... 50$000

  
 Escrivão dos órfãos foi proprietário João Luís serve-se 

com provimento do Conselho rende ................................... 30$000
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.  

São João da Barra 
 

  
 Escrivão da Câmara e do público judicial, e notas, e 

todos os mais desta Vila os está servindo uma pessoa só, 
e ainda se não pode sustentar por ser mui [ilegível] 
rendimento deles, e se faz preciso contribuir a Câmara 
com uma porção para o tal serventuário, e da mesma 
sorte o é o ofício de Alcaide. 
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General. 

 
Vila de Parati 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação da 
Câmara. 

  
 
 
 
150$000 

Escrivão da Câmara público judicial e notas e Escrivão 
dos órfãos está servindo estes ofícios João de Souza 
Maciel por provimento do Governador, e Capitão 
general deste governo rendem todos ................................... 

  
 Meirinho e seu escrivão rende tão pouco que se faz 

preciso a Câmara obrigar a algumas pessoas para os 
haverem de servir. 

  
 É preciso que se [desanexe ?] o ofício de Escrivão da 

Câmara provendo-se separadamente porque muitas 
vezes sucede estar o dito Escrivão ocupado na 
incumbência do judicial, ou órfãos a tempo, que é 
preciso para a Câmara  
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Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação do 
Governador e Capitão 
General. 

 
Vila de S. Salvador 

Rendimento pouco mais 
ou menos dos ofícios 
segundo a informação da 
Câmara. 

  
 Escrivão da Câmara, e Tabelião está o servindo Antônio 

de Lemos de Andrada rende ................................................. 150$000
  
 Escrivão dos órfãos serve-o Manuel de Brito rende ......... 50$000
  
 Alcaide da Vila serve-o Gabriel Miz. ................................... 
  
 Escrivão da vara serve-o Inácio Pereira.  ............................ 
  
 Acham-se vagos meirinho do Campo; Escrivão da vara, 

contador, e inquiridor 
  
 
 
 
 
 
 
Folha 104v - em branco. 
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São João da Barra ...............................................................................        103 
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Folha 105v - em branco. 
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Terceira Parte do Segundo Volume 

Anexo 19 
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Anexo 20 
 

O “jeitinho” brasileiro na Segunda Guerra Mundial 

 

 

 
 

 
Veja Rio, 25 de abril de 2001. p. 68. 

Parte integrante da Revista Veja, São Paulo, Editora Abril, ano 34, n. 16, 2001 
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Anexo 21 

 

 

 

 

 
 

 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, sábado, 3 de novembro de 2001. p. 14. 

 
 

 


