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Resumo: Este artigo trata das formas de cobranca do quin-
to do ouro na Capitania das Minas, corn especial destaque para a 
irnplantacao do sistema de capitacao, os problemas que este siste-
ma apresentou na sua execucao e a substituicao da capitacao pelas 
casas de fundicao. Parte da analise desenvolvida no artigo utiliza-
se de dois documentos integrantes do Códice Costa Matoso referen-
tes aos dois processos de cobranca dos quintos. 

Abstract: The article deals with the gold fifth collection 
process in the Minas Gerais' Captaincy, with special interests in 
the launching of the "sistema de capitacao", the problems this 
system raised throughout its execution, and the replacement of 
"capitacao" by "casas de fundicao". Part of the developed analysis 
in this article is based on two documents that integrate the Codice 
Costa Matoso on both gold fifth collecting methods. 

Este artigo analisa dois docurnentos do Códice Costa Matoso. 0 primeiro é urn parecer datado 
de 1749 do Desembargador Tome Gornes Moreira, do Conselho Ultramarino, sobre a 
improcedéncia da capitacão e a oportunidade de se retornar as casas de fundicao (FUNDA-
QA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, CEHC, 
1999. Doc. 53, p. 464-504). 0 segundo é outro parecer de 26 de abril de 1751 da CAmara 
de Sahara sobre a forma rnais toleravel de cobranca do quinto (Ibidern, doc. 63, p. 536- 
558). 0 titulo do artigo esta referido as consideraceies do segundo documento que condena 
tanto a capitação quanto a fundicao, fazendo urna analogia aos personagens Cila e Caribde. 
De acordo corn a nota dos transcritores: "Cila e Caribde são personagens da mitologia 
grega, emboscados em cada um dos lados do estreito de Messina, na Sicilia, costa sul da 
Italia. Cila era urn rnonstro em forrna de mulher, que tinha a parte inferior do corpo rodeada 
por seis cães ferozes que devoravam tudo o que lhes passasse ao alcance. Caribde, tarnbem 
em forma de mulher, era o rnonstro que absorvia trés vezes por dia grande quantidade de 
agua do rnar, arrastando para sua goela tudo o que flutuava. Terror dos antigos navegantes, 
quem escapasse do turbilhAo de Caribde ia hater contra o rochedo de Cila, originando deste 
fato a expressão 'estar entre Cila e Caribde', isto e, estar entre um mal e outro" (Ibidern, 
p. 538). 
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Lisboa, 1749. 
Na atmosfera sombria de sua sala, o Desembargador Dr. Tome Gomes 

Moreira, secretario do Estado na India e conselheiro do Conselho Ultramari-
no, analisava a representacao da Camara de Vila Rica sobre "a opressão uni-
versal dos moradores [das] minas, involuta no arbitrio de se cobrarem os quin-
tos de Sua Majestade" pelo sistema da capitacao. 2  

Os oficiais do Senado de Vila Rica solicitavarn ao Rei que a forma da 
cobranca do quinto fosse alterada, considerando que "ainda que [fossem] lici-
tos os fins, se [devia] abracar os meios mais toleraveis".' Os oficiais argumenta-
vam que a cobranca dos tributos devidos a Coroa pelo sisterna da capitacdo 
estava levando os moradores a fugirem da Capitania, inibindo novos desco-
bertos, diminuindo a entrada de géneros, escravos e boiadas. 

Os resultados perversos da capitacao incidiam nos lucros dos contratatores, 
que arrecadavam cada vez menos; despertavam a ira implacavel dos credores 
contra os que lhes deviam, do que resultavam conflitos e mortes; estimulavam 
a fuga dos escravos, que se aquartelavam nos caminhos, assaltando e fazendo 
todos os tipos de insultos aos seus senhores; impediarn que estes mesmos senho-
res pudessem pagar os capitdes -do-mato para recuperar os seus escravos e tra-
zer de volta a tranquilidade a Capitania. 

Tome Gomes Moreira não podia desconsiderar os motivos dos povos das 
Minas que suplicavam pela "real protecao e piedade de Sua Majestade toda 
misericordiosa e benignosa em amparar e conservar seus vassalos em paz" sus-
pendendo "o insofrivel e continuado castigo que [atormentava] ate a própria 
alma dos pobres habitadores das minas" 4 . 

II 

A cobranca do quinto do ouro e dernais tributos devidos a Coroa sofreu, 
entre 1700 e 1788, inUmeras alteracoes. A politica fiscal metropolitana refletia 
nao so o jogo de poder que se desenrolava entre Portugal e os povos da Capi-
tania, representados pelas camaras, jogo este intermediado pelos governado-
res, quanto as variacoes da curva de produtividade do ouro nas regibes 
mineradoras. A uma pressao maior das camaras podia corresponder urn certo 
afrouxamento das exigencias metropolitanas e aos movimentos ascendentes ou 
descendentes da curva de produtividade do ouro podia corresponder a eleva-
cao ou diminuicao do quantum*.do ouro tributado. 
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2. REPRESENTAQA0 da Câmara de Vila'Rica ao Rei de 26 de dezembro de 1 742 . CM OP. 
Códice 49. Registro de ordens regias, patentes, escrituras, representaciies, cartas editais, 
procuraciies, inventarios. 1742-1743. fl. 42. 
Ibidem. 

4. 	Ibidem. fl. 43 v. 
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Iniciada a cobranca dos quintos, antes mesmo da organizacão adminis-
trativa da região, foi estabelecido o sistema de fintas. Dois anos depois, foi 
editado o Regimento dos Superintendentes, Guarda-Mores e demais oficiais 
deputados para as minas de ouro, estatuto que regulou a distribuicao da datas 
e a fiscalizacao da extracdo do metal. 

Em 1711, uma carta régia determinou a alteracao do sistema de cobran-
ca, ordenando que a arrecadacao do quinto se fizesse por bateias'. Contudo, o 
governador Antonio de Albuquerque, ciente das dificuldades de se cobrar o 
quinto dessa forma, suspendeu a execuc -do da carta régia, explicando ao Rei as 
razOes da adocao de tal medida. A capitação se manteve suspensa ate o gover-
no de D. Bras Balthazar da Silveira, quando foi realizado entre o Governador 
e os representantes das Câmaras urn acordo que estabelecia o pagamento pe-
los mineradores de uma taxa de 30 arrobas anuais, evitando-se, assim, a ado-
(do da cobranca por bateias. Esta taxa foi ratificada em 06 de janeiro de 1714, 
regulando-se a forma de sua arrecadacao. Não obstante a concordância de D. 
Bras corn o pagarnento proposto, o Rei, por carta régia de 16 de novembro de 
1714, insistiu na imposicao do sistema de bateias, estabelecendo que cada es-
cravo seria tributado em 12 oitavas de ouro. Pressionadas, as Câmaras acaba-
ram aceitando a imposicao real mas os povos do Morro Vermelho, termo de 
Vila Nova da Rainha, levantaram-se em rnotim contra a nova forma de arre-
cadacao. Preocupado corn o movimento que avancava para a Vila de Sahara., 
Vila Rica e Vila do Carmo, D. Bras suspendeu a medida e retornou ao ajuste 
do pagamento das trinta arrobas anuais. Nesta ocasiao, o governador infor-
mou ao Rei que se insistisse no estabelecimento da nova taxa "provocaria uma 
geral sublevacao"°. 

0 Rei de Portugal acatou a decisão do governador. Em Carta Regia de 
04 de marco de 1716, que concedia perdão aos revoltosos, afirmou a D. Bras 
que fizera bern em "sossegar [os] povos corn deixar de executar as ordens para 
se cobrarern os quintos por bateias" permitindo "em que se continuasse corn a 
forma estabelecida e assentada corn todos os povos em trinta arrobas de ouro 
por 0 Rei ainda comunicava ao governador ter levado em conta as 
consideraçoes apresentadas pelo ouvidor geral da Comarca do Rio das Velhas 
e pelos oficiais das câmaras das vilas envolvidas no conflito sobre a injustica 
desta cobranca, "em razdo de ser incerta nos escravos a ocupacao de minerar". 

5. "Pela palavra bateia se designam os escravos, de sorte que o quinto por bateia ou por cabe-
ca de escravo vinha a ser uma rigorosa capitacao. CF. VASCONCELLOS, Diogo P. R. de. 
Minas e Quintos do Ouro. Revista do Arquivo Pablico Mineiro. 6 ( 1901). P. 856. 

6. CARTA de D. Bras Balthazar ao Rei de 28 de marco de 1715. APM. Secao Colonial. 
COI:lice SG 04 fls. 396 a 398. 

7. CARTA Regia de 04 de marco de 1716. APM. Seca() Colonial. Códice SG 04 fls. 129 e 
130. 
Ibidem. 



Em 1718, D. Pedro de Almeida, Conde de Assurnar, tomava posse de seu 
governo na Capitania e recebia instrucOes precisas no sentido de assegurar urn 
quantum maior de ouro para a Coroa. As medidas foram imediatas. ApOs acor-
dos corn os representantes das camaras ficou estabelecida uma taxa de 25 arrobas 
anuais mais a transferencia da operacao dos registros, postos estratégicos de 
cobranca sobre a entrada de mercadorias nas minas, para a MetrOpole. Se se 
exigia urna taxa rnenor menor do que a cobrada no governo de D. Bras, a 
transferencia da operacao dos registros, antes controlada pelas camaras, ga-
rantia a Coroa lucros altissimos que compensavam, muito alern do necessario, 
a diminuicao da taxa de 30 para 25 arrobas anuais. Além desta alteracao, foi 
imposto o estabelecirnento de urna ou mais casas de fundicao na Capitania, 
para onde deveria ser levado todo o ouro a firn de ser moldado em barras, 
rnarcado e deduzidos os quintos reais. Essa medida visava, antes de tudo, evi-
tar as fraudes e os descarninhos do ouro. A circulacao do ouro em p6 sornente 
seria permitida para pagamentos comuns e compras. 

Em 11 de fevereiro de 1719, foi ordenado a D. Pedro de Almeida que 
providenciasse a construcao das casas de fundicao. 0 material necessario seria 
enviado de Portugal pela frota, e da Bahia e do Rio de Janeiro lhe seriam 
expedidos os oficiais e os instrumentos indispensaveis ao funcionamento das 
fundigoes. 

Na frota de 1719, vieram os livros e material destinados as casas de fundi-
cao e também a carta régia de 29 de marco de 1719, que ordenava ao governa-
dor escolher os lugares onde seriam erguidas. Ern Junta, reunida a 16 de junho 
de 1719, decidiu-se pelo estabelecimento de quatro casas, cada uma delas loca-
lizada nas cabecas das Comarcas, a saber Vila Rica, Sabath, Sao Jodo del Rei 
e Vila do Principe. Nesta mesma Junta, ficou resolvida a criacdo de um regis-
tro em Borda do Campo, urn outro próximo ao Rio Grande e urn terceiro na 
Comarca do Rio das Velhas. Ainda, fixou-se o prazo de urn ano, a partir de 23 
de julho de 1719, data estipulada para o encerramento do sistema de fintas, 
para que fossern inauguradas as casas de fundicao. Durante este intervalo, a 
finta seria mantida. 

A arneaca de alteracao na forma da cobranca dos quintos gerou inquieta-
Vies nas Minas. A discordancia dos mineradores ficou patente corn a revolta 
que eclodiu em Vila Rica no ano de •720. 

Os oficiais da Camara de Vila Rica justificaram a revolta de 1720 pelo 
crescente endividarnento da populacao da Capitania e pelo rep6dio em pagar 
o "quinto rigoroso"'. Argumentavam os povos que não era justo o pagarnento 
do "quinto rigoroso", uma vez que o trabalho de extracdo do ouro revelava-se 
excessivo e dispendiosa a aquisicao de negros. Além do que, os mineradores 
arriscavam seu cabedal, correndo o risco de serern dirninutas as catas. Conti- 
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0 "quinto rigoroso" referia-se ao pagamento da exata quinta parte do ouro extraido. 
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nuavam afirmando que, nas Indias de Castela, o Rei fornecia os indios neces-
sários para o trabalho mineral a um grande nUmero de vassalos. Ainda mais, 
nas minas de ouro de lavagern e de manchas incertas da America Espanhola 
(caracteristica da maioria do servicos minerais da Capitania), do ouro tributa-
va-se menos do que da prata e os mineradores não eram executados por divi-
das civeis. Nas Indias de Castela, o imposto dependia essencialmente da abun-
dancia do ouro que se extraia,pagando uns mineradores o décimo, outros o 
oitavo ou o sétirno 

A revolta serviu para que parte dos intentos dos sediciosos fosse alcancada: 
as casas de fundicao não forarn abertas, perrnaneceu o sistema do quantum anu-
al, mais taxas, direitos de peagem, e impostos aplicados sob contrato de registros. 

Após a divisão da Capitania em 1720, o primeiro governador das Minas 
Gerais, D. Lourenco de Almeida, tentou conciliar os interesses dos mineradores 
corn os da Coroa. A contribuicdo proposta pelas camaras para o pagamento 
do quinto — 37 arrobas anuais — foi aceita, vigorando entre 1721 e 1724, quan-
do foi aberta a Casa de Fundicao e a Casa da Moeda em Vila Rica. 

Contudo, ao se iniciar a terceira década do Setecentos, o volume de ouro, 
resultante da cobrancas do quinto na Capitania, revelava-se aquém das expec-
tativas metropolitanas, ao que se sornava a evasão do metal gerada pelas frau-
des, contrabando e descaminhos do ouro. Debates e consultas aos ex-governa-
dores das Minas, Conde de Assumar e D. Lourenco de Almeida, trouxeram 
tona a possibilidade de se adotar urria taxa de capitacao, segundo diretrizes 
tracadas por Alexandre de Gusrndo, secretário de D. Joao V". 

Em 1733, foi enviado para as Minas o responsavel pela implantacao do 
novo sistema — Martinho de Mendonca de Pina e Proenca. Imediatamente, 
tentando evitar a capitacdo, as camaras apresentararn urna contra-proposta ao 
entdo governador Conde de Galveas, aceitando aumentar a contribuicao para 
uma quantidade minima de 100 arrobas anuais rnais a continuidade das fun-
dicoes, estabelecidas nas cabecas das comarcas. Aceita, esta contra-proposta 
vigorou apenas em 1734 e alguns meses de 1735. A Coroa persistia no propó-
sito de estabelecer o sistema de capitacdo, o que se efetivou a partir de 1735. As 
autoridades metropolitanas pareciam ter se esquecido dos sérios tumultos de 
1715, quando pela primeira vez foi ensaiada a capitacao nas Minas. 

10. SOBRE o modo de se tirarern os quintos na casa da moeda. 10 de julho de 1720. APM. 
Secao Colonial. Códice SG 04 fls. 849 a 855. 
A respeito do sistema de capitacao ver: VASCONCELLOS, Diogo de. Minas e quintos do 
ouro. Reuista do Arquivo Pdblico Mineiro. 6 (1901): 855-965 ( Esta memória, publicada no Did-
rio Oficial de 01.02.1892 a 20.02.1892, aneinirna, tern sua autoria atribuida a Diogo de 
Vasconcellos, em estudo publicado na mesma Revista do Arquivo Publico Mineiro, pp• 
757-760. Ver tambern BOXER, C. R. A idade de ouro do Brasil. Sao Paulo: Nacional, 1969. 



Aprovado o regularnento da capitacdo, este foi mandado cumprir por 
bando de de 01 de julho de 1735 e, em razdo das exigencias do novo sistema, 
outro bando da mesma data determinou o retorno da circulacdo do ouro em 
p6 após o fechamento das casas de fundicao e proibiu a circulacao de moedas 
na Capitania. 0 Regimento da Capitacao foi assinado por Gomes Freire de 
Andrade em 1735, e confirmaclo por carta do Secretario de Estado de 15 de 
agosto de 1736. 0 Regimento constava de 41 capitulos que dispunham sobre o 
processo de cobranca da taxa, o poder dos intendentes e as medidas punitivas 
que deviam ser aplicadas aos sonegadores do imposto. Obrigava aos homens 
livres, oficiais de qualquer oficio e escravos ao pagamento de 4 1/4 oitavas de 
ouro per capita; as lojas eram taxadas proporcionalmente aos seus cabedais. Em 
cada distrito haveria urn intendente, subordinado ao governador, e ao qual 
subordinavam-se os oficiais da Intendencia — tesoureiro, fiscal, escrivão e 
meirinho — e todos os moradores do distrito. 0 governador ficava encarregado 
de distribuir aos intendentes os bilhetes da matricula da capitacao que seria 
realizada nos primeiros dias dos meses de janeiro e julho. Na matricula deviam 
constar o nome e a patria dos escravos, seus respectivos proprietarios e suas 
residencias ' 2 . Pela portaria de 01 de agosto de 1735 foram estabelecidas as 
Intendências nas comarcas de Minas. 

Segundo C. R. Boxer, 

"a taxa de capitacdo mostrou ser altamente impopular, pelas seguintes 
razoes entre outras: incidia mais duramente sobre os pobres do que sobre os 
ricos, pois os mineiros cujos escravos tinham sorte nas lavagens de ouro paga-
vam sobre cada escravo a mesma quantia que pagavam os outros mineiros cujos 
escravos pouco ou nada ganhavam — e esses formavam a grande maioria. Da 
mesma maneira, os donos de oficinas, lojas e hospedarias que ndc) davam lucros, 
pagavam as mesmas taxas impostas sobre os que estavam retirando grandes 
proventos de seus estabelecimentos. Fazendeiros e lavradores tinham que pagar 
nao so dizimos sobre suas safras, mas tambem os quintos sobre seus escravos, 
sofrendo, dessa maneira, dupla taxacao"". 

A situacao foi agravada pela adocao da penhora por dividas para aqueles 
que não podiarn pagar ou que atrasavam o pagamento da taxa nas datas esti-
puladas. Como todo movimento comercial nas Minas era fundamentado no 
sistema de crédito, a penhora por dividas acarretou a retracdo do crédito aos 
mineiros. 

Ainda segundo Boxer, 

"Para pagar em tempo sua taxa de capitacdo, a maior parte das pessoas 
era forcada a fazer empréstimos de mais quantidade de ouro, ou entao vender 
seus próprios pratos, ou as jóias da esposa e das filhas. Os escravos eram todos 

12 Cf. VASCONCELLOS, Diogo de. Minas e quintos do ouro. Op. cit. 
13 BOXER, C. R. Op. cit. p. 217. 
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comprados a crédito, corn longos prazos, e os mineiros que não podiam pagar 

sua taxa de capitacao, muitas vezes tinham esses escravos sequestrados pelos 

funcionários da Coroa, antes de terern pago por des, em todo ou ern parte. Esse 

estado de coisas acabou por produzir efeitos desfavoráveis no comércio corn os 

portos, onde os negociantes iarn se fazendo cada vez mais retraidos no conceder 

credito aos rnineiros"' 

Mais problematica foi a cobranca da capitacao nos sertöes da Capitania. 
Apesar de apoiada em disposicoes especiais, os moradores recusararn-se a pa-
gar a nova taxa, e levantararn-se em motim em 1736''. 

Nos ultimos meses de 1737, Martinho de Mendonca, então governador 
interino das Minas, inquietava-se corn rumores de uma geral sublevacdo nas 
Minas, que seria urn desdobramento dos motins do sertão. Afirmava o gover-
nador que "o método presente da cobranca da capitacao [...] se tern feito odi-
oso ao vulgo"' 6  

III 

Ja no inicio da adocdo do novo sistema, a cobranca dos quintos pela 
capitacao mostrava-se inviavel. Mas so em 1749, o Desembargador Tome 
Gomes Moreira assinava seu parecer, aconselhando ao Rei a suspender a 
capitacdo e voltar ao sistema que havia sido acordado corn as carnaras em 
1734, de se quintar o ouro em casas de fundicao estabelecidas nas cabecas das 
comarcas. 

A argurnentacao do Conselheiro baseava-se no principio da ilegalidade 
juridica da cobrança da capitaçao. 

Na sua exposicao de motivos, o Dr. Tome Gornes Moreira afirrnava que 
toda a execucao da capitacdo era 

"contra os preceitos da consciência e contra os ditarnes da razdo, ofenden-

do-se as leis divinas, quebrantando-se as humanas, faltando-se a eqUidade e 

retiddo da justica, executando-se violencias, oprimindo-se os povos e causando-

se ao mesmo servico real danos irrepardveis" 

14. Ibidem. p. 218. 
15. Sobre os motins do sertao ver: ANASTASIA, Carla. Potentados e bandiclos: os motins do 

sertao do Sao Francisco. In: Vassalos rebeldes. Violéncia coletiva nas Minas na primeira me-
tade do século XVIII. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 

16. Cf. CARTA de Martinho de Mendonca para o Desembargador Rafael Pires de 08 de no-
vembro de 1737. APM. Secao Colonial. Códice SG 61 fls. 66v,67; CARTA de Martinho de 
Mendonça para o Dr. Juiz de Fora da Vila de Ribeirao do Carmo de 03 de novembro de 
1737. APM. Seca() Colonial. Códice SG 61, fl. 64; CARTA de Martinho de Mendonca ao 
Desembargador Placido de Almeida de 09 de novembro de 1737. APM. Secao Colonial. 
Códice SG 61, fls. 67v, 68. 

17. FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Op. cit. p. 466. 
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Segundo o Desembargador a cobranca do quinto era uma convencdo 
estabelecida entre o Rei e seus vassalos. Logo, se alterado o sistema, o principio 
em que se baseava a convenedo deveria ser respeitado. A convene -do so podia 
ser celebrada corn aqueles que realmente eram devedores do quinto, ou seja, 
os que possuiam escravos ocupados na extracao de ouro. Os outros moradores 
das minas ja pagavam os dizimos e nao podiam ser obrigados a pagar tributos 
relativos aos que mineravam. Enfim, Sua Majestade não podia ser credor de 
quintos dos que não mineravain, pois tal situacao contrariava o disposto em 
todos os regimentos do Reino. 

Esta argumentacdo do Desembargador era a mesma que fora utilizada 
pelos arnotinados do sertdo. 0 juiz de Sao Rorndo, urn dos palcos da revolta, 
escreveu ao governador afirmando que a causa dos tumultos era a "subleva- 

que se fazia aos moradores [dos sertOes], fora das contagens e das terras 
rninerais se impunha capitacdo aos seus escravos". Continuava o juiz afirman-
do que a injustica do sisterna estava em tributar escravos que serviam nas fa-
zendas de gado vacurn e cavalar que ja pagavam contagens e dizimos. Assim, 
caso houvesse "alguém que corn algurn negro [plantasse] alguma lavoura", so 
o fazia para sua subsistencia, urna vez que as terras eram estéreis e sujeitas ao 
gentio bravio, e não era justo, portanto, que os moradores do sertdo fossem 
tributados 'R. Também nao foi diferente o teor da representacdo de 1742 da 
Camara de Vila Rica ao Rei de Portugal'''. 

Em seu parecer, o Desembargador Tome Gornes Moreira traeava acidas 
criticas a atuacdo de Martinho de Mendonea de Pina e Proenea, comissario 
encarregado da implantaedo do novo sisterna, que teria faltado aos preceitos 
das ordens reais, ocasionando a ruina da Capitania. 0 Desernbargador acusa-
va-o de ter cometido todo o tipo de arbitrariedades para forear os povos a 
aceitarem o novo sisterna. Martinho de Mendonea, apOs aterrorizar os rnora-
dores corn seus arbitrios, insinuou que estabelecida a capitacdo, cessariarn as 
devassas que se rnultiplicavarn na Capitania e haveria perddo geral de todos os 
delitos cometidos sobre o descaminho dos quintos e fabrica de barras falsas. 

0 comissario da capitacao havia acusado o governador das Minas, o 
Conde de Galveas, de manipular as Juntas para que estas recusassern a altera-
edo na cobranea do imposto. Em consequencia, o Rei enviou Gomes Freire de 
Andrade, simpatico ao novo sisterna, para o governo da Capitania, e ordenou 
a Martinho de Mendonea que implantasse a capitacao, o que se fez na obser-
vancia dos 41 capitulos do novo regimento. 

Concluia Tome Gomes Moreira que erarn "incompreensiveis os prejui-
zos que Sua Majestade [recebia] corn o estabelecimento da capitacao", e afir-
mava estar convicto de que se não lhe eram 

18' CARTA do Juiz de Säo RomAo, Francisco Souza Ferreira, para o governador de 10 de 
agosto de 1736. APM. Segao Colonial. CeKlice 54, fls. 122v, 123v. 

19' REPRESENTACAO da Camara de Vila Rica de 26 de dezembro de 1742. Doc. Cit. 
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"notórios porque se corn individuacao se lhe manifestasse a verdade nao 
deixaria de dar providencia ao lastimoso estado das Minas e a ruina e decaden-
cia de seus reais quintos, que tudo esta rnostrando ja a experiência e o verifica a 
diminuicao do rendirnento deles, e quanto mais se lhe dilatar o remedio mais 
cresceralo os prejuizos" 2" 

Atento aos problemas detectados pelo Conselheiro, D. Jose I, elevado ao 
trono, suspendeu a capitacao, editando a lei novissima de 3 de dezembro de 
1750, que retomava a cobranca dos quintos nas fundicoes. 

IV 

Teria a volta as fundicoes significado o fim das desventuras dos vassalos 
de Sua Majestade? Parece que nao. 

A lei novissima de 1750 previa a instituicao das casas de fundicao, locali-
zada cada uma delas em uma cabeca de comarca, onde se reduziria o ouro a 
barras corn rnarcas da intendencia respectiva, e o pagamento da taxa de 100 
arrobas anuais. Se fossern quintadas mais arrobadas, alérn das 100 deterrnina-
das, estas ficariarn valendo para o ano seguinte, e assim sucessivarnente. A 
derrarna so seria autorizada quando as 100 arrobas nao fossem inteiradas no 
quinto ano consecutivo. Ficava proibida a circulacao de moedas de ouro de 
qualquer valor na Capitania, sendo perrnitido o uso de ouro em pO no corner-
cio mialo e de rnoedas de prata e de cobre para compras quando o ouro nao 
fosse aceito. No comércio grosso so seria aceita a barra de ouro. 

Em 26 de abril de 1751, parecerista da Camara de Sabara afirmava que 
os povos das Minas continuavam entre Cila e Caribde: haviam escapado das 
arbitrariedades da capitacao e ficaram envolvidos nas malhas da cobranca dos 
quintos nas fundicoes, "ambos métodos repugnantes" 2 ' 

No parecer, nao se questionava a obrigacao de se pagar o quinto ao So-
berano, fruto da justa convencao estabelecida no inicio das minas entre o rei e 
seus vassalos. Mas discutia-se a forma de cobranca do irnposto. Segundo o 
parecer, nao havia uma forma ideal de cobra-lo pois cada uma das que foram 
adotadas tinha inconvenientes, ora para o Real Erario, ora para os vassalos. 
Insistia-se, assirn corno ja havia feito em várias representacOes das camaras aos 
reis de Portugal, na busca de urn novo método de cobranca que apresentasse 
menos inconvenientes para o Real Erario e para os povos das minas, de sorte 
que recebesse o rei o quinto, e os vassalos pudessem paga-lo corn suavidade. 

20.  FUNDAQAO Jos() Pinheiro. Op. cit. p. 504. 
21 ' Ibidem, p. 538. 
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A argurnentacao em que se baseava o parecer estava muito próxima da-
quela que norteara a acao dos revoltosos de 1720 em Vila Rica: a injustica da 
cobranca do quinto rigoroso. As fundicoes eram inflacionarias e comprometi-
am o valor do ouro. Além do que, impediam a circulacdo do ouro em pó, 
moeda corrente nas minas; contribuiam para a ruina da Capitania; não evita-
yarn os descaminhos do ouro e nao faziam cessar os clamores dos povos. 

Para que os mineradores escapassem de Cila e Caribde foi proposto a 
Coroa um novo método de cobranca do quinto — a taxacao de todos os géneros 
que passassem nos registros corn quantia equivalente aos quintos. Tal método, 
argumentava o parecerista, apresentava muitas vantagens. Aliviava as despe-
sas corn as casas de fundicao; evitava os descaminhos do ouro; beneficiava os 
mineiros lavradores de ouro que sustentavam a "republica das Minas", pois ao 
so aumentar o preco dos géneros fazia crescer o empenho em novos descober-
tos e conservava o valor do ouro. Além do mais, tal taxa era paga aos poucos, 
livrando os povos da derrama. Parecia ser, assim, o método mais justo: os po-
bres compravarn rnenos e, em consequencia, pagavam menos; os ricos consu-
miarn mais, logo pagariarn mais imposto. 

Pouco efeito surtiu o sensato parecer. Em 08 de fevereiro de 1752, as 
Carnaras representaram a D. Jose I, a respeito dos inconvenientes que vinham 
se considerando na observancia da lei novissima de 1750, em especial no que 
se referia a ameaca de decretacao da derrama. A resposta do Rei chegou corn 
rapidez as minas: "quanto mais [dilatassem] o meterem o ouro na fundicao 
mais prejuizo [ teriam] na derrama pela falta da inteireza das 100 arrobas"". 

Não obstante a fala incisiva de D. José I, a decretacdo da derrarna foi 
adiada indefinidamente. As casas de fundicao permaneceram, segundo a von-
tade da Coroa, e as negociacOes entre as camaras e os governadores também 
foram mantidas, gracas ao born senso da maior parte dos ministros de Sua 
Majestade na colônia. 
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22 ' REPRESENTACAO da Camara de Vila Rica de 10 de junho de 1752. CMOP. Códice 

Fls. 2-2v. 
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