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Criado no final do século XIX pelo incomparável Rui Barbosa, o TCU 
constitui, indubitavelmente, uma das mais notáveis instituições da Re-

pública. Consagrado pelo legislador republicano na Carta Constitucional 
de 1891, o então recém-nascido órgão tornou-se, ao longo do tempo, um 
dos principais baluartes da idoneidade no Estado. Encarnação do interesse 
público, o Tribunal de Contas, que naqueles longínquos anos ainda não era 
da União, inaugurava um novo tipo de fiscalização e controle dos gastos 
governamentais. Controle que, a partir de então, seria externo, autônomo, 
independente, distante dos interesses nocivos à sociedade. 

Contudo, se esse caráter inovador é inconteste, não se pode pensar que a 
governança do país, antes da criação do Tribunal, fosse absolutamente descon-
trolada e estivesse totalmente à mercê dos agentes que a executavam. Desde os 
tempos coloniais, passando pelo período monárquico, já havia bem estabelecidos 
métodos, órgãos e procedimentos de controle e fiscalização de gastos. Para per-
fazer esta história, é necessário ir ainda mais além, voltar à nossa nação genitora, 
Portugal, de onde herdamos não só o “sangue lusitano”, mas também mecanis-
mos de administração. O país ibérico, a partir de sua unificação no século XIII, 
viu a necessidade de, progressiva e continuamente, desenvolver formas de con-
trolar o emprego dos recursos públicos. Necessidade que se tornou mais latente 
com os descobrimentos e o consequente aumento dos domínios portugueses.

O presente trabalho reconstrói, portanto, a história da fiscalização e 
controle anterior à nossa moderna Corte de Contas, do pequeno país euro-
peu que se tornou um grande império, passando por todo o período colonial 
e pelos reinados brasileiros de D. Pedro I e de seu filho D. Pedro II, até 
desembocar na República. Trata-se de extraordinário esforço no sentido de 
esmiuçar os meandros da administração dos recursos públicos, esforço que 
inclui a apresentação de metodologias contábeis e a caracterização dos órgãos 
que, ao longo dos anos, foram responsáveis pela fiscalização.

Com esta pesquisa, o Tribunal de Contas da União, imbuído da nobre 
missão que lhe foi confiada pela República, oferece seu contributo para a 
recuperação de um passado que considera fundamental para o entendimento 
não só das estruturas que o antecedem, mas da própria formatação do Esta-
do brasileiro de ontem, sem o que não se compreende com profundidade o 
Estado brasileiro de hoje. 

 
 

João Augusto Ribeiro Nardes 3 Presidente Ministro do TCU
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8 ‡  Casa dos Contos

A partir da necessidade de exercer controle sobre as despesas públicas, 
foram organizadas cortes ou tribunais de contas, concomitante à di-

fusão do liberalismo europeu. Durante a primeira metade dos oitocentos, a 
tendência liberal limitou a atuação do poder político estatal ainda em fase 
de consolidação nas nações, o que aumentou a jurisdição de organismos de 
controle. No entanto, a utilização de instituições que exerciam a fiscaliza-
ção das despesas, bem como da gestão dos recursos disponíveis, é anterior à 
formação dos próprios Estados nacionais. 

A necessidade de contabilizar e controlar os gastos desenvolveu-se 
de forma proporcional ao aumento do comércio. No contexto europeu, as 
cidades italianas de Gênova e Veneza foram as primeiras a fazerem uso do 
método de partida dobrada desde o século IX, que segue a mesma lógica dos 
sistemas de contabilidade atuais. Muito antes das Cortes de Contas, outros 
organismos foram desenvolvidos com o intuito de organizar as finanças e 
fomentar as atividades comerciais, principalmente após a consolidação dos 
reinos absolutistas e dos Estados nacionais, para citar o contexto europeu. A 
unificação recente das dinastias Ibéricas colocou Portugal em vantagem na 
busca por territórios do Além-mar para complementar a economia. 

Assim, no tempo da longa duração, Portugal iniciou a transição da 
forma medieval de organização, para estruturar um núcleo central de poder, 
organizado em torno da figura de um monarca e de uma corte que mantinha 
a estrutura estratificada da sociedade feudal. A vocação Atlântica do reino 
Português fez com que, desde o século XV, fossem iniciadas expedições 
marítimas, que tinham em vista a aquisição de antepostos comerciais e zonas 
passíveis de colonização, com o objetivo de permitir a acumulação de rique-
zas para o reino. Ao expandir o reino e consolidar os domínios atlânticos, 
aumentou-se a necessidade de controle da arrecadação dos impostos cobrados 
e da destinação das riquezas contidas nos cofres régios. 

A partir da temática da fiscalização, é apresentado ao longo desse livro 
um histórico do desenvolvimento das formas de contabilização e do controle 
de contas no reino português e na colônia brasileira. No primeiro capítulo, 
aborda-se o início do sistema de tomada de contas em Portugal por meio de 
instituições como a Casa dos Contos e o Conselho da Fazenda. Neste mo-
mento, são colocadas em evidência as principais modificações do sistema de 
controle fazendário desde o século XIII até o XVI.

No capítulo seguinte, é desenvolvida a relação entre as influências 

IntroDução
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intelectuais dos séculos XVII e XVIII com o processo de racionalização 
da contabilidade portuguesa. A apresentação de Sebastião José de Carvalho 
e Mello, o Marquês de Pombal, torna-se fundamental para o entendimento 
da lógica fazendária oitocentista em Portugal. Uma breve biografia desse 
personagem e a análise de documentação em sua gestão como 1º ministro 
têm o objetivo de elucidar pontos que seguem na análise.

O terceiro capítulo trata da organização fazendária em Portugal a par-
tir do século XVIII, além de ser um desenvolvimento do capítulo anterior. 
Nele é apresentado o Erário Régio, órgão contábil criado por Carvalho e 
Mello, e são analisados documentos relacionados à citada instituição, mate-
rial proveniente do Arquivo Público Mineiro, Biblioteca Nacional, Arquivo 
Histórico do Tribunal de Contas de Portugal.

A abordagem do quarto capítulo concentra-se na mineração brasileira 
e como esse fenômeno modificou as relações de cobrança tributária entre a 
metrópole e sua colônia. Integram o capítulo a apresentação das distintas 
tributações do período e sua forma de cobrança. A Inconfidência Mineira 
também é abordada em contraste com o movimento de ideias do período e dos 
diferentes interesses econômicos dos atores sociais envolvidos na mineração, 
em resposta às pressões tributárias impostas por Portugal.

O quinto capítulo discute as formas contábeis e as instituições de fisca-
lização existentes no século XIX, período de grandes mudanças no contexto 
intelectual e político tanto da colônia quanto da metrópole. O Erário Régio 
ressurge nos trópicos e o Conselho da Fazenda, por meio de documentação 
do Arquivo Nacional, tem seu modelo de controle externo analisado. Foram 
consultados, além dos documentos provenientes dos arquivos já citados, 
edições do Jornal Correio Braziliense, relacionando-as com as informações 
extraídas principalmente dos movimentos alfandegários. 

Após a discussão sobre a vinda da família real à colônia brasileira, o capí-
tulo 6 contextualiza a criação do Tribunal de Contas em Portugal e no Brasil. 
O modelo de Cortes de Contas surge como inovação liberal dos séculos XIX e 
XX e transforma o pensamento não só contábil, mas também social, do 
Império do Brasil e posterior República.

Ao final do livro, são apresentados os documentos mais utilizados na 
pesquisa. A função deste anexo é propiciar a imersão dos leitores na análise 
historiográfica. Essas fontes estão apresentadas em seu formato original e 
acompanhadas de suas respectivas transcrições.
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{ 1.1 }

Breve introdução ao sistema contábil português —  
das instituições de caráter medieval às Cortes de Contas

As Cortes de Contas são instituições próprias da eclosão das sociedades 
inspiradas pelo iluminismo e pelo liberalismo, cujo período auge foi o sécu-
lo XIX. Tendo em vista que são instituições que refletem as mudanças na 
cultura política do período citado, o objetivo aqui é construir uma relação 
entre Brasil e Portugal que verifique as mudanças institucionais ocorridas 
em razão da difusão de novas ideias. 

Da desagregação do mundo medieval à construção da modernidade, o 
continente europeu passou por uma série de transformações que alteraram as 
expectativas da sociedade em relação ao futuro. Com o fim do predomínio 
da religião sobre todos os aspectos do social, típico do medievo, o político e 
o econômico tornaram-se paulatinamente forças autônomas, modificando 
o funcionamento das estruturas administrativas existentes.

O crescimento urbano, a expansão marítima e as posteriores inovações 
tecnológicas são algumas das transformações que acarretaram mudanças no 
entendimento do passado, assim como na forma de se esperar o futuro.1 Como 
exemplo, a concepção de que o futuro pode ser melhor do que o presente e 
o passado: o que simplifica a ideia de progresso; é datada do século XVIII. 
Dessa forma, a profunda evolução mental vivenciada no período modificou 
a relação do homem com o tempo histórico, colocando-o como agente de 
mudanças às quais a sociedade necessitava para encaminhar-se rumo ao 
progresso. A razão, a ciência e o ideal de utilidade são alguns dos valores do 
período imbuídos na teleologia dos homens da “idade das luzes”.2

A difusão de novos conceitos e ideias colocou em crise as práticas ab-
solutistas vigentes, em que o rei possuía amplas faculdades sobre os súditos. 
Em antítese, as novas concepções de poder político colocavam em questiona-
mento o princípio da autoridade do monarca, ao evidenciar a liberdade como 
princípio base. Entre os diversos teóricos iluministas que atuaram desde 

1 Koselleck, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos conceitos. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 2009. 

2 Em alusão ao iluminismo.

.1.

Portugal e o início do Sistema de Contas
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finais do século XVII, John Locke propôs que a limitação da soberania do 
governante representava a defesa das liberdades individuais.3

Apesar da antiguidade de circulação dessas propostas políticas, elas 
somente ganharam plena difusão no século XIX. O amadurecimento dessas 
novas visões de mundo permitiu que o princípio de liberdade se alargasse, 
adquirindo um caráter social. Em texto extraído do Diário do Governo 
(Portugal), em 7 de agosto de 1821, percebe-se a abrangência desse conceito:

A liberdade consiste, pois, para cada cidadão, no direito que ele tem para 
não estar sujeito senão às leis; A liberdade consiste, para cada um, no 
direito que ele tem de manifestar sua opinião (...) consiste também no 
direito que cada indivíduo tem para influir na administração do governo.4 

{ 1.2 }

O início: a Casa dos Contos

Portugal foi um dos primeiros reinos europeus a unificar-se e, sendo assim, 
suas instituições passaram por prematuras modificações que auxiliaram nesse 
processo. Desde o século XIII, Portugal possuía um sistema de contabiliza-
ção de seus recursos que, embora elementar, foi o início de uma preocupação 
mais apurada com a destinação dos gastos públicos. D. Dinis (1279 - 1325) en-
cabeçou a organização financeira do reino, com D. Fernando, foram criados 
os vedores da fazenda. Instituídos em 1370, os vedores da fazenda zelavam 
pelo patrimônio régio por meio da fiscalização das contas públicas, estando 
divididos em Contos de Lisboa, que se ocupavam das despesas dos almoxa-
rifados do reino, e os Contos d’El Rei, que fiscalizavam somente os gastos e 

3 Vargues, Isabel Nobre; Ribeiro, Maria Manuela Tavares. Ideologias e práticas po-

líticas. In: Mattoso, José. (org.) História de Portugal: o liberalismo. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1997. p.184. 

4 Diário do Governo, 1821 apud Vargues, 1997, p.185-186.
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receitas da Coroa.5

No reinado de D. João I (1385 - 1433), foi criada a primeira instituição 
com fins de regulação orçamentária, a Casa de Contos. O primeiro Regi-
mento dos Contos, datado de 1389, foi uma tentativa de regular os gastos da 
burocracia incipiente. A forma de apresentação dos registros de receitas e 
despesas utilizava, desde o século XII, o sistema de partidas simples. Apesar 
do alto nível de detalhamento, esse sistema apresentava registros simples e 
cronológicos do movimento das receitas e despesas, sendo que muitas vezes 
os registros públicos misturavam-se com as contas do monarca.

O sistema de partidas simples é considerado uma forma de registro 
rudimentar pela contabilidade, em oposição ao sistema de partidas dobradas, 
utilizado pelos comerciantes italianos desde o século XIII, no entanto, Por-
tugal prosseguiu com os registros contábeis simples até o século XVIII.6 Esse 
sistema consistia em uma escrituração livre, sem seguir métodos específicos, 
em que era registrada de forma “unilateral” somente a causa ou o efeito do 
fato patrimonial (o débito ou o crédito). Entretanto, o uso do sistema simples 
corresponde às necessidades contabilísticas portuguesas daquele momento.

A centralização e o julgamento das contas públicas foram iniciados na 
Casa dos Contos a partir do século XII. Suas funções principais centravam-se 
tanto no controle das contas, quanto em funções de cunho financeiro e con-
tabilístico. Utilizava-se o sistema de partidas simples, registrando cronolo-
gicamente o movimento dos valores, já no século XV, passou a ser utilizado 
um livro para o registro das receitas e outro para as despesas.

Com o reinado de D. Manuel, houve uma renovação na regulação das 
atividades do Conselho da Fazenda e da Casa de Contos, por meio do Regi-
mento e Ordenação da Fazenda de 1516. Dessa forma, operou-se no século XVI 
um conjunto de reformas administrativas que passaram a distinguir funções 

5 Tribunal de Contas de Portugal. Evolução histórica do Tribunal de Contas. Dis-

ponível em: <http://www.tcontas.pt/pt/apresenta/historia.shtm>. Acesso em 20 dez. 2012.

6 Lira, Miguel Carvalho. Caracterização da evolução em Portugal: do século XII a 

meados do século XVIII. Sociedade, Contabilidade e Gestão, Rio de Janeiro, v. 5, n. 

2, p.52-68. jul./dez., 2010. Disponível em: <http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/

index.php/ufrj/article/viewFile/923/882>. Acesso em 29 out. 2014.
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jurídicas das financeiras, delimitando muitas das jurisdições institucionais.7

A aplicabilidade prática dessas ordenações foi atribuir algumas regras 
de escrituração, até então inexistentes, muito embora o registro seguisse de 
forma bastante simplificada. Os registros dos movimentos financeiros eram 
anuais e realizados de forma cronológica, com o detalhamento necessário 
para o apuramento dos fatos patrimoniais, uma vez que eram feitos em uma 
conta só, sem contrapartida. Devido a esse método de inserção, o estado 
das contas era conhecido no final do livro somente após soma das parcelas e 
apuramento do saldo. Tal saldo era deferido pela diferença entre o total das 
receitas e despesas e o objetivo de muitos desses registros estava limitado ao 
controle do patrimônio — por esse motivo, a forma de registro rudimentar 
era coerente com as demandas locais.

Por meio das ordenações afonsinas, com D. Afonso V, foram fixadas 
as atribuições do sistema de vedorias, complementando a instituição dos 
vedores da fazenda. Os “regimentos e ordenações da Fazenda d’El Rei” esta-
beleceram três vedorias: Reino, África e Contos, e Índias. Cada repartição 
era responsável por três áreas: administração e fazenda (recolhimento de 
rendas, inspeção e fiscalização das contas, entre outras), jurisdição voluntária 
(arrendamentos) e jurisdição contenciosa (apreciação de sentenças, erros de 
ofício, entre outros).

Como parte dessa lógica administrativa, a Casa de Contos8 se articulava 
com as vedorias e estava encarregada da contabilidade das contas e tombos, 
formando o principal organismo do controle tributário. Um contador-mor 
era responsável pelo registro de rendimentos, receitas e despesas da coroa, 
sendo auxiliado por três contadores e um provedor, dedicado às despesas do 
rei. Durante a vigência de D. Sebastião em 1560, houve uma modificação no 
sistema operante na Casa de Contos, unificando os contos de Lisboa com as 
demais contadorias e reduzindo as instâncias para Contos do Reino e Casa.

7 Magalhães, Joaquim Romero. As estruturas políticas de unificação. In: Mattoso, 

José. História de Portugal: no Alvorecer da Modernidade (1480-1620). v. 3. Lisboa: Edi-

torial Estampa, 1993. p.80.

8 Organizada conforme esquema da página 16. Fonte: Magalhães, op. cit., p.82.
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Contos do reino e casa ~ 1560

Contadoria
de Lisboa

Contador-Mor

A Casa dos Contos ~ 1519

Contador Contador Provedor Contador

Contos
de GOA

Contos da
casa Del-Rei

Contadoria
das Comarcas

Almoxarifados

Visando aumentar a eficiência dos mecanismos de controle das despesas, a 
reforma filipina de 1591 substituiu o sistema de vedorias pela criação do Con-
selho da Fazenda9, unificando as instâncias da Casa de Contos. Os Contos 
do Reino e Casa passaram a abranger toda a contabilidade pública, incluindo 
as possessões portuguesas fora da Península Ibérica. As três vedorias foram 
extintas e as funções centralizadas em um único tribunal. O controle da ar-
recadação de impostos e das despesas da Coroa foi, portanto, unificado no 
Conselho da Fazenda, que também era responsável por autorizar as naus que 
partissem para as colônias. Encontravam-se sob a jurisdição do Conselho da 
Fazenda a Casa dos Contos, a Casa da Moeda, a Casa das Índias e as alfânde-
gas, sendo que a estrutura orgânica era formada por um tribunal seguido de 
quatro repartições administrativas: Reino, incluindo alfândegas e arsenais; 
Índia, Mina, São Tomé, Cabo Verde e Brasil, incluindo a Casa das Índias; 
África, Terças e a Casa dos Contos; e Mestrado das ordens militares e ilhas 
atlânticas de Açores e Madeira.10

9 Organizado conforme esquema da página 17. Fonte: Magalhães, op. cit., p.83.

10 Subtil, José. Governo e administração. In: Mattoso, José. História de Portugal: o 

antigo regime. v. 4. Lisboa: Editorial Estampa. 1998. p.154. 
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O Conselho da Fazend� ~ 1591

Presidente

Conselho e Tribunal

Repartições
Administrativas

P
M
M

E, A, J

E, A, J

E, A, J

E, A, J

CL
CL
CE
CE

CL

Reino
Alfândega

Arsenais

Casa da Índia

Casa dos Contos

Índia, Mina, Guiné,
Brasil, S. Tomé
e Cabo Verde

Mestrado das
ordens Militares
e Açores/Madeira

Conquistas de
África e Terças

Conselheiro LetradoConselheiro Letrado

CE Conselheiro de “Capa e Espada”Conselheiro de “Capa e Espada”

E EscrivãoEscrivão

A Ajudante de EscrivãoAjudante de Escrivão

M Moço de RecadosMoço de Recados

P PorteiroPorteiro

J JuizJuiz

LegendaLegenda
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Uma vez que toda a contabilidade do Reino encontrava-se unificada 
no Conselho, incluindo as ilhas atlânticas, o Brasil e as demais possessões na 
África e no Oriente, pode-se inferir que o processo de expansão dos domí-
nios ultramarinos por Portugal contribuiu com o aumento da preocupação 
sobre a contabilidade pública, de modo a aferir os gastos do além-mar e 
evitando desperdícios.

Reis e Dinastias de Portugal e sua relação com as reformas contábeis (séculos xiii ao xvii).

Dinastia Rei Período Principal Marco

Dinastia Borgonha

D. Dinis I 1279 – 1325 Início da organização financeira

D. Fernando I 1367 – 1383 Criação dos Vedores 
da Fazenda (1370)

Dinastia de Avis

D. João I 1385 – 1433 Criação da Casa dos Contos 
(1º regimento — 1389)

D. Manuel I 1495 – 1521 Regimento da Ordem 
da Fazenda (1516)

D. Afonso V 1477 – 1481 Ordenações Afonsinas; 
Criação dos Vedores da Fazenda

Dinastia Filipina 
(Casa de Haburgo)

D. Felipe I 1581 – 1598
Contexto da União Ibérica com 
a Espanha; Reformas Filipinas;  
Criação do Conselho 
da Fazenda (1591)

D. Felipe II 1598 – 1691
Regimento de 1627: Centralizou 
a Casa dos Contos e Reino 
(Reino Ultramar juntos)



17Capítulo i  ‡ 17

{ 1.3 }

Casa dos Contos no Brasil

No Brasil, as Casas de Contos não tiveram grande importância dada à datação 
longínqua, correspondendo a um período de escasso controle das finanças 
dessa colônia. No entanto, o vocábulo aparece em registros mais contempo-
râneos e a breve explicação a seguir busca evitar possíveis anacronismos na 
relação entre essa antiga instituição portuguesa com a organização das contas 
na colônia do Brasil. O esparso controle das contas das colônias por Portugal 
modificou-se, principalmente, com a descoberta do ouro no Brasil e, poste-
riormente, com as reformas administrativas do século XVIII, que visavam 
estruturar os mecanismos de controle fiscal — o que será abordado adiante.

A Casa dos Contos portuguesa foi extinta definitivamente em 1761, no 
ano de criação do Erário Régio, no entanto, verifica-se o uso da denominação 
Casa dos Contos, por equívoco, ao prédio da Fazenda Real de Ouro Preto, 
na capitania de Minas Gerais. Ao costume de utilizar nomenclatura antiga, 
tornou-se comum chamar a Fazenda Real de edifício Casa dos Contos — 
ainda que essa denominação seja datada do século XVIII, momento em que 
as Casas dos Contos já haviam sido abolidas e substituídas pelas Contadorias 
das Juntas da Real Fazenda, vinculadas ao Real Erário.

Também são mencionadas Casas dos Contos em outras localidades 
dos Brasil, embora em períodos anteriores. Porto Seguro, Santos, Salvador 
tiveram Casas dos Contos no século XVI, enquanto a do Recife inseria-se na 
alfândega e datava do século XVIII e a do Rio de Janeiro do século XVII, 
mas extinta somente em 1808.

A evolução do sistema contábil português a partir do século XVIII 
será objeto dos capítulos seguintes, em que serão analisadas algumas das 
transformações nas estruturas de pensamento da chamada modernidade que 
modificaram paulatinamente a mentalidade medieval, enraizada nas insti-
tuições acima citadas. As novas instituições do século XVIII apresentavam 
modificações importantes para a organização das contas no Império portu-
guês, respondendo às complexas demandas contidas na gestão dos domínios 
do Ultramar, como Brasil, e as muitas possessões em zonas da África e Ásia. 
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{ 2.1 } 

Iluminismo: O Erário Régio e o Marquês de Pombal

Novos movimentos de ideias como o iluminismo e o liberalismo, difundidos 
desde o final do século XVII, questionavam o exclusivismo do poder polí-
tico nas mãos dos monarcas europeus e identificavam o cidadão como um 
elemento importante do corpus social. O homem e seu saber científico adqui-
riram importância em detrimento do conhecimento religioso que, até então, 
centravam o rei como único membro capacitado a exercer o poder político.

No campo econômico, as ideias mercantilistas em circulação estimula-
vam a acumulação de riquezas pelos nascentes Estados, que desbravavam os 
oceanos em busca de metais preciosos e outros recursos para comercialização. 
Em meio a esse contexto, o rei de Portugal cercou-se de ministros que se 
ocupavam de assuntos distintos, e um deles, o Conde de Oeiras, posterior-
mente conhecido como Marquês de Pombal, logo se sobrepôs aos demais e 
procurou aplicar o mercantilismo em seu país. Recém-chegado da Inglaterra 
para Lisboa, onde o liberalismo e o mercantilismo encontravam-se bem apli-
cados, Pombal procurou organizar a contabilidade portuguesa com a criação 
do Erário Régio e estimular o comércio e o estudo de métodos de inserção 
mais eficazes, como o sistema de partidas dobradas.

Portanto, um estudo das ideias em circulação a partir do século XVII 
alia-se ao objetivo de compreender o estatuto da modernidade. Percebem-se, 
assim, as modificações na regulação do comércio e na arrecadação de im-
postos, sobretudo no Brasil, principal entreposto comercial de Portugal e, 
especialmente, após a descoberta e exploração do ouro nas Minas Gerais.

{ 2.2 }

O Iluminismo e o Liberalismo

A Revolução Francesa em 1789 foi um dos marcos de mudança na moderni-
dade: a eclosão de novos ideais, manifestados com a derrocada da expressiva 
monarquia absolutista francesa. A Revolução tornou-se um ponto de inflexão 
do antigo regime para o moderno. Além das mudanças no campo das ideias, 
expressos no lema de “igualdade, liberdade e fraternidade”, a sociedade do século 
XVIII assistiu à transformação tecnológica da Revolução Industrial acelerando 
o ritmo das atividades humanas e alterando a relação do homem com o tempo.

.2.

Novas estruturas para o sistema 
contábil e Fiscal em Portugal
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Um conceito inovador — o de progresso — sintetizava o novo enten-
dimento do tempo, bem como o da sua dimensão histórica. Tal conceito 
possuía o sentido de acelerar o tempo histórico, aproximando o presente de 
um futuro melhor e, por consequência, distanciando o futuro do passado; um 
jogo de temporalidades que tem seu ineditismo no século XVIII, momento 
em que as transformações na sociedade foram os elementos que permitiram 
a formação desse conceito, até então inexistente.11

A concepção cada vez mais dominante era a de uma sociedade que se 
modificava no ritmo das mudanças científicas, caminhando, assim, para o 
progresso. A dinamização da vida prática distanciou o passado do futuro, por 
meio da teleologia de um progresso constante, e a crença no saber científico 
substituiu, paulatinamente, a ideia de providência divina e escatológica12 pelo 
pensamento científico e racional. Portanto, o futuro desse progresso se ca-
racterizaria pela aceleração que se colocava à frente do caráter desconhecido.

Na ótica do Estado, o principal valor surgido no século XVIII era o 
estabelecimento do estatuto do cidadão, emancipado do absolutismo e da 
Igreja. Em finais do século XVII, irrompia a primeira expressão teórica do 
liberalismo na Inglaterra por John Locke. A liberdade e a tolerância religiosa 
eram defendidas como os novos valores da época moderna e, no campo da po-
lítica, o Estado deveria assegurar direitos aos cidadãos, responsabilizando-se 
para com eles. Outros importantes nomes na difusão do liberalismo foram 
Montesquieu e Rousseau, que contribuíram para a divulgação das novas 
concepções de Estado e de sua relação com os súditos, operando no processo 
de transição das monarquias absolutistas para o Estado de direito.

Essas representações intelectuais convergiam no entendimento do do-
mínio da razão sobre o ponto de vista teocêntrico que prevalecia desde a era 
medieval. Desse modo, o antropocentrismo colocava o homem como o “cen-
tro”, capaz de buscar respostas para suas próprias questões por meio da ciência 
e da educação — que antes eram justificadas somente pela religião dominante.

Como síntese, o século XVIII foi identificado como o século das lu-
zes, fruto do iluminismo que “iluminava” a razão por meio do intelecto, em 

11 Koselleck, op. cit.

12 Termo teológico e filosófico que trata dos últimos eventos na história do mundo; 

referente ao destino final da humanidade.
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contraste com a metáfora da “escuridão” medieval — construída no período 
para relacionar a escassez de conhecimento científico do teocentrismo. O 
estabelecimento dessas perspectivas e visões de mundo, a exemplo das mu-
danças conceituais que culminaram com a possibilidade de separação do 
antigo e passado pelo presente e moderno, engendrou um antagonismo entre 
duas épocas. O iluminismo, principalmente após a Revolução Francesa, veio 
romper com a ideia escatológica da providência divina colocando o indivíduo 
como um ser relevante e que determinava seu futuro, destacando a ciência 
como detentora e promotora dos saberes.13

{ 2.3 }

O Marquês de Pombal 

O entendimento profundo de determinada ordem jurídica só é possível na 
medida em que a situamos dentro do contexto de produção e reprodução. 
Desse modo, quando se busca compreender os estatutos legais que regiam o 
reino português em fins do século XVIII e início do XIX, é necessário ter em 
mente o tipo de construção sócio-política que lhes dava sustentação e signifi-
cado: o absolutismo. O que caracteriza, fundamentalmente, o absolutismo é 
a premissa de que o poder do rei não pode ser submetido a limitação alguma, 
já que dele emana todo o poder. Todo o suporte jurídico que foi criado em 
Portugal, a partir do século XIV, aponta para um fortalecimento do poder 
real e da centralização monárquica. 

Se é imprescindível relacionar o presente objeto de análise — docu-
mentos oficiais da segunda metade do século XVIII — com as raízes mais 
longínquas a que se vinculam, por outro lado trata-se aqui de uma documen-
tação que ilustra um momento de inflexão na história do império português. 
É o tempo de Pombal, “super” ministro de D. José I, que buscava aliar os 

13 Mello, Vico Denis S. de; Donato, Manuella Riane A. O pensamento iluminista e o 

desencantamento do mundo: modernidade e a Revolução Francesa como marco paradig-

mático. Revista Crítica Histórica, Alagoas, v. 4, n. 2, p.248-264. dez./2011. Disponível 

em: <http://www.revista.ufal.br/criticahistorica/attachments/article/118/O%20Pensamen-

to%20Iluminista%20e%20o%20Desencantamento%20do%20Mundo.pdf>. Acesso em 

29 out. 2014.
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“novos” e importados princípios liberais, ilustrados, com as velhas e, de certa 
forma, decadentes pretensões mercantil-absolutistas.

A aparente contradição entre essas duas formas de procedimento po-
lítico-administrativo pode ser redimida quando se olha retrospectivamente 
para a burocracia administrativa de Portugal, sobretudo a partir da época 
colonial. Isso porque, ainda que a sociedade portuguesa do século XVIII 
fosse considerada sob muitos aspectos atrasada, existia um largo aparato 
jurídico que se foi renovando, sempre no sentido de satisfazer as aspirações 
de racionalização. Se Pombal realmente introduziu novas formas adminis-
trativas, sobretudo no que diz respeito aos métodos de fiscalização, não se 
pode pensar que ele tenha revolucionado por completo a máquina estatal 
quando, pelo contrário, em muitos momentos se utiliza e mesmo se reforça 
as estruturas já existentes.

Perceber o pano de fundo em que se produz a administração portugue-
sa como um todo é indispensável para entender o funcionamento da gestão 
colonial. A discussão historiográfica clássica no Brasil aponta para duas per-
cepções diferentes da administração colonial e sua efetividade no país. Sem 
o objetivo de aprofundar a discussão, deve-se pelo menos mencioná-las: a pri-
meira, formulada com clareza por Caio Prado Jr., vê a administração colonial 
expressa nos regulamentos como confusa e hermética; a outra, demonstrada 
por Raimundo Faoro, enxerga uma burocracia meticulosa e organizada em 
que o Estado planejou com esmero toda a obra colonial e, cujo planejamento, 
a maior parte das vezes, se traduziu na realidade.

 Seja como for, o que nos interessa é uma parte da administração co-
lonial, aquela que se refere à Fazenda num certo momento histórico, fins do 
século XVIII e início do XIX. Ou seja: buscar-se-á caracterizar, de acordo 
com a documentação, o funcionamento (ou parte dele) da administração 
fazendária — que diz respeito à fiscalização e arrecadação de impostos, bem 
como à gestão financeira do Estado — no tempo em que Pombal leva a cabo 
as reformas.

De acordo com a descrição de Pombal feita pelo historiador Francisco 
Calazans, suas políticas configuravam: 

Um mercantilismo tipo clássico, tardio, mas ajustado à defasagem da socie-
dade lusa, adequado ao absolutismo que dele se serve de instrumento para a 
aceleração de mudanças. Insere-se então uma problemática mais profunda: 
a transição do feudalismo ao capitalismo. Ilustração em uma sociedade 
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periférica, longamente fechada sobre si mesma no qual o movimento ilus-
trado foi fatalmente uma coisa vinda de fora, do “estrangeiro”. Encontro, 
teoricamente inexplicável, de dois fenômenos que deveriam em princípio 
repelir-se um ao outro: o mercantilismo e a Ilustração. Entretanto, ali 
estavam eles, juntos, articulados durante todo o período pombalino.14

O trecho acima se refere ao atraso mercantil de Portugal em relação à orga-
nização comercial, inclusive nas colônias Atlânticas. Apesar de pioneiro na 
expansão ultramarina, esse país utilizava sistemas de organização financeira 
precários para a época, como o sistema de partida simples para os registros 
das operações contábeis. A desorganização na corte de D. João V também 
era provocada pela queda nos rendimentos do Brasil, que apesar da explo-
ração do ouro, tinha uma arrecadação ineficaz e que, aliada ao declínio na 
exploração no ouro durante o século XVIII, refletiu na desestabilização 
financeira da metrópole. 

As práticas mercantilistas de acumulação de capital centravam o Estado 
como agente captador dos recursos, fato que distava da corrente iluminista 
ou ilustrada, cercadas pelas tendências liberais de separação do Estado da 
economia. No entanto, essa ambiguidade de discursos foi a tônica da econo-
mia portuguesa durante o período pombalino. As utilizações de ideias que 
eram em princípio incompatíveis mostram-se arraigadas e inter-relacionadas 
no tocante ao caso português. A influência inglesa no pensamento político 
de Pombal foi o elemento “vindo do estrangeiro”, conforme a assertiva de 
Francisco Falcon, que esteve presente na transição do feudalismo para um 
regime moderno, articulado pelas medidas econômicas tanto mercantilistas 
quanto ilustradas de Pombal.

14 Falcon, Francisco Calazans. A época pombalina. São Paulo: Ática, 1982.



23Capítulo 2  ‡

{ 2.3.1 }

Breve biografia: de Carvalho e Mello a 
Conde de Oeiras e Marquês de Pombal

O futuro Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mello, ocupou 
seu primeiro cargo público ao ser enviado para a corte de Londres em que 
permaneceu por seis anos e aproveitou para estudar a legislação do país, muito 
embora, não tenha aprendido bem o idioma. Sua intenção era a de utilizar a 
experiência no estrangeiro para voltar-se posteriormente à atuação política 
em Lisboa. Após a temporada londrina, foi enviado a missões diplomáticas 
em Viena, não conseguindo mediar o conflito entre a Áustria e a Igreja Ca-
tólica, além de se envolver em atritos com o representante português em 
Roma. Quando retornou, não obteve qualquer benefício pelos serviços e foi 
conhecido como um funcionário “problemático e litigioso”. 

Com a morte de D. João, D. José, o novo monarca, optou por cercar-se 
de novos funcionários. Logo, Carvalho e Mello figurou entre os escolhidos 
por suas missões diplomáticas e, principalmente, por seu casamento com 
uma aristocrata austríaca — que possuía a mesma nacionalidade da rainha de 
Portugal e já fazia parte da corte portuguesa. Carvalho e Mello assumiu uma 
das pastas e, paulatinamente, acercou-se das demais atuando na elaboração 
de muitos decretos, principalmente os relativos aos assuntos ultramarinos. 

Numa análise de sua atuação política como ministro de D. José, o 
Marquês de Pombal é descrito por muitos historiadores como um déspota 
esclarecido (esse último adjetivo é devido às características iluministas) ou 
até mesmo um ditador, devido a sua atuação praticamente irrestrita na esfera 
política, mesmo com a presença do rei, além de sua perseguição aos opositores 
políticos. Um déspota esclarecido, que combinava absolutismo com a filosofia 
das luzes e que governou de maneira ditatorial, procurando racionalizar a 
administração lusitana. Pombal concentrou suas medidas econômicas nos 
domínios Ultramarinos ao afirmar que as colônias serviam “com o preciso 
objeto da utilidade da metrópole a que eram pertencentes”, o que indicava 
sua relação com o pensamento mercantilista, em que a utilização das colônias 
para a acumulação de riquezas era uma das prerrogativas fundamentais.15

15 Holanda, Sergio Buarque (dir.). A época colonial: administração, economia, socieda-

de. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. (História geral da civilização brasileira, t. 1, v. 2).
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Por motivos de doenças, crimes possivelmente forjados e falecimentos 
dos demais ministros, Pombal tornou-se o único ministro do governo de D. 
José, já na década de 1750. Em 1755, um grande terremoto abalou Lisboa e 
destruiu a sede da Casa dos Contos, além de outros edifícios públicos. Nessas 
circunstâncias, Pombal assumiu o objetivo de recuperar a cidade das instabi-
lidades administrativas que a abalavam. O ministro exerceu seu poder como 
um ditador, reprimindo a oposição dos políticos e da população, que faziam 
rebeliões quando não acordavam com suas imposições. Pombal costumava 
alegar a defesa absoluta do poder do rei e do Estado, punindo com demasia-
do rigor crimes “contra o rei” e de “desobediência da vontade do rei ou das 
leis”, o que consistia em um estilo político mais próximo ao absolutismo ou 
à mentalidade medieval do que ao liberalismo da modernidade.

Mesclando elementos de continuidade com outros de ruptura, verifica-se 
importante modificação implementada por Pombal na área contábil: os méto-
dos foram atualizados e os registros receberam as “luzes” da ciência, seguindo 
a tendência iluminista. 

Como tentativa de dirimir o caos na gestão das finanças portuguesas, o 
Marquês executou medidas centralizadoras, substituindo as antigas contado-
rias com jurisdições separadas, que tornavam impossível uma gestão completa 
e sistemática das contas públicas pelo Erário Régio. Também chamado de 
Tesouro Público, esse foi o organismo da administração lusa onde todas as 
receitas cobradas pelo Estado deveriam passar, quer no território do reino, 
quer nos seus domínios, e cuja cobrança e fiscalização estavam a cargo de 
quatro grandes tesourarias com competências territorialmente diferenciadas. 

Como parte das modificações introduzidas na área contábil pelo Mar-
quês, em 1755 foi instituída a Junta do Comércio com o objetivo de fomentar 
o comércio, em declínio desde o reinando de D. João. Para Pombal, o comér-
cio deveria funcionar como um instrumento para seus projetos de fomento 
econômico, o que reafirmava sua visão mercantilista de economia, relacio-
nando a acumulação de riquezas por meio das relações comerciais. Desse 
modo, políticas de proteção aos grandes comerciantes foram consideradas 
vitais para movimentar a economia portuguesa, dando ênfase, sobretudo, 
ao comércio ultramarino e demonstrando pouco interesse pelo incentivo ao 
comércio interno.16

16  Saraiva, José Hermano. História de Portugal. Lisboa: Europa América, 2011. 
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{ 2.4 }

Análise de documentação na gestão pombalina

A partir de análise da documentação a respeito da política de administração 
da Fazenda por Pombal — vista por intermédio das fontes CC1207 do Ar-
quivo Público Mineiro e MS 099 da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
—, depreende-se que o Marquês de Pombal empreendeu, a partir da sua 
nomeação em 1750, uma clara tentativa de simplificação, racionalização e 
centralização das contas públicas, de modo a tornar a fiscalização e o trân-
sito dos rendimentos reais mais efetivos. O cenário de crise econômica por 
que passava Portugal, somado à ineficiência dos mecanismos de arrecadação 
estatal, são os fatores que justificavam e faziam necessárias as políticas do 
Marquês. Dentre suas “obras”, deve-se destacar a criação do Erário Régio. 
Centralizando as contas do reino, o Erário tinha como seus principais “bra-
ços” as Contadorias Gerais, quatro divididas por áreas de atuação no reino.

Acerca do papel das Contadorias, a fonte MS 99 — composta de livros 
de registro da Contadoria Geral do Rio de Janeiro — mostra, no livro de in-
formações da capitania de Minas Gerais17 e no que contém informações das 
Ilhas de Cabo Verde18, contratos diversos, documentos relativos a nomeações 
para cargos oficiais, bem como registros referentes a transações comerciais, 
cobranças de imposto e demais direitos “reais”. 

Com relação especificamente às informações que dizem respeito à ca-
pitania de Minas Gerais, tem-se que o documento é constituído, em sua tota-
lidade, por respostas da Contadoria Geral do Rio de Janeiro a requerimentos 
diversos oriundos da Capitania de Minas Gerais e feitos por particulares. Por 
vezes, não é possível depreender com precisão o objeto do requerimento já 
que as respostas, algumas lacônicas, nem sempre (re)descrevem a situação 
que enseja o pedido. As respostas são, na maioria dos casos, afirmativas no 
sentido de deferir as “súplicas”. Pequena parte dos “pedidos” é indeferida pela 
falta de comprovação e/ou fundamento. Em outras respostas, não se emite 

17 Biblioteca Nacional (Brasil). Informações da Capitania de Minas Gerais. Rio 

de Janeiro: Biblioteca Nacional, [s.d.]. p.1-64. cd-rom. (Fundo Erário Régio, MS 99).

18 Id., Informações e Representações das Ilhas de Cabo Verde. Rio de Janeiro: 

Biblioteca Nacional, [s.d.]. p.66-140. cd-rom. (Fundo Erário Régio, MS 99).
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parecer, pois o assunto do objeto não seria da alçada da Contadoria, por 
faltarem documentos que dessem validade ao requerimento. Nesse último 
caso, a Contadoria solicitava o envio da documentação ausente para poder 
fazer juízo. Os principais assuntos tratados nas respostas são:

 3 Referentes à Côngrua 3 respostas a requerimentos de eclesiásticos, 
quase todos feitos por padres, reclamando direito ao dízimo (Côngrua) da 
região em que atuavam. Os requerimentos são, com apenas uma exceção, 
deferidos, já que os requerentes, no julgamento da Contadoria, conseguiram 
provar o exercício nas localidades alegadas. Deve-se atentar que a Igreja 
estava submetida ao Estado em Portugal e, por isso, suas “questões” eram da 
alçada do governo. 
Exemplos: pgs. 14, 15, 26, 29, 32, 34, 35, 36, 48.

 3 Pedido de certidão 3 requerimentos que solicitam documentos à 
Contadoria. Em alguns casos os pedidos são deferidos sem mais expli-
cações, em outros são indeferidos por não terem, os requerentes, di-
reito a acessar os documentos. Por fim, existem situações em que a 
Contadoria informa que o documento pretendido não se encontra na re-
partição e, por vezes, indica o local para onde o pedido deveria se dirigir. 
Nos documentos pedidos, quando é possível aferir o assunto, verificam- 
se temas variados, tais como: registros de pagamento e nomeação de cargos.
Exemplos: pgs. 13, 16, 19, 33, 34.

 3 Solicitação de pagamento 3 esse tipo de requerimento representa a 
maioria das ocorrências. São casos em que os requerentes reclamam o pa-
gamento de proventos que lhes são supostamente devidos, ou de proventos 
que desejem receber. Esses pedidos dizem respeito, a maior parte das vezes, 
à remuneração salarial não paga, ainda que existam requerimentos em que o 
pedido se refere a dívidas não saldadas, questões relacionadas à aposentadoria 
e/ou herança, entre outros. Na grande maioria das vezes, os requerimentos 
são deferidos, em algumas poucas a determinação é para que se ouvissem 
outros órgãos que tinham relação com o pedido para que se pudesse fazer 
juízo adequado. Por fim, os casos de indeferimento (pequena parte) se dão 
por não terem, os suplicantes, comprovado o direito de recebimento. Assim 
como aqueles requerimentos relativos à Côngrua, estes dizem respeito a 
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questões pecuniárias, mas, diferentemente daqueles, não estão relacionados 
a direitos eclesiásticos.
Exemplos: pgs. 13, 14, 19, 23, 24, 28, 29, 47, 49.

Fica claro que, apesar de reunirem e julgarem causas referentes a todo 
tipo de registro que estivesse relacionado às contas públicas, as Contadorias, 
verdadeiros centros burocráticos do reino, tinham caráter deliberativo, mas 
não poderes políticos. Seu julgamento é, em tese, técnico — ainda que os 
critérios técnicos de então nem sempre coincidam com os critérios atuais.

Dentro da política de reorganização do comércio e dos registros das 
contas públicas, o ministro Pombal optou pelo centralismo administrativo 
como forma de melhor controlar os percursos das contas e sua destinação. 
Uma vez que uma das principais preocupações da política mercantilista era 
a manutenção de colônias para fins comerciais, as medidas econômicas no 
governo de D. José centraram-se em adaptações do regime comercial exis-
tente com a principal colônia portuguesa, o Brasil. Nesse sentido, o Conselho 
Ultramarino teve seus poderes diminuídos (em razão do centralismo pom-
balino) e o sistema de capitanias hereditárias foi extinto, com a absorção de 
suas funções pela Coroa. 

Pombal tentou controlar tudo, desde a mudança da sede do Governo 
Geral para o Rio de Janeiro em 1763, tendo em vista a proximidade das Minas, 
até a reforma no sistema financeiro, cujo ápice foi a criação do Real Erário, 
chefiado pelo próprio ministro. No Brasil, muitas medidas foram tomadas 
para melhorar a arrecadação dos impostos e, principalmente, dificultar o 
contrabando de ouro. Por conta da “obsessão com os descaminhos do ouro”, 
no ano de 1734 foi introduzido o imposto do “quinto” nas minas, em subs-
tituição ao imposto existente sobre cada escravo. A arrecadação do metal 
deveria render aos cofres régios cem arrobas anuais de ouro. 

Ainda como parte das ações de incremento comercial no Brasil, a cria-
ção das companhias de comércio foi incentivada na colônia, juntamente com 
a atividade agrícola. A fim de fortalecer o comércio, a Coroa passou a apoiar 
a formação de companhias monopolistas, como as Juntas de Comércio, que 
intervinham na administração pública para garantir o bom funcionamento 
das companhias gerais de comércio do reino e do Ultramar. Junta “pela qual 
combinamos os sistemas destes reinos com as máximas comuns a todas as nações da 
Europa se lhe fizessem as representações necessárias para facilitar os meios de conservar 
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e aumentar o nosso comércio” 19, de acordo com as palavras do próprio Pombal.
Com esse conjunto de medidas, a Coroa buscou controlar o comércio 

ultramarino na tentativa de garantir a acumulação mercantilista. Por meio 
da restauração das casas de fundição, por exemplo, a prestação de contas 
deixou de incidir sobre os moradores para recair nos cofres das comarcas, 
procurando assegurar a arrecadação dos recursos minerais e burocratizando 
o sistema. Dessa forma, infere-se que a maior preocupação da Coroa relativa 
à arrecadação de impostos, sobretudo os advindos da mineração, era de or-
dem econômica mercantilista e fisiocrata — preocupação com a exploração 
da riqueza física do país ou de suas colônias. Não obstante, o fomento ao co-
mércio e à indústria de manufaturas em Portugal também estavam inseridos 
no conjunto de medidas mercantilistas.20

Apesar de tais medidas, as cifras de comércio com a colônia não progre-
diram devido à depressão econômica de fins do século XVIII, o que abarcava 
a diminuição da produção do ouro e declínio dos preços do açúcar na década 
de 1770. Como desdobramento do controle mais rigoroso de Pombal, em um 
momento de queda na produção do ouro e nas divisas decorrentes da agro- 
exportação, surge a Inconfidência Mineira — causada em parte pelas ideias 
liberais em circulação, além da pressão da administração pombalina pela co-
brança dos quintos do ouro. A cobrança forçada desse imposto, a “derrama”, 
repercutiu na revolta da população entre 1788 e 1789, cujas consequências 
políticas chegaram a assumir discursos emancipadores.21

19 Marquês de Pombal apud Serrão, Joaquim Veríssimo. História de Portugal. 5. ed. 

Lisboa: Verbo, 1990. (História de Portugal de Veríssimo Serrão; 6).

20 Ibid.

21 Linhares, Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000.
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{ 3.1 }

A construção do Erário Régio 

Criado pelo Marquês de Pombal, o Erário Régio foi estabelecido em Portugal 
pelo Alvará de 22 de junho de 1761, que extinguiu a Casa dos Contos, datada 
do século XIII. Como mencionado anteriormente, a competência da Casa 
dos Contos era administrar a economia do reino, reunindo os documentos e 
contas relativas aos rendimentos e receitas da Coroa e às despesas públicas. 
Esse órgão era dividido em duas repartições: Contos de Lisboa, dedicada aos 
cuidados das contas do reino, e Contos d’El-Rei, encarregada das contas da 
Casa Real; ambas foram unificadas em 1560. 

Ainda no século XVI, essa instituição passou por um processo de mo-
dificação de suas instâncias administrativas, culminando na regulamentação 
dos “vedores da Fazenda”, responsáveis pelo controle de todas as contadorias, 
exceto a de Lisboa. Entre as principais funções dos vedores, estavam o trato 
da Mina e da Índia, as armadas, a superintendência da venda e despacho de 
mercadorias, a administração das rendas e direitos, a fiscalização dos livros 
de contratos, o provimento dos livros de contas e entregas, a manutenção da 
disciplina dos oficiais da Fazenda e obras dos paços reais e das fortalezas.

Durante o período em que Portugal esteve sujeito à dominação espa-
nhola, os vedores foram substituídos, em 1591, pelo Conselho da Fazenda, 
órgão dividido nas seguintes repartições: Reino; Índia, Brasil, Mina, Guiné, 
São Tomé e Cabo Verde; conquistas de África, também responsável pela Casa 
dos Contos e distribuição das terças; e ilhas de Açores e Madeira. A fim de 
centralizar a contabilidade do Reino e dos domínios ultramarinos, uma nova 
regulamentação da Casa dos Contos foi posta em vigor em 1627.22 

Após o terremoto que abalou Lisboa em 1755 e destruiu a sede da Casa 
dos Contos, bem como grande parte dos registros e arquivos, essa foi extinta 
e substituída por outra instituição — como parte das reformas adminis-
trativas empreendidas por Sebastião José de Carvalho e Mello. Buscava-se 
com as mudanças a recuperação da economia portuguesa, dispondo-se da 
centralização administrativa e da modernização do aparelho de Estado. 

22 Salgado, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil colonial. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p.37-41.

.3.

A organização fazendária em 
Portugal nos séculos XVIII e XIX
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Tendo em vista efetuar uma reforma na administração fazendária — 
cuja tônica era o aumento da preocupação com o funcionamento do sistema 
fiscal, procurando incrementar a atividade comercial e diminuir o contra-
bando e os desvios dos cofres públicos — foi instalado o Erário Régio. Essa 
instituição contábil marcou um ponto de inflexão do sistema de contabilidade 
português, em que as ideias iluministas, aliadas ao despotismo esclarecido, 
davam base a práticas mercantilistas no contexto português.

A instalação do Erário Régio, por meio Alvará de 22 de dezembro de 
1761, reforçou a centralização das finanças do reino e domínios do Ultramar, 
processo desenvolvido com a criação das Juntas da Fazenda nas capitanias 
dos domínios portugueses e subordinadas ao Erário. A importância atribuída 
às atividades de controle e vigilância dentro do sistema financeiro se relacio-
nava à eclosão de novos princípios administrativos, que tendiam a delinear 
um poder de Estado, e não mais da Coroa. Tais princípios demandavam um 
novo conjunto de práticas, técnicas e recursos,23 cuja inspiração iluminista, 
que ressaltava a razão e o conhecimento, fazia-se presente. 

Depreende-se que o alvará que criou o Erário determinou igualmente a 
concentração da arrecadação, antes difusa em diversos órgãos. Impôs-se uma 
fiscalização mais abrangente das repartições e implementaram-se instruções 
relativas aos procedimentos de arrecadação, realização de pagamentos e ba-
lanços — antes inexistentes, o que gerava uma fiscalização ineficaz pela falta 
de métodos e de padronização dos registros de entradas e saídas.

O método inaugurado como padrão, o das partidas dobradas, impunha 
uma descrição detalhada das receitas e despesas, em que os livros de contabi-
lidade deveriam registrar do lado esquerdo as entradas e, do direito, as saídas 
de dinheiro — o que possibilitava o acompanhamento do saldo a cada dia. 
O advento das escolas de comércio, também criadas por Pombal, auxiliaram 
na difusão e na homogeneização dos métodos e dos registros contabilísticos 
mais utilizados pelos grandes entrepostos comerciais, como os existentes na 
Inglaterra e na Itália. 

23 Subtil, op. cit., p.173.
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De acordo com o alvará de criação do Erário: 

O método da sobredita arrecadação seja o mercantil, e nele o da escritura 
dobrada, e atualmente seguida por todas as Nações polidas da Europa, 
com a mais breve, a mais clara e a mais concludente para se reger a admi-
nistração das grandes somas.24 

E sobre os contadores: 

(...) pessoas que tenham a indispensável ciência do calculo mercantil, que 
entenderão e pratiquem a arrumação dos Livros por partidas dobradas, e 
que sejam de fidelidade, que os fala dignos das importantes incumbências 
de que os carrego.25 

Ademais, iniciou-se a utilização de novos tipos de registros, como a 
folha de caixa (diários), os balancetes (livros mestres) e os movimentos de 
receita e despesa (livros auxiliares).26 

O exemplo ao lado27 se trata de um fragmento do Livro de Receitas 
e Despesas do ano de 1782, referente ao Rio Grande do Norte, proveniente 
dos registros do Erário Régio em Portugal. Pode-se perceber o emprego 
do sistema de partidas dobradas, uma vez que na página da esquerda foram 
computados os registros de entradas de pagamentos efetuados aos cofres, 
enquanto na página direita, as saídas, referentes aos gastos, pagamentos, 
dívidas. Ao lado das descrições dos itens, encontram-se os valores em réis, 
em que, ao final da página, disponibilizou-se o total referente àquele dia. 
Abaixo do ano foi inscrito o dia dos registros, no caso “Janeiro 5”. Pelo tipo 

24 Trecho do Alvará de 22 de dezembro de 1761.

25 Id.

26 Subtil, op. cit., p.173-174.

27 Biblioteca Nacional (Brasil). Livro de receita e despesa da Provedoria do Rio 
Grande do Norte de 1782. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, [s.d.]. p.345-346. cd-rom. 

(Fundo Erário Régio, MS 99).
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Fragmento do Livro de Receitas e Despesas da Capitania do Rio Grande do Norte, 1782.
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de escrita, que separa a entrada da saída, infere-se que esse é um exemplo de 
escrituração de Livro Razão, que correspondia à última etapa do processo 
de registro, após as anotações prévias no Livro Borrador e no Livro Diário. 
Nestes utilizavam-se metodologias mais simples e preparava-se o material 
para o registro no Livro Razão. 

Os registros eram efetuados nos dias em que houvesse necessidade. 
Ao fim do ano, as receitas e as despesas eram conferidas e era reconhecido 
o recebimento dos montantes descritos pelo almoxarife (que cuidava do 
Almoxarifado) da Fazenda Real da Capitania (no caso, a capitania do Rio 
Grande do Norte), descrevendo os valores pagos desde a capitania à Tesou-
raria Geral da Junta. De lá, os registros eram encaminhados ao Real Erário. 
O documento que aferia os montantes e comprovava o pagamento junto à 
Coroa, conforme exposto ao lado, era então assinado pelo escrivão, tesoureiro 
e almoxarife responsáveis.28 

Um extrato das receitas e despesas29 do referido ano também era inclu-
ído nos registros, ordenando por assuntos os tipos de entradas e saídas dos 
cofres efetuados no ano, a cargo do almoxarife. Exemplos desses assuntos 
eram as despesas militares (como pagamento de soldos), suprimentos em 
geral, animais, entre outros. Dívidas eclesiásticas também eram descritas, 
como o pagamento dos dízimos e demais gastos com o clero.30 

Em seu corpus administrativo, o Erário era dirigido por um inspetor- 
geral, também chamado de presidente, cargo ocupado pelo próprio Pombal 
até o ano de 1777. O Conde de Oeiras tomou posse em 11 de janeiro de 1762 
como Inspetor Geral do Tesouro. Abaixo dele estava o tesoureiro-mor ( José 
Francisco da Cruz) e o escrivão ( José Henriques de Sousa). Pombal tinha 
como competência expedir ordens sobre as despesas, além de promover a 
arrecadação das receitas dos tesoureiros e almoxarifes. Como inovação ao 
sistema anterior, recebia-se e pagava-se ao Erário, minimizando as chances de 

28 Id., Extrato de receitas e despesas da Provedoria do Rio Grande do Norte de 
1782. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, [s.d.]. p.403-404. cd-rom. (Fundo Erário Régio, 

MS 99).

29 Ibid., p.405-409.

30 Ibid., p.413-422.
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Extrato de Receita e Despesa da Capitania do Rio Grande do Norte, 1782.
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desvio. Antes, a Casa dos Contos somente confrontava as receitas e despesas 
pagas por cada agente do fisco.

Quatro contadores gerais se ocupavam das pastas relativas a cada uma 
das quatro contadorias, e três tesoureiros-gerais se ocupavam das receitas e 
despesas das tenças (pensão dada em remuneração a serviços prestados) e 
dos juros. Os contadores deveriam entregar ao inspetor dois balanços gerais 
relativos às contadorias em suas jurisdições. Esses balanços eram conferidos 
pelo tesoureiro-mor e pelo escrivão, e então, o inspetor-geral se encarregava 
de apresentar um termo a respeito desses balanços para apresentá-los ao rei. 
Dessa forma, apenas quatro pessoas tomavam partido da situação financeira 
do Reino.

As quatro contadorias se ocupavam das contas de diferentes regiões: a 
primeira se ocupava da Corte e da província de Estremadura; a segunda, do 
restante do reino e ilhas de Açores e Madeira; a terceira, das possessões na 
África, Maranhão e Bahia e a quarta, do Rio de Janeiro, África Ocidental e 
Ásia. Os contadores deveriam efetuar os registros de todas as despesas e entra-
das, além do que fosse proveniente dos produtos das provedorias, tesourarias, 
recebedorias e contratos dos territórios e governos. Essas contadorias possuí-
am a finalidade de gerir as rendas e as despesas das jurisdições que lhe corres-
pondiam, abarcando os domínios portugueses na África, América e na Ásia.

Três tesoureiros operavam o Erário: um se ocupava das receitas e despe-
sas, outro dos juros e o terceiro cuidava dos assuntos relativos às tenças com 
assentamento nos almoxarifados (também chamado de tesouraria) — cada 
um deles era auxiliado por um escrivão. Em cada tesouraria, ou almoxarifado 
para recebimento, existiam três listas, uma relativa aos ordenados relativos 
aos juros, outra de juros sobre as tenças, e outra apenas sobre as tenças em 
razão de sua antiguidade. Cada uma dessas listas referentes ao pagamento 
dos serviços prestados à Coroa era enviada ao tesoureiro geral para que esse 
efetuasse seu pagamento.31

Inicialmente, o Erário contava com trinta e três funcionários, número 
que subiu para duzentos e três em 1827, devido ao aumento da complexidade 

31 Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal (Portugal). Inventário 
do fundo geral do Erário Régio. Lisboa: Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Por-

tugal, 1977. p. XI. Disponível em: <http://www.tcontas.pt/pt/apresenta/arquivo_biblioteca/

instrumentos_pesquisa/Inventario_Adenda_Erario_Regio.pdf>. Acesso em 05 nov. 2014. 
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Erário Régi� ~ 1761

Escrivão do
Tesoureiro-mor

Tesouraria Geral dos
Salários, Juros e Terças

Contadoria Geral da Corte
e Província da Estremadura

Contadoria Geral das
Províncias do Reino e

Ilhas dos Açores e Madeira

Contadoria Geral da África
Ocidental, do Maranhão e Baía

Contadoria Geral do
Rio de Janeiro, África

Oriental e Ásia Portuguesa

4 Escrituários:
Diário; Razão;

Livros; Auxiliares

Livro de Receita e
despesa e Livro de Caixa

1 Contador Geral

4 Escrituários:
Diário; Razão;

Livros; Auxiliares
1 Contador Geral

4 Escrituários:
Diário; Razão;

Livros; Auxiliares
1 Contador Geral

4 Escrituários:
Diário; Razão;

Livros; Auxiliares
1 Contador Geral

Rei

Inspetor Geral

Tesoureiro-mor
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de operações e situações abarcadas. Como regra, todos aqueles envolvidos 
com o Erário deveriam frequentar a Aula de Comércio, a fim de apurar os 
conhecimentos referentes às formas de escrituração e buscar uma padroniza-
ção dos conhecimentos, seguindo o estilo centralista e iluminista de Pombal.

Aos sábados, o tesoureiro-mor recebia um resumo das entradas e saídas 
semanais das contadorias para apresentar ao rei, além dos balanços gerais 
apresentados semestralmente pelos contadores, efetuados juntamente ao 
tesoureiro e ao escrivão. Estes confrontavam os balanços com o montante 
existente no cofre, sempre na presença do inspetor-geral que aprovava as 
contas e as apresentava ao rei. 

Cada tesoureiro-mor possuía um livro rubricado pelo inspetor-geral em 
que eram registradas as entradas no cofre provenientes de qualquer modalida-
de de operação fiscal. Em cada uma das contadorias existia um Livro Diário 
para os registros e um Livro Mestre para as despesas referentes à repartição. 
Existiam também livros auxiliares para cada Casa de Arrecadação32 e para cada 
um dos contratos, rendas, entre outros, a fim de proporcionar o conhecimento 
rápido da conta líquida de crédito e débito no momento em que se chegasse 
ao tesouro. Outros livros auxiliares poderiam existir de acordo com necessi-
dades específicas de registros de operações financeiras em cada contadoria.33 

No âmbito da colônia, a administração fazendária passou, nessa época, 
a se concentrar nas Juntas Reais que foram criadas nas capitanias. Presididas 
pelo próprio governador, essas juntas concentravam toda a arrecadação e o 
registro contábil da fazenda, ainda que existissem órgãos a elas subordinados 
e/ou subsidiários. Exemplos desses órgãos subordinados eram as câmaras, 
que exerciam algumas modalidades de arrecadação e escrituração contábil 
no plano municipal; e as Intendências do Ouro, para onde se dirigiam os 
montantes relativos a esse gênero.

A ordem jurídica colonial era (ou deveria ser) espelho da ordem me-
tropolitana. A fonte CC1207 do Arquivo Público Mineiro, composta por 
três ordens do Marquês de Pombal endereçadas à Junta da Capitania de 
Minas Gerais, exemplifica com precisão vários aspectos, tanto da realidade 

32 Local onde se administrava e arrecadava os direitos de diversos produtos.

33 Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal (Portugal). Inventário 
do fundo geral do Erário Régio, op. cit., p.X-XIII.



39Capítulo 3  ‡ 39

administrativa colonial, quanto do caráter e das inovações metódicas da po-
lítica levada a cabo por Pombal — eminentemente centrada na sua própria 
pessoa. O fato de serem destinadas a uma capitania (Minas Gerais) com 
especial ascendência dentro do sistema colonial, por conta da atividade mi-
neradora, torna essas ordens ainda mais significativas.

Com relação à realidade colonial, os documentos reforçam a percepção 
de uma colônia incapaz de prestar contas com o rigor e ligeireza necessá-
rios, fosse pela má organização e administração pública, fosse pelas práticas 
antiquadas que vigoravam, como fica explícito na ordem de Pombal locali-
zada nas páginas 6v a 734 do documento anteriormente citado. A partir da 
análise da fonte, observou-se a exigência de que os rendimentos relativos 
aos “quintos” reais, bem como outras contribuições devidas à Fazenda Real 
(rendimentos que se destinavam diretamente à Corte, em Lisboa), fossem 
enviados com rapidez ao Rio de Janeiro para, de lá, serem transportados à 
Corte. Dispensou-se, inclusive, as excessivas formalidades praticadas “que 
nada concorrem à essência do objeto” (p.6v). Também foi observado que Pombal 
ordenou que os tributos fossem remetidos nas “oportunas ocasiões que sempre 
se oferecem com as remessas e comboios dos negociantes” (p.6v) diretamente às naus 
de guerra, que tinham a atribuição de transportá-los. Dessa maneira, se 
evitariam os dispendiosos gastos com o tempo que as naus ficavam paradas, 
além das perdas de monções. O então ministro ordenou, ainda, que as naus se 
demorassem apenas quinze dias no porto e que, para isso, a capitania sempre 
se antecipasse no envio dos referidos montantes, fossem eles particulares ou 
provenientes da Real Fazenda. A Junta tinha o dever de tornar pública a todos 
os negociantes esta ordem para que se prevenissem.

A ordenação é ilustrativa e exemplar. Exemplar no que demonstra as 
aspirações/intenções pombalinas de instituir um tipo de estrutura adminis-
trativa mais centralizada e simplificada — o que não quer dizer desburocra-
tizada. Pombal pensava em um modo de operação que abandonasse o lastro 
“medieval” ou, mais precisamente, que se desvinculasse de certas práticas 
formais — práticas, no caso, não especificadas — que, segundo considerava, 
seriam inócuas e dispensáveis.

O que justifica a ordem, por outro lado, são as aferições do Marquês 

34 Arquivo Público Mineiro (Brasil). Ordem do Marquês de Pombal. Belo Horizon-

te: Arquivo Público Mineiro, [s.d.]. p.6v-7. cd-rom. (Fundo Casa dos Contos, CC 1207). 
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sobre a demora em se enviar as remessas “devidas” à metrópole. Nesse sentido, 
o documento ilustra a situação de “frouxidão” administrativa na capitania 
de Minas Gerais (e, provavelmente, no restante da colônia) e revela o quão 
ineficazes tinham sido, até então, as tentativas de estabelecer um controle 
mais efetivo das contribuições. Além da mencionada “frouxidão” pode-se, 
talvez, sugerir certa insatisfação da colônia com os pagamentos volumosos 
que tinha obrigação de fazer.

Já a ordem que consta nas páginas 5v, 6, 6v35, além de indicar a disposição 
do reino em fiscalizar com afinco as contas públicas — exercendo, inclusive, 
o poder punitivo quando as recomendações não fossem satisfeitas — elucida 
uma parte do caminho que seguiam os bens arrecadados na colônia, bem como 
a função dos oficiais envolvidos nesse tipo de atividade. Nesta ordem, Pombal 
mandou reexaminar as contas dos tesoureiros da Câmara de Vila Rica, uma 
vez que, conforme relatado em carta do governador da capitania de 19/11/1770, 
verificou-se irregularidades na prestação de contas destes tesoureiros. 

As irregularidades foram apontadas quando, na conferência dos valores 
entregues com as certidões que qualificavam os valores, confrontaram-se os 
dados contidos no Livro das Licenças apresentado pelo escrivão da Câmara 
com o Livro da Receita da Contribuição, em posse do escrivão da Intendência 
da referida Vila. As certidões enviadas pelos tesoureiros não combinavam com 
as certidões do livro do escrivão da vila que lhes legitimavam. O oficial, se-
gundo relatado, percebendo o desencontro, fez conferência no dito Livro das 
Receitas e encontrou no ano de 1766 “adições mal-escrituradas”. Decidiu-se, 
então, não punir os tesoureiros pelas faltas, mas sim as Câmaras, já que estas 
não haviam fiscalizado de maneira adequada as contas dos tesoureiros, nem 
conferido as certidões com o livro de que elas provinham. O governador 
remeteu, pois, uma certidão “manifestando o alcance” que encontrara em cada 
ano e que ia cobrando, “com suavidade” “e sem figura de juízo”, dos juízes, vere-
adores e escrivão da Câmara. 

Pombal elogiou o governador pela punição às Câmaras, mas acres-
centou que essa punição deveria se estender aos tesoureiros e que, além do 
pagamento já ordenado, o escrivão da Câmara deveria ser castigado, “segundo 
a gravidade da culpa”. Tal castigo seria por conta de ter incorrido em falsida-
de — após vista a incongruência entre as certidões e o Livro da Receita. No 

35 Ibid., p.5v-6v.
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caso bens dos aludidos "culpados" não serem utilizados para o pagamento, 
dever-se-ia cobrar dos maristas36 que servissem nestes anos.

A ordem ilustra a disposição da política de Pombal em estabelecer uma 
rígida fiscalização da prestação de contas na colônia e, quando encontradas 
incorreções, mandar punir os responsáveis. Proferida em 1770, a ordem foi 
expedida, como fica claro, graças a não satisfação de uma designação anterior 
— não explicitada, mas sem dúvidas referente à prestação de contas — da 
Câmara de Vila Rica dos anos anteriores (não há especificação que diga a 
partir de qual ano se deveria examinar as contas). Ou seja, Pombal mandou 
que se prestassem contas de anos anteriores e, vendo irregularidades, que 
se pagassem os montantes não (ou mal) declarados. Sob um ponto de vista 
mais amplo, é possível enxergar que a política do Marquês, nesse período, era 
também “retroativa”, pois não só estabelecia os critérios e métodos a serem 
empregados, mas condenava e punia as faltas passadas.

É possível, além disso, proferir alguns apontamentos sobre a estrutura 
administrativa interna da colônia e o caminho que seguia a arrecadação e a 
prestação de contas.

Com relação à arrecadação e prestação de contas, é presumível vislum-
brar que o tesoureiro da câmara enviava os montantes arrecadados por este 
órgão, registrados anteriormente em livro pelo escrivão da câmara, para a Junta 
Real da Fazenda onde, por sua vez, o escrivão da intendência executava um 
novo registro, para então enviar à respectiva Contadoria Geral. Ao que parece, 
havia apenas um tesoureiro por câmara. Por isso, talvez, o fato da referência 
ao cargo, nesta fonte, ser no plural (tesoureiros) se deva aos vários anos a que 
esta prestação de contas se referia, já que a eleição para tal cargo era trienal.

Faz-se necessário, também, uma palavra acerca das câmaras municipais, 
por haver alusão a uma delas no documento, tanto quanto pela sua impor-
tância dentro do sistema colonial. As câmaras constituíam a base municipal 
do poder. Criadas a partir de 1532, possuíam amplas competências, atuando 
nas esferas administrativa, judiciária, fazendária e, até, policial. Contudo, seu 
campo de atuação fiscal era pequeno em relação a outros órgãos, reduzindo-se 
ao estabelecimento e arrecadação de certos impostos municipais, a maior 
parte deles consumida na própria manutenção das câmaras.

Além disso, a menção aos cargos de tesoureiro(s) da câmara, escrivão da 

36 Grupo religioso voltado ao ensino de crianças e jovens.
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câmara, escrivão da intendência, juízes e vereadores torna imprescindível uma 
descrição mais pormenorizada dos cargos para “clarear” o conteúdo da fonte:

 3 Tesoureiro(s) da câmara 3 o cargo de tesoureiro é presente em todas 
as estruturas da administração fazendária. Responsáveis pelo recebimento, 
algumas vezes pela arrecadação e, juntamente aos escrivães, pelo registro 
contábil das rendas do Estado, estes oficiais constituíam engrenagem fun-
damental para o correto funcionamento da máquina estatal. Desde a criação 
da primeira câmara em São Vicente, no ano de 1532, verifica-se a presença 
da figura do tesoureiro da câmara, ou do “concelho”, como se denominava. 
Suas atribuições pouco foram modificadas ao longo do período colonial e 
se caracterizavam, grosso modo, pelo recebimento, perante o escrivão da 
câmara, das rendas que se destinavam à câmara (certos tributos) e à execução 
das despesas designadas pelos vereadores. Eleito para mandato de três anos 
era, pois, o oficial que lidava com os valores em espécie, que executava tanto 
a arrecadação quanto o pagamento e a contração de dívidas.

 3 Escrivão da câmara 3 com funções bastante alargadas, o cargo de 
escrivão da câmara (ocupado por designação da câmara e não por eleição), 
ao contrário do de tesoureiro, teve durante o período colonial acréscimos 
substanciais em suas competências. Encarregados de reduzir por escrito o 
expediente da câmara, estes oficiais participavam, produzindo registro em 
forma de livros, inventários, contratos etc., de todas as esferas da administra-
ção. No que concerne à prestação de contas, são os escrivães os responsáveis 
por redigir livros anuais em que constem todas as despesas e receitas da 
câmara. São eles que, tendo a obrigação do registro, de certa forma exercem 
papel fiscalizador, já que para registrar, em tese, é preciso conferir a veraci-
dade do que é declarado.

 3 Escrivão da Fazenda 3 no caso do escrivão da intendência, as atribui-
ções do cargo se vinculam, majoritariamente, aos aspectos relacionados ao re-
gistro e à fiscalização das rendas reais, tendo inclusive, em alguns casos, de se 
deslocar para os locais em que ocorriam os pagamentos, arrecadações e demais 
entregas. Devia, desta forma, assistir o recebimento e registrar metodicamen-
te, em livros designados, as informações relativas às contribuições. Como os 
impostos reais pagos pela colônia passaram (na época de Pombal) a serem en-
viados, quase integralmente, às Juntas da Fazenda, estes oficiais eram respon-
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sáveis por concatenar e registrar praticamente todo o movimento contábil dos 
órgãos coloniais. Este cargo, que a princípio era designado pelo governador-
-geral e aprovado pelo rei, com o tempo se tornou cargo exercido por ofício. 

 3 Juízes 3 os juízes ordinários, vinculados às câmaras, eram a própria “en-
carnação da justiça” no plano municipal, responsáveis pelos julgamentos, mas 
também pela execução de penas e pela formulação de denúncias. Tratavam-se 
de autoridades com extenso poder. No âmbito financeiro, tinham alçada 
sobre a execução de sentenças que envolviam pagamentos pecuniários até 
certas quantias, tanto quanto sobre outros bens móveis. Tinham, também, 
na qualidade de autoridades máximas do município, juntamente aos verea-
dores, a obrigação de proceder à fiscalização da administração de contas das 
câmaras. Eram eleitos trienalmente.

 3 Vereadores 3 eles constituíam a elite política nos municípios. Suas 
funções incluíam o zelo, fiscalização, avaliação, enfim a administração, em 
sentido amplo, das vilas. Seria inútil enumerar detalhadamente todas as 
suas atribuições, já que essas são muitas e algumas bem específicas. Basta 
dizer que no tocante ao gerenciamento das contas, estas autoridades tinham 
precisas obrigações tanto executivas, no sentido de decidir sobre a aplicação 
dos recursos, quanto fiscalizadoras, já que ao seu cargo estava a inspeção das 
contas do procurador e tesoureiro da câmara.

Por fim, a ordem presente nas páginas 15v a 2237 traz, textualmente, o que 
parece ser a maior originalidade da política pombalina: os métodos de 
contabilidade e escrituração. Para atingir os objetivos de racionalização, 
controle e vigilância, Pombal, mais do que criar órgãos e cargos, introdu-
ziu formas de registro. O método de partidas dobradas — demonstrado 
no Livro de Receitas e Despesas da Capitania do Rio Grande do Norte 
(MS 99) — já utilizado em outras partes da Europa, é, sem dúvidas, a 
grande novidade trazida por Pombal. Além disso, o Marquês designou 
quais seriam os livros de registros que deveriam ser utilizados, para onde 
deveriam ser enviados e como ocorreria a conferência dos registros com 
os montantes arrecadados. 

37 Ibid., p.15v-22.
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Trata-se, então, de ordem do Marquês de Pombal com o método, exem-
plificado, de escrituração das contas da Fazenda. O Marquês solicita que, 
tendo sido ordenado ao provedor da fazenda da capitania de Minas Gerais 
que enviasse as certidões dos rendimentos reais (contribuições, tributos), 
a partir do ano de 1762, com especificações que lhe foram recomendadas 
anteriormente, e se verificando o não cumprimento dessas recomendações 
nos documentos despachados pela capitania, se remetam, com as clarezas 
descritas, as certidões de 1762 até o ano da ordem (1772). Inclui, ainda no 
mesmo documento, o método contábil e de escrituração que deveria ser 
seguido a partir do ano de 1773 — já que no ano de 1772 chegariam os oficiais 
encarregados de aplicar este método, o que não eximia a Junta de prestar 
contas dos anos pregressos, conforme mencionado, inclusive para que estes 
novos oficiais tivessem o devido conhecimento da situação fazendária.

A organização das contas deveria, segundo Pombal, ser feita de modo a 
especificar cada tipo de receita e despesa diariamente. Para tanto, ordenava-se 
que fossem utilizados, na escrituração das contas da capitania, dois livros anuais 
de Receita e Despesa da Tesouraria Geral de Vila Rica, ambos redigidos de 
acordo com o mesmo método. Um que contivesse os rendimentos e despesas 
em ouro; outro, para as receitas em dinheiro. Nas páginas situadas do lado 
esquerdo do livro eram lançadas, diariamente, as receitas, nas que ficavam 
do lado direito, despesas. O escrivão deveria pôr na margem esquerda o ano, 
a data e o dia da entrada ou saída (receita ou despesa); após a data, seguia-se 
uma descrição minuciosa do rendimento. Abaixo da descrição assinava, no 
caso de ser receita, o tesoureiro, almoxarife, recebedor, ou qualquer oficial 
que fizesse a entrega do rendimento, juntamente ao escrivão que registrava o 
montante; no caso das despesas, assinava aquele que recebia o montante e o 
escrivão. Na margem direita constava o número da adição (de um em diante, 
até o fim do ano), seguido da quantia em algarismos. De oito em oito dias se 
faria a conferência entre valores e registros.

Segue a transcrição, na ordem de Pombal, do método acima relatado:

1º~ O Livro da Receita, despesa da Tesouraria geral de Vila Rica, no qual 
o escrivão da Junta da Fazenda deve lançar da parte esquerda diariamente 
todas as Receitas de ouro em pó, e em barras, distinguindo cada. Uma das 
Receitas com seu n.º seguidos estes de um por diante desde o princípio 
do ano até o fim dele, porque no seguinte ano se há de principiar outra 
vez um em novo livro. Cada adição da Receita há de declarar depois do 
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dia, mês, e ano que se põem à margem o nome do Tesoureiro Recebedor, 
ou Rendeiro que faz a entrega, a qualidade do Rendimento, ou Renda, 
em que tempo há vencido o pagamento, ou se há passado desse tempo, e 
depois de escrita a quantia sair fora com [os n°s] da adição e com a quantia 
por algarismos. Todas as Receitas de um mesmo dia podem ir seguidas, 
para no fim dele assinarem o Tesoureiro e o Escrivão, e sempre no fim da 
página devem assinar, ainda que continue adiante o mesmo dia. De cada 
adição de Receita deve o [escrivão] extrair o conhecimento para clareza 
de quem faz a entrega na forma costumada, levando esse conhecimento 
o mesmo n.º da adição.

Pela mesma ordem se farão os acentos da despesa nas páginas da Di-
reita do dito Livro, distinguindo também as adições com números de um 
por diante até o fim do ano, e declarando em cada uma depois do dia, 
mês e ano o nome da Pessoa a quem se paga, o motivo porque recebe, 
a Folha Militar, Eclesiástica ou Civil, ou seja outra qualquer qualidade 
de despesa a que pertence, a quantia escrita, sair fora com o n.º e com a 
quantia por algarismo, assinar o Escrivão, e a Pessoa que recebe, se acaso 
não for conhecimento em forma de outra Tesouraria, ou por algum outro 
documento, que contenha já recibo.

De oito em oito dias se devem somar a receita, e despesa, e conferir 
o cabedal que se achar recolhido no cofre com a quantia que resultar da 
maior receita do Livro: citar diligencia é indispensável, e [muito] impor-
tante assim para os Tesoureiros como para a certeza das Contas.

Semelhantemente se deve lançar com o mesmo método em outro Livro 
de Receita, e despesa da dita Tesouraria geral todo o dinheiro, que nela 
se receber em cada um ano.38 

Após a explicação do método, a ordenação segue com uma descrição dos 
procedimentos administrativos seguidos no Erário Régio, no que tange à 
prestação de contas, para que servissem de exemplo à capitania. Segundo essa 
descrição, o livro de Receita e Despesa da Tesouraria-Mor do Erário tinha 
o título e o encerramento escritos pelo inspetor geral (Marquês de Pombal). 
Ele mesmo fazia a conferência dos valores e registros semestralmente con-
ferindo, em primeiro lugar, os montantes, que deveriam estar separados em 

38 Ibid., p.16v.
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sacos de duas mil moedas e com trocos separados em sacos com bilhetes que 
indicassem o seu valor. Depois, conferiam-se os documentos de registro con-
tábil que o tesoureiro-mor apresentava já organizados. Além disso, os quatro 
contadores gerais tinham de apresentar balanços semestrais que o inspetor 
conferia com o livro da tesouraria-mor e com os montantes presentes nesta 
repartição. No caso da Tesouraria Geral de Vila Rica, essa conferência de-
veria ser feita anualmente.

Segue a transcrição da descrição do procedimento acima mencionado:

O Livro da Receita, despesa da Tesouraria Mor do Erário Régio, é rubrica-
do pelo Ilmo. Exmo. Senhor Marquês, Inspetor Geral, [e o] título do Livro 
assim como o seu encerramento são escritos pelo mesmo senhor, o qual, 
também no fim cada semestre logo nos primeiros dias do seguinte mês 
toma a conta do Tesoureiro Mor, sendo a primeira diligencia o contar-se 
na presença de S. Exa. o dinheiro que se acha recolhido nos cofres, em 
sacos de duas mil moedas cada um, os trocos em sacos separados todos 
com seus bilhetes, que expressam a quantia que contém cada saco. Segue-
-se a fazer a conferência de cada uma das partidas da despesa com os 
documentos, que dela se fez em prova, e se acham já em [maçados], por 
ordem de seus números cada mês em um maço destinado, os quais vai o 
Tesoureiro mor apresentando a S. Exa. que os examina e coteja um por 
um, com os acentos do Livro, e no mesmo tempo se vão cortando com duas 
tesouradas no [ato] de cada um. Os quatro contadores gerais apresentarão 
a S. Exa. cada um seu papel em que declara que naquele semestre pela 
sua repartição entrou tanto, [saiu] tanto de que declaram os quatro con-
tadores gerais se elas somam o mesmo que mostra o Livro da Tesouraria 
mor, e se o dinheiro contado importa a mesma quantia se dá a conta por 
ajustada, e deste ajuste faz o Escrivão da Tesouraria mor um Termo no 
Livro da Receita, e despesa imediatamente onde acabam os dias Santos 
em que declara que naqueles seis meses se conheceu haver entrado tanto 
e saído tanto pelos documentos, que foram aprovados pelo Ilmo. Exmo. 
Senhor Marquês Inspetor Geral, de que resultou existir nos cofres tanto, 
cuja quantia foi contada na presença do mesmo Senhor, se achou certo 
também se conheceu conferir com os balanços que os contadores gerais 
apresentaram a S. Exa. pelo que [deu] esta conta por ajustada. Este termo 
é assinado por S. Exa. a cópia do mesmo vai [inscrita] na quitação que se 
passa ao Tesoureiro mor. Aponta-se esta prática do Erário Régio para 
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servir de governo que for aplicável para a Tesouraria geral de Vila Rica, 
da qual será bastante o tomar-se conta anualmente.39

Ordenou-se, ainda, que antes do tesoureiro assinar a adição, depois que o 
escrivão tivesse tomado conhecimento, se enviasse o documento à contadoria 
da capitania, para que ali se tivesse, também, um conhecimento das contas. 
Dessa maneira, deveria haver um livro de receita e despesa na contadoria, 
escrito com o mesmo procedimento formal usado naquele da tesouraria, 
apenas com as seguintes diferenças: não se assinaria abaixo de cada despesa 
ou receita e a data viria não na margem, mas no meio da página. De oito em 
oito dias era feita a somatória das entradas e saídas, para então se enviar um 
papel assinado à tesouraria manifestando os valores aferidos, tanto da despesa 
como da receita. Conforme descrito abaixo:

2º ~ Livro da Receita, e despesa em tudo semelhante ao [da] Tesouraria, 
somente com a diferença, que nem as partidas da Receita nem as despe-
sas devem ser assinadas, se não seguidas sem interpretação, tão pouco 
se escreverão as quantias em Regra senão tão somente se levará fora por 
algarismo: haverá também neste Livro, a diferença de que os dias se es-
creverão no meio da página, e se deixará a da margem, para nela se porem 
as folhas dos Livros auxiliares, onde repartidamente se hão de fazer os 
assentos daquelas adições por exemplo de Receita. De oito em oito dias 
se somará este Livro [e irá] da Contadoria para a Mesa da Tesouraria um 
papel assinado por um dos escriturários, que diga até tal dia importa tanto 
a Receita, tanto a despesa deve existir tanto. Conferindo este resto com 
que se achar pelo Livro da Tesouraria, não fica dúvida de que possa haver 
erro nas contas.40

39 Ibid., p.17.

40 Ibid., p.17-17v. 
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Em seguida, ordenava-se o uso de dois tipos de livro — escriturados 
segundo o mesmo método já explicitado — de Contas Correntes dos Ren-
deiros Tesoureiros e quaisquer outros “executores da Fazenda”, um para os 
rendimentos até o ano de 1761, outro para aqueles referentes aos anos de 1762 a 
1772. Nesses se lançaria qualquer tipo de rendimento, em espécie ou material 
devido, conforme o ajuste de contas e em frente se inscreveria, a partir da 
extração feita no Livro de Receita e Despesa, se a quantia devida foi entregue 
pelo rendeiro. Também haveria um livro de contas correntes dos rendeiros 
para cada ano a partir de 1773, de acordo com as mesmas especificações, in-
cluindo que os extratos retirados do livro de Receita e Despesa deveriam vir 
com o número e a data. O sobredito Livro devia conter ainda:

[...] as Contas dos Rendimentos e Remessas dos Quintos de ouro, Escovi-
lhas, e subsídio para a reedificação da Cidade de Lisboa: do Distrito das 
Casas de Fundição das Minas Gerais para cujo efeito se deve entender a 
Junta com os Ministros das Intendências do ouro para [n]ela remeterem 
todas as clarezas que forem precisas para escrituração das contas dos ditos 
Rendimento dos anos de 1762 em diante.41

São designados seis diferentes livros só para despesas, todos com igual mé-
todo, em que a as despesas vêm seguidas e separadas apenas pela descrição 
de sua qualidade, não necessitando de outras especificidades. Os livros são: 
Livro Geral da Despesa até o ano de 1761; Livro Geral da Despesa dos anos 
1762 a 1772; Livro da Despesa da Folha Eclesiástica; Livro da Despesa da Folha 
Militar; Livro da Despesa da Folha Civil; Livro das Despesas Extraordinárias. 
Os últimos referentes ao ano de 1773.

Segue abaixo a transcrição do trecho que discorre acerca do que foi 
acima mencionado:

6º ~ Livro Geral da Despesa pertencente aos anos pretéritos até o fim do 
de 1761, no qual se fará as separações de Folha Eclesiástica, Folha Militar, 
Folha Civil, Despesas Extraordinárias, ou outra qualquer separação que 
pareça conveniente, servirá este Livro para nele se lançarem por miúdo 
as despesas que se pagarem pertencentes aos referidos anos pretéritos, as 

41 Ibid., p.18.
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quais se hão de extrair do Livro da Receita e Despesa Geral, não é neces-
sário ser este livro escriturado pelo método de Deve, Há de haver se não 
seguidas as despesas de uma página a outra somente com a separação da 
sua qualidade, como acima se aponta.
7º ~ Livro Geral da Despesa pertinente aos anos que decorrem de 1762 “até 
1772” inclusive pelo método do antecedente em tudo.
8º ~ Livro de Despesa da Folha Eclesiástica na qual se lançarão seguidas 
por miúdo todas as desta natureza, que se pagarem vencidas no ano de 
1773 extraídas do Livro da Receita, e Despesa Geral.
9º ~ Livro da Despesa da Folha Militar para as despesas desta natureza no 
ano de 1773 em tudo como acima.
10º ~ Livro da Despesa da Folha Civil para as despesas desta natureza do 
ano de 1773 em tudo como acima.
11º ~ Livro das Despesas extraordinárias em comum o qual por meio de 
algumas separações poderá servir também para outras quaisquer despe-
sas, de que se ache conveniente ter contas distintas, tudo [pertencente] 
ao ano de 1773.42

Da mesma forma designou-se a utilização de outros três livros indicando 
os rendimentos reais, uma vez que haveria necessidade, segundo a ordem, 
que a Junta tivesse exata noção dos rendimentos para que tomasse ciência 
do que foi e do que deveria ser despendido ou não com as despesas. São eles: 
Livro de Contas Correntes dos Rendimentos Reais dos anos até 1761; Livro 
de Contas Correntes dos Rendimentos Reais dos anos 1762 a 1772; Livro de 
Contas Correntes dos Rendimentos Reais do ano de 1773 em diante.

Segue abaixo a transcrição da parte da ordem que trata dos referidos 
livros e do método de escrituração destes:

12º ~ Livro de Contas Correntes dos Rendimentos Reais pertencentes aos 
anos pretéritos, vencidos até o fim do [ano] de 1761, no qual se abrirá pelo 
método do Deve, Há de Haver, uma conta a cada rendimento Para no débi-
to dela se lançar o que for cobrando do tal Rendimento com especificação 
do dia da cobrança, e do ano a que ela pertence, com mais circunstâncias 
essenciais, evitando sempre o [desperdício]; no Credito se [assentará] a 

42 Ibid., p.18-18v.
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despesa que se pagar em porta naquele Rendimento. 
13º ~ Livro de Contas Correntes dos Rendimentos Reais pertencentes aos 
anos de 1762 até 1772 inclusive, pela mesma formalidade acima referida.
14º ~ Livro de Contas Correntes dos Rendimentos Reais dos anos que 
decorrem de 1773 em diante pela mesma formalidade acima ponderada. 
Neste livro bastará que se lancem as despesas em resumo no fim do mês 
extraídas dos Livros particulares da Folha Eclesiástica, Civil, Militar, e 
outras, o mesmo se pode praticar no nº antecedente; que há de servir [para] 
os anos de 1762 até 1772.43

Por fim, é ordenada a escrituração de um livro do Balanço Geral das Rendas 
e Despesas em que se deveriam lançar dois extratos gerais, cujas informações 
são retiradas dos livros anteriormente mencionados. O primeiro extrato 
deveria conter o balanço de todas as receitas e despesas até o ano de 1773, 
iniciando-se pelo ano de 1761, depois dos anos de 1762 a 1772 e por último 
do ano 1773 em diante. Neste extrato, o registro do rendimento vinha nas 
páginas da direita, e nas da esquerda as explicações. O segundo extrato, 
com a mesma separação cronológica, deveria conter tudo o que se ficasse em 
dívida. Diferentemente do primeiro extrato, neste segundo, à direita ficam 
as adições com sua descrição e à esquerda a explicação do porquê da dívida 
não ter sido saldada.

Segue abaixo a transcrição do trecho acerca dos balanços gerais:

Livro do Balanço Geral das Rendas, e Despesas no qual se hão de lançar 
os extratos gerais que se devem remeter anualmente a Lisboa ao Erário 
Régio, os quais se hão de logo no primeiro De Janeiro de cada ano para 
estarem prontos a se remeterem no primeiro navio que partir para este 
Reino; no segundo deve vir a segunda via. O primeiro extrato geral deve 
ser o balanço da Receita, Despesa.

Despesa de todo o ano, o qual há de principiar pela Receita Escriturada 
seguidamente nas páginas direitas, deixando as da parte esquerda para 
as explicações na forma abaixo /especificada principiando pela Receita 
dos Rendimentos pertencentes aos Anos pretéritos até o fim de 1761 em 
[coluna?] de dentro somando fora o seu total, continuando depois com 

43 Ibid., p.18v.
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as Entradas dos Rendimentos pertencentes aos onze anos de 1762 =1772= 
pelo mesmo modo; e finalmente os do ano de 1773 em decurso de tempo 
se fará a mesma separação das Entradas pertencentes a cada um dos anos 
que se seguiram ao de 1773.

Acabado tudo o que pertence à Receita, se continuará o que toca a des-
pesa com as separações correspondentes aos sobreditos tempos, e acabará 
com uma adição de Cabedal que ficou existente no Cofre no fim de tal 
ano, cuja quantia junta com a despesa há de completar a soma da entrada.

Este Balanço geral se há de extrair pelo que toca a Receita dos Luxos 
de Contas Correntes do Rendimento da Fazenda Real, pelo o que toca as 
despesas se poderão extrair comodamente destas mesmas Livros, onde 
já se hão de achar lançadas em resumo, ou dos Livros particulares das 
Despesas, por quais se há de fazer encerramento no fim do ano, de cada 
gênero de Despesa, e notar-se em cada uma como Fica lançado no Lo. Do 
Balanço Geral. O segundo extrato Geral que se deve Remeter é [de tudo], 
o que Se fica devendo com as mencionadas separações dos anos pretéritos, 
até o fim de 1761, dos onze anos pretéritos, digo, anos de 1762 a 1772 de cada 
um Dos anos de 1773 em diante, assentando nas páginas da parte direita 
adições sucintas com o nome dos Devedores, qualidades dos Rendimentos, 
ano A que pertence, e quantia, e explicando em fronte da parte esquerda 
as razões da demora, as diligencias praticadas para a cobrança, e execuções 
que se hajam feito, O mais que ocorrer a esse respeito.44

A fonte MS 98, da Biblioteca Nacional, apresenta, nas páginas de 0475 a 0482, 
extratos de balanço geral da Fazenda Real de Mato Grosso45 com o emprego 
do mesmo método acima descrito, o que possibilita a visualização de como 
este método foi utilizado na prática:

44 Ibid., p.18v-19.

45 Biblioteca Nacional (Brasil). Extrato de balanço geral da Fazenda Real de Mato 
Grosso de 1762 a 1779. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, [s.d.]. p.475-482. cd-rom. 

(Fundo Erário Régio, MS 98).
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Extratos de balanço geral da Fazenda Real de Mato Grosso, 1779 e 1780.
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Extratos de balanço geral da Fazenda Real de Mato Grosso, 1780.
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As últimas páginas da Ordem de Pombal (CC 1207, págs. 19v a 22) contêm 
exemplo de Balanço Geral da Receita e Despesa, escriturados na forma que 
se descreveu anteriormente, para que aqueles que prestassem contas o to-
massem como modelo.

São designados, portanto, o uso de quinze livros diferentes para a pres-
tação de contas, bem como os métodos de escrituração de cada um deles, além 
de um exemplo de escrituração de um dos livros (Balanço Geral da Receita 
e Despesa). A riqueza de informações torna as ordens de grande valia, uma 
vez que servem como subsídio para análise de toda a documentação utiliza-
da, além de demonstrar aquelas disposições de modificação, repetidamente 
afirmadas neste trabalho, da política pombalina.

É necessário atentar que se as ordens são dirigidas especificamente 
à capitania de Minas Gerais — sem esquecer que existiam diferenças ad-
ministrativas nos territórios que constituíam o império português — por 
outro lado, pode-se, com segurança, estender seu alcance às outras unidades 
administrativas do reino com o mesmo estatuto. 

A instituição do Erário Régio passou por diversas modificações a fim 
de melhor corresponder às demandas da contabilidade complexa de um reino 
com amplos domínios coloniais. É possível citar alguns alvarás relevantes 
na modificação das diretrizes do Erário, como o datado de 14 de outubro de 
1788, que colocou o órgão na categoria de secretaria de Estado e converteu 
o presidente e inspetor do Erário Régio ao cargo de ministro e secretário 
de Estado da Repartição da Fazenda. Nesse mesmo ano, o alvará de 5 de 
junho colocou o presidente do Erário Régio como inspetor da Real Junta do 
Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. 

Outro alvará importante para o funcionamento do Erário foi o de 
17 de dezembro de 1790, quando o Conselho da Fazenda unificou-se a esse 
órgão. Neste documento expedido pela rainha D. Maria I e datado de 20 
de dezembro de 1790, ficava implícita a necessidade de concentração admi-
nistrativa para fortalecer o Erário, unindo-o com o Conselho da Fazenda. 
Desde o século XV, esse órgão desempenhava funções relativas ao comércio 
ultramarino e, desde as reformas de Pombal, tinha poderes de julgar situa-
ções referentes à arrecadação de rendas. Com a unificação das instituições, 
o presidente do Erário seria o mesmo presidente do Conselho da Fazenda, 
que a partir de agora funcionaria em uma mesma repartição. A rainha ma-
nifestou preocupação com os erros e fraudes recorrentes na escrituração do 
Erário, ocasionando em prejuízos para os cofres da Coroa. Na sequência de 
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sua exposição, D. Maria I menciona que as denúncias de fraude ou erros de-
vem estar acompanhadas das medidas jurídicas cabíveis, permitindo que os 
dois órgãos permutem informações relevantes “por ser indispensável [ao] bem 
do Serviço, que ele saiba pela parte do Conselho, e pela do Erário a importância da 
Renda Real.” Segue parte do texto transcrito: 

Eu a Rainha faço saber aos que este Alvará com força de Lei virem: Que 
havendo conhecido pela experiência e pela natureza do estabelecimento, 
que não é do bem do Meu serviço, que o Erário Régio, fundado pelo 
Senhor Rei D. José, Meu Senhor, e Pai, que Santa Gloria haja nas leis de 
vinte e dois de Dezembro de mil setecentos sessenta e um, esteja separado 
do Tribunal da Minha Real Fazenda; sem que o zelo, e inteligência dos 
Ministros, Magistrados, e Oficiais das suas repartições possam pôr mais 
o que procurem suprir os inconvenientes, nem vencer os embaraços, que 
resultam da separação. Tendo também entendidos, que o mesmo Senhor 
Rei D. José com este conhecimento tinha determinado dar as providencias 
próprias para fazer cessar os ditos inconvenientes, e embaraço: Sou Servida 
conformando-Me com esta determinação que não chegou a publicar-se, 
e que a experiência, e tempo tem cada vez feito mais necessária unir o 
conselho da fazenda ao Erário Régio; de maneira que por meio da união 
fique fazendo uma só repartição, e Tribunal, em que seja Presidente o 
mesmo que for o Erário Régio; praticando-se provisionalmente o seguin-
te, e em quanto não houver o Regulamento, a que Mando preceder com 
mais individual conhecimento de causa. O Ministro de Estado de Repar-
tição da Fazenda será juntamente presidente do Erário, e do Conselho 
unido em uma só Repartição (...). Por quanto frequentemente acontece 
apresentarem-se no Erário Papeis correntes, e ainda sentenças, para se 
haverem pagamentos da minha Real Fazenda, que com tudo são duvi-
dados no Erário, por confusão que neles há ou por erro, e equivocação 
nas contas que passavam por legítimas, e por caso julgados: Sou Servida 
Ordenar quanto do pretérito, que havendo caso julgado, se execute sem 
nova revisão, ou embaraço. E quanto ao futuro Ordeno, que tratando-se 
nos Processos de erros, ou equivocações de contas, sobre que haja sen-
tenças, não seja o Juízo Revisório na mesa do Desembargo do Paço, mas 
no Tribunal da Fazenda, a que as Partes deverão recorrer, dirigindo-se ao 
Presidente, para fazer vir os Autos, ou Papeis, mandá-los examinar pelos 
Magistrados, e Oficiais, que lhe parecer, e por fim fazê-los sentenciar na 
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sua presença com assistência do Procurador da Fazenda. O Despacho do 
Expediente do Erário se fará na Casa do Presidente nos dias, e hora que a 
ele parecer. Nele concorrendo os Conselheiros, e os Oficiais do Erário, que 
o Presidente determinar e alguém ou todos os Procuradores Régios, que o 
mesmo Presidente julgar necessários: Deixando no seu arbítrio, enquanto 
não estabelecer o Regulamento a que Mando preceder assim a eleição dos 
Conselheiros para a assistência desse Despacho, como os dos Oficiais, ou 
sejam os que até agora concorriam, ou preferindo os Contratadores, cada 
um na sua Repartição, se assim entender mais próprio, e expedito a bem 
do Serviço e das Partes. Parecendo ao Presidente convocar em algumas 
ocasiões qualquer Ministro do Desembargo do Paço, Conselho do Ultra-
mar, Mesa da Consciência e Ordens, Junta dos três Estados, ou qualquer 
outro, o poderá fazer a bem do Serviço; expedindo Aveiros, que deverão 
ter efetivo cumprimento. Para fixar o Regulamento, que Me proponho 
ordenar e se faz indispensável, tomará o Presidente conhecimento de 
todas as espécies necessárias para ele se formar, a fim sobre o número, 
como sobre a distribuição dos Magistrados, e dos Oficiais Subalternos do 
Conselho, como dos outros da Fazenda, para se criarem e apresentarem 
os que parecerem necessários, como parte extinguirem os supérfluos, 
reformarem, e regularem os que houverem de servir. Pelo que Mando a 
Mesa do Desembargo do Paço; Presidente do Meu Real Erário; Regedor da 
Casa da Suplicação; Conselheiros da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; 
Junta dos Três Estados; Real Junta do Comércio, Agricultura, Fabricas, e 
Navegação destes Reinos, e seus Domínios, e a todos os Tribunais, Ma-
gistrados, e mais pessoas a quem o conhecimento deste Alvará com força 
de Lei pertence [grifo nosso].46

Além da centralização da contabilidade do Reino e domínios do Ultramar, 
outras medidas foram empregadas tendo em vista a melhor execução dos 
processos de tomadas de contas, como o estabelecimento de aulas de comér-
cio para a renovação dos métodos contábeis com a finalidade de diminuir a 
burocracia e simplificar as contas, possibilitando o maior controle. Com a 
criação do Erário Régio em 1761, a contabilidade do Reino e domínios do 

46 Biblioteca Nacional (Brasil). Alvará de 17 de dezembro de 1790. Rio de Janeiro: 

Biblioteca Nacional, [s.d.]. p.1-3. cd-rom. (MS 1384273).
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Ultramar foram centralizadas e a adoção de outras medidas como o esta-
belecimento de aulas de comércio serviram para garantir a renovação dos 
métodos contábeis, com a finalidade de diminuir a burocracia, simplificar 
as contas e possibilitar o maior controle.47

No decorrer no tempo, a máquina administrativa do Erário tornou-se 
mais complexa, abrangendo mais setores e se dividindo em mais repartições. 
O Conselho da Fazenda (que promovia a arrecadação de direitos e de bens 
da Coroa) foi unificado ao Erário Régio no ano de 1790, quando o Ministro 
do Estado da Fazenda tornou-se presidente do Real Erário e do Conselho da 
Fazenda. Na ocasião das invasões napoleônicas, os negócios com as colônias 
foram interrompidos e as contadorias gerais do Rio de Janeiro, África Orien-
tal e Ásia, Maranhão, Baía e África Ocidental foram extintas (1808). Em meio 
ao abalo acometido pela situação de guerra com a França, um decreto datado 
1820 unificou as duas contadorias do Ultramar em Contadoria Geral do Rio e 
Bahia, demonstrando a fragilidade do Erário frente ao cenário internacional. 

Como parte das tentativas de evitar uma desagregação do sistema 
fiscal montado, comissões de ministros foram criadas para evitar os abusos 
cometidos ao Erário e buscar a regularização do Tesouro, em face à situação 
de guerra. Nesse contexto, os rendimentos referentes às ilhas adjacentes 
passaram a ser escriturados somente na Contadoria Geral do Rio e Baía. No 
entanto, devido à independência do Brasil, foi criada a Contadoria Geral das 
Ilhas Adjacente e Domínios Ultramar para exercer essa função. Em 16 de 
maio de 1832, José Xavier Mousinho da Silveira destituiu o fragilizado Real 
Erário e o substituiu pelo Tribunal do Tesouro Público, o qual não assistiu 
sua instalação imediata.

47 Wehling, Arno. Administração portuguesa no Brasil de Pombal a D. João 
(1777-1808). Brasília: Funcep, 1986. (História administrativa do Brasil; 6). p.115.
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{ 3.2 }

Juntas da Real Fazenda

As Juntas da Real Fazenda, denominadas também por Juntas da Administra-
ção e Arrecadação da Real Fazenda ou Juntas da Fazenda, foram estabelecidas 
a partir da última metade do século XVIII e ocupavam-se da administração 
fazendária das capitanias, em substituição às antigas provedorias da Real 
Fazenda. A Junta da Fazenda do Rio de Janeiro foi a primeira a ser instalada 
por determinação da carta régia de 16 de agosto de 1760.

A criação das juntas também fez parte das mudanças na contabilidade 
e na administração portuguesas efetuadas pelo Marquês de Pombal. Como 
anteriormente expresso, tais reformas foram marcadas pelas tentativas de 
revitalização do comércio por meio da racionalização e da modernização da 
burocracia, em que tais reformas visavam aprimorar a arrecadação e combater 
as frequentes fraudes, contrabandos e corrupção.

No Brasil, a instalação das Juntas refletiu na criação de órgãos especia-
lizados para o incentivo agrícola e no controle do comércio de vários gêneros, 
além das reformas efetuadas no tocante à captação de ouro e diamantes. 
Além disso, também influiu na administração geral da Fazenda, promovendo 
a substituição das antigas provedorias por novas instituições, com o escopo 
de: realizar arrematações; administrar os rendimentos e promover as arre-
cadações de preços dos contratos, além de administrar os rendimentos não 
contratados; satisfazer as despesas das folhas eclesiásticas, civis e militares. 
Igualmente cabia a Junta da Fazenda as funções de vigiar, examinar e deli-
berar sobre as despesas dos armazéns de munições, petrechos de guerra e da 
Vedoria-Geral das Tropas.48

Durante o século XVIII, além da justa existente no Rio de Janei-
ro, foram criadas juntas na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco 
e Maranhão. Com a transferência da Corte para o Brasil em 1808, outras 
foram instaladas na Paraíba, pela decisão nº 51, de 10 de novembro de 1808; 

48 Registro de carta de Sua Majestade em que manda que se nomeiem tesoureiros e 

recebedores em referida capitania e que esses tomem as contas em uma Junta que manda 

criar. Arquivo Nacional (Brasil). Registro de carta de Sua Majestade. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, [s.d.]. p.186. (Fundo Provedoria da Fazenda, códice 60; 30). Disponível 

em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=4304I>. Acesso em 30 set. 2014.
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no Espírito Santo, pela carta régia de 29 de maio de 1809; no Mato Grosso, 
pela carta régia de 20 de novembro de 1809, que mandou executar o ato de 
15 de junho de 1802; no Piauí, pela carta régia de 27 de abril de 1811; em Santa 
Catarina, pela carta régia de 19 de abril de 1817; em Alagoas, pela carta régia 
de 15 de julho de 1818; no Rio Grande do Norte, pela carta régia de 12 de fe-
vereiro de 1820; e em Sergipe, pela carta régia de 25 de setembro de 1820. No 
Rio de Janeiro, a Junta da Fazenda operou até a instalação do Erário Régio, 
em 28 de junho de 1808, momento em que foi extinta.49

Integravam as Juntas da Real Fazenda o governador e capitão-general 
da capitania, que atuava como seu presidente, o juiz e o procurador dos Fei-
tos da Fazenda, o tesoureiro-geral da capitania e um escrivão das receitas e 
despesas. O cargo de juiz deveria ser exercido pelo ouvidor-geral e, onde não 
existisse, pelo juiz de fora; e o de procurador deveria ser ocupado pelo juiz de 
fora, por um “advogado de melhor nota”, ou por “um homem de inteligência 
no manejo dos negócios da Real Fazenda” e, no caso do Rio Grande do Norte, 
era ocupado pelo antigo provedor.

Após da independência do Brasil em 1822, as Juntas continuaram fun-
cionando até a promulgação da lei de 4 de outubro de 1831, que visava à reor-
ganização do Erário Régio, agora denominado Tesouro Público Nacional, 
momento em que foram reestruturadas as Juntas da Real Fazenda, denomi-
nadas Tesourarias Provinciais.

49 Wehling, op. cit., p.113.
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{ 3.3 }

As Aulas de Comércio 

A criação das Aulas de Comércio, durante o ano de 1759, muito influenciaram 
no desenvolvimento da contabilidade e das formas de escrituração em Por-
tugal e nos territórios do Ultramar, como o Brasil. A concepção da primeira 
escola voltada para as práticas contábeis em Portugal integrou o conjunto 
de reformas adotadas pelo o Conde de Oeiras, cujo escopo era dirimir a 
instabilidade econômica e administrativa dados pelo declínio do comércio, 
somados à fragilidade da máquina pública.

Nessa escola, as principais técnicas contabilísticas e comerciais passa-
ram a circular em Portugal obedecendo a um padrão que deveria ser seguido 
por todos os comerciantes e os envolvidos na contabilização dos recursos dos 
cofres portugueses, acompanhando as tendências mercantis adotadas por 
regiões da Europa de comércio mais intenso e regulamentado, como a Itália. 

Apesar da constante entrada de riquezas proveniente do Atlântico, a 
escrituração ineficaz, com a utilização do método rudimentar de partidas 
simples, acarretava em prejuízos para os cofres portugueses. Com a criação 
do Erário Régio, o sistema de partidas dobradas foi adotado como padrão, 
sendo difundido pela capacitação dos envolvidos no sistema contábil por 
meio das Aulas de Comércio. 

Essa escola contábil seguia as diretrizes do mercantilismo, cuja influ-
ência iluminista estava presente na ordenação do aparelho burocrático pela 
ênfase na difusão da razão, que iluminariam as práticas administrativas pelo 
conhecimento. A presença de membros do Real Erário e de comerciantes 
nas Aulas de Comércio contribuiu para um melhor emprego da escrituração 
por partida dobrada em Portugal, cujo ensino oficial foi iniciado em 19 de 
maio de 1759. 

As Aulas de Comércio eram mantidas pela Junta do Comércio que, 
desde 30 de setembro de 1755, atuava na regulação e no fomento da economia 
portuguesa. Foi difundida como uma escola estatal, laica e financiada pela 
Junta, colocando em evidência um sintoma do reforço do poder do Estado, 
preconizado por Pombal. Nessa escola eram apontadas as necessidades de 
utilização de três livros principais, sendo eles o Memorial (Borrador), o Livro 
Diário, o Livro Razão, além dos Livros Auxiliares. 

Em trecho do manuscrito “A Arte da Contabilidade”, utilizado pelos 
alunos da Aula de Comércio em 1765, foi elucidado o principal tópico de 
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ensino. A introdução do método de partida dobrada, pré-requisito ao estu-
do das formas de registro e seus diferentes livros e métodos, foi expressa no 
início do referido manuscrito:

O método que segue a maior parte dos negociantes da Europa na arru-
mação de seus livros de contas foi inventado pelos italianos dos quais é 
chamado Scritura Doppia ou Escritura Dobrada. Por escritura entende-se 
genericamente a arrumação dos Livros de Contas, e a esta chamam par-
ticularmente dobrada por que no livro principal se faz dobrado assento 
[registro] de cada adição de Receita e Despesa, isto é, que cada adição vai 
lançada em dois lugares distintos. Várias expressões próprias desta Arte 
estão já adotadas na nossa língua e o mesmo sucedendo com as outras 
Nações, as quais igualmente as receberam dos italianos (1765).50

De acordo com a metodologia ensinada, a ordem da escrituração deveria se 
iniciar por um registro simples no Borrador, para então se efetuar o registro 
individual das transações no livro Diário, que posteriormente, operando de 
forma sistemática, deveriam ser transportados para o Livro Razão. A sequ-
ência de estudo era iniciada pelos livros e sua forma de registro para então se 
estudar as formas de balanço, que incluíam seus três tipos: caixa, razão, e de 
saída para o outro Livro de Razão. A operação considerada mais importante 
era o Balanço do livro Razão ou o Balanço Geral, que deveria ser realizado 
no final de cada ano, como uma prova infalível de correção de contas, já que 
a soma dos saldos das contas a débito tinha que ser igual à soma dos saldos 
das contas a crédito. 

Em documentação contida nos microfilmes provenientes do Tribunal 
de Contas de Portugal, verifica-se um exemplo de escrituração no Borrador 
do Diário, em um dos livros de Erário, referente à “Contadoria Geral da 
África Ocidental, do Maranhão e das comarcas do território da Bahia” do 
ano de 1798, conforme segue a transcrição:

50 Ricardinho, Álvaro. A contabilidade na aula de comércio de Portugal em 1765: dife-

renças e semelhanças com a contabilidade atual. REPeC, Brasília, v. 6, n. 3, p.316-342. jul./

set. 2012. Disponível em: <http://www.repec.org.br/index.php/repec/article/view/286/636>. 

Acesso em 29 out. 2014.
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1798 ~ Janeiro 13
{ 256/055 } Caixa deve à Contadoria Geral da Cidade de Lisboa e seu termo 
a quantia de 9 000:000$000, conforme portaria expedida pelo Marquês 
Mordomo-Mor Presidente do R. Erário.
{ 253/256 } José dos Santos Mira deve ao caixa 5:526$230 pela entrega da 
quantia a este individuo para satisfazer as relações n° 639 a 641 de de-
zembro de 1797, correspondentes ao pagamento dos oficiais (soldados, 
marinheiros) das mais diversas guarnições e pelas diversas despesas feitas 
pela Repartição dos Armazéns para o Confrário Francês e seus pertences.

Janeiro 17
{ 254/256 } José Bento Travassos da Silveira e Araújo, administrador das mu-
nições de boca no Alentejo deve 2:000$000 entregues para o pagamento 
das cevadas para provimento das tropas que se encontravam nesse local.
{ 264/256 } Joaquim José de Souza, administrador da Real Fábrica de Bis-
coitos de Val de Zebro, deve 781$541, adquiridos em outubro, novembro 
e dezembro de 1797 para despesas da fábrica.
{ 256/272 } Caixa deve 805$018 à Casa de Bragança entregue por Henrique 
José da Silva Lima, contratador para o almoxarifado de Portel dessa Casa, 
pelo resto do preço de seu contrato (1793/1796).

Janeiro 18 
{ 256/272 } Caixa deve 518$476 à Casa de Bragança entregue por Henrique 
José da Silva Lima, contratador que foi do almoxarifado de Monsaras dessa 
Casa, pelo resto do preço de seu contrato (1793/1796).
{ 229/256 } A Capitania de Pernambuco deve 104$000 à caixa, dinheiro 
entregue em 17/12/1797, à Camillo Martins da Costa, Sargento-Mor do 
Corpo de Engenheiros da Capitania da Paraíba, por conta dos soldos que 
hão de vencer nessa capitania.
{ 254/256 } José Bento Travassos da Silva e Araújo deve 2:000$000, en-
tregue para a compra de cevada para provimento das tropas da provisão 
de Alentejo. 

Janeiro 23 
{ 021/256 } José Caetano Sérgio de Andrade, Tesoureiro Geral do Tabaco, 
deve 4:000$000 remetidos pelo Caixa, segundo decreto de 28/12/1797, 
para que este entregasse a José Alves Branco para satisfazer a importância 
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recebida pelo Tesoureiro da Casa de Tabaco da Bahia, Francisco Dias 
Coelho, de Francisco da Costa de Carvalho. Montante, este, recebido 
para o pagamento de ordenados referentes a sobredita superintendência. 
{ 254/256 } José Bento de Travassos da Silveira deve 2:000$000 recebidos 
para provimento de cevada das tropas de Alentejo.
{ 256/231 } Caixa deve 2:658$577 a Antonio Martins Bastos e Marcos José 
de Mattos, contratadores do Marfim.

Janeiro 29 
{ 222/256 } Antonio Manoel Cortes de Barros, Tesoureiro Geral das Tropas 
de Alentejo e Minas Gerais deve 56:428$030, recebidos para os pagamen-
tos de fevereiro próximo. Os pagamentos se destinam à: munições, feitios 
e despesas extraordinárias (43:625$550); freno [?] (1:200$000); fortificações 
(2:200$000); despesas líquidas com o Hospital Real Militar da Praça 
Alves, contraídas por José Bento Travassos (2:226$280).51

Nesses exemplos, observa-se uma escrituração mais simples, característica 
do Borrador, em que se efetuavam os registros das transações sem métodos 
precisos como o mostrado no livro razão. As transações acima descritas 
representam os montantes que saíram dos cofres (caixa deve), que poderiam 
aludir a serviços, gastos com suprimentos, pagamentos de soldos e serviços 
diversos. De maneira sucinta, indicavam o montante que saía dos cofres do 
Erário em contos de réis e sua destinação. O registro era diário, efetuado de 
acordo com a movimentação e servindo como uma espécie de rascunho para 
o livro Razão, onde seria registrado tanto o que entrava quanto o que saía 
dos cofres, de maneira diária e sistemática, permitindo que se conhecesse o 
saldo final das operações.

51 Com modificações. Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal 

(Portugal). Borrador do Diário Tesouro. Lisboa: Arquivo Histórico do Tribunal de 

Contas de Portugal, [s.d.]. p.1-6. 1 bobina de microfilme, 35mm. (Livros do Erário Régio; 13).
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As Aulas do Comércio eram parte das medidas de Pombal para me-
lhorar a educação em Portugal, além de iniciar o ensino da contabilidade de 
forma sistemática, tendo em vista a padronização de medidas e das formas 
de escrituração daquilo que entrava e saía do Erário. Foi a primeira escola 
mercantil portuguesa com caráter técnico-profissional, cujo objetivo era 
tentar reverter a situação portuguesa do século XVIII, quando comerciantes, 
mercadores e funcionários da administração possuíam escassos (ou inexisten-
tes) conhecimentos contábeis. Foi também a primeira instituição a lecionar o 
fundamental método de partidas dobradas, cujas influências mercantilistas e 
iluministas de Pombal foram imprescindíveis para o estabelecimento dessa 
instituição de ensino e difusão desse conhecimento.52

52 Lira, op. cit., p.50-72.
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{ 4.1 }

Breve introdução 

O tema da mineração é de extrema importância para a análise das formas de 
registros contábeis e do controle das contas no Brasil e em sua metrópole, Por-
tugal. Conforme abordado anteriormente, pelo ideal mercantilista seguido 
pelo Marquês de Pombal, o metalismo — acúmulo de metais preciosos para 
o enriquecimento do Estado — estava entre os principais pontos da política 
econômica portuguesa. A notícia da descoberta de metais preciosos no Brasil 
foi recebida com entusiasmo em Portugal, que passou a recobrar a atenção 
com a arrecadação dos recursos coloniais ao seu Erário.

A análise dos regimentos das Minas, em especial o de 1702, mostra a 
atenção da Coroa em garantir a entrada do produto da exploração mineral 
em seus cofres. Em contrapartida, os desvios, alterações nos registros e con-
trabando eram recorrentes e dificultavam a ação dos agentes fiscalizadores. 
O aparecimento de uma forma de sociedade urbana também engendrava 
desafios para as autoridades coloniais, acostumados à forma mais centralista 
de exploração e administração dos recursos presente na monocultura agroex-
portadora. O advento da mineração não atraía apenas a atenção da Coroa, mas 
também de aventureiros, comerciantes e exploradores, dada a possibilidade de 
enriquecimento rápido. A estratificação social, extremamente rígida nas áreas 
de monocultura agroexportadora, adquiria mais fluidez na sociedade mine-
radora, igualmente mais diversificada e complexa devido à presença de um 
maior número de atores sociais, como profissionais liberais e comerciantes. 

Na segunda metade do século XVIII, quando as ideias iluministas e 
liberais dominavam o contexto europeu, influenciando inclusive na criação 
do Real Erário, Portugal assistia a uma ampla reforma em sua administração 
financeira. Como consequência da melhora organizacional de sua contabili-
dade, estava a maior rigidez nos mecanismos de arrecadação e cobrança dos 
impostos. Entretanto, o empenho de Pombal em aumentar a arrecadação do 
reino preocupando-se, sobretudo, com os territórios do Ultramar, coincidiu 
com a decadência da atividade mineradora no Brasil.

A grande pressão fiscal nas regiões mineradoras e a tentativa de man-
ter os padrões de arrecadação que desconsideravam o declínio da extração 
aurífera, aliadas à leitura das ideias em fluxo da Europa ao Brasil, trouxe um 
clima de revolta ao sistema de recolhimento de impostos, ocasionando a 
Inconfidência Mineira. 

.4.

A mineração
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Será desenvolvido, deste modo, o histórico da descoberta do ouro e da 
formação da sociedade colonial, seguido pelo funcionamento do sistema de 
impostos nas regiões mineradoras.

{ 4.2 }

Descoberta das minas de ouro no Brasil

É provável que a descoberta do ouro em Minas Gerais tenha ocorrido ca-
sualmente, em julho de 1697, durante uma bandeira com o objetivo de co-
nhecimento do território. Em poucos anos, os recursos obtidos nas jazidas 
auríferas da região atual de Minas Gerais correspondiam à principal fonte de 
arrecadação da Coroa portuguesa e, de acordo com os registros de entrada de 
metais na metrópole, o volume praticamente dobrou nos primeiros anos do 
século XVIII. Segundo relatos de época, em 1711 acreditava-se que cerca de 
30 mil pessoas circulavam entre as proximidades das minas, incluindo índios, 
negros e estrangeiros.53 A grande captação de recursos na região centro sul do 
país fez Portugal deslocar o centro político e administrativo de sua colônia 
na Bahia para o Rio de Janeiro, permitindo que os agentes da Coroa ficassem 
mais próximos dos locais de arrecadação e cobrança de impostos desse metal.

Nas ordenações filipinas, encontrava-se o primeiro regimento para 
as Minas. Tais ordenações inserem-se no contexto da União Ibérica, sendo 
compiladas durante o reinado de Felipe I em Portugal (também Felipe II 
na Espanha) no ano de 1595. Esse material jurídico teve muita influência 
da ordenação anterior, a manoelina, e continuou sendo usado por Portugal 
após a União Ibérica e também no Brasil. Muitas de suas disposições foram 
válidas até 1916.

A descoberta das minas de pedras e metais preciosos no Brasil acarre-
tou no acréscimo de inúmeros dispositivos a respeito da capitação do ouro, 
bem como seu incentivo e cobrança pela Corte portuguesa. O primeiro regi-
mento específico sobre as minas data de 4 de novembro de 1613, sendo acres-
cida por um regimento em 1702 e mais alguns regulamentos complementares 
e posteriores para regular, sobretudo, os desvios ao Erário.

53 Antonil, André João. Cultura e opulência do Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: 

Itatiaia/Edusp, 1982. 
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As descobertas de veias auríferas eram recompensadas pela Coroa com 
a doação de uma mercê — um benefício régio pago em dinheiro para incen-
tivar a descoberta de mais locais de exploração. De modo geral, a exploração 
da veia deveria ser concedida pela Coroa. Um funcionário da Coroa realizava 
uma demarcação e o concessionário da mina era obrigado a explorá-la inter-
ruptamente por dois meses, sob a pena de perder os direitos de exploração 
e pagar o quinto — o imposto para a Fazenda Régia. Apesar da existência 
do primeiro regimento, foi somente no ano de 1702 que a Coroa passou a 
dispor de mecanismos eficazes de controle sobre a arrecadação de minérios 
no Brasil. O novo regimento era uma tentativa de assegurar os direitos de 
arrecadação da Coroa sobre o produto das minas, facilitando a ação fiscal e 
tentando impedir o contrabando do minério.54

Diferentemente do sistema de latifúndio, em que a figura do senhor 
de engenho intervinha com um papel de polícia e mantenedor da moral e da 
religião, a região das minas, locais essencialmente urbanos e altamente po-
voados, representavam um novo tipo de sociedade com muito mais liberdade 
— se comparado ao tradicional sistema de monocultura, como os engenhos 
de açúcar da região nordeste.55

O comércio interno gerava riqueza para os comerciantes locais e a 
possibilidade de enriquecimento fácil com a descoberta das minas atraía 
um grande número de exploradores, o que aumentava a atenção da Coroa a 
fim de garantir que o produto das minas chegasse aos cofres do Erário por-
tuguês. Apesar dos percalços da imposição taxativa, estima-se que tenham 
chegado aos cofres lusos cerca de 800 toneladas de ouro, o que enfatiza a 
importância desse capítulo da história do Brasil na recapitulação das formas 
taxativas portuguesas. 

54 Holanda, op. cit. 

55 Antonil, op. cit.



69Capítulo 4  ‡ 69

{ 4.3 }

A sociedade mineradora

Diferentemente do produto principal da região norte do Brasil, o ouro não 
dependia das oscilações do mercado internacional como o açúcar. Esse pro-
duto da mineração já era uma grande riqueza em seu estado bruto e, apesar 
da maior parte do ouro das Minas Gerais ter atravessado o Atlântico, sua 
circulação também causava impactos à sociedade urbana que se formava 
em torno das minas de ouro. De acordo com o historiador Angelo Carrara: 

A disponibilidade de uma enorme quantidade de moeda, distribuída por 
um número de pessoas bem maior do que até então se vira, explica o 
impacto que a mineração tinha sobre a economia local. Sem exagero, 
pode-se afirmar que o ouro estimulou a produção de gêneros de muitos 
setores da economia brasileira daquele século, especialmente a agricul-
tura e a pecuária voltadas para o abastecimento interno. Em Minas, na 
contabilidade das lojas e vendas, ao lado dos réis (plural de real), aparecia a 
unidade monetária fundamental: a “oitava” de ouro — o equivalente a 3,586 
gramas. A oitava, por sua vez, dividia-se em 32 frações: eram os “vinténs” 
de ouro. Cinco vinténs davam um “tostão”, e 20 vinténs completavam um 
“cruzado de ouro”. Quem acumulasse um quilo de ouro podia ter acesso 
a bens consideráveis. Este valor era suficiente para comprar 75 cabeças de 
gado ou 2.250 sacos de milho com cerca de 30 quilos cada um. Ou, ainda, 
para adquirir uma mercadoria muito valorizada na economia da época: 
um saudável escravo africano.56

A maior parte do ouro era encontrada em terrenos de aluvião, na forma de pó 
ou pepitas, o que facilitava seu uso direto em atividades comerciais.57 Apesar 
do grande fluxo migratório, que pela primeira vez se movimentou na direção 

56 Carrara, Angelo Alves. Às toneladas: a descoberta do ouro alterou as relações econô-

micas na Colônia e enriqueceu a metrópole. Revista de História da Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, v. 38. nov. 2008. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/

capa/as-toneladas>. Acesso em 29 out. 2014.

57 Ibid.
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do litoral para o interior, apenas 5% da população da capitania de Minas 
Gerais era responsável pela extração do ouro. A maior parte da população 
se ocupava de atividades paralelas na agricultura, no comércio e no setor de 
serviços. Além de enriquecer os cofres portugueses, a mineração modificou a 
dinâmica social do interior do país ao criar um setor de profissionais liberais 
cuja dinâmica distava totalmente dos outros centros coloniais. 

O desenvolvimento urbano engendrou uma diversificação econômica 
no entorno das minas — assistindo-se pela primeira vez a um mercado longe 
da costa, diferentemente de produtos como a cachaça e o açúcar, que eram 
produzidos, sobretudo, para a exportação. 

{ 4.4 }

O regimento das Minas de 1702

Datado de 19 de abril de 1702, esse regimento teve um complemento em 7 de 
maio de 1703 e vigorou sem mais mudanças durante toda a fase mineradora. 
Além de fornecer as regras gerais para a demarcação das jazidas, fixar os pra-
zos de exploração e de recolhimento dos impostos, um dos objetivos desse 
regimento era o de evitar as “desordens” entre os trabalhadores das minas. 
As punições aos trabalhadores das minas ou aos autores dos demais crimes 
contra a legislação em vigor deveriam ser efetuadas pelo superintendente das 
minas, importante funcionário que substituiu o antigo cargo de provedor.58 A 
preocupação com a “desordem” relacionava-se com esse novo tipo de sociedade 
que surgia com maior dinamismo econômico e complexidade de seus extratos 
sociais. A grande circulação de pessoas e recursos facilitava também o contra-
bando e o desvio dos recursos exploráveis, inquietação da Coroa no período.

No regimento de 1702,59 estipulava-se por quem deveriam ser feitas 
as repartições das áreas exploráveis, também chamadas de “datas” (lotes de 
jazidas auríferas). O tamanho das datas era sempre proporcional ao número 

58 Holanda, op. cit.

59 Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Regimento das Minas de 1702. Lis-

boa: [s.l.], 1702. Disponível em: <http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/ verlivro.php?id_

parte=104&id_obra=63&pagina=69#>. Acesso em 25 ago. 2014.
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de escravos do proprietário, o que determinava sua capacidade de trabalho na 
mina. Após a descoberta e a tomada de conhecimento da área de exploração 
pelo superintendente das minas, um guarda-mor era encarregado de realizar 
a medição das áreas e contar o número de escravos, para então realizar as 
repartições correspondentes. 

O guarda-mor realizava a divisão da área explorável, atribuindo uma 
“data” ao seu descobridor e demais pessoas que participassem da descoberta, 
e outra “data” para a fazenda. Quanto mais ribeiros para a extração do ouro 
de aluvião, ou veias auríferas fossem descobertas, mais datas eram destinadas 
à exploração. Quando o explorador possuía uma quantidade maior que doze 
escravos, era-lhe dado por mercê uma data maior, sendo essa quantidade de 
escravos o mínimo para o recebimento de uma data. 

Depois de realizada a demarcação, eram dados quarenta dias para que 
se iniciasse a exploração sob vistoria do guarda-mor. Caso a zona delimitada 
não tivesse sido explorada nesse prazo, perder-se-ia o direito de exploração. 
Para que todas as datas fossem igualmente exploradas elas não poderiam ser 
trocadas ou vendidas — deveriam ser lavradas de acordo com a repartição rea-
lizada antes de sua exploração pelo guarda-mor, o que impedia que datas com 
menos recursos fossem vendidas ou trocadas, acarretando em prejuízos para 
seus compradores. A venda de datas só era permitida em caso de falecimento 
ou perda dos escravos, fato que deveria ser informado ao superintendente 
das minas. Uma nova data só poderia lhe ser destinada uma vez recuperado 
o número mínimo de escravos. Caso o descobrimento de uma mina fosse 
ocultado, não seriam concedidas datas àquele explorador, uma vez que se 
considerava que todas as riquezas minerais pertenciam de antemão à Coroa. 
Essas eram doadas por mercê ao seu explorador, sempre tendo em vista a 
sua capacidade de exploração relativa ao número de escravos que possuísse. 

Quanto aos impostos, ou ao ato de “quintar” o ouro, o Regimento de 
1702 estabelecia que o ouro em pó, muito usado na época para o pagamento 
de suprimentos para abastecer as cidades mineiras, a exemplo do gado, po-
deria ser uma brecha para se escapar da fiscalização da Coroa. Os impostos 
eram cobrados nas casas de fundição, que fundiam os minérios extraídos 
transformando-os em barras de ouro com o selo da Casa. Isso ocorria após 
uma porcentagem definida do ouro descoberto ter sido retirada para quitar 
os impostos com o Real Erário. Por esse motivo, o regimento proibia o pa-
gamento com ouro em pó, ou por qualquer outra forma que não possuísse 
o selo real, para que se pudesse confirmar a quitação dos impostos. Como 
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forma de controle, todo ouro extraído deveria ter o registro de pagamento 
do quinto no Livro de Registros do Tesoureiro Geral das Minas.

As autoridades régias também se manifestaram quanto à intenção de 
limitar o número de pessoas nas regiões próximas às minas, assim como a 
circulação de produtos, com exceção do gado, a fim de evitar que o ouro não 
sofresse a quintação e circulasse com o comércio. No entanto, tal regulamento 
não foi cumprido, uma vez que era grande a quantidade de pessoas atraídas para 
as regiões mineiras e os centros urbanos próximos desenvolveram redes comer-
ciais internas, contando com a formação de uma classe de profissionais liberais 
para atender às demandas da sociedade que se formava em torno da mineração. 

Quanto à ordenação da sociedade mineradora, o superintendente tinha 
a função de acatar as denúncias que lhe eram feitas “em público ou em segre-
do”, e tomar as medidas cabíveis, cuidando da jurisdição ordinária, civil e dos 
crimes cometidos nos limites das minas. O superintendente também possuía 
jurisdição para punir contrabandistas e aqueles que estivessem burlando o 
pagamento do quinto.60

Com o aumento da atividade mineradora durante o século XVIII, 
assistiu-se ao aparecimento dos registros de fronteira, realizados pelos prove-
dores de registros. Por meio desses registros, proibia-se a circulação daqueles 
que não possuíam um ofício fornecido pelos funcionários reais, que discri-
minava a quantidade de ouro e cobrava pelo acesso de mineradores. Era o 
chamado “direito de entrada”, que incluía os bens trazidos como mercadorias, 
escravos e animais.61

Ainda na tentativa de regulação e controle da atividade, foram criadas 
as Intendências do Ouro, entre os anos de 1735 e 1736, que ocuparam o lugar 
das superintendências das minas e possuíam a tarefa de realizar a arrecadação 
e promover a atividade mineradora. Um intendente era responsável por sua 
administração, auxiliado por um fiscal, um tesoureiro e um escrivão. Outra 
medida para facilitar a administração fiscal foi a divisão das Capitanias de 
Minas Gerais em quatro comarcas: Vila Rica, Sabará, Rio das Mortes e Serro 
Frio, no ano de 1720.

60 Salgado, op. cit., p.89.

61 Ibid.
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{ 4.5 }

Impostos, contas e registros

Entre a descoberta das minas e do ouro e a efetiva organização da contabilida-
de portuguesa pelo Marquês de Pombal, distintos tipos de tributação foram 
adotados, sempre permeados pelo interesse da Coroa em adquirir o produto 
da exploração mineira enquanto, por outro lado, os mineradores buscavam 
reter a maior parte de recursos para enriquecimento próprio. Durante as 
primeiras décadas do século XVIII, quando o controle de contas português 
ainda operava de forma bastante rudimentar se contrastado com outras lo-
calidades comerciantes do mesmo período, os minérios extraídos do Brasil 
eram o recurso mais importante para a manutenção do Império português, 
já no reinado de D. João V (1706 - 1750).62

As formas de captação do ouro pela Coroa ao longo do século XVIII 
foram oscilantes, mostrando distintas políticas de arrecadação e diferentes 
tipos de tributação. Apesar do período representar uma maior atuação da mo-
narquia portuguesa em seus domínios ultramarinos, a cobrança dos impostos 
na região das minas não obedeceu a uma única lógica tributativa, sobretudo 
diante das dificuldades da Coroa em operar a arrecadação. As prerrogativas 
da Coroa conviviam com as demandas das elites locais, que negociavam com 
as instâncias metropolitanas por meio das câmaras municipais. Ou seja, a 
montagem de um sistema fiscal não tinha caráter impositivo, mas sim, de 
negociação entre as autoridades régias e os representantes das elites locais.

Com a criação do Erário Régio em 1761, foram alterados todos os mé-
todos de arrecadação e contabilidade do reino e colônias. Desse período até 
a década seguinte, as Juntas da Fazenda tornaram-se instâncias diretamente 
subordinadas ao Erário, já contando com a utilização de novos métodos con-
tábeis (como o sistema de partidas dobradas), o controle semestral das contas 
e a realização de balanços e receitas.63

Criadas pelo primeiro regimento das minas datado do século XV, as 

62 Faria, Simone Cristina de. Temas consagrados, novas perspectivas: um balanço dos 

estudos sobre a arrecadação dos quintos reais. In: Seminário Nacional de História da 

Historiografia, 3. 2009, Ouro Preto. Anais... Ouro Preto: Edufop, 2009.

63 Salgado, op. cit., p.90.
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casas de fundição eram os organismos régios responsáveis pela arrecada-
ção dos impostos e controle da atividade mineradora. Entre suas principais 
funções estavam a realização da fundição do ouro e da prata extraídos das 
minas e a realização da cobrança do quinto. A fundição desses metais para 
sua transformação em barras visava impedir o contrabando, o que, em contra-
ponto, era facilitado quando esses metais permaneciam na forma de pepitas 
ou em pó. Após a feitura das barras, essas eram cunhadas com selos régios a 
fim de comprovar que haviam passado pelas casas de fundição reais, pagando 
os devidos tributos, como já abordado. Trabalhavam nas casas de fundição 
os seguintes funcionários: provedor, escrivão, oficial mineiro, tesoureiro, 
mestres de fundição, meirinhos e guardas.64

64 Arquivo Nacional. Casas de fundição. In: Memória da Administração Pública 
Brasileira. Disponível em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=3735>. Acesso em 25 ago. 2014.
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A tabela a seguir mostra modificações nas tributações e formas de 
fiscalização na região das minas entre os séculos XVIII e XIX:65

65 Organizada à partir de Salgado, op. cit., p.90-95; Faria, op. cit., p.2-3. 

Período Tributações e Fiscalização

1700 – 1713 Cobrança do quinto, equivalente a 20% do ouro apurado.

1713 – 1724 Imposto por bateias (equivalente à Capitação), cobrado 
de acordo com o número de escravos.

1714
Tentativa da população de pagar uma quantidade fixa anual à Fazenda 
Real, livrando-se do pagamento do quinto (30 arrobas anuais, 
25 arrobas anuais em 1718 e 1722, subindo para 37 arrobas anuais).

1719 Abolição de contribuição anual.
Reestabelecida a cobrança do quinto pela Casa de Fundição.

1725 Efetivação da cobrança do quinto pela Casa de Fundição.

1730 – 1732 O imposto do quinto passa para 12%.

1735 Substituição do quinto pelo imposto de Capitação sobre o número de 
escravos (12 vinténs de ouro por cada escravo maior de 14 anos).

1750 – 1808
Fase marcada pelo aperfeiçoamento da administração da 
Fazenda, contando com órgãos, funcionários especializados e 
maior capacidade de fiscalização. Gestão Pombalina.
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Cabe ressaltar que o incremento da ação fiscal da metrópole por meio das 
casas de fundição não garantiu rendimentos suficientes para a Coroa, uma vez 
que prosseguiram as alternâncias entre diferentes formas de arrecadação. Na 
segunda metade do século XVIII, elas tiveram grande importância dentro 
do sistema montado por Pombal, juntamente com retorno do quinto, que 
combinavam o contexto de maior capacidade administrativa e fiscal com o 
declínio da mineração, situação em que a cobrança de impostos foi a forma 
utilizada para tentar aumentar a exploração. No entanto, a grande pressão 
fiscal dada à impossibilidade do cumprimento do mínimo fixado pela Coroa 
incitou a população a revoltar-se contra a administração régia.

Período Tributações e Fiscalização

1750

Reestabelecimento do quinto e fim do imposto à Capitação. Surge o 
intendente geral do ouro (capitanias do Rio e Bahia), para “superintender” 
a administração das minas — regido pelo Conselho Ultramarino. Cada 
intendência funcionava com uma casa de fundição. O produto do quinto 
era contabilizado e guardado no cofre a cargo da Intendência, para então 
ser encaminhado à Metrópole. Havia uma imposição de 100 arrobas anuais 
de ouro para a capitania de Minas Gerais e, caso não fosse processada, era 
realizada a derrama. Possíveis excessos eram guardados para serem utilizados 
no ano seguinte. O objetivo era estimular a produção do ouro, já em declínio.

1771
Reorganização da Intendência dos Diamantes, realizada diretamente 
pela coroa. A Intendência Geral dos Diamantes tinha sede em 
Lisboa e seus diretores eram chefiados diretamente por Pombal.

1803

Alvará de 13 de maio com o objetivo de centralizar toda fiscalização sobre a 
extração de ouro e pedras preciosas. O alvará previa a criação da Real Junta 
Administrativa de Mineração e Moedagem. As antigas Intendências do Ouro 
se tornariam Juntas Territoriais de Mineração (compostas pelo ouvidor, juiz 
de fora e peritos em mineração), e a antiga Intendência dos Diamantes se 
tornaria Junta da Real Fazenda do Arraial do Tejuco. Previu-se também: a 
criação da Real Caixa Econômica das Minas e Fundições (para o recolhimento 
de apreensões, por exemplo, provenientes de contrabando); criação da Casa 
da Moeda na capitania de Minas Gerais; criação da Casa da Permuta, para 
converter em moedas de ouro o que fosse levado pelos mineiros, remetendo 
o recolhido à casa da moeda. Esse alvará não foi totalmente aplicado.
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{ 4.5.1 }

Análise da documentação

O documento abaixo constitui um registro de receita do tesoureiro ao pro-
vedor da Fazenda, referente aos anos de 1751 a 1756.66 Trata-se de pagamentos 
recebidos e lançados pelo tesoureiro da Real Casa de Fundição, assim como 
de pagamentos efetuados a essa casa para cobrir despesas.67 No documento, 
estão contidas as entradas em espécie, barras de ouro, moedas de ouro e prata 
recebidas pelo tesoureiro, Manoel Gomes Duque. O tesoureiro registrou 
os pagamentos provenientes da casa de fundição contabilizando o que foi 
recebido pelo ouro fundido, ou seja, em razão do pagamento dos impostos.

66 Arquivo Público Mineiro (Brasil). Registro de receita do tesoureiro da Real 
Casa de Fundição ao provedor da Fazenda de 1751 a 1756. Belo Horizonte: Arquivo 

Público Mineiro, [s.d.]. p.22-29. cd-rom. (Fundo Casa dos Contos, CC 1090). 

67 Ibid., p.23.
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Em outro documento transcrito abaixo, como “termo de recenseamen-
to geral das contas do tesoureiro”, foi realizada uma aferição de contas de 
um falecido tesoureiro, Pedro José de Siqueira e Monroy, cruzando os dados 
disponíveis nos registros da casa de fundição deste com o montante contido 
no cofre. Verificou-se que, de acordo com os registros, Monroy havia recebi-
do 71.884$243 réis para despesas da Casa de Fundição. Entretanto, declarou 
que as despesas totalizaram 55.344$512 réis, enquanto estava registrado que 
havia no cofre um montante de 16.671$599 réis e não 16.539$731 réis, valor 
realmente encontrado e que equivalia à diferença exata entre a quantia rece-
bida e a gasta. Dessa forma, provou-se com a aferição de contas que o registro 
de tesoureiro estava errado e, portanto, não tinha validade. Abaixo, segue o 
texto transcrito, seguido pelo original:

Termo de Recenciamento geral das contas do tesoureiro Pedro José de 
Sequeira e Monroy que faleceu em 5 de setembro de 1756. 

Aos vinte dias de outubro de mil setecentos e cinquenta e seis ano 
desta Vila do Príncipe e Casa da Real Fundição dela perante o doutor 
ouvidor geral e intendente são Evangelista del Mariz Sarmento e o fiscal 
Domingos Gonçalves de Mattos sem nenhum recenciamento geral das 
contas do tesoureiro que foi deste tribunal Pedro Vaz de Sequeira Mon-
roy já falecido e achando se que havia recebido da Provedoria da Fazenda 
Real destas Minas para os gastos desta Real Casa [de fundição] setenta 
e um contos oitocentos e oitenta mil digo oitenta e quatro mil duzentos 
e quarenta e três reais [71.884$243] como consta de vinte e uma receitas 
que serão saneadas neste livro primeiro de receita de contas duas ___ 
vinte e quatro e que a despesa nos papeis correntes ao pé deste termo 
declarados importava em cinquenta e cinco contos trezentos e quarenta 
e quatro mil e quinhentos e doze réis [55.344 $512] e que devia outro sim 
em virtude desta conta se achar se em senão dezesseis contos seiscen-
tos quarenta e um mil e quinhentos e noventa e nove réis [16.641$599] 
no cofre se examinou ___ todo o ouro e dinheiro que se achou nele o 
qual importando em digo dezesseis contos quinhentos e trinta e nove 
mil e setecentos e trinta e um reais [16.539$731] Vejo esta quantia junto 
com a sua despesa a conferir com a sua receita escrever cento e um mil 
oitocentos e sessenta e oito réis como claramente se vê na conta abaixo 
lançada para constar mandou se ao [senhor] ministro fazer este termo 
que assinou o Tribunal fiscal e eu Feliz Marinho de Moura escrivão da 
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receita que escreveu e assinou. Declaro que este texto não teve efeito 
por estar errado.68

Na sequência do caso, quase dois meses após a morte do tesoureiro Pedro 
Vaz de Siqueira Monroy, foi realizado um “reconhecimento geral das contas” 
do falecido tesoureiro: 

Termo de Recenciamento Geral do Tesoureiro do rei desta Real Casa 
Pedro Vaz de Siquera e Monroy que faleceu em 30 de setembro de 1756. 

Ao primeiro dia do mês de novembro de mil e setecentos e cinquenta 
seis anos [1756] nesta Vila do Príncipe e Casa da Real Fundição perante o 
doutor Ouvidor geral Intendente dela e são Evangelista de Mariz Iasmento 

68 Ibid., p.24v.
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e o co_serial Domingos Gonçalvez de Mattos se fez um reconhecimento 
geral das contas ao tesoureiro que fez deste tribunal Pedro Vaz de Sequei-
ra e Monroy já falecido achando pelas vinte uma receitas contidas neste 
primeiro livro delas de folhas duas — e vinte e quatro que havia recebido 
da fazenda real destas Minas para os gastos e expediente desta Real Casa 
e setenta e um contos oitocentos oitenta e quatro mil e duzentos e qua-
renta e três réis [61.884 $243] dispendido sessenta e um contos trezentos e 
quarenta e quatro mil e quinhentos e doze réis [61.344 $512] como constava 
dos seus papeis correntes: se examinou o dinheiro, barras e ouro em pó 
que estavam no cofre importando tudo quanto nele serão em dez contos 
seiscentos quarenta e um mil e quinhentos e noventa e nove réis se vê se 
no conhecimento de que não correspondia as duas despesa a receita que 
se lhe fez em todo o tempo que serviu de tesoureiro, mas crescer no mes-
mo cofre cento e um mil oitocentos e sessenta como mais distintamente 
se vê tal estoque se firmou lançado ao diante de que para contar ato do 
tempo mandou o mesmo ministro fazer este termo de recenciamento de 
contas em que assinou o dito fiscal o senhor Marinho de Moura escrivão 
da receita e despesas desta dita casa que descrevi e assinei. [assinaturas 
de Domingos, Felix].69 

O primeiro documento ao lado se refere ao texto transcrito acima, en-
quanto o segundo, ao “recenciamento da conta do tesoureiro Pedro Vaz de 
Sequeira e Monroy já falecido”, conforme texto do cabeçalho do ofício.70  
Analisando a transcrição, os valores declarados pelo tesoureiro (a receita) 
são inferiores aos valores efetivamente gastos com as despesas da Casa de 
Fundição, o que foi aferido pela diferença entre o que foi declarado e o que 
efetivamente continha o cofre. A não correspondência dos valores declarados 
pelo tesoureiro com aquilo que foi efetivamente gasto (que representava um 
montante maior do que o expresso na receita) levou o ouvidor geral a reali-
zar um levantamento de todos os gastos realizados pela Casa de Fundição, 
durante os seis anos de permanência do tesoureiro no cargo. 

69 Ibid., p.25.

70 Ibid., p.26-29. Exposição das despesas dos seis anos em que o tesoureiro esteve no cargo. 
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O documento da direita, disposto abaixo, possui em seu conteúdo a 
relação das despesas registradas pelo tesoureiro, com a finalidade de acompa-
nhar a destinação o dinheiro. Busco-se neste comprovar o motivo pelo qual 
os valores do cofre não coincidiam com os registros efetuados.
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Por fim, um parecer sobre o caso de “recenciamento”, o que equivale-
ria a uma tomada de contas retroativa, foi inserido na relação das despesas 
do tesoureiro:

Importa toda a despesa que o tesoureiro Pedro Vaz de Sequeira e Monroy 
fez desde [exceção] desta Intendência [data] trinta de setembro de 1756 
dizem que faleceu na qual entro também um conhecimento da fazenda 
Real de Vila Rica onde consta remeteu para esta em ouro em pó que 
veio dos Registros desta comarca seis contos de réis sessenta e um conto 
trezentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e doze réis [61.344$512]. 
Importa a Receita como teve neste livro de contas duas datas vinte quatro 
--, setenta e um conto oito centos e oitenta e quatro e duzentos e quarenta e 
três réis [71.884$243] [10.539$731 — referente à subtração dos dois valores]. 
Achou se no cofre em dinheiro de ouro e de prata em barra e ouro em pó 
dez contos seiscentos quarenta e um mil e quinhentos e noventa e nove 
réis. [10.671$599]. Que crescerão no cofre 101$868]. Vila do Príncipe em 
primeiro de Novembro de 1756.71 

Infere-se desse caso a incoerência de registros, expondo a possibilidade de o te-
soureiro haver realizado de maneira equivocada seus lançamentos. Mostra-se, 
ao mesmo tempo, tanto a fragilidade da forma de escrituração empregada 
quanto a preocupação da Coroa em aferir as contas, a fim de evitar possíveis 
desvios ao Erário. Por fim, revelou-se que o valor recebido para a casa de 
fundição foi de 71.884$243 réis, os quais foram gastos efetivamente após con-
clusão do recenciamento em 61.344$512 réis e não 61.884$243 réis, conforme 
registrado pelo tesoureiro. Ao contrastar com os valores do cofre, encontra-
ram 10.671$599 réis e não 10.399$731 réis, que era o valor apresentado pelo 
tesoureiro — comprovando assim, que o registro efetuado era inverossímil. 

71 Ibid., p.29. Há ainda uma nota, acrescida em 1764: “Escrivão da Receita Felix Mari-

nho de Moura. Nesta conta há um erro de 288$986 réis por que dando fé um balanço nos 

mandados de despesa s--- um de mais --- no coffre 390$584 réis. 27 de outubro de 1764.”



83Capítulo 4  ‡ 83

Neste outro documento do Tesoureiro Manoel da Fonseca e Silva, foi regis-
trado o recebimento de ouro proveniente das casas de fundição da cidade de 
Vila Rica no ano de 1736 que seria encaminhado à Fazenda Real — o que, 
provavelmente, revela um indício de registro de captação de imposto para 
ser encaminhado aos cofres régios.72

72 Id. Registro de recebimento de ouro proveniente das casas de fundição de Vila 
Rica em 1736. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, [s.d.]. p.27-27v. cd-rom. (Fundo 

Casa dos Contos, CC 1061).
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Depreende-se, portanto, que apesar do regulamento prever os desvios do 
pagamento dos impostos em seu texto — e dos documentos analisados de-
monstrarem a atuação das casas de fundição na arrecadação do quinto e na 
aferição das contas —, o contrabando, os erros de registro e as práticas que 
burlavam a atividade fiscal eram recorrentes. Um século depois, percebe-se 
a existência dos problemas anteriormente descritos, como a circulação de 
ouro em pó não fundido e selado pelas casas de fundição, além de outras 
práticas, provavelmente comuns, para burlar o pagamento dos impostos do 
ouro. Uma delas refere-se à falsificação do selo real colocado nas barras após o 
pagamento dos impostos, bem como dos instrumentos utilizados para fundir 
o ouro e transformá-lo em barras.

Os crimes contra o Erário, como o contrabando de ouro, também eram 
punidos pelo superintendente das minas. Mesmo após as leis de 1702 e as 
advertências sobre o não pagamento de impostos à Coroa entrarem em vigor, 
a descrição desses atos ilegais, ainda em 1809, revela a dificuldade da Coroa 
em exercer controle sobre a arrecadação do quinto. O documento transcrito 



85Capítulo 4  ‡ 85

abaixo mostra algumas das proibições nas regiões das minas, uma tentativa 
de evitar fraudes e desvios. A descrição dos itens proibidos vem demonstrar 
que essas ações eram provavelmente recorrentes no período. 

Abaixo, tem-se paráfrase das proibições extraídas dos registros da 
Intendência de Vila Rica73:

1. portar moedas de ouro, ouro em pó ou barras que não sejam fundidas 
pela casa de fundição, ou fundidas, mas sem a marca oficial; 

2. extraviar ou ocultar da justiça o ouro em pó;
3. fabricar ou contratar barras de ouro imprimindo cunhos e marcas falsas 

ou imitação das verdadeiras, desencaminhando o quinto; 
4. se algum oficial da casa de fundição usar fora dela o cunho para cunhar 

barras falsas;
5. fabricação ou contratação de guias que acompanharão as barras fundi-

das nas Reais Casas de Fundição;
6. mistura da limadura de latão ou de outro metal com o ouro em pó;
7. exercer o ofício de ourives de ouro das minas.74  

[Era papel do superintendente constar e averiguar os transgressores 
das leis e resoluções que proíbem semelhantes delitos]. 

A mistura do ouro com outros metais também era uma forma de pagar menos 
impostos por peso de barra de ouro. Com a decadência da mineração a partir 
da segunda metade do século XVIII, formas de desvio do quinto provavel-
mente se tornaram mais constantes, uma vez que a Coroa não diminuiu o 
mínimo fixado para ser remetido a ela anualmente (100 arrobas de ouro). O 
declínio da atividade mineradora coincidiu com a manutenção da quantidade 
mínima a ser paga ao Erário, bem como, com o aumento da pressão aos mi-
neradores, devido à crise comercial portuguesa e às tentativas de revertê-la 
pelo Marquês de Pombal.

73 Arquivo Público Mineiro (Brasil). Id. Registros da Intendência de Vila Rica. 

Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, [s.d.]. p.246. cd-rom. (Fundo Casa dos Contos, 

MS 580; 1).

74 O ofício de ourives foi proibido em 1751 na região das minas para se evitar o extravio 

do ouro.
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{ 4.6 }

A Inconfidência Mineira

Conforme anteriormente mencionado, o iluminismo e o liberalismo influen-
ciaram as reformas administrativas no Império colonial português agregando 
ao absolutismo despótico elementos que elucidavam as “luzes” da modernida-
de. Muito da estrutura medieval permanecia nas formas de relação da Coroa 
portuguesa com seus súditos, no entanto, o período pombalino trouxe uma 
série de modificações às funções organizacionais da Corte, promovendo uma 
maior profissionalização das atividades realizadas. Para a área das finanças, 
a melhoria na estrutura de arrecadação representou uma maior pressão da 
Corte sob seus súditos, fato que recaiu principalmente na região das minas, 
onde se centravam os olhares da Coroa durante o século XVIII. 

A necessidade de modificação das estruturas contábeis existentes alia-
va-se às tentativas de recuperação da economia lusa, desgastada pelo declínio 
generalizado de suas atividades comerciais, agrícolas e manufatureiras. As 
medidas pombalinas abarcavam todos esses setores, mas acabou voltando-se 
para os domínios do Ultramar, de onde vinham a maior parte dos recursos 
arrecadados por Portugal. 

No entanto, a mesma rede de ideias que muito influenciou Pombal teve 
outras leituras no contexto colonial. Muitos autores discutem o fenômeno 
social da circulação de ideias em diferentes contextos sociais e políticos du-
rante um mesmo período. Em uma das vertentes teóricas, a “Circularidade 
das Ideias”, ou das culturas, é discorrida por autores como Carlos Ginzburg 75 
e Roger Chartier76 como o movimento de ideias e saberes, o que abrange o 
universo de seus usos e releituras, a depender do contexto em que estão inse-
ridas. A vertente norte-americana atual, a “História Transnacional”, coloca 
a permeabilidade das fronteiras — sejam elas entre países, culturas, ou situ-
ações de dominação como as existentes entre colônia e metrópole — como 

75 Ginzburg, Carlos. The cheese and the worms: the cosmos of a sixteenth century 

miller. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980; Id. Clues, myths and the 
historical method. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.

76 Chartier, Roger. Cultural history: between practices and representations. Ithaca, 

N.Y.: Cornell University Press, 1988.
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um elemento de interação de ideias. Desse modo, as ideias interagem em 
uma “via de mão dupla”, modificando diferentes ambientes intelectuais sem 
corresponder à perspectiva de poder existente na relação metrópole-colônia, 
o que significa dizer que ambos os contextos se modificam mutuamente. 

Dentro do universo dos viajantes, exploradores e curiosos com a novida-
de da mineração, circulavam livros, folhetos e notícias sobre os movimentos 
europeus que modificaram as velhas estruturas do medievo, a exemplo da 
Revolução Francesa de 1789. Esses discursos adquiriam diferentes percepções, 
modificadas pelo contexto dos atores sociais ao qual entravam em contato, 
desdobrando-se, muitas das vezes, em maneiras distintas à forma a qual foram 
inicialmente pensados. 

Além do universo intelectual, fez-se presente durante o processo ao qual 
se denomina Inconfidência Mineira a articulação de interesses políticos, eco-
nômicos e sociais dentro do contexto da sociedade das minas. Relaciona-se, 
de igual forma, a recepção das imposições fiscais administradas da Coroa 
pelos colonos, principalmente por aqueles atores que se relacionavam dire-
tamente com o contexto da exploração de minérios.

O generalizado interesse pelos ganhos econômicos na atividade mine-
radora engendrava conflitos que iam desde a proclamação de descendência 
dos primeiros descobridores bandeirantes, até as reações contra os tributos 
impostos por Portugal. Na segunda década do século XVIII, a região das 
minas assistiu a uma revolta contra a tributação, denominada posteriormente 
de “Revolta de Filipe dos Santos” ou “Revolta de Vila Rica”. Como aparece na 
tabela sobre a oscilação das formas de tributação dos minérios, das páginas 
75 e 76, as casas de fundição foram instituídas com a finalidade de efetuar 
a cobrança de impostos em 1719, passando a funcionar efetivamente alguns 
anos mais tarde, em 1725. 

Conforme visto na análise documental, o medo de contrabando e sone-
gação de impostos na região das minas era uma preocupação constante da Co-
roa, que estimava por assegurar sua principal fonte de recursos no Além-mar. 
Ao criar as casas de fundição, a Coroa visava acabar ou diminuir com a circu-
lação de ouro em pó, de fácil transporte e, consequentemente, contrabando. 
Com as casas de fundição, o ouro extraído seria fundido em barras de ouro, 
dificultando os desvios do quinto e, por meio das já mencionadas cunhas 
nas barras, seria assegurado o pagamento dos impostos. Com a proibição da 
circulação do ouro em pó, os mineradores eram obrigados a encaminhar os 
metais extraídos às casas de fundição, o que forçava o pagamento dos tributos, 
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como já discutido no capítulo. 
A perseguição aos colonos ao primeiro sinal de contrabando incitou 

uma revolta no ano de 1720 contra o ouvidor-mor, comandada por Felipe 
dos Santos. Nessa, foram reivindicados o fechamento das casas de fundição 
e a diminuição da tributação de minérios e produtos na região das minas. 
O movimento foi duramente reprimido pelos agentes régios e seu líder foi 
condenado à morte por enforcamento. Após a insurreição, a Coroa efetivou 
a cobrança do quinto pelas casas de fundição e aumentou a fiscalização nas 
zonas de minérios. A revolta foi uma mostra do descontentamento da elite 
mineradora com as formas de tributação da Coroa portuguesa.77

A administração pombalina reforçou a tributação, mas abriu espaço 
para que os interesses particulares dos ricos proprietários das “datas” atuas-
sem no aparelho burocrático e, dessa forma, também colocassem em pauta 
seus interesses. Muitos dos ricos “empresários” da mineração conseguiram 
fácil acesso às instâncias administrativas, como atuação nas câmaras muni-
cipais, intervindo na estrutura organizacional juntamente com a metrópole. 
De acordo com o historiador britânico Kenneth Maxwell: “o sistema pombalino, 
pelo reconhecimento [...] da falta de burocratas eficientes e honestos, correu um risco 
considerável ao entrelaçar as oligarquias coloniais de modo tão próximo da estrutura 
administrativa” 78, ou seja, a concepção de Pombal, que visava aproximar as 
elites locais do aparato burocrático, teve consequências negativas para o 
estabelecimento dos interesses da Coroa nas regiões mineradoras.79 Alguns 
estudos revelam que a inserção da elite mineradora na administração local 
deu abertura ao favorecimento de interesses pessoais desses mineradores, fa-
cilitando contrabandos e desvios dentro dos próprios mecanismos públicos.80

O sistema de arrecadação modificado com o alvará de 3 de dezembro 

77 Azevedo, Edeílson Matias de. Inconfidência Mineira: o jogo de interesses pessoais. In: 

Simpósio Nacional de História, 23., 2005, Londrina. Anais... Londrina: anpuh, 2005.

78 Maxwell, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1996. p.156-157. 

79 Azevedo, op. cit., p.2.

80 Ibid.



89Capítulo 4  ‡ 89

de 1750, no contexto da reforma financeira de Pombal, fixou a cobrança do 
quinto e elevou o papel das casas de fundição como uma instituição de con-
trole da arrecadação. Todas as modificações na contabilidade portuguesa 
já citadas influíram na dinamização das formas de cobranças taxativas nas 
colônias a partir da segunda metade do século XVIII. Com a queda da pro-
dução aurífera, que coincide com o período de maior capacidade taxativa, a 
imposição das cem arrobas anuais — que a princípio foi criada tendo em vista 
o fomento da atividade mineradora — acarretou um grande endividamento 
com o fisco. O caráter ilustrado das modificações de Pombal, implícitos na 
construção de uma nova metodologia de arrecadação, também se revelava na 
forma de cobrança — em que a equidade fiscal era estabelecida pela primeira 
vez, implicando na igual taxação dos habitantes das minas, independente da 
renda ou posição social que ocupavam.81 

Mesmo após a criação das Juntas da Fazenda, instituições pertencen-
tes ao Erário Régio, não houve contribuição para o aumento da arrecadação 
do produto da exploração das minas nos cofres portugueses. Ao contrário, 
a crise da produção aurífera apenas aumentou e os registros de entrada de 
minérios nas casas de fundição diminuíram progressivamente durante a 
década de 1770.82

A substituição de Pombal por Martinho de Melo e Castro em 1777 
modificou a dinâmica de interesses anteriormente existentes, causando gran-
de insatisfação nas elites locais. Ao assumir como Secretário de Estado da 
Marinha e do Ultramar, Melo e Castro relacionou o declínio nos números 
da mineração com uma política fiscal pouco efetiva que não se impunha 
perante os mineradores para cobrar-lhes os atrasados referentes a cota anual 
de cem arrobas de ouro, existente a partir do período pombalino. Apesar de 
existir de fato um afrouxamento na cobrança de impostos — devido à rede 
de poder que relacionava membros da elite local promovedora da extração 
de minérios com o sistema burocrático português — a segunda metade do 

81 Gaspar, Tarcísio de Souza. Derrama, boatos e historiografia: o problema da 

revolta popular na Inconfidência Mineira. Topoi, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, jul.-dez. 

2010. p.52. Disponível em: <http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi21/

Topoi21_04Artigo4.pdf>. Acesso em 29 out. 2014.

82 Ibid., p.54.
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século XVIII acompanhou um grande declínio das capacidades produtivas 
na região mineradora. O novo ministro, no entanto, associou a diminuição 
da arrecadação com a falta de uma política mais impositiva em relação ao 
pagamento das exigências mínimas de envio de ouro anual à metrópole. 

A equidade fiscal advinda do Alvará de 1750 colocava que o valor co-
brado anualmente para as áreas de mineração deveria recair sobre toda a 
população, significando que, nos processos de derrama, o montante em débito 
com o fisco seria repartido entre toda a população da área a ser cobrada. Com 
isso, esperava-se que os descaminhos do ouro diminuíssem, uma vez que re-
presentavam uma menor probabilidade de quitação dos impostos anuais com 
a metrópole. A primeira declamação de derrama ocorreu em 1763, ocasião 
em que o ministro Melo e Castro se pronunciou:

Faltando neste ano [de 1763] algumas arrobas de ouro para completar as 
do quinto, ainda o governador e capitão general de Minas Gerais, Luís 
Diogo Lobo, mandou proceder à derrama, em conformidade do Alvará de 
3 de dezembro de 1750, fazendo entrar nela assim os eclesiásticos, como 
seculares, sem exceção de pessoas; e sendo que, ele próprio também quis 
ser compreendido na mesma derrama, do que resultou completarem-se 
as cem arrobas do quinto no ano seguinte em 1764.83

A população das minas prosseguiu em débito com o Erário, não ocor-
rendo o processamento da derrama. Assim, constatou-se que, de 1763 até 1773, 
a dívida com os cofres régios ultrapassava 154 arrobas de ouro, equivalendo 
a 949:176$000 réis. Enquanto a população devedora, sobretudo a elite local, 
demandava o alívio da dívida, foram registrados em 1772 pedidos de alteração 
do sistema de cobrança da derrama. Esses solicitavam que a derrama fosse 
feita em uma relação proporcional aos rendimentos de cada integrante da 
sociedade mineira.84 O não prosseguimento da derrama aumentou a dívida 
tributária com a Coroa, durante as décadas de 1770 e 1780, no equivalente a 

83 Melo e Castro, 1763 apud Gaspar., op. cit., p.53. 

84 Ibid., p.55.
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7920 kg de ouro, aproximadamente 8 toneladas do minério.85

No ano de 1778, o novo ministro exigiu o pagamento dos atrasados, 
a derrama, o que conflitava diretamente com os interesses das elites locais. 
Para aqueles que não tivessem ouro suficiente para pagar os impostos atra-
sados, foi colocada a oportunidade de efetuarem o pagamento das dívidas 
que possuíssem junto ao Erário Régio com outros bens. O temor da perda 
do patrimônio e dos privilégios junto à administração colonial incitou a 
formação de um grupo de insatisfeitos com o sistema fiscal. O grupo tinha 
sua composição bastante heterogênea, sendo composto em sua maioria por 
grandes mineradores, que perderiam suas posições políticas e sociais caso a 
cobrança fosse levada adiante. No entanto, o grupo de conspiradores também 
era formado por não devedores do Erário, mas que de alguma forma eram 
membros do aparelho colonial e tinham seus privilégios ameaçados.86

De acordo com a tese de Maxwell, os setores endividados com o Erário 
transformaram a derrama em pretexto para incitarem uma revolta contra as 
instituições e os agentes de cobrança portugueses. A possibilidade da der-
rama, bastante difundida por rumores populares, era o argumento utilizado 
pelas elites para ir de encontro a um “tributo que recaia sobre toda a popu-
lação” enquanto, de fato, fornecia um disfarce à resolução de seus interesses 
particulares. Maxwell, dessa forma, desconstrói a imagem heroica associada 
aos inconfidentes como os heróis da pátria, idealizado posteriormente, so-
bretudo, pelo discurso emancipador.

A pressão taxativa sobre a arrecadação das zonas mineiras engendrou 
uma máquina tributária que não condizia à realidade de decréscimo da quan-
tidade de ouro extraído nas Minas Gerais nas décadas finais do século XVIII. 
A partir do interesse das elites locais em burlar a imposição realizada pela 
metrópole — dado o enraizamento dos principais mineradores no sistema 
administrativo da Coroa, a nível local — o argumento da derrama foi uti-
lizado para incitar uma rebelião generalizada contra Portugal. Na releitura 
dos discursos e na elucidação do arcabouço de ideias possíveis e disponíveis 
no período, fez-se o uso dos discursos de liberdade presentes no contexto 
europeu para mascarar interesses econômicos sobrepujantes e legitimar o 

85 Ibid., p.58.

86 Azevedo, op. cit., p.7-9.
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movimento contra a Coroa.
Dessa forma, o mesmo movimento de ideias que estimulou a organiza-

ção do Erário e o melhoramento das formas de cobrança e da racionalização 
do sistema de contabilidade do Reino e Ultramar foram relidas em outro 
contexto, o colonial e minerador. Isso mostra a ambiguidade e a fluidez da 
circulação de ideais, bem como, a necessidade dessas serem inseridas dentro 
do conjunto de situações políticas que tornam possíveis seus processamentos 
mentais. Portanto, os ideais de liberdade econômica advindos do liberalismo 
e do iluminismo, que questionavam o absolutismo monárquico, foram relidos 
em contexto colonial e adaptados para enquadrar os interesses pretendidos 
pelos atores do processo histórico em questão. Conforme verificado, a inquie-
tação que adquiriu caráter de movimento independentista estava impregnada 
de uma rede de interesses e situações fiscais, atrelando a Inconfidência mais 
a motivos tributários do que a um ideal de liberdade colonial. 
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{ 5.1 }

Estados nação, liberalismo e sua influência nas instituições

Assistiu-se, durante o século XIX, a uma organização das instituições po-
líticas, sociais e identitárias no processo de construção dos Estados Nação. 
No Brasil, após a independência com Portugal em 1822, coube ao novo país 
organizar o conjunto de elementos que conectariam a população, dispersa em 
um grande território, a uma unidade nacional. De acordo com Benedict An-
derson, o conceito de nação corresponde a uma comunidade política imaginá-
ria, ao mesmo tempo, limitada e soberana.87 Anderson baseia-se no conceito 
de imaginação para explicar que a comunidade a qual a nação se compreende 
não pode ser “vista” pela totalidade dos componentes sendo, então, imaginada 
como um corpus social, cujos membros compartilham elementos em comum. 
No século XIX, a ideia de nação também acompanhava a de unidade ou de-
marcação territorial, uma vez que, após as independências, os novos países 
precisavam delimitar a zona em que a soberania do Estado atuaria.

Em termos gerais, a emancipação política de uma colônia e a conse-
quente criação de um novo país não reflete automaticamente na criação de 
um Estado Nacional. Este integra um paulatino processo que vai desde a con-
solidação das instituições administrativas até a formação de uma identidade 
que torne os integrantes do corpus social reconhecíveis entre si e passíveis de 
reconhecimento em nível externo, ou seja, uma “comunidade imaginada”.

O século XIX, após a ruptura com a Coroa portuguesa, foi o período 
em que o Império do Brasil iniciou a formação de seu estatuto nacional e dos 
elementos que o caracterizariam como um Estado. Ao longo do século XX, 
o processo de montagem do aparelho republicano completou a formação 
desse Estado, dando-lhe um novo caráter constitucional. E, neste contexto de 
transição entre um regime monárquico para um republicano, o Tribunal de 
Contas foi criado no Brasil sob a influência das novas concepções de Estado 
e de participação popular, algo já em desenvolvimento na Europa.88

87 Benedict Anderson apud Susuki, Julio César; Costa, Everaldo Batista de. A ideolo-

gia espacial constitutiva do Estado Brasileiro. In. Colóquio Internacional de Geocrí-

tica, 12., 2012, Bogotá. Anais... Bogotá: [s.l.], 2012.

88 Assunto que será tratado com mais profundidade no próximo capítulo.

.5.

A vinda da família Real ao Brasil e as mudanças 
na política contábil e fiscal entre metrópole e colônia
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A concepção liberal incidiu na forma de pensar o papel do Estado na 
sociedade. No âmbito econômico, o liberalismo implicava a separação entre 
Estado e economia, diferentemente da forma como a monarquia absolutista 
comandava todos os âmbitos de atuação do poder político. A limitação do 
poder político, a existência de um Estado de direito — como garantia da 
igualdade de todos os membros perante a lei — e a liberdade estiveram pre-
sentes na ideologia liberal. 

Na Europa do começo do século XIX, a guerras empreendidas por Na-
poleão Bonaparte desestabilizaram a situação política da Península Ibérica. 
De acordo com a historiadora Mary Del Priori:

Até o período que se deu a Independência, vivia-se um cenário com algu-
mas características invariáveis: o Brasil continuava a ser um país agrário, 
com produção monocultora voltada para a exportação e apoiada no braço 
escravo. Enquanto isso, a Europa do início do século XIX se transformara 
no teatro das guerras napoleônicas. Em 1807, o rei da Prússia, de joelhos, 
pedia apoio ao imperador francês; o rei da Prússia tinha fugido da capital 
ocupada pelos soldados franceses; o Stathouder holandês estava refugiado 
em Londres; (...) A fragilidade portuguesa, em contraste com a robustez 
militar do inimigo, deixava entrever a invasão. O projeto de transferir a 
Corte para o Brasil tomou forma quando as tropas napoleônicas, vindas 
do território espanhol, avançaram sobre a capital [Lisboa]. 

Embora o embarque tenha sido atropelado, a decisão de atravessar o 
Atlântico não foi imposta pelo pânico. Havia muito se estudava essa possibi-
lidade. Às vésperas da partida, a esquadra portuguesa estava pronta, apare-
lhada com tesouros e biblioteca real. Apesar da ação conspiratória de alguns 
grupos que desejavam aderir à França, D. João foi avisado com antecedência 
da chegada de Junot, o general francês. Segundo vários cronistas da época, 
instalou-se certa confusão, com muitos fidalgos fazendo-se transportar às 
pressas para os navios, onde não havia mais lugar. O povo de Lisboa mani-
festava com lágrimas, dor e desolação seu sentimento diante da chegada do 
príncipe. Mas ao aportar na Bahia, não era um refugiado que chegava, e sim 
o chefe de um Estado nacional em funções que resolveu migrar pra cá.89

89 Priore, Mary del; Venancio, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: 

Planeta do Brasil, 2010. p.152-153.
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Após a chegada da Corte nos trópicos em 1808, houve uma ruptura 
na relação metrópole-colônia, elevando a condição de colônia para a de 
Reino Unido a Portugal. A abertura dos portos às nações amigas em 
1815 intensificaram o comércio no Brasil, aumentando a importância das 
receitas alfandegárias. 

{ 5.2 }

1808: A Corte nos trópicos

A chegada da Família Real dos Bragança ao território de sua maior colônia em 
extensão territorial gerou uma série de mudanças significativas no contexto 
histórico daquele período. A corte portuguesa se estabeleceu na cidade do 
Rio de Janeiro e, com isso, as instituições dos poderes régios passaram a ter 
sede nessa cidade.

Com todas as instituições, poderes políticos e cidades bem organizadas 
atualmente, torna-se, evidentemente, complexo chegar a uma compreensão 
sobre como funcionava a sociedade Imperial, especialmente desde 7 de março 
de 1808. O Brasil deixara de ser uma colônia, posição que o relegava fornece-
dor de riquezas para exportação. Em vista disso, a Corte Portuguesa viu-se 
na responsabilidade de mudar o contexto social do território da sua maior  
ex-colônia. O Rio de Janeiro recebeu muitos investimentos para poder abri-
gar a Família Real e a sua Corte, assim, passou a ser considerada uma cidade 
“verdadeiramente” portuguesa, chegando a competir com Lisboa no quesito 
relevância para representar o Império Português. 

A partir da chegada da família real, arquitetou-se um novo modus  
vivendi na sociedade brasileira. O território brasileiro não era mais encarado 
apenas como um lugar de riquezas exploradas pela metrópole. Esse foi um 
encontro que perpetuou costumes e mudanças na cidade do Rio de Janeiro, 
pois ali se abrigava a corte real que trazia consigo uma série de pessoas im-
prescindíveis ao bom funcionamento logístico do reino.

O Brasil presenciou investimentos que visavam ao seu desenvolvimento. 
Com a imprevisão dos acontecimentos vindouros, era necessário “aperfeiçoar” 
a cidade para que fosse considerada digna de garantir o bem-estar da família 
real e da Corte. Uma das primeiras atitudes do Príncipe Regente, D. João VI, 
foi abrir os portos brasileiros em 28 de janeiro de 1808 (cinco dias após a sua 
chegada ao Brasil), fato que aproximava o Brasil da Independência. O pacto 
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colonial estava destituído e o mercantilismo, até então vigente, dissolvia-se 
com o processo de emancipação da colônia. 

Medidas que protegessem a entrada e saída de produtos do Reino 
passaram a ser tomadas. Favores fiscais e alfandegários foram amplamente 
concedidos às pessoas que quisessem instalar fábricas. O Alvará de 28 de 
junho de 1808 defendia a criação de um Real Erário, pretensiosamente 
brasileiro, adotando o sistema de dupla partida e procurando evitar que 
os presidentes dos conselhos, tesoureiros e demais encarregados regis-
trassem o movimento de recursos de forma deliberada, acarretando em 
prejuízos ao Erário.

Em 11 de março de 1808, D. João VI nomeou o primeiro grupo de 
Ministros do Reino. Estabeleceu-se a figura do Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Brasil e da Fazenda e Presidente do Real Erário. 
A essa pessoa foi incumbida a responsabilidade de fiscalizar a economia 
do Brasil. Os funcionários do Real Erário no Brasil eram: um contador- 
geral; um primeiro-escriturário; três segundos-escriturários; três terceiros- 
escriturários; três amanuenses e três praticantes. Portanto, era dada a res-
ponsabilidade aos funcionários do Erário Régio de construírem balanços 
comerciais em relatórios mensais, registrando a movimentação de valores 
nas alfândegas brasileiras. Em 1809, foi imposto que os membros do Erário 
frequentassem Aulas de Comércio, tal qual funcionava em Portugal desde 
o século XVIII.

{ 5.3 }

O Alvará Régio de 23 de agosto de 1808

Em 23 de agosto de 1808, sob ordem de Alvará Régio, foi criada a “Real Junta 
do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação deste Estado do Brasil e 
seus Domínios Ultramarinos”. Esse órgão funcionava como um Tribunal 
e era composto por membros da elite da cidade do Rio de Janeiro que não 
queriam ameaças ao seu poderio. 

A transferência da Corte Real para o Brasil ocasionou grandes mu-
danças administrativas. Tal operação não trouxe apenas as instituições que 
vigoravam em Portugal, mas também impôs a necessidade de adaptar tudo 
o que existia à nova conjuntura estabelecida. Sendo assim, a partir de 1808 
iniciou-se um processo de construção organizacional com conceitos da 
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ilustração europeia dentro de uma sociedade periférica. Sociedade essa que 
abrigava no mesmo espaço vários grupos sociais, a exemplo dos monarquistas, 
republicanos, federalistas, abolicionistas, traficantes de escravos e senhores 
de escravos. Desejar uma coesão nos interesses desses grupos tornava-se 
algo vão, pois — ademais das vontades de cada grupo em particular — era o 
príncipe regente, o absoluto, que manejava as prerrogativas de cada setor da 
sociedade, sempre deixando a própria vontade prevalecer.

A morte da rainha Maria I, em 20 de março de 1816, teve como conse- 
quência a imposição de D. João VI como soberano na administração do 
Reino, mas sua aclamação como rei deu-se dois anos após a morte de sua 
mãe, em 6 de fevereiro de 1818. Ainda no ano de 1816, D. João VI autorizou a 
construção de filiais do Banco do Brasil, fundado em 1808, para outras pro-
víncias do território brasileiro. Em março de 1816, chegou ao Brasil a missão 
artística francesa sob a direção de Joachim Lebreton. Essa missão trouxe 
diversos especialistas das mais variadas áreas das artes para modernizar o 
Brasil, tendo como fundamento concepções arquitetônicas e artísticas já em-
pregadas na França. D. João VI ordenou que esses artistas fossem assentados 
no Brasil com as rendas da Real Fazenda, e que recebessem investimentos 
constantes dos cofres públicos, gerando o descontentamento dos artistas 
portugueses e brasileiros.

O Brasil passou a ser visto e representado a partir da ótica eurocêntri-
ca nos monumentos históricos e a partir de relatos de viajantes que teriam 
seus diários impressos e publicados. Para os novos e ilustres habitantes do 
Rio de Janeiro, tudo surgia como novidade. Eram registrados por artistas e 
viajantes descrições sobre a fauna, a flora e a maneira como se comportavam 
os indígenas e africanos.

A impressão que se passava era a de que, passados oitos anos da chegada 
em solo brasileiro, a corte portuguesa não se interessava em voltar a Lisboa. 
A transferência e adaptação à uma nova terra já tinha se dado de forma con-
sistente, o que gerava uma insatisfação crescente na capital portuguesa. Os 
lisboetas se consideravam relegados a segundo plano pela corte real e isso 
propiciava intensos debates acerca da possível volta ou não do rei e do restante 
da corte a Portugal.

No ano de 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido a Portugal e Algar-
ves, o que legalizou o fim do vínculo colonial. No entanto, não havia unidade 
interna e a população não recebia bem as mudanças impostas pelo governo 
do Rio de Janeiro, bem como o acréscimo de impostos para custear uma 
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intervenção militar no Uruguai — além de outras insurreições internas à 
Coroa. Somadas a outras contradições, o movimento de independência tomou 
forma em 1822, iniciando o período do Império do Brasil.90 

Ilustração de Jean Baptiste Debret apresentando a cerimônia de aclamação de D. João VI 

como Rei Soberano de Portugal, Brasil e Algarves.91

90 Priori, op. cit., p.161.

91 Debret, Jean Baptiste. Aclamação do Rei D. João VI no Rio de Janeiro, 1839. 

Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00624530#page/1/

mode/1up>. Acesso em 10 out. 2013.
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Ilustração de Jean Baptiste Debret apresentando a chegada de Tropas Portuguesas em 

território brasileiro.92

{ 5.4 }

O Erário Régio no Brasil

Dentre as consequências da vinda da família real aos trópicos, está a instalação 
do Erário Régio no Rio de Janeiro. Com a transladação de D. João VI para o 
Rio de Janeiro devido à ocupação francesa no início do século XIX, o Erário 
Régio foi deslocado para o Brasil e regido por prerrogativas semelhantes ao 
Erário de Lisboa, criado em 1761. Dessa forma, compondo o Alvará de 1808, 
o Erário foi dividido em três contadorias: uma para a cidade do Rio de Ja-
neiro; outra para a África Oriental, Ásia portuguesa e as regiões brasileiras 
de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul; e a 

92 Id. Embarque na Praia Grande das tropas destinadas a Montevidéu, 1839. Dis-

ponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00624530#page/1/mode/1up>. 

Acesso em 22 out. 2013.
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terceira, para Bahia, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Piauí, Paraíba, além das 
possessões na África ocidental e ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira.93 
O Erário também foi conhecido pelos sinônimos: Tesouro Público, Real 
Fazenda e Tesouro Geral. Segue o texto de criação do Erário, contido no 
alvará de 28 de junho de 1808:

Cria o Erário Régio e o Conselho da Fazenda.
Eu o Príncipe Regente faço saber aos que este Alvará com força de 

Lei virem, que sendo indispensável nas atuais circunstâncias do Estado 
estabelecer quanto antes nesta Cidade Capital um Erário ou Tesouro Ge-
ral e Publico, e um Conselho da minha Real Fazenda, para a mais exata 
administração, Arrecadação, Distribuição, Assentamento e Expediente 
dela, de que pende a manutenção do Trono, e o bem comum dos meus 
fieis vassalos; pois que as dilações em semelhantes negócios são de gravís-
simas consequências: tendo por uma parte consideração à utilidade que 
resultou à minha Real Fazenda da observância das saudáveis Leis de 22 de 
Dezembro de 1761; e por outra parte à bem entendida economia, com que, 
nas presentes e inevitáveis urgências, devem ser formados os provisionais 
estabelecimentos da Administração Publica e Fiscal: conformando-me 
com o parecer de pessoas do meu Conselho, inteligentes e literatas, de sã 
consciência, zelosas do meu real serviço, e do bem comum: sou servido 
reduzir provisionalmente a uma só e única jurisdição todas as cousas, ou 
negócios da minha Real Fazenda que foram dependentes até agora das 
jurisdições voluntaria e contenciosa, exercitadas pelas Juntas da Fazenda e 
da Revisão da antiga divida passiva desta Capitania, criando em lugar delas 
um Erário Régio e Conselho da Fazenda, por onde única, e primitivamente 
se expeçam todos os negócios pertencentes à Arrecadação, Distribuição 
e Administração da minha Real Fazenda deste Continente e Domínios 
Ultramarinos pela maneira.94

93 Brasil. [Alvará de 28 de junho de 1808]. Diário Oficial, Rio de Janeiro, ano 47, 

n. 150, 28 jun. 1808. Seção 1, p.12. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/dia-

rios/1676500/dou-secao-1-28-06-1908-pg-12>. Acesso em 05 nov. 2014.

94 Ibid. 
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Apesar de ser considerada a primeira instituição financeira de funciona-
mento exclusivamente local, não se pode desvincular o Erário Régio brasileiro 
do contexto da vinda da família real ao Brasil, uma vez que essa instituição 
possuía as mesmas responsabilidades que o Erário português. Pode-se infe-
rir que a criação do Erário no Brasil se tratou de uma transferência e não da 
criação de um novo órgão. Portanto, o Erário não deve ser tomado como um 
precursor direto das atuais instituições financeiras, como o Tribunal de Con-
tas e outros órgãos atrelados à Fazenda Pública. O Erário instituído no Rio 
de Janeiro representava o Erário criado por Pombal no século XVIII, sendo 
instalado no Brasil em virtude das guerras napoleônicas. As responsabilidades 
do Erário do Rio de Janeiro também eram as mesmas daquelas existentes no 
Erário em Lisboa, em que deveriam ser aferidas as contas do reino português 
na Europa — e agora no Brasil e nos demais domínios Ultramarinos.

Em 1820, a demanda do Erário foi reduzida e as contadorias do Ultra-
mar concentradas na Contadoria Geral do Rio e Bahia.95 Uma vez declarada 
a independência brasileira, a contadoria responsável pelo Brasil (Contadoria 
Geral do Rio e Bahia) foi extinta em 1828, assim como a contadoria que cui-
dava do restante do reino, sendo estas substituídas pela Contadoria Geral das 
Ilhas Adjacentes e Domínios Ultramarinos e Contadoria Geral das Províncias 
do Reino. O Erário entrou em decadência nos anos seguintes, sendo extinto 
em Portugal na regência de D. Pedro, em 1832.96

95 Ibid.

96 Subtil, op. cit., p.155.
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{ 5.5 }

O Conselho da Fazenda no Brasil

Junto ao Erário Régio, o Conselho da Fazenda foi transferido de Portugal para 
o Brasil com a vinda da família Real em 1808. A organização do controle de 
contas e despesas, porém, é bastante anterior à própria organização do Estado 
Português moderno. Ao retroceder alguns séculos na história portuguesa, 
fica clara a gênese desse órgão auxiliar ao Erário. O rei português, ainda na 
Idade Média, era auxiliado por conselheiros na resolução de problemas pen-
dentes e, com a sofisticação da administração do Estado, esses conselheiros 
tornaram-se especializados e passaram a assessorar diretamente o monarca. 
Assim, desde o século XIII, passou a existir o Conselho Real, formado por 
membros do clero e da nobreza origem dos futuros tribunais do reino, dentre 
eles, do Conselho da Fazenda.97

Em 1591, quando foi criado em Portugal, o Conselho tinha como obje-
tivo centralizar toda a administração de rendimentos da Coroa. Além dessa 
função, também era encarregado da fiscalização dos livros de contratos, 
o provimento dos livros de contas e entregas, a manutenção da disciplina 
dos oficiais da Fazenda e a fiscalização de lezírias, pauis98, obras dos paços 
reais e fortalezas. No Brasil, em 1695, foi instalado um Conselho da Fazenda 
encarregado das arrecadações de tributos e arrematações dos contratos pro-
venientes da exploração comercial da colônia. Para melhor compreender a 
máquina de fiscalização e controle de gastos no Brasil Colônia, é necessário 
observar alguns de seus principais cargos.

A administração fazendária colonial iniciou-se anteriormente à criação 
do Conselho da Fazenda de 1695. Já em 1530, estavam estabelecidos na colônia 
feitores e almoxarifes, funcionários régios que arrecadavam as rendas reais 
e administravam as feitorias. Algumas décadas depois, a Fazenda passou 
por modificações e implementou o modelo de autoridade central por meio 
das figuras do provedor-mor e dos provedores.99 O provedor-mor procedia à 

97 Salgado, op. cit., p.37.

98 Lezíria e paul são zonas agrícolas alagadiças; pântano. 

99 Ibid., p.84-85.
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guarda dos livros de registros de receita e despesa, além de exigir a prestação 
de contas anual dos provedores das capitanias e dos almoxarifes a cada cinco 
anos. Numa instância menor, a da capitania, o provedor prestava contas das 
rendas arrematadas por almoxarifes e recebedores, como também das dívidas 
dos oficiais ao provedor-mor; fiscalizava irregularidades gerais de oficiais 
da Fazenda, uso de sesmarias, navegação comercial, construção de navios e 
movimento da Alfândega. No âmbito judicial, o corregedor da comarca fazia 
cumprir obras públicas e demais bem-feitorias, além de fiscalizar negligências 
de vereadores e averiguar se as obras públicas cumpriam com a sua obrigação. 
Por fim, o almotacé, funcionário que servia ao município, era encarregado 
de fiscalizar abastecimentos para a localidade, obras, aferir pesos e medi-
das, dentre outros. Alguns desses cargos foram criados com as ordenações 
filipinas, no início do século XVI, mas mantiveram-se por todo o período 
colonial, ainda que com alterações. A inexistência da divisão dos poderes 
durante a colonização brasileira deixava pouco claros as competências da 
fiscalização judicial e administrativa. Esse contexto acabava por dificultar 
a gerência e vigilância de funcionários em diversas áreas da máquina estatal 
portuguesa no Brasil.

No intervalo de 1760 a 1770, as antigas provedorias da Fazenda foram 
transformadas em Juntas da Real Fazenda, tema abordado no capítulo ante-
rior. Com a criação das Juntas, a existência do Conselho da Fazenda, fundado 
em 1695, passou a não ter mais sentido e este acabou por ser extinto em 1769 
— um ano depois, o cargo de provedor-mor também viria a ser abolido.100 
No início do século XIX, entretanto, o Erário Régio instalou-se em solo 
brasileiro e, junto a ele, um novo Conselho da Fazenda. Nesse momento, a 
máquina administrativa da metrópole portuguesa fortalecera-se com Pom-
bal e o campo fazendário, como os demais da administração pública, passou 
a ser centralizado. Por meio do alvará de 28 de junho de 1808, o Conselho 
da Fazenda recebeu jurisdição mais ampla, tornou-se tribunal de única ins-
tância de assuntos fazendários da Coroa, e estabeleceu-se junto ao Erário 
Régio no Brasil. O tribunal era composto por: um presidente, o mesmo do 
Erário Régio; conselheiros nomeados pelo rei; um escrivão ordinário e outro 
supranumerário; dois oficiais, um maior e um menor; dois papelistas, um pra-
ticante, um oficial de registro em cada repartição; um porteiro do Conselho, 

100 Ibid., p.94.
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dois contínuos, um meirinho e seu escrivão, um solicitador, e um corretor da 
Fazenda. A nova composição do Conselho manteve

...as mesmas prerrogativas, honras e privilégios, autoridade e jurisdição no 
Estado do Brasil e ilhas adjacentes, que tinha e exercitava o Conselho da 
Fazenda de Portugal; conservando o respeito das colônias ultramarinas, 
das Ilhas dos Açores, Madeira, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e mais 
senhorios e domínios de África e Ásia.101

Sob a dependência desse órgão estavam os armazéns de Guiné e Mina, e a 
Casa da Índia, uma alfândega especial. Em meio à reorganização fazendária 
proveniente da mudança do centro do poder real, o Conselho da Fazenda 
passou a exercer jurisdição sobre os assuntos da Fazenda concernentes ao 
Conselho Ultramarino e a expedir negócios de diferentes juntas, como a 
Junta da Real Fazenda. Dentre suas funções, estava despachar habilitações 
de pessoas que pretendessem se legitimar com sentenças de justificações; 
tratar de assuntos relacionados à mercê de juros e herdade102; processar todas 
as folhas de ordenados, pensões, juros, tenças ou outras quaisquer que fossem 
pagas pela Real Fazenda, à exceção das despesas menores do expediente de 
tribunais, armazéns e Secretarias de Estado, sob pena de nulidade e de não 
serem abonadas aos tesoureiros as referidas despesas. O documento que se 
segue é um exemplo de registro de legalização de despesas de diversos artigos 
para a Tesouraria do Tribunal do Conselho Real:

101 Brasil. [Alvará de 28 de junho de 1808]. Diário Oficial, op. cit.

102 Grande propriedade rural; fazenda.
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...Vossa Majestade faço saber aos que à presente provisão virem. Que 
atendendo à Alexandre José da Fonseca, Tesoureiro das Despesas miúdas 
do Tribunal do Conselho da minha Fazenda desta Corte, haver legalizado 
perante o mesmo Conselho a despesa de quatrocentos e cinquenta e dois 
mil contos, e quarenta e cinco réis por ele feita desde o último de abril de 
mil oitocentos e nove, até o último dezembro do mesmo ano, na compra 
de vários artigos, e pagamentos da sua incumbência, pedindo-me houvesse 
eu por bem havê-lo por habilitado para requerer o pagamento da sobredita 
quantia. E tendo consideração à sua súplica, sobre que informou o Escrivão 
da Fazenda, e a não se oferecer dúvida alguma ao Desembargador Procura-
dor desta mesma Fazenda, para requerer no meu Real Erário o pagamento 
da referida quantia de quatro centos cinquenta e dois mil seiscentos e 
quarenta e cinco réis, por ele despendida na qualidade de Tesoureiro das 
Despesas do Conselho da minha Fazenda desde o último de abril de mil 
oitocentos e nove até o último de dezembro do mesmo ano. Pagou de 
novos direitos quinhentos e quarenta réis, que se carregarão ao tesoureiro 
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deles, às folhas cento e vinte e seis do Livro Primeiro de sua receita como 
constou por um conhecimento em forma, registrado às folhas três, verso 
do Livro Terceiro do Registro Geral dos mesmos direitos.103 

Uma importante competência do Conselho continuou a ser a arrematação 
de contratos. Grande parte da documentação analisada no Fundo Conselho da 
Fazenda do Arquivo Nacional faz referência a essa função do tribunal. Na 
análise desses documentos, em geral, dá-se a exposição dos preços iniciais dos 
produtos a serem contratados pela Coroa e, logo após, um pequeno parecer 
a respeito de mudanças no valor do contrato no período de um triênio. O 
documento a seguir explicita essa metodologia:

   

103 Arquivo Nacional (Brasil). Registro de legalização de despesas com vários arti-
gos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, [s.d.]. p.34. cd-rom. (Fundo Conselho da Fazenda, 

códice 30; 1).
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Tendo-se posto a lanço os contratos 
que constam da relação junta, dela verá Vossa Excelência o preço a que 
tem chegado, excedendo proporcionalmente à ultima rematação. O que o 
Conselho manda participar a Vossa Excelência, em cumprimento do Alvará 
de dezenove de Dezembro de mil setecentos e noventa, para se poderem 
tomar os últimos lanços....

Relação dos preços por que andavam os contratos abaixo declarados no 
ano e providencia e dos preços ora oferecidos por eles pelo triênio de mil 
oitocentos e nove a mil oitocentos e onze.

Ramo das Alianças das Freguesias de São Gonçallo, São João de Carahi, 
Itaipu e Marica com o Pescado da Lagoa desta última rematado no ano de 
providencia por três contos quatrocentos sessenta e dois mil réis. Preço 
oferecido pelo triênio acima quatorze e seiscentos mil réis.104

O processamento e o parecer a respeito de tenças, assim como pensões, a serem 
pagas pela Real Fazenda também eram constantes nos registros da Secretaria 
do Conselho da Fazenda. Verificou-se que grande parte dos requerimentos de 
tença eram concedidos pelo Erário Régio após análise do Conselho. Um dos 
casos apreciados foi o do Tenente General João de Deus Minas Barreto, que 
pediu a tença que lhe competia em remuneração de seus serviços. O Conselhei-
ro escrivão, Manoel José de Souza França, assim proferiu a respeito do assunto:

O Conselho da Fazenda, removendo  a dúvida que se lhe tinha oferecido 
sobre o dito ofício do suplicante, e que foi mandado o ato fazer  na Resolução 
de 7 d’Agosto de 1830 sobre consulta de 22 e Julho do mesmo ano, parece-lhe 
o mesmo que ao Conselheiro Fiscal das Mercês, e Procurador da Coroa e 
Fazenda com quem se conforma não só pelo que respeita e exposição do fato 
sobre a Consulta a que se refere, mas pelo que pertence a dever-se ao supli-
cante a remuneração de trezentos mil réis de Tença na mesma consultada.105

104 Id. Parecer do Conselho da Fazenda a respeito de contrato. Rio de Janeiro: Arqui-

vo Nacional, [s.d.]. p.1. cd-rom. (Fundo Conselho da Fazenda, códice 30; 1).

105 Id. Consulta ao Conselho a respeito do pagamento de tenças por serviços presta-
dos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, [s.d.]. p.2-3. cd-rom. (Fundo Conselho da Fazenda, 

códice 219; 2).
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Outros pedidos como a fiscalização de entrada e saída de escravos 
nas Minas Gerais, solicitação de providências da Real Fazenda a respeito 
de gastos de governos das províncias e pareceres do Conselho a respeito de 
contratos com estrangeiros também constam nos registros da Secretaria do 
Conselho da Fazenda. Apesar da semelhança de alguns temas de processos 
arquivados pela Secretaria do Conselho com processos típicos das Cortes de 
Contas, assim como em relação ao Erário Régio, não é possível afirmar que o 
Conselho da Fazenda seja um antecessor direto do Tribunal de Contas. Po-
rém, após análise de sua legislação e documentação, fica clara uma afinidade 
de funções entre o órgão colonial e o modelo moderno de controle de gastos. 
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{ 6.1 }

A Independência do Brasil e a Revolução do Porto

Na década de 1820, o Brasil ainda estava em vias de tornar-se independente. 
De fato, a transferência da Corte para os trópicos alterou a dinâmica da co-
lônia com a quebra do monopólio comercial com a antiga metrópole. Nessa 
nova situação, a Inglaterra viu-se favorecida, uma vez que as garantias de 
proteção à Corte, no tocante à vinda ao Rio de Janeiro com segurança em 
meio às invasões napoleônicas, repercutiram no estabelecimento de vínculos 
comerciais com o Brasil. Nos portos do Brasil, as tarifas alfandegárias eram 
reduzidas aos comerciantes britânicos, sendo menores, inclusive, do que 
a incidida sobre os produtos portugueses. Dada a situação econômica que 
desde 1808 refletia a quebra do pacto colonial, principalmente por meio da 
exclusividade das relações de comércio com a metrópole, muitos historiadores 
afirmam que a independência ocorreu em 1808. Ou seja, em 1822 teria ocor-
rido apenas sua consolidação diante do panorama internacional e jurídico.106

Na situação imposta pela guerra com a França em 1808, o Império 
português passou a ter duas sedes: uma em Lisboa e outra no Rio de Janeiro. 
Além da corte, muitos funcionários da burocracia foram transferidos para o 
Brasil, a exemplo da transladação do Erário Régio, conforme mencionado. 
A partir de 1815, com a derrota das tropas de Napoleão, a permanência da 
família real no Brasil deixa de justificar-se, sobretudo para os súditos que 
residiam em Portugal. O período que a família real residiu no Brasil coincidiu 
com a expansão do café na região sudeste, levando muitos membros da corte 
portuguesa a construir raízes em solo brasileiro, aproveitando as vantagens 
da exploração desse insumo para a exportação. A partir da relação entre a 
elite, que optou por permanecer no Brasil, criou-se um grupo que se opunha 
ao retorno de D. João VI a Portugal. Foi então que, em 1820, instaurou-se 
uma revolução em Lisboa conhecida como Revolução do Porto, que exigia o 
retorno imediato de D. João VI e sua corte a Lisboa.

Essa revolta de caráter liberal exigia a criação de uma Assembleia 
Constituinte, além do retorno da corte. Apesar da volta de D. João VI e 
de boa parte da corte, a permanência do príncipe regente D. Pedro I ainda 
causava insatisfações em Lisboa quando, em 1822, o príncipe anunciou sua 

106 Priori, op. cit., p.162.

As instituições aDvindas da 
reFormulação do Estado no século XIX

.6.
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permanência no Brasil após ruptura com a antiga metrópole. Além disso, 
a independência do Brasil também se relacionou aos interesses das elites 
regionais em modificar as formas de relações existentes, em que a cobrança 
de impostos esteve atrelada aos interesses das elites locais e portuguesas. Os 
insurgentes da Revolta do Porto contavam com a possibilidade de manuten-
ção do Brasil como Coroa, ainda que houvessem representantes da elite local 
brasileira que tinham interesse em aderir à causa de Lisboa, ignorando as 
ordens do governo do Rio de Janeiro.107 Ainda não existia um sentimento de 
unidade nacional ou de identidade e os interesses comerciais das elites locais 
se sobrepunham às questões referentes às Independências.108

Os revolucionários de 1820 preconizavam a instauração de um governo 
aos moldes liberais em Portugal por considerarem que o sistema monárquico 
ainda persistia em adotar elementos do Antigo Regime, em que todas as 
instituições seguiam vinculada à figura unânime do monarca. Os súditos 
reclamavam das condições econômicas portuguesas após a fuga da família real 
e o país encontrava-se abalado pelas invasões francesas e pelo desequilíbrio da 
balança comercial, em parte pela perda de divisas com o fim do monopólio co-
mercial com o Brasil. A rebelião em Portugal contou com ampla participação 
da burguesia, além dos membros na maçonaria, instituição liberal que ajudou 
a difundir a aplicação de uma nova forma de governo. A ampla aceitação do 
movimento português repercutiu na convocação de eleições para a Carta 
Constitutiva de 1821, culminando na redação da Constituição Liberal de 1822.

Essa constituição gerou amplas mudanças na situação política portu-
guesa, sendo fruto da vitória do grupo conhecido como vintista. Uma mo-
narquia constitucional foi estabelecida, a inquisição foi extinta e a separação 
dos três poderes foi instituída, com limitação do poder do rei (o executivo). 
Pela primeira vez, os bens da Coroa foram convertidos em bens nacionais, 
modificando as relações então existentes com o Erário e inserindo a noção da 
publicidade dos recursos financeiros. Para a política vintista, a independência 
do Brasil representou um grande fracasso para a garantia dos interesses eco-
nômicos da burguesia portuguesa, que esperava se recuperar com os recursos 

107 Ibid., p.164-165.

108 Donghi, Tulio Halperin. História Contemporânea da América Latina. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2001. 
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mantidos pelo vínculo colonial. Com a emancipação, esse movimento perdeu 
força e desapareceu em 1826. 

No contexto da Contra Reforma, movimento que durante a primeira 
metade do século XIX tentou combater o liberalismo e reestabelecer as bases 
do Antigo Regime nas monarquias europeias, Lisboa viveu um momento de 
retrocesso em relação às reformas na Constituição de 1822. Em 1826, foram 
estabelecidas algumas emendas à constituição visando apaziguar as elites dis-
sidentes situadas entre o liberalismo e o Antigo Regime. O poder moderador, 
o quarto poder exclusivo do rei, foi incluído à tripartição anterior e, apesar 
de muitas medidas, como a abdicação de D. Pedro I ao trono em favor de sua 
filha D. Maria de sete anos, os descontentes absolutistas incitaram o retorno 
de D. Pedro, o que ocorreu em 1831, assumindo assim a liderança dos liberais.

{ 6.2 }

O modelo de Cortes de Contas e o Tribunal português

À medida em que foram desestruturados os últimos laços que amarravam 
e davam sustentação à lógica absolutista de administração, assistiu-se ao 
aparecimento das Cortes de Contas na Europa do século XIX. Instituições 
essencialmente liberais — ainda que o termo “liberal” abarque um leque 
enorme de definições e aplicações — estas Cortes refletiam um novo tipo de 
perspectiva vinda da sociedade.

Se essas são as linhas gerais que dão significado e dimensionam a cria-
ção dos referidos tribunais de contas, deve-se atentar que a instauração da 
nova instituição não é homogênea. Ao contrário, ela se dá sob diferentes 
formas, pretextos e pressupostos. O certo é que, no decorrer dos séculos XIX 
e XX, os mais diversos países do ocidente foram paulatinamente criando 
seus tribunais, instituições teoricamente independentes — desatreladas do 
Poder Executivo — com função de apreciação, julgamento e revisão das 
contas públicas.

O primeiro grande Estado a criar uma corte de contas, nos moldes 
liberais acima citados, foi a França com sua Cour dês Comptes, no ano de 
1807. O modelo francês, pioneiro e paradigmático, estava — como ainda está 
— direcionado para um controle a posteriori, ou seja, as contas são avaliadas 
após a aplicação do dinheiro. Já no modelo italiano, a Corte dei Conti (1862) 
examina previamente o pretenso gasto e possui direito a veto absoluto. Por 
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fim, tem-se o modelo belga, executado pelo Rekenhof (1830), que também 
exerce um controle prévio, mas, diferentemente do italiano, possui veto 
relativo. Os três modelos são, via de regra, seguidos em todas as nações que 
possuem no seu corpus administrativo tribunais deste tipo.

Uma vez declarada à independência do Brasil, a contadoria responsável 
pelo país (Contadoria Geral do Rio e Bahia) foi extinta em 1828, assim como 
a contadoria que cuidava do restante do reino. Ambas foram substituídas pela 
Contadoria Geral das Ilhas Adjacentes e Domínios Ultramarinos e Contado-
ria Geral das Províncias do Reino. O Erário entrou em decadência nos anos 
seguintes, sendo extinto em Portugal na regência de D. Pedro em 1832.109 

As mudanças no governo de Portugal, efetuadas após a Revolução Li-
beral do Porto (1820), modificaram a forma de organização das instituições 
administrativas. Com o retorno de D. Pedro I e sua chefia no partido liberal, 
realizou-se um conjunto de reformas que davam continuidade às mudanças 
iniciadas com a carta constitucional de 1822. Seu ministro da Fazenda e 
Justiça, José Mouzinho da Silveira (1832 - 1833), foi uma importante figura 
política na formação do Estado moderno liberal em Portugal, abolindo o 
dízimo para a igreja, criando o Supremo Tribunal de Justiça além de im-
postos em níveis nacionais. Outro personagem da modernização do Estado 
português foi Ferreira Borges, responsável por criar o código comercial em 
1833, aplicando o princípio do liberalismo econômico que garantia a livre 
circulação dos produtos.

Nesse conjunto de reformas administrativas que visavam modernizar 
o aparelho estatal, numa perspectiva liberal, foi criado em 1832 o Tribunal do 
Tesouro Público, em decreto promulgado por D. Pedro após o fim do Erário 
Régio. Como inovação, as despesas, contas e demais receitas deveriam ser 
públicas e apreciadas anualmente na Câmara dos Deputados, juntamente ao 
orçamento para o ano seguinte.

No entanto, o Tribunal iniciou as funções somente na década de 1840. 
E, em 1844, uma nova organização da administração contábil instituiu o 
Conselho Fiscal de Contas. A administração dos recursos e das despesas 
passaram a diferir de seu exame, verificação e julgamento. Assim, os orga-
nismos ligados à administração da Fazenda eram a Secretaria de Estado dos 
Negócios da Fazenda (ordenando o serviço central do Ministério da Fazenda), 

109 Subtil, op. cit., p.155.
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o Tribunal do Tesouro Público (para arrecadação e contabilidade dos impos-
tos) e o Conselho Fiscal de Contas (para examinar, verificar e julgar as contas 
do Tesouro Público).110 

Entre posteriores reformas administrativas, o Conselho Fiscal, que 
operava em dependência com o poder central, foi extinto em 1849 após a 
criação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas foi reorganizado em 
1859, determinando que fossem entregues relatórios semestrais ao Ministro e 
Secretário de Estado da Fazenda e, anualmente, ao rei e às cortes. O regimento 
do Tribunal de Contas foi publicado somente em 1860, seguido por outros 
regimentos em 1869, 1878 e 1881. Nesse último, estipula-se a obrigatoriedade 
do chamado “visto prévio” do Tribunal para todas as ordens de pagamento. 

Até 1892, o Tribunal era responsável pela contabilidade de todos os 
territórios do reino e províncias Ultramarinas, com exceção dos anos de 
1854 e 1868, quando o Conselho Ultramarino obteve a jurisdição das con-
tas do além-mar. Durante 1892 e 1894, os domínios portugueses na África 
foram dotados de Tribunais de Contas próprios, que posteriormente foram 
desfeitos, retornando as atividades para o Tribunal de Lisboa.111 Com o fim 
da monarquia, outras instituições passaram a exercer as funções do extinto 
Tribunal, como o Conselho Superior de Administração Financeira do Esta-
do e o Conselho Superior de Finanças até que o Tribunal de Contas fosse 
reorganizado em 1930. 

110 Tribunal de Contas de Portugal. Evolução histórica do Tribunal de Contas. 

op. cit.

111 Ibid.
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{ 6.3 }

A evolução da criação do Tribunal de  
Contas no Brasil e a figura de Rui Barbosa

No Brasil independente, em 1824 foi acionada uma Assembleia Constituinte 
para produzir a primeira Constituição Brasileira, que em seu Título 7, Capí-
tulo III Artigo 170, diz: 

A Receita e Despesa da Fazenda Nacional será encarregada a um Tribu-
nal, debaixo do nome de “Tesouro Nacional”, onde em diversas Estações, 
devidamente estabelecidas por Lei, se regulará a sua administração, arre-
cadação e contabilidade, em recíproca correspondência com as tesourarias 
e autoridades das Províncias e do Império.” 112

Com a constituição imperial o Erário foi substituído pelo Tribunal do Te-
souro Nacional (1831), que permaneceu em funcionamento até o final do pe-
ríodo Imperial e tinha em vista a centralização das despesas e contabilidade 
pública.113 A lei de 4 de outubro de 1831, que organizou o Tesouro Público 
Nacional, determinou que o Conselho da Fazenda (datado da instalação do 
Erário no Brasil, em 1808) fosse extinto, cabendo ao Tribunal do Tesouro 
toda a jurisdição a respeito das habilitações, ordenados, tenças, pensões, 
assentamentos dos próprios nacionais, dos contratos das rendas públicas e da 
expedição de títulos ou diplomas a todos os oficiais de Fazenda, subalternos 
do Tesouro Público.

O Tribunal de Contas brasileiro surge somente em 1890 por meio do 
decreto 966-A, de 7 de novembro, expedido por Rui Barbosa. Apesar de ter 
sido criado em fins do século XIX, juntamente à República, durante grande 
parte do período monárquico discutiu-se, com variados graus de intensidade, 
a necessidade de se instaurar um tribunal que exercesse, de forma objetiva, 
independente e autônoma o controle das contas públicas.

112 Brasil [Constituição (1824)]. Constituição Política do Império do Brazil. Rio de 

Janeiro: [s.l.], 1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/

Constituicao24.htm>. Acesso em 05 nov. 2014.

113 Priori, op. cit., p.216.
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O esforço de compreensão do “espaço” de criação do Tribunal de Con-
tas brasileiro (denominado posteriormente da União) só é possível quando 
enxergada a formatação jurídico-administrativa do período que vai da inde-
pendência à república (1822 a 1891) ou, em outras palavras, como era regido 
o país, quais os preceitos constitucionais que balizavam as ações políticas e 
ensejavam, moviam e inspiravam os atores. É necessário, entretanto, ressal-
var a impossibilidade de, em poucas palavras, se tocar a fundo e entender a 
complexidade e as múltiplas forças que atuaram politicamente durante este 
extenso período que, a não ser pelo regime político monárquico — ainda 
que o período regencial compreendido entre 1831 e 1840 seja visto por mui-
tos historiadores como uma experiência republicana — não apresenta uma 
uniformidade inequívoca. De qualquer maneira, durante todo o tempo de 
vigência da monarquia, a realidade essencial, básica, da política, da jurisdição 
e da administração é a constituição outorgada em 1824, que ganhou o epíteto 
posterior de liberal. E, de fato, talvez fosse uma das mais liberais de seu tempo 
(liberal no sentido do Liberalismo do século XIX).

Mesclando concepções emprestadas de constituições europeias, como 
a francesa de 1791 e a espanhola de 1812, a carta de 1824 instituiu os três po-
deres tradicionais: Executivo, Legislativo (dividido em Senado e Câmara) e 
Judiciário. E também um quarto poder, obviamente resquício da tradição 
absolutista, denominado Moderador, exercido exclusivamente pelo monarca. 
O poder moderador dava ao rei o direito de nomear livremente os ministros 
de Estado, independentemente da opinião do Legislativo. Não era, pois, um 
sistema autenticamente parlamentar, nos moldes ingleses, mas é inegável a 
especial ascendência que o Parlamento adquiriu no período. A importância 
da atividade parlamentar e das atribuições com que a Constituição encarre-
gava os senadores e deputados incidiram e modificaram a administração e o 
emprego dos recursos públicos, já que, a partir de então, o governo deveria 
não só submeter o orçamento anual à aprovação parlamentar, como apresentar 
balanços, também anuais, para a apreciação do legislativo. Dessa forma, o 
controle das contas públicas não era mais feito, exclusivamente, pela própria 
Fazenda. Tratava-se, já, de uma tentativa efetiva de controlar, externamente, 
a gestão dos recursos.

Entretanto, o insipiente controle ainda era tímido e insuficiente. Desde 
os primeiros anos após a independência se ouviam vozes na Câmara e Senado 
que bradavam pela criação de um tribunal de exame e acompanhamento da 
administração governamental. Já em 1826, o visconde de Barbacena, então 
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senador por Alagoas, propunha a criação de um Tribunal de Revisão de 
Contas, depois modificado para Tribunal de Exame de Contas pelo senador 
José Inácio Borges. Mais tarde, em 1830, Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
deputado mineiro, proferiu discurso inflamado em favor da instituição do 
Tribunal de Contas. Essas propostas, ainda que não concretizadas, encon-
travam eco nos meios políticos e foram inclusive, algumas vezes, defendidas 
por ministros ou ex-ministros da Fazenda.

Com a Regência, período anômalo na história da monarquia, é criado o 
Tesouro Público Nacional e extintos o Erário Régio e o Conselho da Fazen-
da. As reformas administrativas empreendidas neste período representaram 
grande avanço nos mecanismos de controle. O próprio Tesouro Público 
Nacional possuía algumas características e métodos semelhantes àqueles 
que seriam encontrados futuramente no Tribunal de Contas, ainda mais 
após a reforma de 1850. No entanto, não possuía independência. Presidido, 
durante todo o período da monarquia (e também no tempo da Regência), 
pelo ministro da Fazenda e, por isso, atrelado à administração fazendária, 
este órgão carecia de idoneidade e discricionariedade.

É fundamental compreender a eminência que possuía o ministério 
da Fazenda durante esta fase da história. Sobrepunha-se às demais pastas, 
direcionando, controlando, aplicando e fiscalizando, quase que sozinho, os 
recursos públicos. Os ministros da Fazenda eram homens de largo poder, 
peças chave no jogo político e muitas vezes, na prática, faziam as vezes de 
soberano, decidindo sem consulta à instância alguma. Talvez por isso a alta 
rotatividade do cargo, já que durante os quase 70 anos de regime monárquico 
mais de 70 pessoas ocuparam o cargo de ministro da Fazenda. Entretanto, 
parece plausível pensar que uma continuidade pudesse enfraquecer o poder 
do rei, na medida em que tornava desproporcional a força de decisão de um 
só ministro. Por outro lado, a descontinuidade — gerando confusão de dados 
de gestões sucessivas, algumas com menos de um ano de atuação — consti-
tuía mais um obstáculo ao controle efetivo de contas públicas. Prosseguiram 
durante o segundo reinado (1840 a 1889) as discussões e debates acerca da 
criação de um tribunal independente.

Dentre as manifestações, fossem nas tribunas das casas legislativas ou 
por meio de projetos de leis, deve-se destacar o projeto de lei do senador e duas 
vezes ministro da fazenda Manuel Alves Branco. Apresentado em 1845, este 
projeto, considerado por Rui Barbosa como arrojado e à frente do seu tempo, 
foi base do decreto de criação do Tribunal de Contas, 45 anos mais tarde. 
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Outra manifestação digna de menção é aquela feita pelo senador José Antônio 
Pimenta, marquês de São Vicente, no seu livro Direito Público Brasileiro de 
1857, em que sustenta a imprescindibilidade de um tribunal de contas sem o 
qual “nada conseguirão as câmaras” em matéria de fiscalização pública. Ainda 
que estas opiniões, favoráveis à criação de uma Corte de Contas, não fossem 
raras, só com o advento da república é que se vislumbra um campo fértil para 
o nascimento do Tribunal. O império de D. Pedro II, apoiado pelas elites, 
buscou sempre concatenar os interesses liberais e conservadores num projeto 
único de nação. Porém, a partir, sobretudo, da década de 1870, a entrada em 
cena de novos atores políticos (como, por exemplo, os militares), de uma nova 
elite econômica (cafeicultora), somada às inadequações do sistema ante a 
realidade externa e interna (o regime escravocrata e o governo centralizado, 
são exemplos do atraso da nossa monarquia), levam à decadência do regime.

Não é simples explicar os motivos de derrubada da monarquia e ins-
tauração da república, alguns se relacionam a episódios datados, outros a 
estruturas de longa duração, da mesma forma existem causas locais e causas 
mais abrangentes. O certo é que sob o signo da república foram levantadas 
as mais diversas bandeiras, como a abolicionista ou a federalista. A ideia de 
república, antes rejeitada e taxada como uma forma anárquica de governo, 
tendente ao caudilhismo114 e à fragmentação, serviu como aglutinador dos 
mais diversos descontentamentos. Subitamente se transformaram em repu-
blicanos um grupo heterogêneo de pessoas com interesses algumas vezes 
muito diferentes. O próprio Rui Barbosa, um dos artífices da república, 
declarava ser, antes de tudo, defensor do federalismo e dizia que a república 
era apenas o meio que possibilitava a adoção deste. De qualquer maneira, é 
dentro dos projetos de modernização e racionalização do Estado propostos 
pelos republicanos que se insere a criação do tribunal de contas, cuja figura 
fundamental, para sua concretização foi o jurista, filólogo, jornalista, político, 
escritor e diplomata Rui Barbosa.

Considerado por muitos o verdadeiro arquiteto da república, Rui Bar-
bosa nasceu em 1849 na cidade de Salvador, vindo a falecer em 1923. Um 
dos intelectuais mais importantes do seu tempo, reconhecido nacional e 
internacionalmente, realizou feitos notáveis, tanto como político quanto 

114 Exercício do poder político caracterizado pela figura do caudilho, líder político 

carismático ligado a setores tradicionais da sociedade.
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como escritor e publicista. Implacável na argumentação, preciso e brilhante 
na oratória, Rui Barbosa transformou-se na voz mais potente de crítica ao 
regime monárquico, através dos eloquentes artigos publicados no Diário de 
Notícias, entre 1885 e 1889. Sendo convidado às vésperas do golpe militar re-
publicano a integrar o governo provisório, foi o primeiro ministro da Fazenda 
da República e um dos cinco membros nomeados pelo marechal Deodoro da 
Fonseca para elaborar o projeto da nova constituição.

Uma das preocupações centrais de Rui Barbosa, fosse como político — 
exerceu dois mandatos de deputado geral (entre 1878 e 1884) e cinco de senador 
(entre 1890 e 1921) — como escritor ou como jurista, era a independência 
econômica do Brasil. Favorável a um projeto de industrialização, defendeu 
ardorosamente a modernização das estruturas contábeis e administrativas, 
de modo a tornar o emprego dos recursos públicos mais racional e conse-
quentemente produtivo. A partir dessa percepção criou, enquanto ministro 
da Fazenda, embasado no já mencionado projeto de Alves Branco do ano de 
1845, o Tribunal de Contas, por meio do decreto 966-A.

Na exposição dos motivos para a criação do tribunal, presente na intro-
dução do decreto 966-A, Rui Barbosa chama a atenção para a necessidade de 
existir um “corpo de magistratura intermediária à Administração e à Legislatura, 
colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento”. Seria, pois, 
um poder mediador entre a Legislatura, responsável por autorizar — pelas 
leis de orçamento — as despesas públicas, e a Administração, responsável 
por executar as mesmas despesas. Órgão, nas suas palavras, “auxiliar de um e 
de outro, que, comunicando com a Legislatura e intervindo na Administração” fosse 
“a mão forte” do legislativo sobre o executivo.

Ao Tribunal competia o exame mensal de todo o movimento de recei-
ta e despesa da Fazenda Pública e a comparação deste exame com os dados 
apresentados pelo governo. Tinha ainda a prerrogativa de julgar anualmente 
as contas de todos aqueles responsáveis por elas, condenando ou expedindo 
quitação, devendo comunicar todas as aferições ao Poder Legislativo. Com 
relação à sua composição, designava-se que os membros do tribunal fossem 
nomeados pelo presidente da República, com aprovação do Senado.
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Quadro resumo das instituições financeiras no Brasil 
até o começo da República (1808 – 1889)

Instituição Legislação

Erário Régio Alvará de 28 de junho de 1808

Conselho da Fazenda Alvará de 28 de junho de 1808

Tribunal do Tesouro 
Público Nacional

Lei de 4 de outubro de 1831 — extingue 
o Erário e o Conselho da Fazenda

Tribunal de Contas da União Decreto 966-A de 7 de novembro de 1890

Importante ressaltar que o decreto de 1890, ainda que seja o marco inicial 
da história do Tribunal de Contas no Brasil, cria, mas não institui o órgão, 
que só é de fato estabelecido em 1891, após ser incluído na constituição do 
mesmo ano. A inserção do Tribunal de Contas na carta constitucional re-
publicana gerou, inclusive, críticas contundentes de Rui Barbosa, uma vez 
que a Constituição ordenava a criação de um tribunal de exame e revisão 
de contas, quando em verdade o órgão já havia sido criado, apenas não fora 
instituído. Na visão de Rui, os legisladores, extasiados pelas inovações que 
propunham no documento, quiseram também, para aumentar as glórias, 
tomar para si a criação deste órgão “Quisera tê-lo criado, para não ter, nesse mere-
cimento, rivais...” dizia, em artigo de 1900. Ainda assim, a regulamentação do 
Tribunal de Contas veio por meio de leis subsequentes e, somente em 17 de 
janeiro de 1893, com os esforços de Serzedello Corrêa, o Tribunal é instalado 
no antigo prédio do Tesouro Nacional e, o então recém-criado órgão, passa 
a ter existência física.
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O conceito por detrás da criação das Cortes de Contas na Europa dos 
oitocentos está associado às demandas por participação popular e a 

modificação da noção de Estado e de representante político, que passaram a 
ser definidas pela noção de representatividade. Com isso, as contas públicas 
tornavam-se cada vez mais abertas à população, a partir de crescente relação 
entre a tomada de contas dos recursos públicos com a cidadania e a parti-
cipação da população com o bem público. Embora em desenvolvimento no 
século XIX, essas ideias iniciaram o debate que percorreria o século XX, 
amadurecendo a aproximação entre a sociedade e a administração pública.

Infere-se, desse modo, que os Tribunais de Contas refletem uma con-
cepção de sociedade existente a partir do século XIX, podendo enquadrá-los 
como um modelo institucional sem precedentes, e, portanto, não é possível 
um simples retrocesso que os relacione a outros mecanismos corporativos do 
passado. Estudar as formas anteriores aos Tribunais de Contas justifica-se por 
auxiliar o entendimento do processo político e social que levou à necessidade 
de tais Cortes, compreendendo seu papel e representação temporal e espacial 
no período de sua criação, até culminar em sua função nas sociedades atuais.

Dado o primeiro capítulo, é possível depreender que, até o século XVI, 
Portugal contava com um singelo sistema de contabilização de suas finanças, 
apesar de, desde o século XV, ter iniciado a expansão marítima, aumen-
tando assim a necessidade de melhor organizar as finanças. Desde o século 
XIII, operavam as primeiras instituições contábeis, com o intuito de gerir 
as contas da Coroa. Essas instituições funcionavam de maneira simples, com 
uma forma de registro que mantinha as entradas e as saídas em um mesmo 
local, o que poderia dar margem a confusões. O sistema utilizado era o de 
partidas simples, método pouco eficaz e substituído pelas partidas dobradas 
desde o século XIII pelos mercadores italianos. No entanto, para a época e 
as demandas da Coroa portuguesa no período, o sistema de partida simples 
era adequado e correspondia às necessidades do momento. No século XVI, 
momento em que Portugal aumentou o fluxo de comércio com as zonas do 
Ultramar, o sistema contábil sofreu reformas, mantendo-se praticamente 
estável até o século XVII. 

Além da evolução contabilística assistida, verifica-se o aumento do 
número de instâncias administrativas. As vedorias da Fazenda, do século 
XIII, foram inseridas na instituição Casa dos Contos no século seguinte. No 
século XVI, um conjunto de reformas promovidas no reinado de D. Manuel, 
incluindo a criação do Conselho da Fazenda, teve o objetivo de separar as 
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jurisdições das instâncias financeiras, antes acopladas às jurídicas. A reforma 
refletia o aumento da complexidade da administração contábil, tendo em 
vista a inserção dos domínios ultramarinos, como as ilhas Atlânticas, o Brasil 
e regiões da África e da Ásia. Essas mudanças permaneceram sem grandes 
alterações até a destruição da Casa dos Contos pelo terremoto de Lisboa, já 
no século XVIII.

Naturalmente, com o passar dos tempos, o sistema contábil português 
passa a ser mais complexo. Assiste-se, assim, à profissionalização dos agentes 
que se dedicavam à contabilidade, tanto em domínio público com os funcio-
nários régios, quanto em ordem privada com os comerciantes que atuavam 
no reino. Pode-se concluir que a circulação das ideias iluministas e liberais 
concentradas, sobretudo, na Inglaterra, influenciaram muitas das medidas 
empregadas pelo Marquês de Pombal. No ambiente britânico que Pombal 
teve contato, operava a monarquia parlamentarista, com atividade comercial 
dinâmica e mais liberdade em relação ao monarca. Esse sistema político e 
administrativo funcionava de forma distinta da monarquia absolutista em 
voga em Portugal e o contato de Pombal com essa nova realidade influenciou 
as modificações realizadas por ele quando esteve à frente do ministério de 
D. José. As ideias inglesas, que traduziam uma nova concepção de Estado e 
de sociedade, foram relidas no contexto português, adaptadas à realidade 
de um comércio deveras enfraquecido e de um sistema administrativo que 
não mais conseguia abarcar com eficiência a contingência representada pelos 
domínios no Ultramar.

O Erário Régio, criado no século XVIII, simbolizou a centralização 
das finanças públicas efetuadas por Pombal, ao passo que, igualmente, repre-
sentava a aplicação do pensamento iluminista que racionalizou as formas de 
registros das despesas e gastos do reino. Dessa forma, verifica-se a multipli-
cidade de conceitos emaranhados e contraditórios por detrás das reformas 
pombalinas: um despotismo esclarecido que combinava doses de iluminismo 
com absolutismo — cuja concentração de poder estava nas mãos do ministro, 
e não do rei — praticado em moldes liberais; e a manutenção de um modelo 
mercantilista que pretendia fortalecer o Estado e o mercado interno. As 
transformações no sistema de registros contidas no Erário Régio visaram pro-
mover o aumento da arrecadação em Lisboa e reestabelecer o equilíbrio das 
finanças em meio à crise econômica vivida no período assumido por Pombal. 

O ouro, nesse contexto, esteve entre as principais preocupações da 
Coroa, e, conforme analisado, esse enfoque esteve visível na política fiscal 
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adotada na região das minas, do Brasil colônia. A crise econômica portuguesa 
coincidiu com o declínio do produto das extrações nas minas. A reforma 
empreendida por Pombal teve o intuito de incentivar o aumento da produção 
mineradora, no entanto, causou uma grande pressão no sistema fiscal, uma 
vez que o volume de ouro já declinava na segunda metade do século XVIII. 
Os documentos observados mostram a grande preocupação da Coroa em 
garantir que o ouro chegasse aos cofres do Erário. As formas de cobrança e os 
tipos de impostos sofreram grande variação ao longo do período de exploração 
mineradora, entretanto, foi a partir de 1750 que o controle da arrecadação 
portuguesa tornou-se mais sofisticado. 

A intenção de aumentar a produção de ouro e de evitar os desvios 
provenientes de contrabando, adulterações do ouro a ser pago e falsificação 
dos selos reais que atestavam a quitação com o Erário, convergiram em um 
grande aumento da pressão da administração colonial aos mineradores. Da 
situação de redução dos cofres particulares ao risco de empobrecimento 
trazido pela cobrança dos impostos atrasados (a derrama), uma revolta nas 
minas misturou interesses particulares com uma releitura do pensamento 
liberal e iluminista. A Inconfidência Mineira foi mais que um movimento 
separatista contra a colônia; a ideia de funcionamento de um sistema de 
governo que funcionasse à parte ao julgo da metrópole estava atrelada ao 
prejuízo que os grandes políticos e mineradores teriam com a cobrança dos 
impostos atrasados, uma vez que apenas o ouro extraído das minas não seria 
suficiente para efetuar o pagamento. A conjuntura mais importante para 
se compreender a Inconfidência é, portanto, a racionalização nos registros 
contábeis em Portugal com o Erário Régio, o que melhorou os instrumentos 
de arrecadação, e a pressão da Coroa pela cobrança e controle do pagamento 
desses impostos, contrastando diretamente com os interesses das elites locais, 
emaranhadas nas redes de poder entre a metrópole e sua colônia.

O século XIX trouxe mudanças intelectuais e técnicas que refletiram 
nas concepções de sociedade. A revolução industrial, por exemplo, propiciou a 
aceleração da vida urbana, alterando as dinâmicas comerciais. Antes, possuir 
entrepostos comerciais no além-mar era garantia de riquezas por meio da 
exploração dos recursos naturais dos trópicos. Com essa nova dinâmica nas 
formas de produção, as colônias passaram a representar um mercado possível 
para a venda de produtos industrializados e sem espaço para relações de traba-
lho baseadas na escravocracia, que reduziam o mercado consumidor interno. 
A vinda da família Real ao Brasil atribuiu a essa colônia um estatuto jurídico 
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diferente, já que seria dos trópicos que partiriam as decisões de governo para 
o todo o império português, o que incluía Lisboa. A criação do Erário Régio 
e do Conselho da Fazenda no Brasil transferiu as atribuições dos anteriores 
Erário e Conselho portugueses para o Rio de Janeiro, abrindo um caminho 
para a emancipação política com a metrópole portuguesa.     

Na esfera econômica, o laisse-faire preconizava um afrouxamento nas 
relações entre o poder político e as esferas comerciais. O Estado reduziria 
sua influência na economia que deveria ser conduzida pela própria regulação 
do mercado. A ascensão do liberalismo na Europa, afirmando-se paulatina-
mente em meio às resistências e pressões pelo retorno às formas políticas 
do Antigo Regime, marcou uma transformação no aparelho de Estado, com 
o aparecimento de instituições essencialmente liberais, como o Tribunal 
de Contas. Apreciar as contas públicas, de forma imparcial, e considerar o 
montante armazenado na Coroa como um recurso público e pertencente à 
população do país, foram novidades dos oitocentos, modificando as relações 
com os bens públicos em voga até então. Transparência e imparcialidade 
passaram a nortear as formas de contabilizar os recursos públicos, efetivando 
a racionalização dos mecanismos de contadoria e controle, que em Portugal 
já havia se iniciado com Pombal.

No século XIX em Portugal, assiste-se a um longo processo de mo-
dernização do aparelho estatal, de forma a convergir com as tendências libe-
rais e contrárias ao absolutismo, difundidas desde a Revolução Francesa em 
1789. Portugal mantinha um Estado nos moldes absolutistas, em que o rei 
preconizava todas as instâncias políticas. A migração da corte portuguesa 
para o Rio de Janeiro, como consequência das invasões napoleônicas em 
1808, modificou as relações existentes com sua principal colônia, o Brasil, 
além de desequilibrar a relação com os súditos residentes em Portugal. O fim 
das guerras napoleônicas, em 1815, e a elevação do Brasil para Reino Unido 
aumentaram a insatisfação dos portugueses, abalados por uma grande crise 
econômica desde a ausência da Corte em sua terra natal. As insatisfações da 
burguesia somadas às ideias liberais em circulação possibilitaram a Revolução 
do Porto, em 1820. Na sequência dos acontecimentos, assistiu-se a uma ampla 
tentativa de modernização do estado português durante as décadas de 1830 e 
1840, convertendo as instituições do antigo regime, ainda herdeiras de uma 
tradição medieval, para a criação de instituições modernas e liberais. Dessa 
forma, foram criados Tribunais de Justiça e o Tribunal de Contas, repre-
sentantes diretos de uma nova forma de se pensar o Estado e suas relações 
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com a sociedade, o que entendia, pela primeira vez, o tesouro real como um 
recurso público que deveria se estender ao alcance da população, em forma 
de melhorias no padrão de vida. 

 Por meio do balanço dos temas abordados, é possível concluir que o 
Tribunal de Contas apoia-se em uma concepção liberal. Seu ineditismo torna 
inviável uma relação direta com qualquer instituição fiscal anterior, inclusive 
com o Conselho da Fazenda — ainda que esse fizesse as vezes de um tribunal 
que mantinha semelhanças estruturais e processuais com o tribunal criado 
por Rui Barbosa. Entretanto, a análise das diferentes formas de processamen-
to das contas e da destinação dos recursos coloca em evidência a evolução das 
formas de tratar a cobrança dos impostos e a preocupação com a destinação, 
ao evitar os desvios aos cofres do governo. No eixo diacrônico, depreende-se 
que a preocupação com a criação de mecanismos institucionais para efetuar 
o controle das contas públicas era proporcional ao aumento da complexidade 
das relações de comércio existentes; estando igualmente vinculada às tenta-
tivas de estabilização da economia, mediante mecanismos de regulação das 
entradas e saídas dos cofres do Estado.
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Carta Régia para o Bispo de Pernambuco e mais 
governadores interinos da Capitania de Pernambuco; 
Carta Régia para o Governador da capitania do Ceará 

Fonte: AHTC ER 4238 (1-6). Fundo Erário Régio. Arquivo 
Histórico do Tribunal de Contas de Portugal. 

Destino: Capitania de Pernambuco. 

Data e local que foi escrita: 17 e 24/01/1799, Lisboa. 

Autor: D. Maria I, Rainha de Portugal.
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Transcrição

Carta Régia de 17 de Janeiro de 1799 para o Bispo de Per-
nambuco e mais governadores interinos da Capitania de 
Pernambuco em que Sua Majestade há porém de separar do 
Governo atual, as duas capitanias do Ceará e Paraíba.

Reverendo Bispo de Pernambuco do meu Conselho e mais gover-
nadores interinos da Capitania de Pernambuco. Eu a rainha vos 
envio muito saudar. Tendo-me presente os inconvenientes que se 
seguem tanto ao meu Real Serviço, como ao bem dos povos da 
inteira dependência e subordinação em que os governadores das 
capitanias do Ceará e da Paraíba se acham do Governador e Ca-
pitão General da capitania de Pernambuco, que pela distância em 
que reside não pode dar com a devida prontidão as providências 
necessárias para a melhor economia interior daquelas capitanias, 
principalmente depois que elas têm aumentado em povoação, 
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cultura e comércio, sou servida separar as ditas capitanias do Ce-
ará e da Paraíba da subordinação imediata do Governo Geral de 
Pernambuco, em tudo o que diz respeito a propostas de oficiais 
militares, nomeações interinas de ofícios e outros atos de governo, 
ficando porém os governadores das ditas duas capitanias obrigados 
a executar as ordens dos governadores de Pernambuco no que for 
necessário para defesa interior e exterior das três capitanias, e para 
a polícia e segurança interior das mesmas. 

Igualmente determino que do Ceará e Paraíba se possa fazer 
um comércio direto com o Reino, para que se estabelecerão em 
tempo e lugar conveniente as Casas de Arrecadação que forem pre-
cisas e se darão as outras providências que a experiência mostrar se-
rem mais úteis e adequadas para facilitar e aumentar a comunicação 
imediata e os comércios das duas ditas capitanias com este Reino. 
O que vos participo, para que assim o fiqueis entendendo. Escrita 
no Palácio de Queluz aos 17 de Janeiro de 1799 =Príncipe= Para o 
Bispo e mais governadores interinos da capitania de Pernambuco.

Carta Régia de 24 de Janeiro de 1799, para o Governador da 
Capitania do Ceará em que Sua Majestade manda estabelecer 
uma Junta de Fazenda na mesma capitania.

Bernardo Manoel de Vasconcellos, governador da capitania do 
Ceará. Eu a rainha vos envio muito saudar. Sendo-me presentes as 
continuadas desordens e procedimentos arbitrários com que pela 
Provedoria desse governo se tem até agora feito a administração, 
arrecadação e distribuição da minha Real Fazenda, com irreparável 
gravame do meu Real Patrimônio, e do interesse público, tendo 
chegado ao ponto de se dever ao meu Real Erário, pela dita extração 
a importante soma de mais de cem mil Cruzados, de que uma 
grande parte se julga incobrável pela falência dos devedores com 
grave dano das impreteríveis aplicações dos rendimentos da minha 
Coroa. Não tendo sido até agora bastante para remover os ditos 
prejuízos, as muitas e repetidas provisões e ordens expedidas sobre 
o dito assunto à Junta da Fazenda de Pernambuco, nem as Instru-
ções e diligências que ela para o dito efeito tem dado, para conse-
guir a remessa assim das contas que se deviam expedir regularmen-
te, no fim de cada um ano, como dos resíduos, que também 
anualmente se deviam remeter ao Cofre Geral, depois de pagar as 
despesas da dita capitania. E querendo de uma vez evitar as ditas 
desordens, sou servida ordenar o seguinte: havendo como desde 
logo, hei por extinta a Provedoria da Fazenda Real dessa capitania 
do Ceará com todos os seus empregos, ordenados e incumbências; 
Vos ordeno, estabeleçais nessa capitania uma Junta de Fazenda 
subordinada imediatamente ao meu Real Erário, na qual assistirei 
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vos e os vossos sucessores como presidentes assistindo, mas como 
ministros dela, o Ouvidor Geral da capitania, que fica sendo Juiz 
dos Feitos da Fazenda, o Procurador dela, o Tesoureiro Geral da 
capitania, para cujo emprego elegerá a Junta pessoa de toda a in-
teligência, probidade, muito abonada e desembaraçada de contra-
tos com a minha Real Fazenda e o escrivão dela e da receita e des-
pesa da Tesouraria Geral e o Intendente da Marinha que eu for 
servida nomear. Ao dito escrivão sou servida estabelecer o orde-
nado anual de quatrocentos mil réis e trinta mil réis também por 
ano ao Procurador da Coroa. O Tesoureiro Geral vencerá igual-
mente por ano quatrocentos mil réis, e os mesmos prós e percalços 
que venciam os almoxarifes da mesma Capitania, sem que mais 
algum dos membros daquela dita Junta se compõem, pela incum-
bência de Deputado dela vença o ordenado à custa da minha Real 
Fazenda, podendo somente perceber as propinas que diretamente 
lhes competirem pelas arrematações dos contratos da capitania. 
Todos os sobreditos deputados terão assento e voto nos negócios 
que na dita Junta se tratarem na forma da ordem de trinta e um de 
Março de mil setecentos e sessenta e nove, passada a respeito da 
Junta da Fazenda da Bahia da qual ordem se vos envia copias. A 
jurisdição contenciosa que antes competia aos provedores da Fa-
zenda fica pertencendo ao Ouvidor Geral para sentenciar na ins-
tância que lhe compete com apelação e agravo para o Juízo dos 
Feitos da Fazenda desta Corte, ficando no corpo da Junta a juris-
dição voluntária tudo na forma do Alvará de três de Março de mil 
setecentos e setenta, do qual se vos enviam alguns exemplares para 
que se observe inviolavelmente em tudo em que for aplicável. As 
obrigações da Junta consistirão: primeiro, em fazer legalmente as 
arrematações dos contratos que deverem ser arrematados na ca-
pitania e em reger as administrações, assim dos rendimentos que 
eu tiver ordenado senão arrematem como dos mais em que as 
ocorrências mostrarem depois de um sério e prudente exame ser 
a administração mais conveniente; segundo, em promover a arre-
matação dos preços dos mesmos contratos e encargos deles e de 
todos os rendimentos não contratados; terceiro, em satisfazer as 
despesas a que a minha Real Fazenda se aplica por essa repartição 
na forma das folhas e costumes legalmente estabelecidos e segundo 
o que eu for servida mandar por cartas régias, firmadas pela minha 
Real Mão, ou segundo as ordens que houver por bem mandar ex-
pedir por provisões do meu Erário Régio, como determinei pelo 
decreto de doze de junho de mil setecentos e setenta e nove, de 
que tão bem se vos envia Cópia não podendo a Junta de outro modo 
algum dispor da minha Real Fazenda, salvo no caso de alguma 
despesa eventual, que se julgue indispensavelmente necessária, 
porque nos casos de urgência se podem fazer não cabendo no 
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tempo dar-me primeiro parte pelo Erário Régio mas dando-se me 
imediatamente depois. Para os referidos fins estabelecereis logo 
na dita Junta um cofre de três chaves, das quais guardará uma o 
Tesoureiro Geral, outra o Escrivão da Receita e Despesa e a terceira 
o Escriturário Contador, de que adiante se fará menção para que 
todas as receitas e despesas se façam a boca do cofre. E porque 
toda a sobredita regularidade se há de firmar e conservar nas exatas 
contas que se hão de guardar de todos os tesoureiros particulares 
contratadores, recebedores e quaisquer outros exatores da minha 
Real Fazenda prestando a mesma Junta as contas ao meu Real 
Erário. Estabelecereis, mas em ordem aos mesmos fins, uma Con-
tadoria, para a qual passem desde logo todos os livros e mais papéis 
que até agora pertenciam à Provedoria, debaixo da inspeção do 
Escrivão da Fazenda, e a cargo do Escriturário Contador e de um 
Praticante que guardarão e conduzirão metodicamente as sobre-
ditas contas com assistência diária na forma das instruções que se 
remetem assinadas pelo Contador Geral respectivo, vencendo o 
Escriturário Contador o ordenado anual de duzentos e quarenta 
mil réis e o Praticante cento e vinte mil réis, também por ano. As 
sessões da Junta se farão em duas tardes de cada semana [para] se 
tratarem as matérias deliberativas e excetuados os casos em que a 
ocorrência dos negócios fizer precisas sessões extraordinárias. 
Assim como também se poderão fazer em um só dia de cada semana 
quando a experiência mostre que nele se podem concluir os des-
pachos necessários. E para os atos de receber, pagar, escriturar as 
partidas da receita e despesa e de passar conhecimentos assistirão 
os claviculários todos os dias que em Junta se julgar serem precisos 
para o dito expediente. Os recebedores particulares entregarão no 
cofre da Tesouraria Geral nos primeiros dez dias de cada mês, as 
somas que houverem recebido no mês antecedente deduzidas as 
despesas que costumam pagar com junto título, as quais todas 
constarão por certidões dos respectivos escrivães, e os contadores 
entrarão com os seus quartéis logo que forem vencidos, observan-
do-se em tudo o em que for aplicável, o disposto na lei de vinte e 
dois de Dezembro de mil setecentos e setenta e um, de que se vos 
enviam os exemplares. Um dos ditos Tesoureiros particulares que 
a Junta julgar mais idôneo, terá o seu cargo a receita e despesa dos 
materiais, que até agora entraram nas contas dos almoxarifes ser-
vindo nesta repartição com o Intendente da Marinha, caso que eu 
haja por fim de nomear este emprego para essa capitania, ficando 
entretanto encarregado do dito almoxarifado de gêneros, o mesmo 
Tesoureiro Geral da capitania. Para os mais oficiais de Fazenda que 
se houverem de promover serão os seguintes escolhidos, nomeados 
pela Junta, que deverá sempre estar na inteligência de que ao mes-
mo tempo em que é da sua principal obrigação promover a 



144

pontualidade dos pagamentos e a exata arrecadação da minha Real 
Fazenda, procurando com todo o cuidado e aplicação possível que 
as rendas tenham maior aumento, não é menos da sua obrigação a 
vigilância que deve ter em que as despesas se façam com toda a 
decente e justa economia evitando-se todas as que parecerem in-
devidas ou supérfluas e prejudiciais às aplicações a que os rendi-
mentos estão destinados por serem igualmente objetos de que 
depende a autoridade da minha Real Coroa e a subsistência dos 
meus fiéis vassalos. Em ordem aos ditos fins deverá a Junta entender 
que tendo de baixo da sua inspeção a repartição dos Armazéns de 
Munição e petrechos de guerra e a Vedoria Geral da Tropa, que fica 
a cargo do Escrivão Deputado, enquanto aí não houver a Inten-
dência de Marinha a quem pertence pelos alvarás de três de março 
de mil setecentos e sessenta e de doze de agosto de mil setecentos 
e noventa e sete a mesma Junta fica pertencendo vigiar, examinar 
e deliberar sobre despesas das mesmas repartições, devendo porem 
cada um dos deputados ter entendido que fora do corpo da Junta 
não tem jurisdição alguma particular, qualquer que ele seja porque 
só nas sessões da mencionada Junta, de que hão de [__iminar] por 
despachos, tanto os pagamentos de dinheiro, como os abonos pelo 
que respeita a gêneros. E sendo certo que entre as despesas, ainda 
que de antigo costume, pode haver algumas que ou se façam por 
algum título, ou em razão de necessidade se devam entender su-
pérfluas, a mesma Junta tomando delas toda a instrução e conhe-
cimento, me remeterá pelo Real Erário uma relação exata e espe-
cífica de todas e cada uma das ditas despesas, com as declarações 
que julgar necessárias para eu resolver o que for conveniente ao 
meu Real serviço. Faltando alguma das pessoas encarregadas ao 
que nesta ordeno, ficarão suspensas pelo simples fato de não 
haverem cumprido no seu devido tempo até nova mercê minha, 
além de pagarem à minha Real Fazenda todo o prejuízo que lhe 
resultar das suas omissões e a referida Junta nomeará logo ser-
ventuários para exercer os empregos. No caso porém não espe-
rado em que a mesma Junta omita a dita suspensão ou alguma das 
diligências em que é encarregada, ficará também responsável 
subsidiariamente pelos prejuízos que resultarem. Para se proceder 
por eles contra os bens das pessoas que a constituem, ou contra 
qualquer delas in sollidum ou contra todos pro rata, como mais 
convém à segurança da minha Real Fazenda e eu houver por bem 
determinar, confio do zelo com que me servis, concorrais da vossa 
parte, para que tenha o seu devido efeito esta minha Real reso-
lução: o que tudo executareis e fareis executa não obstante quais-
quer Leis, Alvarás, Regimentos, Ordens ou disposições em con-
trário. Escrito no Palácio de Queluz aos 24 de Janeiro de 1799 = 
Príncipe = Registrada.
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Ordem do Marquês de Pombal ( I )

Fonte: CC1207 (5v-6v). Fundo Casa dos Contos. Arquivo 
Público Mineiro.

Destino: Junta da Fazenda Real de Minas Gerais – Vila Rica. 

Data e local que foi escrita: 15/08/1771, Lisboa.

Autor: Luiz José de Brito, Contador Geral da Relação do Rio 
de Janeiro, África Ocidental e Ásia Portuguesa.

 3 5v



146

 3 6



147

A
ne

xo
s

 3 6v

 
Transcrição

Registro da ordem do Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
Marquês de Pombal, em que manda se examine as contas 
dos tesoureiros das câmaras.

O Marquês de Pombal, ministro e secretário de Estado, Inspetor 
Geral do Real Erário e nele lugar tenente do rei meu senhor Vossa 
Majestade. Faço saber à Junta da Fazenda Real da capitania das 
Minas Gerais, que no Real Erário foi presente em carta que diri-
giu o governador dessa mesma capitania, escrita na data de 19 de 
Novembro de 1770. Haver este mandado examinar pelo escrivão 
da intendência desta vila, se as adições com que os tesoureiros da 
câmara dela haviam entrado na mesma intendência, conferiam 
cartas com as certidões que acompanhavam a dita entrada, para 
vir no conhecimento se tinha ou não havido descaminho no Real 
Subsidio, e vendo que as certidões que o escrivão da mesma câmara 
extraía do Livro das licenças dela apresentadas pelos ditos tesourei-
ros não combinavam com o Livro da receita desta Contribuição fez 
ir aquela à sua presença e nele achou em ano de 1766 umas adições 
mal escrituradas, [?] do dito livro em branco, razão porquê não 
havia obrigado aos respectivos tesoureiros a darem conta daquelas 
faltas, mas sim as câmaras pela omissão que nelas tinha havido por 
não terem recenseado as contas aos referidos tesoureiros, nem 
terem conferido as sobreditas certidões com o livro donde elas 
emanaram tendo ao mesmo tempo as ditas câmaras a seu cargo a 
inspeção desta contribuição remetendo finalmente inclusa na dita 
sua carta uma certidão em que manifestava o alcance que tinha 
achado em cada um ano, o qual havia [fatiado] igualmente pelos 
juízes, vereadores e escrivão [d]a câmara dos quais ia cobrando 
com suavidade sem figura alguma de juízo. E vendo-se no mesmo 
Real Erário por uma parte que o dito Governador havia com bem 
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fundada razão obrigado as câmaras a pagar o dito alcance pela in-
desculpável omissão que nelas houve de não recensearem as contas 
aqueles tesoureiros, e por outra parte, que não parece justo que 
tendo eles de precisa obrigação a darem conta do que recebe[m] 
não fizessem, impondo-se lhe[s] igual pena à que tem aqueles em 
que somente ouve omissão. Se faz necessário essa dita Junta da Fa-
zenda Real mande novamente examinar as contas dos tesoureiros 
das ditas câmaras e havendo nelas alcance se proceda em primeiro 
lugar contra os bens dos mesmos tesoureiros para satisfação do 
que receberam; em segundo lugar achando-se que o escrivão da 
mesma câmara deixou por malicia de lhe[s] fazer carga do que eles 
receberam nas certidões que passou [?] por fé o contrário do que 
constava do livro de sua receita será não só obrigado a pagar por 
seus bens o dito alcance, mas também castigado pela falsidade das 
mesmas certidões, segundo a gravidade da culpa; e em terceiro, e 
último lugar, não chegando ir bens dos referidos para a satisfação 
do dito alcance, neste caso, se haverá pelos bens dos [?] maristas, 
que servissem naqueles respectivos anos, em que o houve por um 
[fatio?] igual, vista a omissão, que tiveram em não recensear a conta 
do seu tesoureiro, para os obrigarem a pagar logo o que devesse. 
O rei meu senhor o mandou pelo Marquês de Pombal, ministro 
e secretário de Estado, Inspetor Geral do seu Real Erário e nele 
lugar tenente imediato à Real Pessoa do mesmo senhor. Lisboa 
aos 15 de Agosto de 1771: Luiz Jose de Brito, contador geral do 
território do Rio de Janeiro, África Oriental e Ásia Portuguesa 
o fez escrever = Marquês de Pombal = Registre-se e se passem as 
ordens necessárias às câmaras Vila Rica em junta de 4 de janeiro 
de 1772 = com três rubricas =
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Ordem do Marquês de Pombal ( II )

Fonte: CC1207 (6v-7). Fundo Casa dos Contos. Arquivo Público Mineiro. 

Destino: Junta da Fazenda Real de Minas Gerais – Vila Rica. 

Data e local que foi escrita: 09/11/1771, Lisboa.

Autor: Luiz José de Brito, Contador Geral da Relação do Rio de Janeiro, 
África Ocidental e Ásia Portuguesa.
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Transcrição

Registro da ordem do Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
Marquês de Pombal, pela qual determina se remetam para o 
Rio de janeiro os cabedais da Real Fazenda em todas ocasiões 
oportunas que se oferecerem.

O Marquês de Pombal, ministro, secretário de Estado, Inspetor 
Geral do Real Erário, e nele lugar tenente do rei meu senhor Vossa 
Excelência faço saber a Junta da Fazenda Real da capitania das 
Minas Gerais, que sendo estilo praticado em todas as capitanias 
demorarem as remessas dos Reais Quintos e de outros cabedais 
pertencentes a Fazenda Real para se remeterem para o Rio de Ja-
neiro em grandes partidas com ostentação de condutores, e outras 
fantásticas formalidades que nada concorrem a essência do objeto, 
quando pelo contrário da referida pratica sucede muitas vezes, ou 
não chegarem a tempo as mesmas remessas, ou ser preciso que se 
façam avisos para os Governos desse continente, obrigando por 
esse motivo a que se demorem as Naus de Guerra que vão buscar os 
cabedais da Real Fazenda do comercio até que cheguem as ditas re-
messas com detrimento dos mesmos naus, despesas consideráveis 
da sua equipagem, perda das monções favoráveis às suas viagens. 
Em consideração do que o rei meu senhor ordenou, que todos os 
seus cabedais arrecadados nessa capitania, que tenham a natureza 
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de virem para esta Corte, se vão logo remetendo com toda segu-
rança para o Rio de Janeiro ao tempo que se forem apurando pelas 
oportunas ocasiões, que sempre se oferecerem com as remessas 
e comboios dos negociantes. Não tendo mais demora, quando [?] 
que até se completos um quartel [?] a fim de que estando sempre 
cabedais prontos no Rio de Janeiro possam estes ser transportados 
por Naus de Guerra, que entrarem naquele porto, sem a depen-
dência de se participar a sua chegada a esse governo e esperar-se 
que venham as respostas, visto que foi o mesmo senhor servido 
reprovar estas esperas, ordenando que as mesmas naus somente se 
demorem quinze dias no porto da cidade do Rio de Janeiro e que 
com esta certeza procurem daqui em diante antecipar-se sempre as 
remessas para a mencionada cidade, logo que se forem aprontando 
assim as da Real Fazenda como dos particulares, o que a mesma 
Junta ficará entendendo e fará público a todos os negociantes para 
se prevenirem ao referido fim. O rei, meu senhor, a mando e pelo 
Marquês de Pombal, ministro e secretário de Estado, Inspetor Ge-
ral do seu Real Erário, e nele lugar tenente imediato à Real Pessoa 
do mesmo senhor. Lisboa a [9] de Novembro de 1771 anos. Luiz 
José de Brito Contador Geral da relação do Rio de Janeiro, África 
Oriental e Ásia Portuguesa o fez escrever = Marquês do Pombal 
= e se passem as ordens necessárias: Vila Rica em Junta de [9] de 
Fevereiro de 1772 = com três rubricas =
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Ordem do Marquês de Pombal ( III )

Fonte: CC1207 (15v-19). Fundo Casa dos Contos. Arquivo 
Público Mineiro. 

Destino: Junta da Fazenda Real de Minas Gerais – Vila Rica. 

Data e local que foi escrita: 04/02/1772, Lisboa.

Autor: Luiz José de Brito, Contador Geral da Relação do Rio 
de Janeiro, África Ocidental e Ásia Portuguesa.
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Transcrição

Registro da ordem do Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 
Marquês de Pombal, com o método que se deve seguir na 
escrituração das contas da Fazenda na arrecadação da Te-
souraria Geral desta capitania.

O Marquês de Pombal, ministro e secretário de Estado, Inspetor 
Geral do Real Erário, e nele lugar tenente do rei meu senhor Vossa 
Majestade. Faço saber à Junta da Fazenda Real da capitania das 
Minas Gerais, que havendo se ordenado por este Régio Erário ao 
Provedor da Fazenda dessa capitania, que remetesse as certidões 
dos rendimentos Reais, despesas dela relativas aos anos de 1762 em 
diante, com as clarezas indicadas nos exemplares que lhe foram 
expedidos, se tem reconhecido pelas certidões, que até o presente 
tem chegado, que não tem bastado a referida providência de não 
conterem as certidões dos rendimentos a necessária especificação 
do que se acha cobrado de cada um deles, respectivo a cada ano, 
conforme se havia ordenado, para se escriturarem nas competentes 
contas. Do mesmo modo se tem visto as certidões das despesas. 
Em atenção ao referido o rei meu senhor ordenou, que assim nos 
livros que servirem de receita e despesa da Tesouraria Geral dessa 
capitania como nos balanços, que dessa Junta da Fazenda devem 
ser anualmente remetidas a este Real Erário, seu [?] [?] providências 
inclusas assinadas por Luiz José de Brito, Contador Geral dessa 
repartição, ordenando a dita Junta, que na Contadoria dela se es-
criturem os Livros, que na mesma servirem, na conformidade do 
dito método. O rei, meu senhor, mandou pelo Marquês de Pombal, 
ministro e secretário de Estado, Inspetor Geral do Real Erário, nele 
lugar tenente imediato à Real Pessoa do mesmo senhor. Lisboa aos 
5 de agosto de 1771 anos. Luiz José de Brito, Contador Geral do 
território da relação do Rio de Janeiro, África Oriental, Ásia Por-
tuguesa e fez escrever = Marquês de Pombal = cumpra-se Registro 
Vila Rica em Junta de 4 de Fevereiro de 1772. Com três rubricas =  

Método que se deve seguir na escrituração das contas da 
Fazenda Real da capitania das Minas Gerais na arrecadação 
da Tesouraria Geral estabelecida na capitania de Vila Rica:

As contas se devem ordenar de modo que se possa computar o to-
tal de cada qualidade de rendimento, e de cada gênero de despesa 
respectivamente a cada um ano, contando do primeiro de janeiro 
até o ultimo de dezembro, a cujo fim Sua Majestade ordenou no 
ano de 1766, que pelo Conselho Ultramarino se expedissem as or-
dens necessárias para que assim nos provimentos dos tesoureiros, 
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recebedores, como nas arrematações dos contratos se observasse 
a referida ordem do ano civil.

Como os oficiais, que vão para praticar o novo método de 
arrecadação, chegarão [pouco?] mais ou menos no primeiro, digo, 
no princípio do ano de 1772 à esta Rica, para evitar toda a confu-
são, deve este novo método ter princípio somente do primeiro 
de Janeiro de 1773 em diante, entretanto se ocuparão em extrair 
todas as clarezas respectivas aos rendimentos e despesas da dita 
capitania nos anos de 1762, em diante, as quais vão apontadas em 
uma Instrução separada que nesta ocasião se remete com outra 
ordem expedida por este Real Erário igualmente haverão de dirigir 
o ajustamento das contas dos anos passados dos tesoureiros, rece-
bedores, rendeiros, que devem ser tomadas debaixo da inspeção do 
escrivão da Tesouraria Geral pelos oficiais que até o presente tem 
tido essa incumbência afim de que a Junta da Fazenda Real possa 
dar com brevidade as providências necessárias, para a cobrança 
do que se estiver devendo, e nestas ocupações poderão os novos 
oficiais adquirirem maior conhecimento do estado dos negócios 
da Fazenda Real daquela repartição e por este meio dispor a nova 
escrituração com o maior acerto.

Segundo as notícias que até o presente se tem alcançado no 
tribunal do Erário Régio dos rendimentos, despesas da capitania 
das Minas Gerais os livros de que se deve usar para esta escrituração 
são os seguintes. 

1º — o Livro da Receita Despesa da Tesouraria Geral de Vila Rica, 
no qual o escrivão da Junta da Fazenda deve lançar da parte es-
querda diariamente todas as receitas de ouro em pó, e em barras, 
distinguindo cada uma das Receitas com seu número, seguidos 
estes de um por diante desde o princípio do ano até o fim dele, 
porque no seguinte ano se há de principiar outra vez um em novo 
livro. Cada adição da receita há de declarar depois do dia, mês, e 
ano que se põem à margem o nome do tesoureiro recebedor, ou 
rendeiro que faz a entrega, a qualidade do rendimento, ou renda, 
em que tempo é vencido o pagamento, ou se é passado desse tempo, 
e depois de escrita a quantia sair fora com os números da adição 
e com a quantia por algarismos. Todas as receitas de um mesmo 
dia podem ir seguidas, para no fim dele assinarem o tesoureiro e 
o escrivão, e sempre no fim da página devem assinar, ainda que 
continue adiante o mesmo dia. De cada adição de receita deve o 
[escrivão] extrair o conhecimento para clareza de quem faz a en-
trega na forma costumada, levando esse conhecimento o mesmo 
número da adição.

Pela mesma ordem se farão os acentos da despesa nas pági-
nas da direita do dito livro, distinguindo também as adições com 
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números de um por diante até o fim do ano, e declarando em cada 
uma depois do dia, mês e ano o nome da pessoa a quem se paga, 
o motivo porque recebe, a Folha Militar, Eclesiástica ou Civil, ou 
seja outra qualquer qualidade de despesa a que pertence, a quantia 
escrita, sair fora com o número e com a quantia por algarismo, assi-
nar o escrivão e a pessoa que recebe, se acaso não for conhecimento 
em forma de outra tesouraria, ou por algum outro documento, que 
contenha já recibo.

De oito em oito dias se devem somar a receita, e despesa, e 
conferir o cabedal que se achar recolhido no cofre com a quantia 
que resultar da maior receita do livro: cita[r] diligência é indispen-
sável, e [muito] importante assim para os tesoureiros como para 
a certeza das contas.

Semelhantemente se deve lançar com o mesmo método em 
outro livro de receita e despesa da dita Tesouraria Geral todo o 
dinheiro, que nela se receber em cada um ano. 

 O Livro da Receita Despesa da Tesouraria Mor do Erário 
Régio, é rubricado pelo Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Mar-
quês, Inspetor Geral, e o título do livro assim como o seu encer-
ramento são escritos pelo mesmo senhor, o qual, também no fim 
cada semestre logo nos primeiros dias do seguinte mês toma a 
conta do Tesoureiro Mor, sendo a primeira diligência o contar-se 
na presença de Sua Excelência o dinheiro que se acha recolhido 
nos cofres, em sacos de duas mil moedas cada um, os trocos em 
sacos separados todos com seus bilhetes, que expressam a quantia 
que contém cada saco. Segue-se a fazer a conferência de cada uma 
das partidas da despesa com os documentos, que dela se fez em 
prova, e se acham já emaçados por ordem de seus números, cada 
mês em um maço destinado, os quais vai o Tesoureiro Mor apre-
sentando a Sua Excelência que os examina e coteja um por um, 
com os acentos do Livro, e no mesmo tempo se vão cortando com 
duas tesouradas no [ato] de cada um. Os quatro contadores gerais 
apresentarão a Sua Excelência cada um seu papel em que declara 
que naquele semestre pela sua repartição entrou tanto, [saiu] tanto 
de que declaram os quatro contadores gerais se elas somam o mes-
mo que mostra o Livro da Tesouraria Mor, e se o dinheiro contado 
importa a mesma quantia se dá a conta por ajustada, e deste ajuste 
faz o escrivão da Tesouraria Mor um termo no Livro da Receita, e 
despesa imediatamente onde acabam os dias santos em que declara 
que naqueles seis meses se conheceu haver entrado tanto e saído 
tanto pelos documentos, que foram aprovados pelo Ilustríssimo 
Excelentíssimo Senhor Marquês Inspetor Geral, de que resultou 
existir nos cofres tanto, cuja quantia foi contada na presença do 
mesmo senhor se achou certo, também se conheceu conferir com 
os balanços que os contadores gerais apresentaram a Sua Excelência 
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pelo que [deu] esta conta por ajustada. Este termo é assinado por 
Sua Excelência a cópia do mesmo vai [inscrita] na quitação que se 
passa ao Tesoureiro Mor. Apontasse esta pratica do Erário Régio 
para servir de governo que for aplicável para a Tesouraria Geral 
de Vila Rica, da qual será bastante o tomar-se conta anualmente.

Depois que escrivão da tesouraria houver extraído um co-
nhecimento de receita antes que o tesoureiro assine [irá] o conhe-
cimento a Contadoria onde se tomará lembrança daquela receita 
com todas as suas circunstâncias em um livro para isso destinado, 
o oficial porá por baixo do conhecimento = Registrado a [?] e as-
sinará com seu apelido. Depois virá o mesmo conhecimento para 
se assinar pelo tesoureiro, semelhantemente os documentos da 
despesa no auto do pagamento, irão à Contadoria para deles se 
tomar lembrança, pondo-se por fora uma nota do registro, como 
acima se diz para os conhecimentos da receita. Para este efeito 
deve haver na Contadoria o seguinte livro: 

2º — Livro da Receita e Despesa em tudo semelhante ao [da] tesou-
raria, somente com a diferença, que nem as partidas da receita nem 
as despesas devem ser assinadas, se não seguidas sem interpretação, 
tampouco se escreverão as quantias em regra senão tão somente se 
levará fora por algarismo: haverá também neste livro, a diferença 
de que os dias se escreverão no meio da página, e se deixará a [?] 
da margem, para nela se porem as folhas dos livros auxiliares, onde 
repartidamente se hão de fazer os acentos daquelas adições por 
exemplo de receita.

Em 5 de Janeiro de 1773
p. 7 De fulano, e seus sócios contratadores dos Direitos das Entra-
das de ...... pelo preço do dito contrato do segundo quartel do ano 
de 1771, “o qual findou no ultimo de dezembro do mesmo ano ..... 
[?] 327:4: -: -         Nº =     ............ 31. 440$000

Exemplo de Despesa
p. 18 Adão de Souza Leite pela compra de um cavalo para o serviço 
das tropas no ano de 1776 .................8 ... N. 17 .............. 48$000

De oito em oito dias se somará este livro [e irá] da Contadoria para 
a mesa da tesouraria um papel assinado por um dos escriturários, 
que diga até tal dia importa tanto a receita, tanto a despesa deve 
existir tanto. Conferindo este resto com que se achar pelo livro 
da tesouraria, não fica dúvida de que possa haver erro nas contas.

3º — Livro de Contas Correntes dos Rendeiros Tesoureiros Re-
cebedores, e outros quaisquer executores da Fazenda Real pelo 



164

que pertence aos rendimentos pretéritos, vencidos até o ano de 
digo até o fim do ano de 1761. A cada um se armará a sua conta 
de deve e há de haver, na qual se lançará em débito as quantias 
de que pelo ajuste das contas, que se hão de fazer se reconhecer 
ser[em] devedores, ou seja em dinheiro, ou em materiais, para em 
fronte se [lhes] [irem] abonando as quantias, que entregaram, se 
hão de extrair no sobredito Livro da Receita e Despesa, no qual 
indistintamente se devem lançar todas as cobranças, e pagamentos 
pertencentes aos anos [diversos], e aos correntes, do mesmo modo 
os materiais se irão descarregando, ou pelas entregas, e consumo 
que deles mostrarem haver feito, ou pelo pagamento de seu valor.

4º — Livro de Contas Correntes dos sobreditos rendeiros tesou-
reiros pelo que pertence aos rendimentos vencidos nos anos de 
—1762 até 1772— inclusive pela mesma formalidade acima referida. 

5º — Livro de Contas Correntes dos sobreditos rendeiros, tesourei-
ros, pelo que pertence aos anos que hão de correr do Rio de Janeiro 
de 1773 em diante, em cada [uma] das quais contas se lançará em 
débito anualmente o preço da Renda, e os mais encargos dela pela 
certidão de arrematação do contrato, se for tesoureiro se reformará 
o débito pela certidão, em fronte se irão lançados os pagamentos 
que [fizer?] extraídas do Livro da Receita e Despesa, com o seu 
número, o dia da receita. 

Nos referidos livros se compreendem também as contas dos 
rendimentos e remessas dos Quintos de ouro, Escovilhas, e subsí-
dio para a reedificação da cidade de Lisboa. Do distrito das Casas 
de Fundição das Minas Gerais para cujo efeito se deve entender 
a Junta com os ministros das Intendências do ouro para [n]ela 
remeterem todas as clarezas que forem precisas para escrituração 
das contas dos ditos rendimentos dos anos de 1762 em diante.

Na Contadoria da Junta da Fazenda se destinarão separada-
mente os livros auxiliares que forem precisos para a escrituração 
das contas dos rendimentos da mesma feitas para Vila Rica por 
qualquer ministro, ou executor, se deve abrir conta com ele nos 
referidos livros para este se fixar lançando-se ao mesmo tempo [?] as 
dos rendimentos, a que legitimam tocar as parcelas que houverem 
sido remetidas despois de constar que ali pertencem.

6º — Livro Geral da Despesa pertencente aos anos pretéritos até 
o fim do de 1761, no qual se fará aas separações de Folha Eclesiás-
tica, Folha Militar, Folha Civil, despesas extraordinárias, ou outra 
qualquer separação que pareça conveniente, servirá este Livro para 
nele se lançarem por miúdo as despesas que se pagarem perten-
centes aos referidos anos pretéritos, as quais se hão de extrair do 
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Livro da Receita e Despesa Geral, não é necessário ser este livro 
escriturado pelo método de deve há de haver, se não seguidas as 
despesas de uma página a outra somente com a separação da sua 
qualidade, como acima se aponta.

7º — Livro Geral da Despesa pertinente aos anos que decorrem 
de 1762 até 1772 inclusive pelo método do antecedente em tudo.

8º — Livro de Despesa da Folha Eclesiástica na qual se lançarão 
seguidas por miúdo todas as desta natureza, que se pagarem venci-
das no ano de 1773 extraídas do Livro da Receita e Despesa Geral. 

9º — Livro da Despesa da Folha Militar para as despesas desta 
natureza no ano de 1773 em tudo como acima.

10º — Livro da Despesa da Folha Civil para as despesas desta na-
tureza do ano de 1773= em tudo como acima.

11º— Livro das Despesas Extraordinárias em comum o qual por 
meio de algumas separações poderá servir também para outras 
quaisquer despesas, de que se ache conveniente ter contas distintas, 
[pertencente] ao ano de 1773.

Como cada um dos diversos rendimentos da capitania das 
Minas Gerais, poderão ter determinadas aplicações para a sua 
despesa é conveniente aos senhores da Junta da Fazenda sempre 
uma exata notícia do que está cobrado, e despendido, do que há 
ou não há, para despender de cada uma das diversas rendas, se faz 
preciso haver também os seguintes livros, a saber.

12º — Livro de Contas Correntes dos Rendimentos Reais per-
tencentes aos anos pretéritos, vencidos até o fim do de 1761, no 
qual se abrirá pelo método do deve há de Haver, uma conta a cada 
rendimento para no débito dela se lançar o que for cobrando do 
tal rendimento com especificação do dia da cobrança, e do ano 
a que ela pertence, com mais circunstâncias essenciais, evitando 
sempre o super [?] no crédito seu [sentará] a despesa que se pagar 
em porta naquele Rendimento. 

13º — Livro de Contas Correntes dos Rendimentos Reais perten-
centes aos anos de 1762 até 1772 inclusive, pela mesma formalidade 
acima referida.

14º — Livro de Contas Correntes dos Rendimentos Reais dos 
anos que decorrem de 1773 em diante pela mesma formalidade 
acima ponderada. Neste livro bastará que se lancem as despesas 
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em resumo no fim do mês extraídas dos livros particulares da Folha 
Eclesiástica, Civil, Militar, e outras, o mesmo se pode praticar no 
livro antecedente que há de servir para os anos de 1762 até 1772.

15º — Livro do Balanço Geral das Rendas e Despesas no qual se 
hão de lançar os extratos gerais que se devem remeter anualmente 
a Lisboa ao Erário Régio, os quais se hão de logo no primeiro de 
janeiro de cada ano para estarem prontos a se remeterem no primei-
ro navio que partir para este Reino, no segundo deve vir a segunda 
via. O primeiro extrato geral deve ser o balanço da receita, Despe-
sa de todo o ano, o qual há de principiar pela receita escriturada 
seguidamente nas páginas direitas, deixando as da parte esquerda 
para as explicações na forma abaixo especificada principiando pela 
receita dos rendimentos pertencentes aos anos pretéritos até o fim 
de 1761 em coluna de dentro somando fora o seu total, continuando 
depois com as entradas dos rendimentos pertencentes aos onze 
anos de 1762 a 1772 pelo mesmo modo, e finalmente os do ano de 
1773 em decurso de tempo se fará a mesma separação das entradas 
pertencentes a cada um dos anos que se seguiram ao de 1773.

Acabado tudo o que pertence a receita, se continuará o que 
toca a despesa com as separações correspondentes aos sobreditos 
tempos, e acabará com uma adição de cabedal que ficou existente 
no Cofre no fim de tal ano, cuja quantia junta com a 

Este Balanço geral se há de extrair pelo que toca a Receita 
dos Luxos de contas correntes do rendimento da Fazenda Real, 
pelo o que toca às despesas se poderão extrair comodamente, des-
tas mesmas, livros, onde já se hão de achar lançadas em resumo, 
ou dos livros particulares das despesas, por quais se há de fazer 
encerramento no fim do ano, de cada gênero de despesa, e notar-
-se em cada uma como fica lançado no Livro do Balanço Geral [?]. 

O segundo extrato geral que se deve remeter é [de tudo] 
o que se fica devendo com as mencionadas separações dos anos 
pretéritos, até o fim de 1761, dos onze anos pretéritos, digo, anos 
de 1762 a 1772 de cada um dos anos de 1773 em diante, assentando 
nas páginas da parte direita adições sucintas com o nome dos deve-
dores, qualidades dos rendimentos, ano a que pertence, e quantia, 
e explicando em fronte da parte esquerda as razões da demora, as 
diligências praticadas para a cobrança, e execuções que se hajam 
feito o mais que ocorrer a esse respeito.

Sobre quaisquer dúvidas que se oferecerem a respeito da 
escrituração das contas poderá o Escrivão da Junta da Fazenda Real 
escrever ao Contador Geral de sua repartição para este as resolver.
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Borrador do Diário do Livro Mestre da Diretoria  
Geral da Extração de Diamantes das Minas do Brasil  
por conta da Fazenda Real desde o 1º de Janeiro de 1772

Fonte: MS 103 (1292-1294). Fundo Erário Régio. Biblioteca Nacional.

Destino: Diretoria Geral da Extração de Diamantes das Minas do Brasil.

Data e local que foi escrito: 1772, Minas Gerais.

Autor: ----

 3 1292



168

 3 1293



169

A
ne

xo
s

 3 1294



170

Transcrição

Borrador do Diário do Livro Mestre, da Diretoria Geral da Ex-
tração dos Diamantes das Minas do Brasil por Conta da Fazenda 
Real desde o 1 de Janeiro de 1772.

-----1772 Junho 11------
Os dois Diversos à Francisco de Araújo Pereira e Domingos Re-

bello Per. Commiss. Vos no Rio de Janeiro....... R. 5:154$766.

Pela compra de diversas Fazendas e despesa na Remessa que fi-
zeram das mesmas, para a Administração da Real Extração 
dos Diamantes no Serro do Frio, conforme as Contas que 
remeteram na sua Carta de 28 de Março do presente ano, 
recebido neste dia a saber.

Carregações para o Serro do Frio por conta da Real Extração.
Pelo custo de diversos livros, e 3 sinetes para a Contadoria da Ad-

ministração da Real Extração; despesas com a sua expedi-
ção, e comissão como da Conta de 15 de Janeiro deste ano, 
e do Livro das carregações a F.............................R 321$183.

Pelo custo de diversas Fazendas, despesas com o enfardamen-
to, comissão, como da Conta de 9 de Março deste ano, e 
do tido livro F.....................................4,772$783 5:093$966

Despesas Gerais
Pela despesa feita no Rio de Janeiro, com Pedrestes, que a ele 

foram do Tejuco e com o que acompanharam uma condu-
ta de diamantes, como da dita carta de 28 de Março deste 
ano......................................................... 60$800/5:154$766.

------Dito------
Francisco de Araújo Pereira, e Domingos Rebello Pereira Comis-

sários no Rio de Janeiro.
A letras sacadas............................................................ R 5:154$766.
Por uma letra que sacaram sobre os diretores gerais da Real [Segue?]

-----1772 Junho 11-----
Extração dos Diamantes na data de 28 de Março deste ano, a pagar 

nesta cidade de Lisboa a 50 dias vista a ordem de João Francis-
co de Lima e Fonseca, ausente a Telis Coutinho de Azevedo, e 
na de ambos a Manoel José da Cunha Pereira, valor dos mes-
mos Comissários nas Fazendas da carregação que expedirão 
para o Serro do Frio por conta da Real Fazenda, como avisam 
na carta de 28 de Março do presente ano....[R?] 5:154$766.
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-----Outubro 10-----
Caetano José de Souza, administrador da Real Extração dos Dia-

mantes no Serro do Frio.
A letras sacadas................................................... R 50:000$000.
Por uma letra que sacou no Tejuco sobre os diretores gerais da Real 

Extração dos Diamantes na data de 12 de Maio de 1772, a pa-
gar à vista ao Tesoureiro-mor do Erário Régio, por valor que 
recebeu de Pedro José da Silva, Tesoureiro Geral da Fazenda 
Real da Capitania de Minas Gerais, respectivo ao primeiro 
quartel, que teve princípio no primeiro de Janeiro do dito 
ano de 1772 da assistência anual da mesma Real Fazenda, 
para o custeamento da dita Regia Extração, de cujo saque 
não avisou o sobre dito Administrador, porém por conta 
da Carta que a Junta da Fazenda da mencionada Capitania, 
dirigiu ao mencionado Tesoureiro-mor com data de 10 de 
Junho do mesmo ano de 1772, com a sobre dita letra, se fez 
este assento.................................................. R 50:000$000.

 -----Dezembro 17------
Carregações para o Serro do Frio por conta da Real Extração a 

Franco de Araújo Pereira e Domingos Rebello Pereira, Co-
missários no Rio de Janeiro.... R 1:755$020.

Pela compra de diversos gêneros e despesa na Remessa que deles 
fizeram para a Administração da Real Extração dos Diaman-
tes no Serro do Frio conforme as contas que remeterão na 
sua carta de 27 de Setembro deste ano, recebida no presente 
dia: a saber.

Pelo custo e despesas de um braço e cordas, para balanças de con-
chas de pesar [?] arroba e de outro braço de balança de pesar 
meia arroba sem as inglesas como da conta de 5 de Maio deste 
ano, e do L. das carregadoras T[?]............................. 38$646.

Pelo custo e despesa de diversos gêneros de comestivo, como da 
Conta de 18 de Agosto deste ano, e do [Lº?] das Carregações 
F.............................................................. 1:716$374/1:755$020

-------1772 Dezembro 17----------
Francisco de Araújo Pereira e Domingos Rebelo Pereira, Comis-

sários no Rio de Janeiro.
A Letras sacadas........................................................... R 1:755$020.
Por três letras que sacaram sobre os Diretores Gerais da Real Extra-

ção dos Diamantes na data de 25 de setembro do presente ano 
a pagar nesta Cidade a 50 dias vista a[?]em de diversos abaixo 
declarados, para emboles da importância dos gêneros que 
expandirão para a Serro do Frio por conta da Real Fazenda, 
como avisam em carta de 27 de Setembro deste ano: a saber.
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Numa letra a Ordem de Miguel Roiz de Aguiar avisa a Custódio 
Pinto Ribeiro, e na de ambos a Sebastião Bernardes dos 
feitos a favor de Braz Miz. Roiz ........................ R 103$200.

Numa dita ordem do [Rmo?] [Me?] Francisco Antonio de [Afº?] 
Pereira, ausente a João Franco de Lima e Fonseca e na de 
ambos a Telis Coutinho de Azevedo, a favor do [Amo?] [Prov. 
al?] do Carmo Frei Benedito de [Nase. os?]............365$200.

Numa dita ordem de Tobias Alves Pereira, ausente a quem seus pode-
res tiver, a favor dos mesmos sacadores.... 986$620/1:755$020
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Balanço da Receita e Despesa do Cofre Geral da Junta da 
Fazenda Nacional e Real da Província do Pará do ano  
de 1820 - Extrato do Balanço Geral explicado do Cofre Real

Fonte: AHTC ER 4242. Fundo Erário Régio. Arquivo Histórico 
do Tribunal de Contas de Portugal.

Destino: Erário Régio.

Data e local que foi escrito: 1820, Pará.

Autor: João Anastácio da Cunha.
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Transcrição

Balanço da Receita e Despesa do Cofre Geral da Junta da Fazenda Na-
cional e Real da Província do Pará do Ano de 1820.

Extrato do Balanço Geral explicado do Cofre Nacional e Real da Te-
souraria Geral da Junta da Fazenda da Província do Pará do ano de 1820
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Receita

Por saldo do ano de 1819 17:086$021

Rendimento dos Dízimos das Licenças das 
Freguesias desta Cidade e suas anexas 9:769$580

das Vilas de Cametá e suas anexas 3:517$171

Das Vilas de Santarém, Gurupá e suas anexas 3:171$800

Da Vila da Vigia e suas anexas 981$990

Da Vila de Bragança e suas anexas 586$263

Do Rio Arary e suas pertenças 1:245$813

Do Rio Atuá e suas pertenças 1:319$057

Das Vilas de Alonsaras, Monforte e suas anexas 514$227

Das freguesias de Turi-assuí e suas anexas 1:963$976

Vilas de Macapá, Mazagão e suas anexas 1:206$539

Vilas de Portel, Melgaço e suas anexas 1:515$985

Do gado vacuno e cavalar da ribeira de {Tun-assé] 1:289$782

De dito... das vilas de Macapá e Mazagão 144$900

De dito [???} da Ilha Grande de Joannes 12:321$350

Dos gêneros do sertão e embarque 44:483$403

Do arroz 4:481$252

Do algodão 10:061$033

Renditivo do meio real em cada libra de carne para [?] 1:432$799

Do correio geral 219$300

Dos novos direitos e alvarás 416$101

Do imposto do algodão 11:687:799

Dos novos direitos da Chancelaria 5$295

Das receitas extraordinárias 23:491$441

Dos direitos de alfandega 53:717$155

Segue 206:630$032
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Despesa

Eclesiástica

Com côngruas 7:808$569

Ordinárias 112$000

Lava pés 80$000

Ajuda de custo 146$$666 8:147$735

Militar

Soldos 105:413$660

Munições de boca 9:924$354

Fardamentos 2:868$005

Aquartelamentos 1:546$362

Hospital Militar 13:195$680

Trem de Artilharia 1:163$732

Destacamentos 1:612$490

Fortaleza 1:085$390

Palácio do Governo 267$669

Cavalgaduras 80:000

Fábrica das Madeiras 2:138$080

Praça de Macapá 1:185$380

Ajuda de Custo 400$000

Telégrafo 10$160

Extraordinárias 2:909$043

Armazém da Marinha 87:477$933

Arsenal 3:647$598

Segue 234:925$536 8:147$735
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Transporte 206:630$032

Receita

Rendimento dos direitos de [???] 11:908$061

De Toneladas Faróis e Ancoragem 2:307$760

Dos escravos vindos carta d Á́frica 7:083$000

Extravagantes dos mesmos Escravos para saída da África 7:458$827

Do Imposto do Tabaco de fumo 1:898$700

Da venda da Pólvora 604$819

Da Fazenda de Arary 4:451$900

Da Fazenda de S. Lourenço 2:161$800

Da Fazenda de Santo Antonio da Vila de Chaves 837$560

Do Casual de Vila Franca 3:391$680

Do Viveiro de Especiarias 482$800

Das Terças das Câmeras 7:432$695

Do subsídio Literário 10:112$440

Do imposto para a Obra Tia 757$574

Dos selos dos papéis de graça e mercê 2:304$857

Do décimo dos prédios urbanos 7:083$971

Das Sizas 7:672$794

Das meias Sizas 2:492$610

Das carnes verdes 15:121$980

Do Imposto estabelecido para auxiliar o Banco do Brasil 3:435$733

Da prestação da Capitânia do Maranhão 11:733$333

Segue R$ 317:364$926
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Despesa

Com Fragata Carolina 7:217$264

Com Galera Sueca 23$300

Com Brigue Providência 4:189$605

Com Brigue Promptidão 8:744$185

[???] 12$170

Escuna correio 3:728$467

Escuna Ligeura 4:387$227

Escuna Andorinha 1:646$743

Escuna Príncipe Regente 1:646$743

Barca n. 1 76$840

Barca n.2 1:663$163

Barca n.3 854$950

Embarcações miúdas 2:062$770

Galeota do Governo 29$342 269:643$162

Civil

Ordenados 19:636$871

Contadoria da Junta 293$840

Secretaria do governo 35$000

Ajudas de Cuysto 541$666

Tenças 129$998

Dízimos e Impostos de Marajó 974$651

Pesqueiro de Vila Franca 656$670

De Joannes 788$455

Casual de Vila Franca 315$000

Da Vila de Óbidos 240$000

Fazenda de Arary 790$760

 

Transporte 234:925$536 8:147$735

Segue 24:602$911 R$ 277:790$087
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Receita

R$ 317:364$926

Transporte 317:364$926
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Transporte 24:602$911 277:790$897

Despesa

Fazenda de S. Lourenço 479$480

Viveiro de Especiarias 29$680

Alfandega 144$920

Subsídio Literário 1:230$000

Extraordinários 725$585 27:212$576

305:003$473

Saldo efetivo que passa para o ano de 1821 12:361$453

Rs 317:364$926
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Registro de legalização de despesas com vários artigos

Fonte: AN 582-2001. El, cód.30, v.1 (34). Fundo Conselho da 
Fazenda. Arquivo Nacional.

Destino: Conselho da Fazenda.

Data e local que foi escrita: 09/03/1810, Rio de Janeiro.

Autor: Luiz Beltrão de Gouvêa de Almeida, José Egídio Alvares 
de Almeida, conselheiros da Fazenda. Joaquim José de Souza 
Lobato, escrivão.

 3 34
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Transcrição

Dom João por graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal e dos 
Algarves d'aquém e d'além mar em África, senhor da Guiné. Vos-
sa Majestade faço saber aos que à presente provisão virem. Que 
atendendo à Alexandre José da Fonseca, Tesoureiro das Despesas 
miúdas do Tribunal do Conselho da minha Fazenda desta Corte, 
haver legalizado perante o mesmo Conselho a despesa de quatro-
centos e cinquenta e dois mil contos, e quarenta e cinco réis por 
ele feita desde o último de abril de mil oitocentos e nove, até o 
último dezembro do mesmo ano, na compra de vários artigos, e 
pagamentos da sua incumbência, pedindo-me houvesse eu por bem 
havê-lo por habilitado para requerer o pagamento da sobredita 
quantia. E tendo consideração à sua súplica, sobre que informou 
o Escrivão da Fazenda, e a não se oferecer dúvida alguma ao De-
sembargador Procurador desta mesma Fazenda, para requerer no 
meu Real Erário o pagamento da referida quantia de quatro centos 
cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e cinco reis, por ele 
despendida na qualidade de Tesoureiro das Despesas do Conselho 
da minha Fazenda desde o último de abril de mil oitocentos e nove 
até o último de dezembro do mesmo ano. Pagou de novos direitos 
quinhentos e quarenta réis, que se carregarão ao tesoureiro deles, 
às folhas cento e vinte e seis do Livro Primeiro de sua receita como 
constou por um conhecimento em forma, registrado às folhas três, 
verso do Livro Terceiro do Registro Geral dos mesmos direitos. 
O Príncipe Regente nosso senhor o mandou ministros abaixo as-
sinados do seu Conselho, e de sua Real Fazenda. Manoel José de 
Souza França a fez no Rio de Janeiro aos nove de março de mil 
oitocentos e dez. Desta, mil e duzentos reis grátis e de assinaturas 
mil e seis centos réis. 

Joaquim José de Souza Lobato a fez escrever. Luiz Beltrão 
de Gouvêa de Almeida. José Egídio Alvares de Almeida. 

Número sessenta e sete, lugar de selo. Pagou oitenta réis 
do selo. Rio em nove de março de mil oitocentos e dez. Meneses: 
por despacho do Conselho da Fazenda de dezesseis de fevereiro 
de mil oitocentos e dez.
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Requerimento de diretores e deputados da Junta do 
Banco do Brasil e parecer do Conselho da Fazenda

Fonte: AN 591-2001. El, cód.219, v.1 (1-2). Fundo Conselho da 
Fazenda. Arquivo Nacional.

Destino: Conselho da Fazenda.

Data e local que foi escrita: 06/06/1831, Rio de Janeiro.

Autor: Marquês de Caravellas. Nicolau Pereira de Campos 
Vergueiro. Francisco de Lima e Silva.

 3 1
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Transcrição

Sobre o requerimento dos Diretores e Deputados da Junta do 
Banco do Brasil, em que pretendem que se dê por suspeito o Con-
selheiro José Fortunato de Brito Alves Souza e Menezes, na causa 
de preferência que move Luis Gomes Araújo, contra Dias, viúva 
e filhos.

Respondeu o Desembargador Procurador da Coroa, Sobe-
rania e Fazenda Nacional o seguinte: que ao conselheiro supraci-
tado, sendo, como declara, acionista do banco, deixe de perten-
cer a questão de preferência, sobre que se contende, parece que 
não pode sustentar-se e se pela lei há expresso ordenação Livro 
Terceiro, título vinte e quatro, que nenhum julgador julgará em 
feito, ou coisa que a ele pertença parece procedente seguindo a 
Lei Ordenação Livro Primeiro , título primeiro, parágrafo qua-
torze a forma de recusação do predito conselheiro, ainda que sem 
dúvida muito digno perante o Conselho para não ser juiz da causa 
e nomear-se outro que impedido não fosse, sem poder influir em 
contraída a menor quantidade de interesse ao mesmo na das ações 
que se declara, pois que a lei não o distinguiu considerando bastante 
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que a coisa pertença ao julgado que sobre ela há de se pronunciar 
parece pois não se haver a justa amiúde lei seguindo se ter sido 
julgada a casa de 17 de março, do corrente ano antes de se expedir 
o requerimento junto com a portaria, pela qual se mandou sobre 
ele consultar, como mostram os autos de que houvessem-me me 
continuou vista para responder sobre os embargos antepostos pelos 
superiores à sentença, cuja matéria em primeiro lugar é invalidada 
pelos mesmos fundamentos do requerimento pelo que parece que 
fundando o conhecimento pelo meio legal ordinário, e competente 
de os superiores ser socorridos no caso, em que pedem remédio 
extraordinário, este não lhe deve ser outorgado, ordenação livro 
3, título 41, parágrafo 2, evitando-se a perturbação no exercício da 
autoridade do judiciário, de que o Conselho goza nos casos da juris-
dição contenciosa que lhe compele, cuja independência é mantida 
pela Constituição e que os superiores devem esperar a decisão do 
mencionado meio ordinário. Assim entendo poder conselhar-se à 
Sua Majestade o Imperador.
Rio 19 de Maio de 1824 = Nabuco 

Parece ao Conselho que a Junta do Banco do Brasil deva usar 
dos meios ordinários não tendo lugar os extraordinários, confor-
mando-se nisto passe com a resposta do Desembargador do Paço, 
procurador da Fazenda nacional, Vossa Majestade mandará o que 
houver por bem. Rio de janeiro, 28 de maio de 1824, terceiro da 
independência e do império.

Sua Majestade, o Imperador = Como parece ao Conselho 
Paço, 3 de junho de 1824 = Clemente Ferreira França
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Parecer do Conselho da Fazenda a respeito de contratos

Fonte: AN 582-2001. EL, cód.30, v.1 (1). Fundo Conselho da 
Fazenda. Arquivo Nacional.

Destino: Conselho da Fazenda.

Data e local que foi escrita: 29/12/1808, Rio de Janeiro.

Autores: Conde de Aguiar, presidente. Joaquim José Souza 
Lobato, escrivão.

 3 1
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Transcrição

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Tendo-se posto a lanço os 
contratos que constam da relação junta, dela verá Vossa Excelência 
o preço a que tem chegado, excedendo proporcionalmente à ultima 
rematação. O que o Conselho manda participar a Vossa Excelên-
cia, em cumprimento do alvará de dezenove de dezembro de mil 
setecentos e noventa, para se poderem tomar os últimos lanços. 
Deus guarde a Vossa Excelência. Conselho da Fazenda, vinte e nove 
de dezembro de mil oitocentos e oito. senhor Conde de Aguiar. 
Presidente do Conselho da Fazenda e Real Erário. O Escrivão do 
Conselho da Fazenda e Real Erário Joaquim Jose Souza Lobato.

Relação dos preços por que andavam os contratos abaixo declara-
dos no ano e providencia e dos preços ora oferecidos por eles pelo 
triênio de mil oitocentos e nove a mil oitocentos e onze.

Ramo das alianças das freguesias de São Gonçalo, São João de 
Caraí, Itaipu e Maricá com o pescado da lagoa desta última 
rematado no ano de providência por três contos quatro-
centos sessenta e dois mil reis. Preço oferecido pelo triênio 
acima quatorze e seiscentos mil reis.

Dízimo do pescado da lagoa de Jacarepaguá rematado no ano de 
providencia por duzentos e um mil reis. Preço oferecido pelo 
triênio acima seiscentos e dez mil reis.

Contrato das passagens do Rio de São João administrado por um 
ano pela Real Fazenda rendeu vinte e nove mil e quarenta reis. 
Preço oferecido pelo triênio acima noventa e seis mil reis. 
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Fiscalização de escravos pelo Conselho da Fazenda

Fonte: AN 582-2001. EL, cód.30, v.1 (11). Fundo Conselho da 
Fazenda. Arquivo Nacional.

Destino: Conselho da Fazenda.

Data e local que foi escrita: 21/07/1809, Rio de Janeiro.

Autores: Diogo de Souza. Luiz Beltrão de Gouvêa de Almeida. 
Joaquim José de Souza Lobato, escrivão.

 3 11

 
Transcrição

Dom João por Graça de Deus Príncipe Regente de Portugal e dos 
Algarves d`aquém e d`além Mar em África Senhor de Guine. Vossa 
Majestade Faço saber a vós Provedor do Registro de Tagualu. Que 
sendo muito presente a falta que há nessa Freguesia de Tagualu de 
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pessoa com autoridade que fiscalize a entrada e saída dos Escravos 
que desta Corte se despachou para ela e seu Distrito com a [?] 
Aliança dos Direitos que sou devedor à Minha Fazenda no caso de 
entrarem para as Terras e Minerais. E tendo consideração as boas 
informações que me foram presentes da vossa capacidade e présti-
mo. Sou servido encarregar-vos a fiscalização das entradas e saídas 
de todos os escravos que forem despachados para a dita Freguesia, e 
seu Distrito, recomendando-vos muito todavia vigilância e cautela 
afim de que não haja ocasionar de se [frandarem?] os Direitos que 
são devidos à Minha Real Fazenda pelos mesmos escravos no caso 
que se verifique a sua entrada para as Minas. Coordenando outro 
sim que todas as Pessoas que para ali levarem escravos sejam obri-
gados a fazer apresentação deles perante nós para serem confron-
tados com as respectivas Guias nas contas das quais lhe passarão 
ela se desonerarem das respectivas Fianças que houverem prestado 
na Secretaria do Meu Conselho da Fazenda. O que assim cumprirei 
participando Me pelo mesmo Conselho todos os inconvenientes 
que sobreviverem este expediente para se tornarem sobre eles as 
medidas que parecerem justas. O Príncipe Regente Nosso Senhor 
o mandou pelos Ministros abaixo assignados de Seu Conselho e de 
Sua Real Fazenda. Luiz Francisco Maria a fez em o Rio de Janeiro 
aos trinta e um de Julho de mil oitocentos e nove. Joaquim José de 
Souza Lobato a fez escrever. Dom Diogo de Souza. Luiz Beltrão 
de Gouvêa de Almeida. Por despacho do Conselho da Fazenda de 
vinte e um de Julho de mil oitocentos e nove.








