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Os Autos de Devassa da Incon�dência Mineira constituem, 

indiscutivelmente, a principal fonte de pesquisa para os 

que estudam a história daquele levante. 

Eles foram publicados pela primeira vez em 1894, de 

forma parcelada, pelo historiador Mello Moraes na 

Revista Brasil Histórico, com modesta circulação.

A edição seguinte aconteceu em 1936, por iniciativa do 

então Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema.

Em 1976, vem a público nova publicação, fruto de um esforço 

conjunto da Câmara dos Deputados e da Imprensa O�cial de 

Minas Gerais. Essa nova edição foi ampliada de sete para dez 

volumes, por meio de um trabalho notável dos historiadores 

Tarquínio José Barbosa de Oliveira e Herculano Gomes 

Mathias, com centenas de novos documentos e minuciosos 

comentários de pé de página.

Passados 40 anos, a Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais publica, em sua Coleção Minas de História e Cultura, 

nova edição fac-simile daquela de 1976, facultando aos 

estudiosos da nova geração a oportunidade de manusear 

esses importantes documentos da nossa história.
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VAUTOS DE DEVASSA DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA

Apresentação

     

            obras que integram a coleção Minas de História e Cultura contribuem para 

que nós, leitores, possamos conhecer melhor como vem se formando nossa socie-

dade e como se molda a memória coletiva, o que conduz a uma consolidação ou 

reelaboração da nossa identidade compartilhada.

Os Autos de Devassa da Inconfidência Mineira, esgotada sua edição anterior, cui-

dadosamente publicada na década de 1970 pela Imprensa Oficial de Minas Gerais, 

num esforço conjunto do governo estadual e da Câmara dos Deputados, tornaram-

se uma raridade, que sobrevivia em bibliotecas especializadas ou no acervo precioso 

de sebos, onde eventualmente se escondiam na forma de volumes isolados. Torná

-los novamente disponíveis, em formato impresso, para estudiosos ou interessados 

é, pois, a grande motivação para a presente edição.

Nesse texto do final do século XVIII estão colhidos os testemunhos diretos do acon-

tecimento que, ocorrido em solo mineiro, antecipa o final da colonização portuguesa 

na América.

O grande mérito dos autos é ter gerado várias e decisivas interpretações desse sig-

nificativo ato de irredentismo mineiro com suas marcas nacionalista e republicana, 

despertando o interesse não só de nossos historiadores mas também de brasilianis-

tas da importância de Kenneth Maxwell, que, com base nesse conteúdo, procurou 

explicar as circunstâncias que conduziram o próprio desenvolvimento histórico do 

País.

As   
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Entre as contribuições desse historiador inglês está o reconhecimento de Tiradentes, 

frequentemente vítima de interpretações equivocadas, como o catalisador daquela 

revolução, “propagandista de uma Minas Gerais independente, republicana e autos-

suficiente”.

No texto dos Autos de Devassa, os depoimentos traduzem uma ideia definitiva sobre 

a personalidade e o ânimo de Tiradentes. Assim, para uma das testemunhas, José 

Joaquim da Rocha, “o dito oficial era um louco de Minas que andava naquela cidade 

dizendo que havia de fazer aquela terra feliz”. Já no relato de Vicente Vieira da Mota, 

“foi saindo o dito alferes, dizendo que não encontrava senão homens vis, e baixos, 

incapazes de uma ação heroica; porém, que havia de armar uma meada tal, que em 

cem anos se não havia de desenredar”.

Esses trechos alimentariam a poesia de Cecília Meireles, autora do mais notável de 

nossos poemas históricos, o celebrado Romanceiro da Inconfidência, que apresenta, 

no Romance do animoso Alferes, sua visão de Joaquim José da Silva Xavier: 

“(Por todos trabalha, /a todos promete/ sossego e ventura/o animoso Alferes)

(...) (Ninguém que proteste! /Se fossem como ele, a alto sonho entregue!)”.

A dimensão que a leitura e o estudo deste documento representam pode ser tam-

bém percebida na observação do historiador econômico João Antônio de Paula: 

“Os ‘Autos’ deixam claro que os inconfidentes tinham um projeto de nação, queriam 

a independência do Brasil e pretendiam implantar o desenvolvimento das manufa-

turas, como fábricas de pólvora, tecidos e ferro, além de criar uma universidade que 

seria a primeira do país”.

Portanto, a Assembleia mineira vem permitir que os fatos históricos fixados nesta 

notável peça jurídica mostrem-se novamente acessíveis em páginas impressas, na 

expectativa de que novas leituras e interpretações da Inconfidência se produzam.

Deputado Adalclever Lopes

 Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Introdução     

      

      

            muito vem sendo cobrada pelos pesquisadores da história do Brasil, em 

especial pelos que particularmente se dedicam ao estudo da Inconfidência Mineira, 

uma reimpressão dos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira.

Os Autos são, indiscutivelmente a principal fonte de pesquisa para o estudo da 

Inconfidência Mineira.

Foram publicados pela primeira vez, parceladamente, em 1894 na Revista do Arqui-

vo do Distrito Federal – Brasil Histórico, pelo historiador Mello Moraes, com ínfima 

circulação. Pretendendo escrever uma obra sobre o Brasil, com a colaboração do 

Cel. Ignácio Accioli de Cerqueira e Silva, e conversando com João Ximenes de Araújo 

Pitada sobre a Inconfidência, contou-lhe este existirem documentos sobre o assunto 

na Secretaria do Império, metidos em um saco verde. Assim informado, obteve Mello 

Moraes, que era diretor arquivista do Arquivo do Distrito Federal, licença do ministro 

do Império, Conselheiro Pedreira, para exame do processo. Copiou, publicando-o 

no Brasil Histórico, com exceção de algumas peças de pouca importância e dos 

sequestros.

Posteriormente, em 1936, começa nova publicação, que se concluiu em 1938 em 

sete volumes, por iniciativa do ministro da Educação, Gustavo Capanema. A terceira 

e última edição, esgotada, foi publicada em 1976, fruto de um esforço conjunto da 

Câmara dos Deputados com a Imprensa Oficial de Minas Gerais. Essa nova edição 

foi ampliada com um trabalho notável coordenado pelos pesquisadores Tarquínio 

Há
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José Barbosa de Oliveira e Herculano Gomes Mathias, contendo 11 volumes, com 

centenas de novos documentos paralelos e minuciosos comentários de pé de pá-

gina.

Passados 40 anos, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais traz a lume, em sua 

Coleção Minas de História e Cultura, nova publicação fac-simile da edição de 1976, 

facultando às novas gerações o acesso a esses importantíssimos documentos da 

nossa história.

Durante muito tempo pouco se conhecia sobre Inconfidência Mineira. Durante qua-

se todo o Império esse tema praticamente não foi abordado pelos historiadores ou 

era tratado muito superficialmente.

Somente em 1873 surgiu o primeiro livro dedicado exclusivamente à Inconfidência 

Mineira. De autoria de Joaquim Norberto de Souza e Silva, foi escrito em capítulos 

lidos nas sessões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro desde os últimos 

meses de 1860, segundo nota explicativa em sua introdução.

Monarquista decidido e amigo pessoal do imperador, Joaquim Norberto pas-

sou longe da imparcialidade no relato da história e sobretudo nas referências à  

pessoa de Tiradentes, sendo extremamente hostil e com excesso de má vontade. 

Márcio Jardim, em A Inconfidência Mineira – Uma síntese factual (p.19), relata que 

a obra de Joaquim Norberto foi um trabalho quase “encomendado” para diminuir 

os impulsos republicanos crescentes na segunda metade do século XIX. Tinha o 

claro objetivo preconcebido de demonstrar que Tiradentes não era o líder do movi-

mento, era um idiota e sua presença física era “repelente”.

Fez enorme sucesso o referido livro de Joaquim Norberto. Era o primeiro escrito 

exclusivamente sobre o tema, já que o autor foi o único que até então teve acesso 

a toda coleção original dos Autos de Devassa. Era um livro completo, com todo o 

relato factual do episódio e foi festejado pela elite intelectual da época. Para se ter 
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uma ideia da influência negativa dessa obra basta lembrar que até os nossos dias o 

livro é um dos mais conhecidos sobre a Inconfidência. Muitos autores, principalmen-

te de artigos de jornais que atingem grande público, repetem velhas falsidades nele 

difundidas. Vários escritores repetiram que a Inconfidência “era um sonho de uma 

noite de verão, de poetas afastados da realidade, que Tiradentes foi morto porque 

era o mais pobre e sem cultura, um inocente útil”.

O historiador Waldemar de Almeida Barbosa, no prefácio da obra Tiradentes Face a 

Face, de Isolde Helena Brans, observa que o livro de Joaquim Norberto foi, durante 

muito tempo, a única fonte existente sobre a Inconfidência Mineira. Todos os nossos 

escritores, Gilberto de Alencar, Ronald de Carvalho, João Ribeiro, Afrânio Peixoto, 

Eduardo Frieiro, Afonso Arinos de Melo Franco, Pedro Calmon, etc., escreveram so-

bre Tiradentes e a Inconfidência com base exclusivamente na história da Conjuração 

Mineira de Joaquim Norberto. Ainda recentemente, Kenneth Maxwell, em A Devas-

sa da Devassa, em que faz um bom estudo dos Autos, reproduz várias afirmações 

falsas de Joaquim Norberto, que curiosamente não estão na sua bibliografia.

A publicação dos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira, por iniciativa do mi-

nistro da Educação e Saúde, o mineiro Gustavo Capanema, em 1936, começou a 

trazer nova luz aos estudiosos. Descortinou a verdadeira dimensão daquele movi-

mento. Os Autos mostram que conjurados de 1789, diferentemente de todas as ten-

tativas libertárias anteriores e posteriores, tiveram um projeto nacional para o Brasil. 

Como se vê na correspondência do governador Rodrigo José de Menezes (1783- 

-1786) com o governo português, havia em Minas a consciência de que tinham 

sido criadas as condições para um pacto diferente entre a metrópole e a colônia. 

A partir daquela publicação dos Autos de Devassa começam a aparecer trabalhos 

sérios dedicados ao estudo da Inconfidência, e outro Tiradentes bem diferente é o 

que surge de uma leitura atenta de suas páginas. Principalmente a partir da publi-

cação de 1976, com o trabalho paralelo monumental de Tarquínio José Barbosa de 

Oliveira e Herculano Gomes Mathias, os pesquisadores estão abrindo os olhos. A 

leitura acurada dos Autos de Devassa mostra que há vários problemas históricos 
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ainda a serem investigados.

Destacamos as obras de Lúcio José dos Santos, A Inconfidência Mineira, e a de 

Márcio Jardim, A Inconfidência Mineira, uma síntese factual, que dão a melhor visão 

que se pode ter da Inconfidência a partir de minuciosas e aprofundadas pesquisas, 

mostrando a impressionante dimensão do movimento e a verdadeira estatura de 

Tiradentes. Destacamos também o livro Tiradentes Face a Face, da pesquisadora 

Isolde Helena Brans, que estuda especificamente a relação dos conjurados com 

Thomas Jefferson, por meio de encontros e correspondências deste com estudantes 

de Coimbra que tentavam buscar o apoio dos Estados Unidos para a revolução que 

se preparava no Brasil. A autora apresenta um conjunto de “novos” documentos 

descobertos no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa que levam a interessantes 

constatações, até mesmo da participação de Tiradentes nesse episódio, o que mere-

ce atenção especial dos pesquisadores que se interessam pelo tema.

Na leitura dos Autos é importante ter em conta que nos interrogatórios estão sendo 

ouvidos homens arrasados, tentando fazer o possível para salvarem-se a si mesmos 

de uma morte cruel – esmagamento dos ossos com o réu vivo –, de acordo com a 

legislação da época, como acontecera no processo recente dos revoltosos contra 

Pombal. 

Informados, na noite de 17 de maio de 1789, pelo embuçado, da prisão de Tiraden-

tes no Rio, os conjurados, com pleno conhecimento do crime de lesa-majestade que 

haviam cometido, determinaram-se a destruir todos os traços materiais da conspi-

ração e combinaram optar pela negativa de qualquer culpa. Essa opção, que desen-

cantou alguns historiadores impiedosos, era o que a sensatez lhes indicava a fazer.

Revelaram nos depoimentos apenas o mínimo que não poderiam esconder e 

aquilo que seria inútil furtar ao devassante. Daí serem totalmente infundadas as 

versões de alguns historiadores de que os inconfidentes foram fracos, delatan-

do tudo no momento que foram presos. São informações falsas, constantemente 

passadas ao público, bastando uma leitura dos Autos para verificar o contrário.
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Os inconfidentes conseguiram escamotear até o fim informações completas so-

bre o movimento. O processo, que durou três anos, jamais conseguiu desvendar a 

real extensão da Conjura, cujas repercussões o poder temeu e procurou minimizar.

A Conjura e a Repressão

A história da Inconfidência Mineira é um drama imenso, como demonstra Márcio 

Jardim.

Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, atingiu tal grau de progresso urba-

no que poderia ser considerada uma das sociedades mais evoluídas do mundo. 

A descoberta do ouro na virada do século XVII para o XVIII inaugurou um im-

pressionante volume migratório. De acordo com Antonil, em 1702 a população de 

Minas variava entre 2 e 3 mil habitantes. Em 1709, menos de dez anos depois, a 

população era estimada em mais de 30 mil pessoas. Em 1770, atingia mais de 320 

mil habitantes. 

O ouro fornecido pelo Brasil entre 1700 e 1770 foi o equivalente a toda a produção 

de ouro do resto da América entre 1493 e 1850, e alcançou a metade do que o 

resto do mundo produziu nos séculos XVI, XVII e XVIII.

Em meados do século XVIII, Vila Rica, capital da província, se transformou na maior 

metrópole do Brasil e em um dos maiores aglomerados da América, superado ape-

nas pela Cidade do México. Possuía aproximadamente 100 mil habitantes, o dobro 

da população da Bahia, sede do Vice-Reinado, o triplo da do Rio de Janeiro e o quá-

druplo da de São Paulo. Sua estrutura era bem superior à de suas contemporâneas. 

Só dentro da cidade havia 14 fontes de águas cristalinas e um teatro de ópera, o 

mais antigo da América do Sul.

Esse era o ambiente em que viviam os conjurados. Era mais que natural pensar em 

um movimento libertário, que ganhou força sobretudo após a independência dos 
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Estados Unidos. Os Autos indicam que a ideia de uma revolução já estava dissemi-

nada por toda a população da província. Um dos devassantes chegou a dizer que, 

se fossem aprofundadas as investigações, toda a população de Minas deveria ser 

indiciada, porque ou estava diretamente envolvida na conspiração ou dela tinha 

conhecimento, apoiando-a tacitamente.

A Inconfidência Mineira não foi produto da mente de ninguém em particular. Nas-

ceu das condições da sociedade. O ambiente de Vila Rica nos anos do governo de 

Luís da Cunha Meneses (1783-1788), o Fanfarão Minésio das Cartas Chilenas, só 

favorecia a revolução. As Cartas Chilenas registram o péssimo ambiente político-

social da época com enriquecimento ilícito e prevaricação; alto custo e ineficiência 

da justiça; prática do suborno; proteção escondida ao contrabando; corrupção na 

venda de despachos; deficiência de abastecimento; alto custo de vida, entre outros 

pontos negativos.

Dos depoimentos depreende-se que as conversas iniciais, as primeiras reuniões de 

uma elite pensante, devem ter acontecido entre os anos de 1781 e 1785, a partir 

de quando se intensificam os contatos e as providências preliminares. Tudo indica 

que, pelas viagens constantes ao Rio, pela amizade e admiração que nutria por Luíz 

Vieira da Silva, o principal planejador do movimento, Tiradentes fazia parte desse 

grupo inicial restrito que começava os preparativos para o levante. Estava longe 

de ser o inocente útil muitas vezes apresentado por alguns historiadores. As suas 

atitudes nas reuniões finais põem por terra qualquer tentativa de lhe atribuir papel 

secundário na conspiração.

Em 1786, estudantes de Coimbra iniciam contatos por correspondência com o em-

baixador dos Estados Unidos na França, Thomas Jefferson, ídolo daquele século, 

para obter o apoio americano ao levante que se pretendia fazer no Brasil. O encon-

tro dos emissários “Vendek” com Jefferson se dá efetivamente em março de 1787, 

em Nimes e Montpellier.

Em maio de 1787, Thomas Jefferson envia extenso relatório sobre as condições do 
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Brasil que recebera de Vendek, contendo as linhas gerais do plano de guerra dos 

insurgentes e revelando o teor de toda conversa ao seu superior, o secretário de 

Estado John Jay.

Jefferson responde, dando a entender que seguia as orientações de seu líder 

Washington, que uma nação não tem amigos, mas interesses. Em linhas gerais, es-

clarece que respondia como particular, pois não tinha autoridade e nem instruções 

do governo americano sobre o assunto. Afirma que uma revolução bem-sucedida 

interessava aos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos não estavam em condi-

ções naquele momento de entrar em uma guerra, embora indivíduos movidos pelo 

desejo de lucro certamente ajudariam o Brasil, além de outros, incluindo oficiais 

excelentes movidos “por motivos mais puros”. Relata ainda que os Estados Unidos 

não embaraçariam ninguém que tivesse a intenção de ir lutar no Brasil. Um ano 

depois essa mensagem chega ao Brasil. Na prática, os Estados Unidos apoiariam o 

Brasil depois da independência, antes não, mediante algumas condições, entre elas 

a importação de bacalhau e trigo dos Estados Unidos.

O plano elaborado pelo Cônego Luís Vieira da Silva contava com a ocorrência de um 

fato que abalasse profundamente o povo. A ocasião seria o lançamento da Derrama 

– cobrança imediata e única dos impostos sobre a extração do ouro, atrasados e 

acumulados por décadas. O débito calculado era de oito toneladas, ou 21 gramas 

de ouro per capita. O volume era injusto, o sistema era injusto, e os devedores eram, 

em sua esmagadora maioria, inocentes. A Derrama não foi, portanto, a causa da In-

confidência, mas sim o elemento catalisador capaz de superar o temor da repressão.

Os passos seguintes da revolução seriam dados principalmente por Tiradentes, 

que promoveu a maioria dos aliciamentos de apoiadores do movimento. Várias reu-

niões aconteceram em 1788, não houve uma única reunião formal preparada para 

decidir tudo. Uma série delas aconteceu no período de 15 a 26 de dezembro de 

1788 em Vila Rica. Nenhuma delas reuniu a totalidade dos líderes, as informações 

de um grupo eram repassadas a outro em intercâmbio constante. Uma reunião final, 

decisiva, foi realizada na noite de 26 de dezembro de 1788 na casa do comandante 
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do Regimento de Cavalaria Regular, Francisco de Paula Freire de Andrada, e a ela 

compareceram os principais líderes de todas as comarcas de Minas.

De modo geral, acreditava-se que a Derrama seria executada em fevereiro ou março 

de 1789. Em dezembro, teriam os inconfidentes dois ou três meses para cada um 

providenciar suas respectivas missões com vistas ao levante. 

Seria proclamada uma República dividida em províncias e parlamentos. Iniciada a 

guerra, seria implantada uma Junta Governativa Provisória formada pelos principais 

líderes civis e militares. Seria provavelmente composta por Tomás Gonzaga, Alva-

renga Peixoto, Luís Vieira da Silva, Carlos Toledo, Oliveira Rolim, Cláudio Manoel 

da Costa e o Ten. Cel. Francisco de Paula Freire de Andrada, tendo como “primeiro 

mandatário” Tomás Antônio Gonzaga, líder da conspiração e autor da Constituição. 

Estimava-se que a guerra duraria dois ou três anos, período em que essa junta go-

vernaria, e a seguir seriam feitas eleições periódicas.

O autor da estratégia militar foi o Cônego Luís Vieira da Silva. O plano era a guer-

ra de guerrilha, o mesmo usado inicialmente na Revolução Norte-Americana. O 

comando-geral ficaria a cargo do Ten. Cel. Francisco de Paula Freire de Andrada, 

que seria declarado marechal. Tiradentes, em sua última viagem ao Rio, encarregou 

diversos tropeiros de trazerem para Minas toda a pólvora e o sal que conseguissem.

O levante se daria tão logo se lançasse o decreto da Derrama. A Derrama era con-

dição essencial para o início da rebelião. Tiradentes, com um pequeno número de 

militares, iria ao Palácio de Cachoeira do Campo, fracamente defendido, renderia 

a guarda e prenderia o governador e sua família. Ali mesmo o Visconde de Barba-

cena seria decapitado, e sua cabeça seria mostrada ao povo em praça pública, em 

Vila Rica. Nesse mesmo dia deveriam ter vindo do interior, das diversas comarcas, 

os líderes com suas tropas, previamente avisados por carta enviada pelo Ten. Cel. 

Freire de Andrade com a senha “Tal é o dia do batizado”. Esperar-se-ia a eclosão 

do movimento no Rio de Janeiro e nas outras capitanias. A bandeira, criada por Tira-

dentes, continha três triângulos concêntricos com as cores azul, branco e vermelho 
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e era adornada com o dístico Libertas Quae Sera Tamen, sugerido por Alvarenga 

Peixoto, em latim capenga.

O plano inconfidente tinha bem-delineados 39 pontos, abrangendo a situação geo-

política em todos os seus aspectos: militar, jurídico-político, social e econômico. Era 

muito diferente daquela versão de alguns historiadores que chegaram a afirmar que 

a revolução pretendida não passava de um sonho de uma noite de verão, de que 

nada passou de conversas gerais. A sentença final da Alçada, que julgou o movi-

mento e seus autores traz claramente: “... os réus não só exprimiram seus intentos 

pérfidos, mas passaram a uma formal associação e conjuração, formando o plano, 

e ajustando o modo de executarem uma infame rebelião (…) e teria sido posta em 

prática a sedição e motim se se lançasse a derrama, que era o que unicamente os 

réus conjurados esperavam; (…) trataram com formalidade do levante, e ajustaram 

e assentaram no modo de o executar”.

No dia 15 de março de 1789, Joaquim Silvério dos Reis compareceu ao Palácio da 

Cachoeira do Campo e delatou a conspiração ao governador Visconde de Barbace-

na. A denúncia era sucinta, incriminava principalmente Tomás Gonzaga. Mas era de 

certo modo completa, dando o estado da conspiração, os detalhes, a senha, o nome 

dos principais conjurados. No dia 17, o governador suspendeu a Derrama.

No dia 18 de março, Vila Rica se entregou a manifestações de júbilo com a notícia 

da suspensão da Derrama. Pela manhã, reuniram-se os principais líderes na casa 

de Tomás Antônio Gonzaga, de Cláudio Manoel e Francisco de Paula Freire de An-

drada. Nesse mesmo dia, Gonzaga foi ao Palácio de Cachoeira tentar uma última 

cartada: cooptar o próprio governador para o levante. De volta do palácio, encontra 

os colegas dispersos e descrentes; o fim da Derrama fora a gota final. Gonzaga en-

tão desistiu também e espalhou a notícia de que a ocasião estava perdida. Com isso 

deixou de retornar ao Palácio de Cachoeira do Campo para transmitir ao Visconde 

de Barbacena a resposta dos conspiradores ao plano desesperado de fazer dele 

“Rei na América”. O Visconde esperou por essa resposta por cinco dias. Não a ten-

do recebido, decidiu, em 25 de março de 1789, comunicar ao vice-rei a suspensão 
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da Derrama e a denúncia de Silvério dos Reis.

No dia 14 de março, Tiradentes dirigiu-se ao Rio de Janeiro. No caminho chegou a 

encontrar-se com Joaquim Silvério dos Reis, que ia em direção a Cachoeira do Cam-

po, onde iria entregar a denúncia ao governador. Conversaram e Tiradentes revelou 

ao amigo seus objetivos no Rio.

No Rio de Janeiro, Tiradentes falou a diversos oficiais e reuniu-se várias vezes com 

partidários do levante. No final de abril ou início de maio, Joaquim Silvério dos Reis 

foi ao Rio repetir a denúncia ao vice-rei, por ordem do governador Visconde de 

Barbacena.

Na primeira semana de maio, Tiradentes percebe que está sendo seguido por milita-

res disfarçados e resolve fugir, voltando para Minas. Antes, procurou pessoalmente 

o vice-rei para saber o motivo pelo qual estava sendo seguido. Pela resposta saberia 

da gravidade do motivo. Intimamente ainda acreditava que a conspiração continua-

va em segredo.

Pediria ao vice-rei autorização para retornar a Minas. Por precaução com a possi-

bilidade de negativa, mandou dois escravos ao Rio Piabanha, onde atravessaria de 

canoa as serras limítrofes de Minas e Rio. Cometeu, porém, o erro de ter revelado 

isso ao próprio Silvério dos Reis.

O vice-rei desconversou. Elogiou Tiradentes, dizendo que ele era querido no Rio e 

que ficasse sem sobressaltos. Mas continuou a mandar seguir seus passos, agora 

de maneira visível. Tiradentes conseguiu despistar seus seguidores e, desesperado, 

se deu conta da situação. Sem sua presença em Minas, era bem provável que o Ten. 

Cel. Francisco de Paula não tivesse ânimo de deflagar a revolta. Escondendo-se 

de casa em casa, dizia a si mesmo repetidamente “ah! se eu me apanhasse em 

Minas!”.

Tiradentes consegue abrigo numa casa, por intermédio do Padre Inácio Nogueira 
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Lima, em 7 de maio. No dia 8, acuado e sem ponto de contato, pediu ao Padre Iná-

cio que fosse procurar alguém para obter informações sobre a situação. Para isso, 

indicou o amigo Silvério dos Reis. Padre Inácio desconfia de Silvério e não lhe dá o 

endereço onde estava Tiradentes. Em 10 de maio, o Padre Inácio foi preso e levado 

ao vice-rei. Nega conhecer o paradeiro de Tiradentes, mas violentamente torturado, 

indica então a casa onde ele se escondia.

Tiradentes foi preso no dia 10 de maio de 1789, num quarto de sótão, com um 

bacamarte carregado de chumbo e com a escova pronta para o disparo. No dia 

seguinte sofreu o primeiro de 11 interrogatórios. Visivelmente surpreendido, foi aca-

reado com seu colega de conspiração Silvério dos Reis e então soube o que tinha 

acontecido.

Em Minas, a situação marchava definitivamente em direção à derrota. No dia 17 de 

maio, à noite, a notícia da prisão de Tiradentes e de Joaquim Silvério chegou a Vila 

Rica transmitida a Gonzaga e Cláudio Manoel pelo embuçado.

No dia 19 de maio, o governador recebeu a notícia da prisão de Tiradentes e de 

Joaquim Silvério no Rio e da subida de tropas leais para Minas. Começou então a 

prender, cautelosamente, os principais líderes, Tomás Gonzaga, Padre Carlos Toledo 

e Alvarenga Peixoto e remeteu-os para o Rio. 

Três anos durou o processo e a prisão dos inconfidentes. No dia 19 de abril de 1792 

foi lida para eles a sentença condenando à forca Tiradentes, Freire de Andrada, Álva-

res Maciel, Alvarenga Peixoto, Abreu Vieira, Oliveira Lopes e Luiz Vaz, que deveriam 

ser esquartejados após o enforcamento. A Amaral Gurgel, os Rezende Costa, pai e 

filho, e Domingos Vidal seria dada apenas a forca, permitido o sepultamento. Aos 

demais, o degredo. Vitoriano Veloso, além do degredo perpétuo, ganhou a pena 

adicional de dar três voltas ao redor da forca porque era mulato. Todos tiveram 

declarados infames filhos e netos, incluindo Cláudio Manoel, que já morrera. Contra 

os religiosos nada se leu, pois a ordem era manter secretas suas penas.
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Após horas de desespero e tristeza, de repente o escrivão leu a ordem régia de 

comutação da pena de morte por degredo perpétuo, já lavrada meses antes. Houve 

um início de júbilo. Ao final da leitura todos estavam degredados, à exceção do 

Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o único a ser enforcado.

Tiradentes recebeu com serenidade a sua sentença. Deu parabéns aos outros com 

“ar sincero e moderado”. Ao seu padre e confessor disse “que agora morreria cheio 

de prazer, pois não levava consigo tantos infelizes a quem contaminara. Que isso 

mesmo intentara sempre que levado à presença dos ministros, pois sempre lhes 

pedira que fizessem dele só a vítima da lei”.

Na manhã de sábado, 21 de abril de 1792, o carrasco entrou na cadeia pública 

do Rio de Janeiro e o procurou para vestir-lhe a alva e o capuz. Pediu-lhe como de 

costume perdão pelo que iria fazer. 

Entre 8 e 9 horas da manhã partiu da cadeia pública a pé, ladeado por nove padres 

e a tropa do vice-rei, sob os olhares da população, para execução no Largo da Lam-

padosa, onde hoje é o Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro.

Após o enforcamento, o corpo de Tiradentes foi colocado numa carreta do exército 

e conduzido para o Arsenal, à época Casa do Trem, onde foi esquartejado para suas 

partes serem conduzidas às localidades indicadas na sentença.

Deputado Lafayette de Andrada

Coordenador
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A relevância cívica da reedição dos Autos de Devassa 
da Inconfidência Mineira, empreendimento em que o Go- 
verno de Minas Gerais se associou à Câmara de Deputados 
do País, obriga à maior exação e cuidado no preparo dos 
valiosos textos.

Assim é que sua continuidade se impôs a mais de um 
mandato administrativo e temos a esperança de vê-la con- 
cluída com brevidade.

A simples leitura dos trâmites judiciários através das 
três devassas (duas concomitantes em franco conflito de 
jurisdição, versando o mesmo suposto delito; a última em 
nível de Alçada, com poderes para tudo sanar e lavrar sen- 
tença irrecorrível) não bastou aos historiadores para a de- 
finição de claras interpretações concernentes a alguns lí- 
deres.

Tiradentes, o grande herói mineiro, chegou a ter sua 
estatura contestada, quando não bastasse a consagração po- 
pular conferida ao republicano desde as primeiras horas da 
Independência. Compreende-se, pois feria com larga ante- 
cipação múltiplos interesses estabelecidos. Defendeu a de- 
mocracia eletiva com um século de precedência, impondo-se 
sua nobre memória em pleno monarquismo. Pregou a aboli- 
ção da escravatura com a mesma previsão, precedendo assim 
a todo o restante da América, descortinando no trabalho 
livre, na igualdade de todas as raças, ideais que ainda andam 
escusos em algumas partes atuais do mundo. Projetou obras
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públicas, cuja execução posterior mostraria o acerto de sua 
inteligência, mas que ainda meio século mais tarde gerava 
violências dos reacionários, aproveitadores da energia es- 
crava desumanizada, na maioria das grandes cidades. E 
ainda agora verificam-se altos índices de mortalidade infan- 
til em regiões não alcançadas por sistemas higiênicos de 
abastecimento de água. Sua fazenda em Rocinha da Negra, 
passada a outras mãos, veio a ser rico estabelecimento ca- 
feeiro no ciclo econômico que apenas se iniciava a seu 
tempo; e que, ainda hoje, é um dos sustentáculos importan- 
tes do comércio internacional. Sua coragem cívica, sua 
abnegação lucidamente humana, assumindo todo o peso da 
repressão política sobre si, mostram suficientemente uma 
projeção de caráter que honraria os foros públicos de 
qualquer civilização.

Em relação a Gonzaga, a discussão ociosa e anacrô- 
nica de sua nacionalidade (ou pré-nacionalidade, à luz da 
situação jurídica coetânea) esquecera de ressaltar a sua 
essencialidade brasileira: carioca de-jure, plasmado pela 
adolescência em Recife e Bahia, definitivamente amadure- 
cido como político e poeta no ambiente de Minas Gerais. 
Autor das Cartas Chilenas, anda insuperado até hoje na aná- 
lise crítica do obsoletismo institucional. E apontava ao Bar- 
bacena os dois fatores básicos de uma boa formação nacio- 
nal: no campo econômico, uma criteriosa administração das 
riquezas; no domínio social, o uso, posse e exaltação da 
cultura. Das letras, como então se dizia. Na poesia lírica, 
atingiu culminâncias que ainda o fazem o poeta mais edi- 
tado de aquém-mar, na doce língua luso-brasileira.

Embora pelo silêncio político, tenazmente mantido 
através do triênio em cárcere, estribado na máxima jurídica 
de que não há criminoso se não houver crime, bastam as 
Cartas Chilenas para consagrá-lo o grande ideólogo liber-
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tário da Inconfidência Mineira. Seu republicanismo demo- 
crático parece tê-lo impedido de pactuar com as ambições 
monarco-autocráticas do delegado régio, ressaltando a pu- 
reza de suas diretrizes.

Nos demais réus do crime de liberdade, como bem 
os definiu o meu antecessor neste Governo, em sua apre- 
sentação, o que comove é a tragédia dos sofrimentos, os ges- 
tos grandiosos e as atitudes defensivas, humildes e naturais, 
a que a miséria e a desgraça pode arrastar a humanidade 
aflita. Tal é o pano de fundo no cenário histórico em que, 
pela primeira vez, o Brasil se descobria a si mesmo.

Há motivos sobejos para nos orgulharmos desta ree- 
dição. Não há nacionalidade sem consciência histórica das 
raízes culturais. Não há coerência com a alma de um povo, 
se a liderança e a cidadania ignorarem a Beleza, ainda que 
trágica, dos caminhos certos percorridos no passado; e as 
lições vivas dos erros que, eventualmente, em todos os tem- 
pos, mancham o exercício do poder.

A marcha de uma grande Nação para o concerto da 
civilização universal sofre a escalada de bruscos degraus, 
tanto na conversão de suas potencialidades materiais em 
riquezas efetivas, como na aquisição progressiva da expe- 
riência em que se gera no povo a riqueza multifária de sua 
personalidade, assim como a filosofia de ser que põe a hu- 
manidade a serviço do homem. E o homem como precioso 
objeto de toda a humanidade. Tal é a lição cristã, renova- 
da no tempo pelas conquistas de um aperfeiçoamento de- 
mocrático.





 
cia Mineira, não pretendemos descortinar um monumento.

Apresentamo-nos a nós próprios, legisladores, à sombra 
de Tiradentes.

Há alguma forma da gente dizer o que sente, o que 
pensa, o que aspira, sem representantes que realmente repre- 
sentem os povos que constituem uma nação?

O libertário subiu os degraus da imensa forca. A 
mais alta que já se construiu no Brasil. E, em 21 de abril de 
1792, quase ao completar-se os três anos do processo-crime ini- 
ciado a 7 de maio de 1789, sofreu morte e esquartejamento. 
Seus companheiros seguiram para o degredo. Doze anos mais 
tarde, pôde o primeiro exilado retornar à terra-mãe. E daí 
por diante regressaram mais três dos condenados.

Morriam em terras de África os Réus sobrevivos — 
contribuição do Brasil à fraternidade internacional dos es- 
cravos e dos que sonham em voz alta. Sonho mesmo — porque 
o sonho é a primeira liberdade individual, o berço íntimo em 
que nascem e se acalantam todas as liberdades criativas da 
personalidade-indivíduo e da personalidade-nação.

O peso da repressão enlouqueceu alguns. De um é certo 
que já se perturbara da mente ainda quando livre, antes da 
prisão: Francisco de Paula Freire de Andrada, comandante 
do Regimento da Cavalaria Regular de Minas, militar que fora 
da mesma Tropa Paga em que se forjava a têmpera de aço 
e generosidade de Tiradentes. Porque seu parente de san- 
gue, Gomes Freire de Andrade, dez anos após sua morte 
em Luanda, seria o grande sacrificado da liberdade em Por-

II — APRESENTAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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tugal. General heróico de muitas campanhas em defesa de 
sua terra, seria igualmente Réu do crime da Liberdade. Na 
esplanada do Forte de São Julião da Barra em Lisboa, a 18 
de outubro de 1817, subiria à forca. Seu corpo foi queimado 
e as cinzas jogadas ao mar. No mesmo forte, em 1796, morre- 
ra o Inconfidente brasileiro, Padre José Lopes de Oliveira.

Ao Palácio da Câmara dos Deputados, na capital do 
Rio de Janeiro, chamou-se Tiradentes. E à sua frente se erigiu 
o monumento ao herói republicano.

Não é nova, portanto, a sombra inspiradora do Poder 
Legislativo Brasileiro.

O evangelho sobre o qual juramos a fé da Liberdade, 
são estes : regis- 
tro de um ideário em nascimento. Registro do exemplo e do 
preço dos Réus de Liberdade: a vida pelo povo. Pela voz do 
Povo, única forja que tempera leis estáveis numa cultura au- 
têntica.

Tiradentes, o alferes, foi o primeiro deputado da Nação 
Brasileira. Até o posto militar lhe é simbólico: alferes era 
bem antes o oficial que portava a bandeira e que substituía 
o capitão nas refregas da batalha. Foi ele quem ideou em 
Minas a bandeira branca com o triângulo equilátero ao cen- 
tro: símbolo universal da Sabedoria. Símbolo da trilogia po- 
lítica: Fraternidade, Igualdade, Liberdade.

Os Autos de Devassa também retratam a opressão e o 
medo. Retratam fraquezas humanas. Não cabe incriminar 
vítimas. O processo-crime eterno será sempre o da consciên- 
cia contra o terror e a violência.

Esta edição foi posta na linguagem atual. Seu con- 
teúdo de sofrimento, de dor, de medo, apenas ressalta o va- 
lor político de um texto que fala pela voz do opressor, mas 
que exalta, na aparência negativa, a coragem de ser dos opri- 
midos.

A paleografia seria útil aos historiadores. Mas torna- 
ria inacessível ao civismo lições que hão de ser lidas e medi- 
tadas como evangelho da liberdade.
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A atualização da linguagem é, pois, forma adequada.

A filosofia da Inconfidência Mineira adquire agora seu 
papel indispensável à formação cívica.

Nem se pense que aqueles sacrificados cumpriram 
apenas o seu momento histórico. Algumas de suas aspirações, 
no campo prático, precederam de muito conquistas que são 
hoje marco do mundo civilizado. Assim, preconizavam a 
moeda fiduciária e a educação popular obrigatória.

Num tempo de exércitos mercenários, que só depois 
da Revolução Francesa seriam substituídos pelo “povo 
em armas”, propunham a mobilização de todos em caso de 
guerra. E a reversão de todos a atividades civis, reproduti- 
vas, em tempo de paz. Sonho que a tecnologia e a ciência 
atuais sugerem como base para os exércitos do futuro.

O culto da inteligência incorporava a participação reli- 
giosa. Se a separação entre a Igreja e o Estado, na evolução 
posterior, se entendeu como garantia fundamental da liberda- 
de de cultos, atualmente, quando os credos adquirem o sen- 
tido de colaboração recíproca e um alto respeito mútuo em 
face da fraternidade universal, talvez que a solução justa seja 
dar a todas as religiões o auxílio indispensável para que cum- 
pram em igualdade uma digna tarefa de participação educa- 
tiva.

É latente, na programação da Inconfidência, converter 
as vilas e cidades históricas em centros culturais de nível uni- 
versitário, fomentando nelas o humanismo e a arte, protegen- 
do-as contra um falso desenvolvimento. As cidades indus- 
triais de hoje exigem planificação diversa e autônoma.

No dia 26 de dezembro de 1788, na Rua Direita de Ouro 
Preto, no relicário de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar, 
Tiradentes lecionou o plano da revolução que marcaria os 
dois séculos subseqüentes. E cuja contribuição será conquista 
irremovível dos séculos que virão.

Aí fomos criados.
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Era dever do Poder Legislativo, portanto, comemorar 

seu Sesquicentenário e o da Independência com a memória 
de suas origens. Em linguagem vulgar, sem dúvida, pois nos 
compete falar como povo, pelo povo. Os Autos de Devassa 

É com orgulho, pois, que nos associamos ao Governo de 
Minas Gerais para dar ao Povo Brasileiro esta edição do do- 
cumento mais importante da formação cultural do país: o 
testemunho da liberdade no cárcere, selado com as partes 

 
ginha do Lourenço. A cabeça heróica engaiolada na Praça de 
Vila Rica. O coração e entranhas enterrados na capital do 
Estado do Brasil.

Mas o ideal que surge, semeado em cada coração, ul- 
 

as lutas, que perdoa os que não têm forças para os grandes sa- 
crifícios, mas sobretudo exalta os que, pelo acerto das con- 
vicções, merecem o reconhecimento da História.

Brasília, 1974.

FLÁVIO MARCÍLIO 
         Presidente da Câmara dos Deputados



Tendo como ponto de partida a coletânea documental 
realizada por Herculano Gomes Mathias em longos anos de 
nobre e dedicado esforço, esta edição, a segunda dos Autos 

surge a um só tempo 
da iniciativa da Câmara dos Deputados e do Governo do Es- 
tado de Minas Gerais.

 
 

panhamento do trabalho, são os revisores igualmente historió- 
grafos. O Secretário Abílio Machado Filho designou o Dr. 
Tarquínio J. B. de Oliveira, Membro do Conselho Curador 
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais, e o Professor Ivo Porto de Menezes, Diretor do 
Arquivo Público Mineiro, para secundarem o Prof. Gomes 
Mathias — homenagem devida também ao Poder Legislativo 
brasileiro.

 
 

a nota do respeito à pessoa humana. Foi ela o traço de união 
e de identidade com toda a América, acentuando a valorização 
dos Direitos do Homem e do Cidadão.

A tendência passada de supô-la um movimento territo- 
rial circunscrito, estritamente mineiro, se desmente na origem 

 
mais rica da constelação colonial lusitana, houve os líderes 
oriundos das mais variadas plagas: cariocas, como Inácio

III — VIGÍLIA CÍVICA



— 14 —
 

Carvalho do Amaral Gurgel; paulistas, como os irmãos Carlos 
Correia de Toledo e Luís Vaz de Toledo. Foram homens que 
traziam a marca de íntimo convívio em outras Capitanias: o 
carioca Francisco de Paula Freire de Andrada, que serviu nas 
Guerras do Sul; Tomás Antônio Gonzaga, cuja adolescência 
se plasmou em Pernambuco e na Bahia, sendo por jus san- 
guinis também carioca; o Capitão Rego Fortes, da Legião 
dos Voluntários Reais de São Paulo. E também os que trouxe- 
ram de além-mar a sua ânsia de uma nova pátria: Domingos 
de Abreu Vieira, Vicente Vieira da Mota e Antônio de Oliveira 
Lopes, nascidos em Portugal; Nicolau Jorge Gwerck, ir- 
landês.

No seu conteúdo humano, unem-se todas as classes ir- 
manadas no holocausto: o negro Nicolau, voluntário no degre- 
do a que foi condenado o seu ex-senhor e amigo, Domingos de 
Abreu Vieira; os mulatos Vitoriano Gonçalves Veloso, Ale- 
xandre Silva, Manuel da Silva Capanema; os sábios Luís Vi- 
eira da Silva e José Álvares Maciel, o moço; os fazendeiros 
José Aires Gomes. Francisco Antônio de Oliveira Lopes, e os 

 
da Costa Rodrigues e o agrimensor Antônio de Oliveira Lopes. 
Entre os fazendeiros, ainda é preciso situar o poeta Alva- 

 
liberais, o advogado e poeta Cláudio Manoel da Costa, o mé- 
dico Domingos Vidal, o naturalista e metalúrgico José de Sá 
Bittencourt, colega de Maciel. No clero afazendado, os padres 
Manuel Rodrigues da Costa, José de Oliveira Lopes, José 
da Silva e Oliveira Rolim. Entre os sitiantes, João Dias da 
Mota e Francisco José de Melo.

O contingente de sangue, é bem verdade que o deu Mi- 
 

viço da liberdade e da redenção nacional. Não é possível, em 
face dos Autos, desmerecer-lhe nem a inteligência, nem a ge- 
nerosidade de coração, nem a coragem, nem a autenticidade 
da liderança. É o democrata convicto e abnegado, no heroís- 
mo sem ostentação dos grandes líderes da Humanidade.
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O ouro das entranhas de Minas, que dera ao mundo na 

primeira metade do século XVIII quase sessenta por cento do 
metal indispensável à circulação internacional de riquezas, 
cimentou os alicerces da cultura nacional em todas as suas 
faces: a liberdade criativa das artes, na plástica do Aleijadi- 
nho e nas cores de Ataíde; nas linhas da arquitetura religio- 
sa e na filosofia de vida que se refletem na arquitetura resi- 
dencial e pública: na engenharia dos sistemas sanitários que 
há dois séculos protegem a audácia urbanística de suas cida- 
des históricas. A liberdade criativa de sua música religiosa, 
profano-erudita ou popular. As mensagens poéticas na exce- 
lência lírica e satírica de Gonzaga, no vigor épico de Alvaren- 
ga, no despertar histórico de Cláudio, na tradição iluminista 
de Tomás de Aquino Belo. O amor da natureza transpira da 
prosa de Cláudio, Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos e 
José Joaquim da Rocha. A sermonística barroca já reflete os 
confrontos da fé e da ciência.

Tudo isso e mais, na forja gentílica, tempera e acentua 
a cultura que identifica uma nação. E a torna valiosa no 
concerto sócio-humano do progresso universal.

A maturidade do pensamento político resulta exata- 
mente desse contexto de valorização individual, dessa civili- 
zação de substância e formas bem assimiladas e desenvolvi- 
das em soluções próprias.

Mesmo as fraquezas que ponteiam nos Autos são lições 
vividas de psicologia social. O medo existirá sempre nas 
contingências individuais: é a emoção que sente todo homem, 
na consciência de suas forças limitadas, ante o desconhecido. 
Coragem é, assim, deixar de temer na hora em que se impõe a 
ação.

A repressão violenta não lhes deteve a marcha dos 
ideais. Bem ao contrário. Deu-lhes tempo para o amadure- 
cimento progressivo.

Seria uma injustiça histórica não situar entre esses 
precursores das duas resultantes mais significativas da evo- 
lução brasileira, a Inconfidência e a República, uma persona- 
lidade cuja ação repercutiu fundo no movimento mineiro: José 
Joaquim da Maia.
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Este jovem médico carioca faleceu precocemente em 

Lisboa. Sua mensagem Libertária foi transmitida a José Álva- 
res Maciel no leito de morte, naquela metrópole, pois este 
foi quem passou a Tiradentes a certeza do apoio de Jeffer- 
son. O relatório do último ao Secretário de Estado dos Es- 
tados Unidos, John Jay, mostra a impressão pessoal que lhe 
produziu o brasileiro. Não se comprometera a ajudá-lo em 
nome da jovem República, mas em nome pessoal. E o terá 

 
-Ihe os caminhos a seguir na trajetória política da luta pela 
independência brasileira, os recursos com que poderia certa- 
mente contar e pôr em jogo. Credenciou-o, sobretudo, junto 
aos pré-revolucionários franceses de Bordéus, itinerário de 
Jefferson no regresso a Paris; e itinerário, pouco tempo após, 
de José Joaquim da Maia em sua volta a Lisboa. Os Autos 
revelam a oferta de três navios pelos comerciantes de Bor- 
déus, em auxílio do Rio de Janeiro, tão logo se revoltasse 
contra o jugo lusitano. São evidências orais sem documenta- 
ção escrita, pelo menos até que os registros maçônicos, reco- 
lhidos à Biblioteca Nacional de Paris, venham a desvendar 
as ligações do Grande Oriente francês com a emancipação da 
América no período que precede a tomada da Bastilha.

Há uma longa jornada a ser percorrida pelos estudiosos 
a partir desta edição. Alegra-nos a convicção de ter contri- 
buído para essa grande viagem, pois uma nação é tanto mais 
vigorosa quanto mais consciente de si mesma. Não podemos 
caminhar nos rumos certos do futuro, sem saber donde vimos, 
porque vimos, como vimos e o que somos na intimidade de 
nosso convívio. Gente, entre as gentes. Gente simples e hos- 
pitaleira, de coração aberto a toda a Humanidade, acima de 
quaisquer credos, raças, ódios e fronteiras.

Por isso somos Brasil.

Estes Autos são o painel monumental que mostra à 
nacionalidade as suas características maiores na eterna luta 

RONDON PACHECO



1 — Origens da iniciativa

Associando-se às comemorações do Sesquicentenário 
da Independência do Brasil, decidiu a Mesa da Câmara dos 
Deputados, em sua reunião de 5 de dezembro de 1972, pro- 

 
neira, cuja primeira edição foi publicada pelo então Minis- 
tério da Educação e Saúde Pública, de 1936 a 1938, durante 
a gestão do Ministro Gustavo Capanema.

Cumpriu-se, naquela ocasião, o que determinava o art. 
2.º do Decreto n.º 756/A, de 21 de abril de 1936, ou seja, “a 
publicação, em livro, dos autos do processo da Inconfidência 
Mineira e todas as outras peças existentes em arquivos e re- 
lativas a esse fato histórico”.

Coube à Biblioteca Nacional, dirigida então pelo his- 
toriador Rodolfo Garcia, dar cumprimento ao texto legal, reu- 
nindo o documentário existente em sua seção de manuscritos 
e requisitando do Arquivo Nacional os códices relacionados 
com aquele episódio de nossa história.

Durou dois anos o trabalho de impressão dos docu- 
mentos, distribuídos por sete volumes, totalizando cerca de 
3.000 páginas.

Infelizmente a edição baseou-se apenas nas peças pro- 
cessuais guardadas naquelas duas instituições e, dessa forma, 
não foram divulgados numerosos documentos de grande valor 
para o estudo mais aprofundado da Conjuração de Minas.

Prefaciando o último volume da série, escrevera o mes- 
tre Rodolfo Garcia que era pensamento do Ministro Gustavo 
Capanema “juntar como anexos outros documentos comple- 
mentares, que se conservam inéditos ou que, tendo sido publi- 
cados, sejam pouco acessíveis aos estudiosos”.

IV — INTRODUÇÃO HISTÓRICA
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Este desejo do titular da Educação, que não pôde ser 

realizado na época, é agora concretizado depois do intervalo 
de trinta e cinco anos. Ao processo judicial conhecido sob a 
denominação genérica de Autos de Devassa, juntamos algu- 
mas centenas de papéis que, não constituindo em sua maior 
parte peças de natureza forense, são, contudo, documentos re- 
lacionados diretamente com o famoso episódio e que atingem, 
pela data, o ano de 1832.

2 — A Conjuração Mineira

A importância da Conjuração Mineira no processo de 
preparação de nossa emancipação política não pode mais 
ser contestada. Infelizmente ainda se encontra de vez em 
quando quem procure subestimar o movimento de 1789, qua-
lificando-o de simples “conspiração de poetas”.

Capistrano de Abreu, mestre da pesquisa histórica, é 
citado freqüentemente pela omissão deliberada do fato em 
seus Capítulos de História Colonial. Cometeu, segundo o 
nosso ponto de vista, um grave erro de previsão. A bibliogra- 
fia reunida sobre a denominada Inconfidência excede, con- 
forme prova o especialista Hélio Gravatá, de Belo Horizonte, 
em trabalho que reclama publicação impressa — as biblio- 
grafias dedicadas separadamente a outros acontecimentos da 
vida brasileira.

Pesquisas realizadas nos últimos cinqüenta anos, no 
Brasil e em Portugal, tiveram como conseqüência a localiza- 
ção de numerosos documentos que concorreram para esclare- 
cer muitos pontos obscuros da malograda conspiração de 
Minas.

De seu principal personagem, o Alferes Joaquim José 
da Silva Xavier, se conhecem hoje mais de duzentos docu- 
mentos autógrafos, recolhidos em sua maior parte aos acer- 
vos da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional, na cidade 
do Rio de Janeiro. Nosso Governo, pela Lei n.º 4.897, de 9 de 
dezembro de 1965, atribuiu aquele Herói o título de Patrono 
Cívico da Nação Brasileira.
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Como já tivemos ocasião de escrever, durante a fase 

final do período colonial pouco ou nada se comentou sobre 
a Conjuração Mineira. É bem verdade que o povo do Rio de 
Janeiro, afrontando a vigilância das autoridades, reagiu a 
seu modo contra o julgamento severo e a prolongada prisão 
dos réus daquele movimento, conforme o testemunho do prin- 
cipal delator, o Coronel Joaquim Silvério dos Reis, vítima 
de vários atentados que o levaram a pedir, em termos deses- 
perados, a proteção do Vice-Rei para a sua pessoa e seus fa- 
miliares e a autorização indispensável para deixar a capital 
brasileira em demanda de Lisboa.

Revelações constantes de depoimentos tomados du- 
rante a Devassa instaurada em 1794, contra alguns membros 
da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, comprovam a sim- 
patia do povo desta cidade pelos malogrados conspiradores 
de Minas Gerais.

Com a Independência subiu ao trono, em 1822, um 
neto da Rainha D. Maria I, em cujo reinado fora sentenciado 
e executado o Tiradentes e degredados vários de seus com- 
panheiros. Não convinha, por motivos óbvios, falar ou es- 
crever sobre os Inconfidentes. É bem verdade que alguns 
deles já se encontravam em liberdade e que o padrão de in- 
fâmia erguido em Vila Rica, no local onde existira a residên- 
cia do Alferes Xavier, fora demolido em 1821 por determi- 
nação da Junta do Governo Provisional da Província de 
Minas Gerais, quando o Rei D. João VI ainda era o soberano 
de Portugal e do Brasil.

Os primeiros livros de História do Brasil publicados no 
começo do século XIX — e o melhor deles é o de Robert 
Southey — estão eivados de incorreções a que se juntam 
falhas de apreciação sobre os fatos desenrolados em Minas, 
como demonstraria muitos anos depois um dos próprios réus, 
José de Resende Costa (filho), em carta enviada ao Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro.

Os documentos básicos pareciam estar perdidos e nada 
se revelava de novo fora da sentença, a não ser uma vaga 
tradição oral mais inclinada, contudo, a lamentar as desditas
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dos poetas envolvidos na conjuração: Tomás Antônio Gon- 
zaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Cláudio Manoel da 
Costa.

Melo Morais (pai) transcreveria, no Brasil Histórico, 
a partir de 1861, grande parte do processo judicial, sem 
juntar, como seria de desejar, as notas e comentários indis- 
pensáveis a uma publicação dessa natureza.

O primeiro livro inteiramente dedicado ao estudo da 
Inconfidência, a História da Conjuração Mineira, de Joaquim 
Noberto de Sousa Silva, é uma obra em que o autor, ape- 
sar de bem documentado, teve a preocupação constante, do 
início ao fim de seu trabalho, de procurar diminuir de todas 
as formas possíveis o papel relevante de ativista desempe- 
nhado pelo Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tira- 
dentes, naquele glorioso movimento.

O grande historiador do Império, Varnhagen, sem os 
exageros negativos de Norberto, tratou o episódio com muita 
cautela, evitando comprometer-se com qualquer comentá- 
rio que pudesse ferir a sensibilidade do Imperador D. Pedro 
II, seu amigo pessoal e protetor.

O poeta Antônio de Castro Alves, empolgado pelo tema, 
escreveu um drama no qual a atriz portuguesa Eugênia Câ- 
mara desempenhou o principal papel feminino, mas (não 
fosse ele um vate!) deu à sua peça o título que lhe pareceu 
mais apropriado: Gonzaga ou a Revolução de Minas.

Desde a inauguração, em 1862, da estátua eqüestre do 
Imperador D. Pedro I na Praça da Constituição (atual Ti- 
radentes), no Rio de Janeiro, denominada por alguns críticos 
mordazes — a Mentira de Bronze — formou-se um forte mo- 
vimento de opinião no sentido de promover a glorificação dos 
protagonistas da Inconfidência e, em particular, do Alferes 
Joaquim José da Silva Xavier, sacrificado nas imediações da- 
quele local, setenta anos antes, na manhã do dia 21 de abril 
de 1792.

Iniciou-se do Norte ao Sul do País o culto do Mártir da 
Conjuração Mineira. Em Ouro Preto, governando a Provín-
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cia de Minas Gerais Joaquim Saldanha Marinho, foi lançada, 
a 3 de abril de 1867, a primeira pedra do monumento “levan- 
tado pela Gratidão Nacional à memória dos Inconfidentes de 
1792”, precisamente na praça onde a cabeça de Tiradentes 
fora afixada “para escarmento dos povos.”

No Rio de Janeiro, onde vivera muito tempo e estivera 
preso três anos e por cujos problemas se interessara, um dos 
clubes republicanos de maior atuação ostentaria o seu nome. 
A partir de 1882, circulou um jornal da mesma tendência po- 
lítica — Tiradentes — em cujas páginas colaboraram as me- 
lhores penas da época.

Graças à divulgação de muitos documentos até então 
ignorados começou a compreender-se melhor o drama vivi- 
do pelos Inconfidentes de Minas.

O monumental prédio, inaugurado em 1926, destinado 
a abrigar a Câmara dos Deputados, recebeu o nome de Pa- 
lácio Tiradentes. Diante dele se ergue a estátua de autoria do 
escultor Francisco de Andrade, cujo projeto foi oficializado 
pelo Decreto n.º 58.168, de 11 de abril de 1966.

Lúcio José dos Santos apresentou, em 1922, ao Con- 
gresso de História das Américas, patrocinado pelo Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, um magnífico estudo re- 
centemente republicado pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais:  

 O livro teve uma edição em 1927 (Es- 
colas Profissionais Salesianas — São Paulo) e até hoje, apesar 
de algumas falhas derivadas do desconhecimento de certos 
documentos só muito mais tarde divulgados, constitui o me- 
lhor trabalho no gênero.

De Tiradentes ocupar-se-ia também, entre outros, o 
historiógrafo Francisco de Assis Cintra, que se empenhou na 
ingrata tarefa de trilhar os caminhos tendenciosos de Joa- 
quim Norberto de Sousa Silva. Felizmente as obras que se se- 
guiram e que estão citadas na  que acompanha a 
presente edição, vieram situar documentadamente, em seus 
devidos termos, os fatos mais relevantes da malograda cons- 
piração.
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No dia 15 de março de 1789, foi o Visconde de Barba- 
cena, Governador e Capitão-General da Capitania de Minas 
Gerais, procurado em sua residência de Cachoeira do Campo 
pelo Coronel de Cavalaria-Auxiliar dos Campos Gerais, 
Joaquim Silvério dos Reis, ex-contratador das Entra- 
das no triênio que se estendeu de 1° de janeiro de 1782 a 31 
de dezembro de 1784.

Recebido por aquela autoridade, revelou este último, 
“cheio de sustos e cautelas”, que se tramava na Capitania de 
Minas Gerais uma conjuração para transformar esse rico ter- 
ritório em um estado livre.

O Visconde, que assinara ofício à Câmara de Vila Rica 
com data de 14.03, comunicando a suspensão da Derrama, 
ofício aliás entrado na Câmara a 17.03, tratou de tomar as 
providências mais objetivas e urgentes que o caso exigia. Co- 
municou às demais Câmaras Municipais, em ofícios datados 
no dia 23 de março, a sua decisão de suspender a cobrança 
do vultoso débito. Não confiante na lealdade da principal 
tropa de que dispunha, o Regimento de Cavalaria Regular, 
escreveu, no dia 25 do referido mês, ao tio, Luís de Vascon- 
celos e Sousa, que exercia no Rio de Janeiro o elevado cargo 
de Vice-Rei do Estado do Brasil, dando-lhe as primeiras no- 
tícias da conspiração e pedindo socorro militar.

A dezenove do mês seguinte era despachado o próprio 
Coronel Joaquim Silvério dos Reis para o Rio de Janeiro 
com a finalidade de repetir a denúncia ao Vice-Rei e seguir 
os passos do Alferes Joaquim José da Silva Xavier que, devi- 
damente licenciado, deixara a sua unidade — a Sexta Compa- 
nhia do aludido Regimento — e seguira o caminho da ca- 
pital brasileira. Lá desejava informar-se do andamento de 
umas petições que endereçara, nos anos anteriores, às au- 
toridades do Reino. Também aproveitaria a ocasião para 
“sondar os ânimos” de muitos moradores daquela cidade 
sobre o levante premeditado em Vila Rica, que teria maiores
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probabilidades de vitória se pudessem contar os conjurados 
com a adesão das Capitanias do Rio de Janeiro e de São 
Paulo.

O delator entregara ao Governador, antes de partir, a 
sua denúncia, desta vez por escrito, datada do dia onze de 
abril mas, na realidade, escrita em Cachoeira do Campo, 
oito dias depois.

Até o começo de maio, o Visconde de Barbacena pro- 
curou obter maiores informações sobre os acontecimentos uti- 
lizando-se, principalmente, dos serviços de seu ajudante-de- 
ordens, o Tenente-Coronel Francisco Antônio Rebelo, homem 
em quem depositava a maior confiança. De tudo que apu- 
rava, ia dando notícias detalhadas ao Vice-Rei.

No Rio  de Janeiro, por sua vez, Luís de Vasconcelos e 
Sousa que, bastante sagaz, procurara manter o Alferes Xa- 
vier em liberdade mas sob rigorosa vigilância, a fim de, pelos 
seus movimentos, descobrir os possíveis cúmplices da cons- 
piração, acabou perdendo a paciência ao ser informado de 
seu desaparecimento.

Tiradentes, de fato, se ocultara ao verificar que estava 
sendo seguido por dois granadeiros disfarçados. Conseguiu 
despitá-los, valendo-se da ajuda de amigos, mas, no dia 10 
de maio acabou sendo preso no sótão de uma casa da Rua 
dos Latoeiros. Na mesma ocasião era também detido o dela- 
tor Coronel Silvério dos Reis, a bem das diligências que de- 
veriam ser feitas para o esclarecimento e comprovação dos 
fatos alegados em sua denúncia.

Pouco mais de uma semana depois, na noite de 20 de 
maio de 1789, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos no 
Rio de Janeiro, ordenava o Visconde de Barbacena, as prisões 
do Pe. Carlos Correia de Toledo e Melo, do Coronel Inácio 
José de Alvarenga Peixoto e do Sargento-Mor Luís Vaz de 
Toledo Piza, irmão do Padre Toledo, residentes na Comarca 
do Rio das Mortes, em diligência de que foi encarregado o 
Tenente Antônio José Dias Coelho e, no dia seguinte, a do 
Desembargador Tomás Antônio Gonzaga, morador em Vila 
Rica, a cargo do Tenente-Coronel Francisco Antônio Rebelo.
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Não demoraria muito tempo o cumprimento das refe- 

ridas ordens. Com exceção do Sargento-Mor Luís Vaz de To- 
ledo Piza, que fugiu e só se apresentaria mais tarde, foram 
os detidos encaminhados diretamente, dos locais onde tinham 
sido detidos, para o Rio de Janeiro. Tomás Antônio Gonzaga, 
preso na manhã do dia 23, ao passar por Cachoeira do Campo, 
se avistou com o Visconde de Barbacena que lhe ofereceu, na 
ocasião, uma atestação solicitada pelo poeta. O documento, 
relacionado com seu próximo casamento, serviria mais tarde 
para instruir-lhe a defesa.

Logo de início, sem qualquer processo formado, pro- 
cedeu-se também ao imediato seqüestro dos bens dos presos.

A primeira Devassa para apuração do premeditado 
crime de rebelião foi aberta no Rio de Janeiro, por Portaria 
do Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa, datada de 7 de maio 
de 1789. Nomearam-se, para funcionar no processo, o De- 
sembargador José Pedro Machado Coelho Torres, da Relação 
do Rio de Janeiro, na qualidade de Juiz, servindo de Escri- 
vão o Ouvidor Marcelino Pereira Cleto. O Auto de Corpo de 
Delito, lavrado a 11 do mesmo mês, compunha-se de uma 
denúncia escrita pelo Coronel Joaquim Silvério dos Reis — 
que não deve ser confundida com a que fora apresentada pelo 
mesmo delator no mês de abril, em Cachoeira do Campo, ao 
Visconde de Barbacena — acompanhada de outra, da autoria 
do ajudante João José Nunes Carneiro.

Em Minas Gerais, contudo, apesar das várias prisões 
mandadas efetuar pelo Visconde de Barbacena, somente a 
12 do mês seguinte assinou o Governador a Portaria pela qual 
ordenava a instalação de uma Devassa na Capitania. Para 
funcionar neste segundo processo, na qualidade de Juiz sin- 
dicante, foi nomeado o Ouvidor de Vila Rica, Desembarga- 
dor Pedro José Araújo de Saldanha, que contou com o au- 
xílio de seu colega de Sabará, Comarca do Rio das Velhas, 
o Ouvidor José Caetano César Manitti, nas funções de Es- 
crivão .

Tumultuava-se, desde o princípio, com essa dualidade, 
o processo instaurado contra os conjurados. O Vice-Rei e
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seu sobrinho, o Visconde de Barbacena, apesar do parentes- 
co, começaram a desentender-se, preocupados ambos em va- 
lorizar seus serviços diante da Corte de Lisboa. Percebendo 
a resistência do Governador de Minas Gerais em fornecer 
todos os elementos documentais que se tornavam necessários 
para o bom andamento dos trabalhos no Rio de Janeiro, orde- 
nou Luís de Vasconcelos que os dois encarregados da Devas- 

 
pletar as diligências até então feitas e, também, de reunir 
num só processo as investigações incorporadas à Devassa- 
-MG. Não foram bem sucedidos na sua missão, pois o Viscon- 
de de Barbacena irritou-se em várias ocasiões com o Desem- 
bargador Torres, relutando em dar cumprimento às ordens 
do Vice-Rei. Enquanto ausentes em Minas os Ministros do 
Rio de Janeiro, que partiram a 27 de junho e chegariam de 
regresso a 12 de outubro de 1789, os presos no Rio de Janeiro 
viam prolongar-se a expectativa de um duro destino nos “se- 
gredos” em que se encontravam detidos.

A 11 de fevereiro de 1790, Barbacena enviaria, por 
mão de seu Ajudante-de-Ordens Francisco Antônio Rebelo, 
uma cópia dos autos da Devassa-MG diretamente ao Minis- 
tro Martinho de Melo e Castro, fazendo seguir uma segunda 
cópia a 20 do mesmo mês, pelo caminho da Bahia, que o 
Porta-Estandarte Francisco Xavier Machado deveria entre- 
gar ao Governador com pedido de que a pusesse em navio se- 
guro para o Reino.

O ofício que as acompanha formula severas críticas 
aos responsáveis pela Devassa-RJ.

Barbacena, não obstante, continua a ordenar novas in- 
vestigações e a reter nas prisões de Vila Rica vários dos réus 
que aí se encontravam desde antes do início do processo. A 
cópia da Devassa que deveria ser entregue em Portugal ao 
Ministro Martinho de Melo e Castro pelo Tenente-Coronel 
Francisco Antônio Rebelo era acompanhada de um breve re- 
sumo dos Autos respectivos, redigido pelo Escrivão José Cae- 
tano César Manitti, conforme documento original existente
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no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Os portadores 
das cópias das Devassas enviadas pelo Visconde de Barbacena 
foram recompensados por seus serviços. O Tenente-Coronel 
Rebelo subiu de posto, ganhando a patente de Coronel. 

 
coube-lhe preencher, no posto de Alferes da Sexta Compa- 
nhia do Regimento de Cavalaria Regular de Minas Gerais, a 
vaga resultante da prisão de Tiradentes.

O Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa também en- 
viara para Lisboa uma cópia da Devassa aberta na Cidade 
do Rio de Janeiro. E, sobretudo, tendo entregue ao Conde de 
Resende o governo (9-06-1790), iria dar seu testemunho pes- 
soal à Corte.

Em Portugal, recebendo todos esses documentos, o Mi- 
nistro Martinho de Melo e Castro tomava conhecimento am- 
plo dos fatos e do conflito de jurisdição resultante de duas 
devassas sobre o mesmo delito, e solucionou de vez a ques- 
tão despachando para o Brasil um tribunal de Alçada, desti- 
nado a avocar a si todo o procedimento judicial. Designou, 
como Chanceler, o Conselheiro Sebastião Xavier de Vas- 
concelos Coutinho, Chanceler nomeado para a Relação do 
Rio de Janeiro, e como Juízes-Adjuntos, os Desembargadores 
da Suplicação, Doutores Antônio Dinis da Cruz e Silva, Agra- 
vante, e Antônio Gomes Ribeiro, Agravista. Os três magistra- 
dos desembarcaram no Rio de Janeiro no dia 24 de dezembro 
de 1790. Completar-se-ia o seu número com ministros da Re- 
lação do Rio de Janeiro em 1791.

Em carta dirigida ao Visconde de Barbacena, datada de 
setembro de 1790, explicava o áspero Ministro da Marinha e 
Ultramar as razões de sua iniciativa:

“O Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Souza também re- 
meteu à Real Presença a outra Devassa que mandou tirar no 
Rio de Janeiro; e achando-se ali (no Rio de Janeiro), assim, 
as duas Devassas originais, como a maior parte dos Réus e 
entre eles os principais chefes da Conjuração, entendeu Sua 
Majestade que na Relação da mesma Capital deviam ser pro-
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cessados e sentenciados os ditos Réus, e com este fim nomeou 
os Ministros e expediu as ordens que manda comunicar a 
V. S. com a Carta-Régia que lhe vai dirigida, não sendo pre- 
ciso, á vista dela, dizer eu a V .S. que o seu comportamento 
não desmereceu à Sua Majestade e à sua Real Aprovação, 
atendidas as circunstâncias deste  inaudito  acontecimento

O primeiro ato do Conselheiro Vasconcelos Coutinho 
foi a proposta, para exercer as funções de escrivão da Alçada, 
do Desembargador dos Agravos da Relação do Rio de Ja- 
neiro, Francisco Luís Álvares da Rocha; e para substituir o 
Ouvidor Marcelino Pereira Cleto, despachado para a Bahia, 
seria convocado o novo Intendente do Ouro de Vila Rica, 
José Caetano César Manitti, na qualidade de escrivão au- 
xiliar.

O Desembargador José Pedro Machado Coelho Torres, 
atendendo às ordens do Conde de Resende, Vice-Rei do Estado 
do Brasil, que substituíra Luís de Vasconcelos desde 9 de
junho de 1790, entregou ao Chanceler da Alçada todos os 
autos em seu poder.

O processo, unificado, passou a denominar-se Autos 
Crimes, com o subtítulo: Juízo da Comissão contra os Réus 
da Conjuração de Minas Gerais:

O Conselheiro Vasconcelos Coutinho era portador de 
duas Cartas-Régias assinadas pela Rainha D. Maria I, data- 
das respectivamente de 17 de julho e de 15 de outubro de 
1790. A segunda deveria ser conservada em rigoroso sigilo 
até a leitura da sentença. Instruções especiais, nela contidas, 
regulavam a apuração da culpa dos réus eclesiásticos, que 
deveriam ser enviados para Portugal após o julgamento, com 
as sentenças conservadas em segredo, para decisão final de 
Sua Majestade.

No Chanceler da Comissão, Desembargador Vasconce- 
los Coutinho, concorriam segundo as expressões do ofício do 
Ministro Martinho de Melo e Castro ao Conde de Resende: 
“todas as circunstâncias de literatura, probidade, retidão e 
desinteresse que caracterizam um homem de bem”.
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O referido Ministro aconselha ao Vice-Rei a ouvi- 

-lo “com toda a segurança, nas ocasiões (freqüentíssimas em 
quem governa) em que precisar do seu voto e parecer, ou 
ainda do seu conselho.” Efetivamente o Chanceler logo se 
inteirou dos fatos e solicitou do Visconde de Barbacena a pri- 
são de mais alguns suspeitos que se encontravam em liber- 
dade em diversos locais da Capitania de Minas Gerais. Eram 
eles o Coronel José Aires Gomes, o Capitão Vicente Vieira da 
Mota, o Capitão José de Resende Costa e seu filho de igual 
nome, e o Pe. Manuel Rodrigues da Costa, que deixaram a 
Capitania nos últimos dias de maio de 1791, sob a responsa- 
bilidade do Intendente José Caetano César Manitti convoca- 
do para Escrivão auxiliar da Alçada — que os acompanhou 
durante todo o percurso, chegando ao Rio de Janeiro a 13 
do mês seguinte, sob escolta do Ten. Fernando de Vascon- 
celos Parada e Sousa.

Acelerou-se, daí por diante, o julgamento dos réus, al- 
guns dos quais foram ainda submetidos a longas e repetidas 
reinquirições.

Em 12 de setembro foi excluído do processo o Dr. José 
de Sá Bittencourt e Accioli, sendo posto em liberdade medi- 
ante alvará de soltura firmado pelo novo Vice-Rei. Havia sido 
preso na Bahia e remetido para o Rio à ordem da Alçada. 
No dia 24 do mesmo mês, o Visconde de Barbacena determi- 
nava, a pedido da Alçada, fosse escoltado para o Rio um 
falso denunciante, Francisco José Ribeiro, assim como os 
réus inconfidentes ainda livres, Faustino Soares de Araújo 
e João Dias da Mota. Faustino, tabelião em Mariana, ainda 
recebe uma deferência especial: foi autorizado a viajar de 
sege, dada sua impossibilidade de montar a cavalo.

A 26 de outubro, completa-se o número de membros da 
Alçada por proposta do Chanceler e aprovação desta pelo 
Vice-Rei. A 31 do mesmo mês, a Alçada nomeia advogado 
dos Réus o Dr. José de Oliveira Fagundes, do partido da Mi- 
sericórdia.
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A 2 de novembro é dada vista dos autos ao Advogado 

para as alegações de defesa. Seus embargos de defesa são 
apresentados no dia 23 seguinte.

Os principais acusados, incluindo-se entre eles o Alfe- 
res Joaquim José da Silva Xavier, transferiam-se por deter- 
minação do Chanceler, para os “segredos” da Cadeia da Re- 
lação e do Hospital da Venerável Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitência, no Largo da Carioca. Uns poucos 
para o Forte da Conceição.

No dia dezessete de abril de 1792 os onze conjurados 
que deveriam ser condenados à pena máxima foram reuni- 
dos no Oratório da Cadeia da Relação, a fim de ouvirem a 
leitura do Acórdão da Alçada- Constituíam esse grupo, o 
Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tenente-Coronel 
Francisco de Paula Freire de Andrada, o Coronel Inácio José 
de Alvarenga Peixoto, o Sargento-Mor Luís Vaz de Toledo 
Piza, o Capitão José de Resende Costa e seu filho, o Tenen-
te-Coronel Domingos de Abreu Vieira, que se fazia acompa- 
nhar de um escravo de nome Nicolau, os doutores Domingos 
Vidal de Barbosa Laje e José Álvares Maciel, o Coronel Fran- 
cisco Antônio de Oliveira Lopes e o cirurgião Salvador Car- 
valho do Amaral Gurgel.

Na lavratura do Acórdão, iniciada na manhã do dia 
18, consumiram os Juízes da Comissão cerca de 18 horas, pois 
a sentença só foi por eles assinada às 2 horas da manhã se- 
guinte. O Escrivão Des. Rocha intimou os 11 réus condenados 
à morte logo a seguir, abrindo-se vista dos Autos à defesa 
no amanhecer de 19 de abril.

Os embargos de defesa oferecidos às sentenças de morte 
pelo advogado José de Oliveira Fagundes foram rejeitados 
no dia 20. Os réus são intimados da rejeição. Tenta o advo- 
gado novos embargos, igualmente rejeitados. Numa ence- 
nação cruel, autua-se a Carta Régia de Clemência, datada de 
15-10-1790. Lido o acórdão de rejeição aos embargos aos 11 
réus de morte, o Des. Rocha faz uma pausa para dar início 
á leitura do acórdão de clemência, no qual se mantém uma 
única execução: a de Tiradentes.
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O Alferes Xavier, excluído da clemência da Rainha, 

subiu ao patíbulo ao meio-dia de 21 de abril de 1792, tendo 
o cortejo saído da Cadeia da Relação às 8 horas da manhã.

O processo teve prosseguimento com a intimação dos 
demais réus na Cadeia da Casa Forte do Castelo, três dias 
depois da morte de Tiradentes. O advogado Fagundes apre- 
sentou seus embargos, parcialmente aceitos com a alteração 
do local de degredo de alguns dos réus e a diminuição da 
duração da pena de outros. A 4 de maio, segundos embargos, 
“por via de restituição de presos”, são rejeitados in límine 
no dia 9, apesar da brilhante argumentação de Tomás An- 
tônio Gonzaga.

Encerrava-se, em caráter definitivo, o julgamento.

Daí por diante, dando execução à sentença de cada um, 
providenciou o Vice-Rei Conde de Resende o embarque dos 
condenados para os locais de degredo e procedeu-se ao levan- 
tamento da conta das custas, a serem pagas pelos bens con- 
fiscados aos réus, no total de 555$288.

Liquidaram-se, também, nessa mesma oportunidade, as 
despesas de “comedorias” e de roupas fornecidas aos presos 
durante sua permanência nas prisões.

4 — Observação sobre a Edição da Biblioteca Nacional

 
Mineira, pela Biblioteca Nacional, em cumprimento do pre- 
visto no Decreto 756/A, de 21 de abril de 1936, utilizaram-se, 
apenas, documentos pertencentes ao seu acervo e ao do Ar- 
quivo Nacional.

Esta última repartição, órgão do Ministério da Jus- 
tiça, possui o Códice n.º 5, encadernado em nove volumes, 
com a seguinte distribuição:

Vol. 1.º —  Devassa em Minas Gerais
Vol. 2.º — Devassa em Minas Gerais (apensos)
Vol. 3.º — Devassa em Minas Gerais (apensos)
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Vol. 4.º —  Devassa no Rio de Janeiro
Vol. 5.º — Devassa no Rio de Janeiro (apensos)
Vol. 6.º — Devassa no Rio de Janeiro (apensos)
Vol. 7.º — Seqüestros
Vol. 8.º —  Documentos diversos — Suplemento 
Vol. 9.º —  Documentos diversos — Suplemento.

Há ainda, no Arquivo Nacional, um volume datilogra- 
fado, com a cópia de informações referentes aos Inconfiden- 
tes degredados para Angola. Deste códice, contudo, nenhum 
documento foi aproveitado, o que não sucede na presente 
edição.

Do acervo da Biblioteca Nacional transcreveram-se 
todos os documentos constantes do volume intitulado Autos 
Crimes - 1791, que se encontra atualmente exposto no Museu 
da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto. Contém este có- 
dice, entre outras peças de alta relevância, o acórdão da Al- 
çada, a defesa dos réus, os embargos oferecidos e as certi- 
dões finais.

Outro códice volumoso da Seção de Manuscritos da Bi- 
blioteca Nacional compõe-se apenas de cópias das peças pro- 
cessuais extraídas dos volumes do Arquivo Nacional.

Cabe aqui um esclarecimento necessário a que já fi- 
zemos referência. Dos Autos de Devassa, tanto em Minas 
Gerais como no Rio de Janeiro, foram tiradas várias cópias, 
algumas das quais enviadas antecipadamente para Lisboa. 
O Visconde de Barbacena, antes de entregar os originais do 
processo, escritos pelo Desembargador José Caetano César 
Manitti, fez tirar duas cópias que mandou entregar ao Mi- 
nistro Martinho de Melo e Castro, a primeira, por intermédio 
de seu Ajudante-de-Ordens Tenente-Coronel Francisco An- 
tônio Rebelo e a segunda confiada ao Governador Capitão-Ge- 
neral da Bahia para remessa ao Reino, conduzida até a Bahia 
pelo Porta-Estandarte Francisco Xavier Machado. Incum- 
biu-se do trabalho de copiar uma das vias dos Autos o dili- 
gente Carlos José da Silva, Deputado e Escrivão da Junta 
da Real Fazenda da Capitania de Minas Gerais.
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Os sete volumes publicados pelo Ministério da Edu- 

cação e Saúde Pública foram transcritos paleograficamente; 
as introduções foram feitas na antiga ortografia, exceção feita 
das introduções dos tomos VI e VII, da autoria de Rodolfo 
Garcia, vasadas na grafia então reformada.

Em abril de 1931, aprovara-se o acordo firmado entre 
a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências 
de Lisboa visando à unificação ortográfica entre o Brasil e 
Portugal.

Houve, contudo, na época, forte resistência contra esse 
ato, principalmente da parte da maioria dos deputados que 
compunham a Assembléia Constituinte reunida no Rio de 
Janeiro em 1933. O artigo n.º 26 das Disposições Transitórias 
da Constituição votada a 16 de julho de 1934, determinava 
o seguinte: “Esta Constituição escripta na mesma ortographia 
da de 1891 e que fica adoptada no paiz, será promulgada 
pela Mesa da Assembléia, depois de assignada pelos Deputa- 
dos presentes, e entrará em vigor na data da sua publicação”.

Ficara, dessa forma, sem efeito, o acordo de 1931.

A introdução do Volume 1, dos Autos de Devassa da In- 
confidência Mineira, escrita por Rodolfo Garcia, diretor da 
Biblioteca Nacional, traz a data de 9 de novembro de 1936. 
O volume teria de sair, portanto, impresso na antiga orto- 
grafia.

Com o golpe de 10 de novembro de 1937 deu-se a im- 
plantação do Estado Novo e a outorga de uma Carta Cons- 
titucional que tornou sem efeito a Constituição votada em 
1934. Até o volume V, impresso antes desta nova decisão, con- 
servou-se a ortografia da Constituição de 1891. No começo 
de 1938, os prefácios já figuram reproduzidos na ortografia 
modificada posteriormente em 1943 e 1972.

A transcrição paleográfica coube ao Sr. Manuel Alves 
de Sousa. A extensão do trabalho torna justificáveis alguns 
senões ocorridos.

Todos os tomos foram precedidos por introdução es- 
crita por Rodolfo Garcia. A primeira traz a data de 9 de
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novembro de 1936. Esclarece o prefaciador que foram utili- 
zados na edição sete códices do Arquivo Nacional e dois da 
Biblioteca Nacional. Cumpre observar, desde já, que os do- 
cumentos daquela repartição sofreram uma pequena mu- 
dança em sua ordem, tendo sido a encadernação antiga subs- 
tituída durante a gestão do Dr. Pedro Moniz de Aragão. A 

 
 

Códice n.º 5. 

Previa o erudito Diretor da Biblioteca Nacional que os 
documentos publicados exigiriam de 8 a 10 volumes, o que 

Não está livre de numerosas falhas a leitura, o que 
 

e ao precário estado de conservação de outros.

Volume I — As peças documentais, contidas no Vo- 
lume I, se referem à Devassa aberta em Minas Gerais, de 
acordo com a Portaria assinada pelo Visconde de Barbacena 
a 12 de junho de 1789. A transcrição é feita dos próprios ori- 
ginais escritos pelo Bacharel José Caetano César Manitti, 
então Ouvidor e Corregedor da Comarca do Sabará (Rio das 
Velhas). Este magistrado, depois Intendente do Ouro da Co- 
marca de Vila Rica, fora nomeado em 1782 para exercer 

 
D. Maria I, que designara Tomás Antônio Gonzaga para o 
cargo de Ouvidor de Vila Rica.

Segundo observação de Rodolfo Garcia houve engano, 
da parte do Escrivão, ao lavrar o Auto do Corpo de Delito, 
que traz data anterior à da abertura da Devassa. Não há 

 
do processo-crime colonial, precedendo-o.

Considerando que a Portaria do Vice-Rei Luís de Vas- 
concelos e Sousa, ordenando a abertura da Devassa para o 
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1789, ou seja, um mês e cinco dias antes, verifica-se que as 
duas Devassas não foram reunidas obedecendo ao critério 
cronológico.

 
do a documentação dessa forma? O juiz sindicante José Pedro 
Machado Coelho Torres, depois de receber os originais envia- 
dos de Minas Gerais pelo Visconde de Barbacena, ou o Con- 
selheiro Sebastião Xavier de Vasconcelos Coutinho, em ja- 
neiro de 1791, ao iniciar a apreciação das peças processuais? 
Somos inclinados a opinar que coube à Comissão, denomina- 
da Alçada, colocar os documentos na ordem em que atual- 
mente se encontram, salvo algumas exceções que são facil- 
mente reconhecíveis pela consulta direta dos códices. Houve, 
de fato diversas transposições posteriores na colocação de vá- 
rias peças, além do inexplicável desaparecimento de outras, 
sendo o caso mais grave, o da ausência do único interroga- 
tório do poeta Cláudio Manoel da Costa, tomado em Vila 
Rica a 2 de julho de 1789, dois dias antes de sua trágica 
morte. Deve também ser lamentado o gesto do historiador 
Melo Morais (pai) retirando dos Autos o volume impresso de- 
nominado Recueil des Loyx Constitutives des Colonies An- 
gloises, Confédérées sous la Denomination D’États-Unis, que 
tinha estado em poder do Alferes Joaquim José da Silva 
Xavier, para doá-lo, sem qualquer justificação aceitável, à 
Biblioteca Pública da Cidade do Desterro (Florianópolis), 
onde se encontra até hoje.

Faz parte do Volume I a primeira denúncia escrita 
pelo Coronel Joaquim Silvério dos Reis, feita, segundo ano- 
tação de próprio punho do Governador de Minas Gerais, “na 
Cachoeira do Campo e entregue pessoalmente no dia deze- 
nove de abril”, embora esteja datada de 11 de abril, na Borda 
do Campo.

Volume II — Neste volume estão publicados os Autos 
de Perguntas cuja falta fora observada por Rodolfo Garcia 
ao prefaciar o tomo anterior. Na Introdução, o Diretor da Bi- 
blioteca Nacional publicou as cópias autênticas, integradas 
em seu acervo, solicitadas aos Estados Unidos, dos docu-



— 35 —
mentos sobre o encontro do estudante José Joaquim da Maia 
e Barbalho com o estadista norte-americano Thomas Jeffer- 
son, em 1786, na cidade francesa de Nîmes. A exemplo do 
anterior, contém este volume numerosos depoimentos, desta- 
cando-se os destinados a esclarecer fatos relacionados com a 

 

Volume III — Interrompe-se nele o processo aberto em 
Vila Rica, embora o Visconde de Barbacena não desse por 
concluída a sua tarefa, pois outros documentos referentes a 
diligências na Capitania de Minas Gerais seriam juntados 
posteriormente.

Na página 221 começa a transcrição das peças per- 
tencentes à devassa instaurada na Cidade do Rio de Janeiro. 
A Portaria do Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa, orde- 
nando a sua abertura, é de 7 de maio e se motiva na fuga de 
Tiradentes, ocorrida na véspera, e com esta a ordem de prisão 
então emitida. O Auto do Corpo de Delito, é do dia 11; e, 
ainda nesse dia, dá-se o início legal do processo, sob a di- 
reção do Desembargador José Pedro Machado Coelho Torres 
e do Escrivão Marcelino Pereira Cleto, no que concerne ao 

Em anexo, apresenta-se outra carta-denúncia de Joa- 
quim Silvério dos Reis, datada de 5 de maio de 1789, que não 
deve ser confundida, como já observamos, com a entregue 
no mês anterior, em Cachoeira do Campo, ao Visconde de 
Barbacena.

Segue-se outro documento da mesma natureza, redi- 
gido no dia 10 do referido mês pelo Ajudante João José 
Nunes Carneiro, indivíduo a quem o Alferes Joaquim José 
da Silva Xavier convidara para fazer parte dos conjurados.

As datas dos interrogatórios e dos depoimentos não 
obedecem apenas à ordem cronológica da respectiva au- 
tuação. Em diversas páginas juntam-se documentos de anos 
diferentes.
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No dia 18 de maio é interrogado, na Fortaleza da Ilha 

das Cobras, o delator Coronel Joaquim Silvério dos Reis que 
aí se, encontrava preso desde o dia 10. Sua prisão se prolon- 
garia por vários meses e ao ser posto em liberdade, em 29 
de janeiro de 1790, recebeu ordem do Vice-Rei Luís de Vas- 
concelos e Sousa de não deixar a Cidade do Rio de Janeiro. 
Passaria por maus momentos, conforme atestam algumas das 
cartas que escreveu, publicadas no último volume desta nova 
edição. Mesmo assim se consolaria, casando-se a 7 de feve- 

 
Luís Alves de Freitas Belo.

Como já foi referido, em ofício de 14 de junho de 
1789, o Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa, preocupado 
com certas medidas arbitrárias tomadas por seu sobrinho, o 
Visconde de Barbacena, ordenou aos dois magistrados da 
Devassa — RJ que se deslocassem para a Capitania de Minas 
Gerais, a fim de procederem à formação de culpa sem o 
que os presos remetidos à sua jurisdição não poderiam ser 
julgados. O Des. Torres, em Vila Rica, defrontou-se com 
outra Devassa, recém-aberta na Capitania, em franco con- 
flito de jurisdição e com a irregularidade de dois processos 
investigando o mesmo delito. O Desembargador José Pedro 
Machado Coelho Torres e o Ouvidor Marcelino Pereira Cleto 
chegaram a Vila Rica no dia 6 de julho de 1789. Somente 
a 23 de julho, o Visconde de Barbacena os autoriza a conti- 
nuar em Minas a Devassa RJ. Tentam, nos dias subseqüentes, 
comprovar a extensão de sua jurisdição a Minas por ato do 
Vice-Rei.

A 28 desse mês, conformando-se com o fato consuma- 
do da Devassa aberta em Minas Gerais, inqüirem a Basílio 
de Brito Malheiro do Lago, o segundo denunciante da Con- 
juração. Parece acordado que Barbacena lhes respeitaria a 
jurisdição estendida à sua Capitania, limitando-se as auto- 
ridades locais a concluir a inquirição de testemunhas já con- 
vocadas. Efetivamente a Devassa-MG é dada por conclusa 
em 20 de agosto, encerrando-se no dia 25 subseqüente. No 
entanto, Saldanha e Manitti voltam a inquirir testemunhas a
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2 e 4 de setembro. Isto leva os Desembargadores Torres e 
Cleto à presença do Visconde, a quem comunicam a intenção 
de voltar ao Rio de Janeiro, limitando-se a pedir fossem 
presos e remetidos para o Rio alguns réus inexplicavelmente 
soltos, como o Ten.-Cel. Francisco de Paula Freire de Andra- 
da e José Álvares Maciel. No dia 7 de setembro, chamados 
ao Palácio da Cachoeira, desistem de partir. Mas partem 
no dia 9. No dia 20 de setembro, o Visconde dá ordem de 
reabrir a Devassa-MG e manda que se façam 2 cópias, sendo 
uma destinada ao Reino. Enquanto isso, Torres e Cleto cor- 
rem a Capitania em serviço: por Congonhas do Campo (10 
de setembro), Arraial da Lagoa Dourada (12 de setembro), 
São João del-Rei (16 de setembro), Arraial de Matozinhos 
(17 de setembro), São José do Rio das Mortes (17 de se- 
tembro), São João del-Rei (22 de setembro), Fazenda do Re- 
gistro Velho — residência do P. Manuel Rodrigues da Costa 
(25 de setembro), Fazenda da Borda do Campo — do Coro- 
nel José Aires Gomes (26 de setembro), Fazenda da Manti- 
queira do mesmo Coronel (29 de setembro) e Matias Barbosa 
(3 de outubro). Daí partiram para o Rio de Janeiro direta- 
mente, onde chegaram em 12 de outubro.

Não puderam trazer os Autos da Devassa de Minas 
Gerais porque o Visconde de Barbacena, alegando diversos 
motivos, não os entregou. Estava ele mais interessado em 
juntar novos depoimentos e fazer copiar todas as peças 
processuais para remetê-las ao Ministro Martinho de Melo 
e Castro, em Lisboa, e assim grangear prestígio junto à 
Rainha D. Maria I.

Volume IV — Neste volume estão reunidos os interro- 
gatórios a que foi submetido o Alferes Joaquim José da Silva 
Xavier. Em que pese a anotação feita por Rodolfo Garcia, 
não consta a transcrição de nenhum auto de perguntas prove- 
niente de Minas Gerais. O que seria impossível, aliás, 
pois Tiradentes partira para o Rio cinco dias antes da pri- 
meira denúncia oral.

Estão relacionados os réus que se encontravam presos 
no Rio de Janeiro no dia 25 de janeiro de 1791.
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É curioso que na página 433 haja um largo recuo, 

com a inclusão de um documento — Autos de Confrontação — 
feito em Vila Rica em agosto e setembro de 1789, pelo De- 
sembargador Torres, do Tenente-Coronel Basílio de Brito 
Malheiro do Lago com duas testemunhas. O mesmo sucede, 
na página 441, em que se reproduz o auto de exame do 
bacamarte encontrado com o Alferes Joaquim José da Silva 
Xavier por ocasião de sua prisão, em maio de 1789.

O volume contém os interrogatórios dos principais 
réus da Conjuração de Minas organizados em apensos autô- 
nomos: o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Coronel 
Inácio José de Alvarenga Peixoto, o Pe. Carlos Correia de 
Toledo, o Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de An- 
drada, o Desembargador Tomás Antônio Gonzaga, o Cônego 
Luís Vieira da Silva, o Coronel Francisco Antônio de Oliveira 
Lopes, o Coronel Domingos de Abreu Vieira, o Sargento- 
Mor LuÍ S  Vaz de Toledo Piza, José Álvares Maciel, o Padre 
José da Silva e Oliveira Rolim, Padre José Lopes de Oliveira 
e Domingos Vidal de Barbosa Laje.

Volume V — Reproduzem-se as peças processuais da 
úlíima fase do julgamento dos conjurados, quando já dirigia 
os trabalhos de formação de culpa o Conselheiro Se- 
bastião Xavier de Vasconcelos Coutinho. Trata-se pratica- 
mente de uma terceira Devassa que unifica as 2 anteriores 
e procede a uma revisão e reverificação dos testemunhos.

Juntam-se dados gerais e alguns seqüestros, translada- 
dos dos autos de execução que corriam em separado pelas 
Ouvidorias de Minas. Alguns se acham no arquivo do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro e em outros locais 
atualmente, principalmente nos Cartórios das Ouvidorias 
entregues ao IPHAN.

Especial destaque merece o depoimento, em carta, de 
Joaquim Silvério dos Reis, narrando como se deu a prisão 
do Alferes Joaquim José da Silva Xavier.

Neste volume estão incluídos os interrogatórios a que 
foi submetido o Bacharel José de Sá Bittencourt e Accioli,
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irmão de Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá, o 
depois célebre Intendente Câmara, que acabou sendo solto 
depois de assinar um termo pelo qual se comprometia a 

 
por vários historiadores que a libertação resultou da “doação” 
feita por uma sua tia de apreciável quantidade de ouro aos 
cofres das autoridades régias.

Volume VI — Fazem parte do tomo os interro- 
gatórios a que foram submetidos os últimos réus pre- 
sos em Minas Gerais no ano de 1791, por ordem do Chanceler 
Coutinho, a saber — o Capitão Vicente Vieira da Mota 
(guarda-livros do ex-contratador João Rodrigues de Mace- 

 
nome; o Padre Manuel Rodrigues da Costa — um dos poucos 
que conseguiriam voltar ao Brasil; e o Coronel José Aires 
Gomes que, em documento localizado pelo historiador Hélio 
Viana, tentaria obter da Rainha, através de duas petições, 
a revogação da pena de degredo em Moçambique.

Volta-se, mais uma vez, ao ponto de partida, com a 
reprodução dos autos de perguntas feitas a Domingos Fer- 
nandes da Cruz — dono da casa onde fora preso, no Rio de 
Janeiro, o Tiradentes; ao Padre Inácio Nogueira de Lima que 
revelara o local do esconderijo do Alferes Xavier; e da 
viúva Inácia Gertrudes de Almeida, mãe da moça que tivera 

 
depoimentos esses tomados em 1789. Junta-se, ainda, um 
“papel ou denúncia” do Coronel Joaquim Silvério dos Reis, 
autuado por ordem do Conselheiro Vasconcelos Coutinho, 
com a data de 17 de junho de 1791.

Algumas testemunhas são mandadas vir da Capitania 
 

cluindo-se, entre elas, Joaquim Ferreira dos Santos, sacristão 
da Igreja de São José do Rio das Mortes (da qual era vigário 
o Pe. Carlos Correia de Toledo e Melo), também declarado 
livre de culpa, em termo por ele assinado com obrigações
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similares às que couberam ao Dr. Bittencourt. Esse do- 
cumento saiu copiado e publicado novamente na página 225 
do Volume VI.

Os seqüestros foram apenas trasladados em parte, con- 
forme declarações dos escrivães das Execuções Cíveis, tanto 
em São João del-Rei, como em Vila Rica; e o relativo aos 
bens do Pe. José da Silva e Oliveira Rolim, feito pelo Inten- 
dente Geral dos Diamantes com a assistência do escrivão 
Antônio Coelho Peres de França, copiado a 5 de julho de 
1789, antes de ter sido efetuada a prisão do sacerdote. Os 
autos propriamente, relativos aos bens do padre, teriam cur- 
so na Vila do Príncipe, por despacho do Ouvidor Joaquim 
Antônio Gonzaga, primo de Tomás Antônio Gonzaga e, 
segundo a opinião do Visconde de Barbacena manifestada 
em ofício dirigido ao Ministro Martinho de Melo e Castro, 
bastante suspeito de estar também comprometido na conju- 
ração. O traslado do seqüestro dos bens do poeta de Marí- 
lia de Dirceu esteve a cargo do escrivão da Ouvidoria de 
Vila Rica, Francisco Xavier da Fonseca, no dia 18 de 
agosto de 1789.

Na relação dos bens do Alferes Joaquim José da 
Silva Xavier, apreendidos em sua residência de Vila Rica, 
consta, na página 320, o seqüestro da escrava Maria, de nação 
Angola, com uma cria de 2 anos, de nome Jerônimo, fato 
que originaria uma ação judicial, “Justificação” da parte 
de Antônia Maria do Espírito Santo, mãe de Joaquina, filha 
natural de Tiradentes, publicada na íntegra no Volume 9.º 
desta edição.

Na página 330 menciona-se o seqüestro, entre os bens 
de Tiradentes, de um crédito no valor de 200$000 em que 
figura como devedor José Pereira de Almeida Beltrão. Alguns 
historiadores, sem qualquer fundamento, quiseram ver nele 
um nome suposto, sob o qual se ocultaria a pessoa do pró- 
prio Alferes, hipótese inteiramente absurda, pois existem nu- 
merosos documentos autógrafos deste Beltrão, provando a
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sua existência, vários anos depois de 1792 quando Tiraden- 
tes já não era mais vivo. O professor Waldemar de Almeida 
Barbosa localizou o assento de batismo, na Matriz do Pilar, 
de João de Almeida Beltrão, filho de José Pereira de Almei- 
da Beltrão, pondo fim, em nosso entender, a uma tradição 
oral não comprovada. Publicou, a esse respeito, um artigo 
na edição de 20 de novembro de 1961 de “O Estado de Minas”, 
intitulado:  

Os bens do Coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto, 
espalhados por diversos locais, deram bastante trabalho aos 
encarregados dos seqüestros e das avaliações. Depois de 
sua prisão, a esposa, D. Bárbara Eliodora Guilhermina da 
Silveira, lutou bravamente pelo direito que tinha à metade 
dos bens do casal. Graças ao auxílio de seu compadre, o 
ex-contratador João Rodrigues de Macedo, que se dava muito 
bem com o Intendente Manitti, continuou a explorar as pro- 
priedades que lhe foram adjudicadas, salvando-se e aos fi- 
lhos da miséria.

Em sua introdução ao Volume VI, informou Rodolfo 
Garcia que, ao examinar o Códice n.º 9 — suplemento n.º 2 
— do Arquivo Nacional, “a tempo se verificou ser cópia 
de documentos já impressos nos volumes precedentes”. 
Houve, de fato, algumas repetições na edição da Biblioteca 
Nacional. Entre elas a da Portaria do Vice-Rei Luís de 
Vasconcelos e Sousa, datada de 7 de maio de 1789, em que 
se ordena a abertura da Devassa no Rio de Janeiro. Figura 
o referido documento nas páginas 227 e 228, do termo n.º 3 
e nas de n.°s 355 e 356, do Volume VI. Contribuiu para isso, 
a nosso ver, a existência de várias cópias de documentos 
mandadas tirar, em diversas ocasiões, pelos encarregados 
das Devassas.

Esclarece o prefaciador que, dos dois códices então 
existentes na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional, 
o primeiro, catalogado com a indicação I — 1, 2, 3 — “é 
todo constituído de documentos em segunda via dos códices 
do Arquivo, tendo sido aproveitados alguns documentos, em-
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bora incluídos anteriormente, porque, sendo os próprios ori- 
ginais, se apresentam mais perfeitos do que as cópias do 
Arquivo que serviram para a publicação”.

Neste volume tem destaque especial parte da corres- 
pondência trocada entre o Visconde de Barbacena e o Vice- 
-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa, assim como com seu 
sucessor, o Conde de Resende. E também destes dois Vice- 
-Reis com o Ministro Martinho de Melo e Castro. No tomo 
VIII desta segunda edição reunimos grande número de car- 
tas e ofícios daquelas autoridades que não figuraram na publi- 
cação da Biblioteca Nacional.

Ocorre ainda no tomo VI uma denúncia assinada por 
um “Fiel Súdito”, datada de São João del-Rei, em 14 de 
outubro de 1789, contra o Ouvidor do Rio das Mortes, Luís 
Ferreira de Araújo Azevedo, grande amigo do poeta Alva- 
renga Peixoto, e outros.

Juntam-se vários papéis referentes ao Coronel Joaquim 
Silvério dos Reis, entre os quais um aditamento à denúncia 
escrita em Minas, em abril de 1789, e uma certidão em que 
se declara ter sido ele o primeiro delator da Conjuração. 
Destinava-se esta a preparar caminho para as recompensas 
que viria a obter pelo serviço prestado à Coroa de Portugal.

Erradamente figura, na página 333, um requerimento 
firmado por Joaquim Silvério dos Reis Monte Negro, Fidalgo 
Cavalheiro da Casa Real e Capitão da 5.ª Companhia do 2.º 
Batalhão de Fuzileiros da Corte, solicitando do Rei D. João 
VI a vênera da Ordem de N. S. da Conceição de Vila Viçosa. 
A petição, despachada em 1821, não se refere ao denuncian- 
te da Inconfidência, mas a seu filho do mesmo nome, oficial 
que viria a fazer carreira no exército brasileiro, atingindo 
o posto de Coronel. Era primo de Luís Alves de Lima, fu- 
turo Duque de Caxias, e tomaria parte sob as ordens deste, 
em 1842, no combate de Santa Luzia, onde se portou com 
bravura e foi ferido. O pai, de triste memória, falecera em 
1819, na cidade de São Luís, do Maranhão, conforme certi- 
dão de óbiio que vai publicada no volume 9.º desta edição.
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Retiramos dos Autos duas petições assinadas por João 

Evangelista Alvarenga, filho do poeta Inácio José de Alva- 
renga Peixoto, que não possuem a menor vinculação com a 
Inconfidência.

 
me VI as instruções para o Te-Deum celebrado na Igreja da 
Ordem Terceira de N. S. do Carmo, do Rio de Janeiro, em 
louvor do malogro da Conjuração, que logicamente só de- 
veriam ser transcritas depois da certidão da execução do 
Alferes Joaquim José da Silva Xavier.

Volume VII — O Códice original, embora pertencente 
à Biblioteca Nacional, está exposto no Museu da Inconfidên- 
cia em Ouro Preto.

A introdução deste volume, bem como a do antece- 
dente, apresenta-se transcrita obedecendo ao acordo ortográ- 
fico celebrado em 1931 entre a Academia Brasileira de Le- 
tras e a Academia das Ciências de Lisboa, conforme obser- 
vação já referida.

Rodolfo Garcia explica detalhadamente a marcha do 
processo dos Inconfidentes a partir da chegada, a 24 de de- 
zembro de 1790, dos três juízes portugueses nomeados pela 
Rainha D. Maria I, em Carta Régia de 17 de junho de 1790, 
à frente dos quais se encontrava o novo Chanceler da Rela- 
ção do Rio de Janeiro, Conselheiro Sebastião Xavier de Vas- 
concelos Coutinho.

A apuração da culpa dos réus eclesiásticos e o critério 
que presidiu o seu julgamento definitivo, conforme bem assi- 
nalou Ernesto Ennes em folheto publicado em 1950 sob o título 
de  
ticos, não estavam esclarecidos suficientemente antes desse 
ano, por não terem sido até então localizados os autos origi- 
nais. Ignorava-se a sentença a que teriam sido condenados 
os cinco padres envolvidos na Conjuração de Minas. Para 
melhor elucidação do caso, juntamos no local adequado o 
Acórdão em separado que os sentenciou. Estava publicado 
no Volume I do  refe-
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rente ao ano de 1952, em longo artigo da autoria do próprio 
Ernesto Ennes  

 Deve-se a Rodrigo 
Melo Franco de Andrade a iniciativa dessa transcrição que 
contribuiu para esclarecer em definitivo um dos pontos mais 
obscuros do processo movido contra os Inconfidentes.

Na sentença mencionava-se o destino que teriam, após 
o enforcamento, os restos mortais do Alferes Joaquim José 
da Silva Xavier. Proceder-se-ia, logo a seguir, ao esquarteja- 
mento do corpo. A cabeça deveria ser levada a Vila Rica e 
colocada num poste alto “no lugar mais público”, até que 
o tempo a consumisse. O corpo seria dividido em quatro 
quartos pregados em postes, pelo caminho de Minas, no 
sítio da Varginha e de Cebolas, onde o réu teve as suas infa- 
mes práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até 
que o tempo também os consuma”. Levanta-se uma indaga- 
ção — onde teriam sido expostos os dois quartos restantes? 
A leitura dos 1789 

 descobre o terceiro 
local: a Borda do Campo. Resta, agora, saber qual a loca- 
lização do derradeiro pedaço do corpo de Tiradentes. A 
cópia manuscrita do documento, existente no Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro não permite a leitura do trecho 
em questão. O historiador Joaquim Norberto de Sousa Silva 
cometeu, a nosso ver, uma falha irreparável não fazendo 
a transcrição integral da  
conjuração descoberta em Minas Gerais, que continha em 
seu bojo os “Últimos Momentos”. Permanece a dúvida até 
que se descubra algum documento esclarecedor, embora fi- 
gure em alguns livros uma localidade, Alto das Bandeiri- 
nhas, como depositária da parte restante do corpo do Alfe- 
res (V. Augusto de Lima Júnior — Pequena História da In- 

O local onde foi erguida a forca também não está bem 
esclarecido, pois a certidão lavrada pelo Desembargador 
Francisco Luís Álvares da Rocha faz referência apenas ao 
Campo de São Domingos, o que não é suficiente para se che-
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gar a uma conclusão. Já tivemos ocasião de tratar do assun- 
to em publicação editada pelo Museu Histórico Nacional — 
Anais — Volume XVI — O Tiradentes e a cidade do Rio de 
Janeiro: — “O local exato onde teria sido erguida a forca 
ainda constitue objeto de discussão. Miguel Lemos, em 
opúsculo especial sobre o assunto — Determinação do lugar 
em que foi supliciado o Tiradentes — publicado em abril de 
1892 para comemorar o primeiro centenário do triste episó- 
dio, tendo utilizado em sua pesquisa o arquivo da Ordem 
Terceira do Carmo, chegou à conclusão de que o patíbulo se 
levantara no local onde se ergue hoje o prédio da Escola Ti- 
radentes, à Rua Visconde do Rio Branco, esquina de Avenida 
Gomes Freire. As autoridades da época aceitaram a indica- 
ção; mandaram colocar no sítio uma placa comemorativa e, 
durante algum tempo, não se discutiu mais o caso. Coube 
a Vieira Fazenda, em artigos reunidos na série das ANTI- 

 
da opinião de Miguel Lemos e apontar uma segunda locali- 
zação: o trecho da atual Avenida Passos no qual existia o 
prédio do Ministério da Fazenda, terreno hoje pertencente ao 
Instituto Nacional de Previdência Social. Em que pese a auto- 
ridade do ilustre historiógrafo e a sua bem fundamentada 
argumentação, surgiu uma terceira indicação — a confluência 
da Avenida Passos com a Presidente Vargas (atuais), no 
largo outrora ocupado pela ermida de São Domingos e no 
qual, em plantas antigas, se assinala expressamente a deno- 
minação Campo de São Domingos, que foi a empregada pelo 
escrivão da sentença. Entre outros, adotou esta nova indi- 
cação Augusto de Lima Jr. que, em sua Pequena História da 

 faz publicar uma ilustração com o 
roteiro provável seguido pelo cortejo histórico, desde a saída 
da Cadeia Velha, no atual Palácio Tiradentes, prosseguindo 
pelas ruas (atuais) da Assembléia, Carioca, Praça Tiraden- 
tes e Avenida Passos, até atingir as proximidades da antiga 
igrejinha de São Domingos no ponto a que fizemos acima 
referência.

É preciso mencionar ainda a hipótese do local do 
antigo pelourinho, na Praça Tiradentes (atual), onde preci-
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samente se encontra a estátua eqüestre do Imperador D. Pe- 
dro I. No ano da execução, o pelourinho da cidade situava- 

 
removido para o Rocio no tempo do Príncipe Regente. A 
localização da estátua — inaugurada em 1862 — provocara 
críticas veementes quando de sua ereção. Chegaram a apeli- 
dá-la “Mentira de Bronze”. Em seu lugar, alegava-se, devia 
ter sido levantada a imagem de Tiradentes, pois segundo 
era voz corrente na ocasião, aí situara-se a forca onde sucum- 
bira o valoroso Alferes.

Rodolfo Garcia cautelosamente, ao abordar o assunto, 
preferiu não se pronunciar a favor de nenhuma dessas indi- 
cações, pondo o local da execução como matéria ainda sujei- 
ta a discussão, embora manifestasse discordância expressa em 
relação às conclusões apresentadas por Miguel Lemos em seu 
opúsculo.

O problema de fato consiste em saber se a denomina- 
ção Campo de São Domingos, no ano de 1792, era restrita 
àquele pequeno local determinado em certas plantas da ci- 
dade, ou se o “Campo” possuía área mais extensa, como sus- 
tentam os defensores da primeira tese. À cartografia histó- 
rica caberá, com certeza, a palavra definitiva sobre a questão.

O Governo Brasileiro, agindo com bastante acerto, re- 
solveu promover, em 1936, o recolhimento dos restos mortais 
dos conjurados que morreram no continente africano. Foi 
incumbido da execução dessa tarefa o historiador mineiro 
Augusto de Lima Jr. que, sobre a sua missão, deixou o se- 
guinte testemunho: “Tendo recebido o honroso encargo de 
providenciar sobre os fins do decreto acima (756/A — de 21 
de abril de 1936), o autor deste livro obteve do Sr. Comen- 
dador Albino de Sousa Cruz que tomasse junto do Governo 
de Portugal as primeiras providências necessárias ao bom 
êxito da missão, no que foi, ainda, ajudado pelo embaixador 
A. de Araújo Jorge. Graças à alta visão dos eminentes por- 
tugueses, Ministros Oliveira Salazar, Carneiro Pacheco e 
Vieira Machado, em seis meses pôde conduzir para o Brasil, 
a bordo do navio “Bagé”, as preciosas cinzas dos inconfiden-
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tes mortos no degredo”. Os despojos chegaram ao Rio de Ja- 
neiro no dia 24 de dezembro tendo estado presente ao desem- 
barque, no cais da Praça Maná, o Presidente Getúlio Vargas.

A defesa dos Inconfidentes, feita pelo advogado José 
de Oliveira Fagundes, custou a importância de 200$000, paga 
pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, conforme 
resolução de Mesa de 21 de abril de 1793. O documento, 
que vai publicado no volume IX da presente edição, foi lo- 
calizado no arquivo daquele Hospital pelo arquivista e his- 
toriógrafo Ubaldo Soares.

Do termo de entrega dos Autos das duas Devassas ao 
Conselheiro Vasconcelos Coutinho constam como apensos — 
na que veio de Minas Gerais — dois documentos cuja falta 
é assinalada na edição da Biblioteca Nacional, a saber, o 
de nº 4 —  

 
Leis Constitutivas dos Estados da América Inglesa, e tem 

. Como já esclarecemos, o livro 
foi doado pelo historiador Melo Morais (pai) à Biblioteca 
da cidade do Desterro (Florianópolis). Reproduzimos, no 
Vol. 2º, o fac-simile de sua folha de rosto.

O acórdão lavrado pelos Juízes da Alçada, a defesa 
produzida pelo Advogado José de Oliveira Fagundes, e os 
embargos que se seguiram, constituem documentos da mais 
alta importância. O arrazoado oferecido pelo Advogado, 
visando inocentar os réus da Conjuração de Minas, estende- 
se das páginas 67 a 139, do Volume VII. Tomás Antônio 
Gonzaga é, de todos os acusados, o que mereceu maior aten- 
ção do defensor dos Inconfidentes. Sua defesa inicia-se na 
página 87 e termina na 101. A o  que tudo indica o infortu- 
nado poeta deve ter contribuído diretamente nessa parte, 
reforçando a argumentação do causídico.

Os embargos opostos ao acórdão sentenciando os onze 
réus condenados à morte — o poeta de Marília de Dirceu não 
estava incluído entre estes — foram entregues pelo Advogado 
Fagundes e rejeitados no dia 20 de abril.   Novos embargos,
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“por via de restituição de presos”, com meia hora de prazo, 
no mesmo dia e ano, devolvidos no prazo fixado.

Com a apresentação pelo Chanceler Sebastião Xavier 
de Vasconcelos Coutinho da Carta Régia de 15 de outubro 
de 1790, modificaram-se as penas, exceto a de Tiradentes e 
as dos réus eclesiásticos, devendo estes últimos serem reme- 
tidos com a sentença para Lisboa, a fim de que a Rainha D. 
Maria I determinasse o que melhor lhe parecesse.

A intimação dos demais presos, recolhidos à Cadeia 
da Casa Forte do Castelo, deu-se no dia 24 de abril de 1792, 
ou seja, três dias depois do enforcamento do Alferes Joa- 
quim José da Silva Xavier.

Na manhã seguinte o Advogado recebeu os Autos para 
vista e embargos da defesa; mais uma vez, Tomás Antônio 
Gonzaga é o réu mais bem defendido. Reduziram-se algumas 
penas e alteraram-se os locais de degredo.

A 4 de maio, segundos embargos — “por via da resti- 
tuição de presos” — foram rejeitados, apesar da brilhante 
defesa do poeta desta vez feita de próprio punho, juntada aos 
Autos por seu advogado. Consta, em anexo, uma atestação 
passada dois dias depois por Francisco Gregório Pires Mon- 
teiro Bandeira, ex-Intendente do Ouro em Vila Rica, a reque- 
rimento do poeta, seu grande amigo.

Todos os embargos foram rejeitados no dia 9, encer- 
rando-se em caráter definitivo o julgamento.

Daí por diante o Vice-Rei, Conde de Resende, tomou 
a si o encargo de fazer transportar os condenados para os 
locais de degredo, tarefa em que se empenhou com excessi- 
vo zelo. Transcrevemos nesta edição o expediente oficial 
dando conta das providências tomadas nesse sentido, incluin- 
do os nomes dos navios que conduziram os condenados. De 
nada valeram os esforços do contratador João Rodrigues de 
Macedo, utilizando os préstimos do Intendente Manitti, a fim 
de retardar quanto possível a partida para Moçambique do 
Capitão Vicente Vieira da Mota, seu prestimoso guarda-livros. 
Este se queixaria amargamente, em carta dirigida ao ex-pa-
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trão, da pressa com que os juízes o fizeram embarcar para 
o degredo.

A publicação dos Autos de Devassa feita pela Biblio- 
teca Nacional incluiu várias reproduções fac-similadas de 
documentos originais, destacando-se entre eles a denúncia do 
Coronel Joaquim Silvério dos Reis, os embargos apresenta- 
dos por Tomás Antônio Gonzaga e as assinaturas de grande 
número de pessoas, inclusive a do Alferes Joaquim José da 
Silva Xavier, no encerramento dos vários interrogatórios a 
que foi submetido, as dos Vice-Reis Luís de Vasconcelos e 
Sousa e Conde de Resende, do Visconde de Barbacena, Go- 
vernador e Capitão-General da Capitania de Minas Gerais, 
dos Juízes das Devassas, dos componentes da Alçada e de 
quase todos os réus.

A coleção foi posta a venda ao preço de 5$000 cada 
tomo. Hoje só é possível encontrá-la, não sem alguma difi- 
culdade e por elevada quantia, nas livrarias especializadas 
ou comércio de livros usados.

5 — A Edição da Câmara dos Deputados

A sugestão do Ministro Gustavo Capanema, exposta 
por Rodolfo Garcia na introdução do último volume da edi- 
ção da Biblioteca Nacional, é agora, finalmente, transforma- 
da em realidade. Graças ao especial empenho dos Deputa- 
dos José Bonifácio Lafayette de Andrada e Geraldo Freire, 
representantes do Estado de Minas Gerais na Câmara Fede- 
ral, foi aprovado em Reunião da Mesa, de 5 de dezembro de 
1972, o plano de reedição que submetemos à apreciação 
daquela Casa.

Às peças processuais dos Autos de Devassa, juntamos 
aproximadamente três centenas de documentos, muitos dos 
quais se apresentam pela primeira vez em forma impressa. 
Vários deles são inteiramente desconhecidos mesmo dos es- 
pecialistas no estudo do episódio da Conjuração Mineira.

Procuramos organizar uma espécie de consolidação, 
compreendendo a quase totalidade dos papéis até hoje loca-
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lizados sobre o assunto, não só no Brasil como em Portugal, em cujos arquivos esta-
giamos no ano de 1968.

São apresentados, de início, alguns textos legais rela- 
tivos à publicação da obra e, também, algumas decisões go- 
vernamentais ligadas ao culto do protomártir de nossa eman- 
cipação política, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes.

Transcrevem-se, obedecendo a esse critério, os seguin- 
tes documentos:

Decreto n.º 756/A, de 21 de abril de 1936. Autoriza a 
 

e ordena que sejam tomadas providências no sentido de pro- 
mover-se a remoção para o Brasil dos restos mortais dos 

Resolução da Reunião de Mesa da Câmara dos Depu- 
tados de 4 de outubro de 1972 autorizando a reedição dos 
Autos de Devassa, como parte da contribuição daquela Casa 
às Comemorações do Sesquicentenário da Independência do 
Brasil;

 
do Lançamento da primeira pedra do monumento “levanta- 

 
1792” — 3 de abril de 1867 — Ouro Preto;

Decreto n.º 965, de 20 de dezembro de 1938: cria o 
 

providências;

Ata da cerimônia de deposição dos despojos dos Incon- 
 

Lei n.º 4.897, de 9 de dezembro de 1965: declara Joa- 
quim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Patrono Cívico da 
Nação Brasileira;

Decreto n.º 58.168, de 11 de abril de 1966: estabelece, 
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efígie de Joaquim José da Silva Xavier existente em frente ao 
Palácio Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro.

Os volumes editados pela Biblioteca Nacional, orde- 
nados agora por algarismos arábicos, sofreram as seguintes 
alterações:

Volume l.º — Os seqüestros indevidamente incluídos 
na edição de entremeio à Devassa - MG, por erro de enca- 
dernação dos códices, foram transferidos para o Volume 7 
nesta edição.

Volume 2.º — Juntada do auto de perguntas feitas, a 
2 de julho de 1789, ao Bacharel Cláudio Manuel da Costa.

Colocação, entre os apensos de n.ºs 25 e 27, da Devassa 
de Minas Gerais, do fac-símile da folha de rosto do livro 
Recueil des Loyx Constitutives des Colonies Angloises, Con- 

Volume 6.º — Retirada dos documentos transcritos nas 
páginas 333 a 341 e 141 a 424, por não terem relação com 
a Conjuração Mineira. Idem, dos que se encontram em 
duplicata, já tendo feito parte de volumes anteriores.

Volume 7.º — Juntada, após a publicação do Acórdão 
que sentenciou os Inconfidentes, da parte relativa à conde- 
nação dos réus eclesiásticos, conservada em sigilo para ser 
submetida à apreciação da Rainha D. Maria I e que nunca 
chegou a ser confirmada.

6 — Novos Volumes

Volume 8.º — Sem constituírem propriamente peças 
processuais, têm sido localizados nos últimos cinqüenta anos 
muitos documentos coetâneos dos acontecimentos da Con- 
juração Mineira de 1789 e com eles relacionados. Os prin- 
cipais arquivos da cidade do Rio de Janeiro: Arquivo Na- 
cional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Seção 
de Manuscritos da Biblioteca Nacional e, fora da Gua- 
nabara, o Arquivo Público Mineiro, de Belo Horizonte, bem
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como o Arquivo Histórico Ultramarino, de Lisboa, fornece- 
ram a maior parte dos documentos apresentados nesta reedi- 
ção dos Autos de Devassa.

A ordenação ideal seria a de caráter cronológico. In- 
felizmente, em muitos casos, a sistemática do relacionamento 
histórico exige a adoção de outros critérios, tais como o 
agrupamento de peças documentais relativas a um mesmo 
fato ou a um só personagem.

Dividimos os documentos em dois grandes grupos. Do 
primeiro fazem parte os que se referem a acontecimentos 
ocorridos antes da denúncia escrita, apresentada ao Viscon- 
de de Barbacena, Governador e Capitão-General da Capi- 
tania de Minas Gerais, pelo Coronel Joaquim Silvério dos 
Reis em abril de 1789.

Abre a primeira parte o decreto firmado pela Rainha 
D. Maria I, em vinte e sete de fevereiro de mil, setecentos e 
oitenta e dois, pelo qual são nomeados — o Bacharel José 
Caetano César Manitti, para exercer as funções de Ouvidor 
do Sabará (Comarca do Rio das Velhas), e o Doutor Tomás 
Antônio Gonzaga, para idêntico posto em Vila Rica. Viaja- 
ram juntos para o Brasil no navio Diana, que partiu de 
Lisboa no dia 4 de agosto daquele ano chegando ao Rio de 
Janeiro em 12 de outubro. A 12 de dezembro empossava-se 
em Vila Rica o poeta, sucedendo ao Dr. Manuel Joaquim 
Pedroso.

O Bacharel Manitti ficaria famoso pela sua interven- 
ção, na qualidade de Escrivão, na devassa aberta contra os 
Inconfidentes em Minas Gerais e, posteriormente, seria re- 
quisitado pelo Chanceler Sebastião Xavier de Vasconcelos 
Coutinho para colaborar nos trabalhos da Alçada, no Rio de 
Janeiro, em substituição ao Ouvidor Marcelino Pereira Cleto 
que fora nomeado Desembargador da Relação da Bahia — 
ocupando o lugar destinado anteriormente a Tomás Antônio 
Gonzaga. Logo após ser libertado pelo Governador da Capi- 
nia de Minas Gerais, deixou Vila Rica com a escolta que con- 
duzia para a capital brasileira os últimos réus da conjuração 
presos em 1791, na referida Capitania. Seu comandante era o
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Ten. Fernando de Vasconcelos Parada e Sousa. Enquanto 
Tomás Antônio Gonzaga penou nas prisões durante três anos 
e depois foi degredado para a Ilha de Moçambique, seu com- 
panheiro de nomeação e de viagem ganhou, pelos serviços 
relevantes prestados ao Governador Visconde de Barbacena, 
o lugar de Intendente do Ouro em Vila Rica, uma das me- 
lhores sinecuras da época. Documentos ora apresentados 
atestam o péssimo conceito de que gozava em Minas Gerais. 
Grande amigo do ex-contratador João Rodrigues de Macedo, 
visitava constantemente o seu colega Gonzaga, tendo jantado 
em sua casa de Vila Rica na véspera da prisão do poeta. 
Foi encarregado pelo Visconde de Barbacena de ajudar o 
Desembargador Pedro José Araújo de Saldanha no arrola- 
mento e seqüestro dos bens do autor de “Marília de Dirceu”. 
Regressaria a Portugal em 1797, acompanhando seu protetor, 
o Governador da Capitania de Minas Gerais, tendo na oca- 
sião dado uma “facada” de 1:000$000 (um conto de réis) no 
amigo João Rodrigues de Macedo que, graças à sua proteção, 
escapara de ser incluído entre os conjurados.

Em 1783, no Rio de Janeiro, recitava Domingos Vidal 
 

cada a Luís de Vasconcelos e Sousa, Vice-Rei do Estado do 
Brasil. Encontrava-se nesta cidade aguardando a partida 
para a França onde iria estudar medicina e conheceria o 
estudante carioca José Joaquim da Maia e Barbalho — perso- 
nagem da famosa entrevista, em 1787, com o estadista norte- 
-americano Thomas Jefferson.

Segue-se um documento importante: a denúncia feita 
pelo Intendente Geral da Polícia de Portugal — Diogo Inácio 
de Pina Manique — ao Ministro Martinho de Melo e Castro, 
revelando que no Rio de Janeiro e em Minas Gerais se fabri- 
cava apreciável quantidade de tecidos de algodão e de seda, 
com a utilização em alguns casos de ouro e prata, em pre- 
juízo dos interesses portugueses. Acrescentava o vigilante 
Intendente — “Deixo à ponderação de V. Excia. as tristes con- 
seqüências que se seguem destes estabelecimentos em uma 
colônia”.
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Não demorou o governo de Lisboa a tomar as provi- 

dências que o caso requeria. A 5 de janeiro do ano seguinte, 
era assinado por D. Maria I o famoso Alvará que ordenava 
a proibição de fábricas e manufaturas de tecidos no Brasil, 
excetuando-se apenas as fazendas grossas de algodão usadas 
para o “vestuário dos negros” ou para enfardar e empacotar 
fazendas. O documento é bem conhecido. A transcrição que 
dele fazemos foi obtida diretamente do original pertencente 
ao Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa.

A 11 de agosto de 1786 era nomeado Luís Antônio 
Furtado de Mendonça, Visconde de Barbacena, para subs- 
tituir Luís da Cunha Meneses, o detestado “Fanfarrão Miné- 
sio” das Cartas Chilenas, no posto de Governador e Capitão- 
-General da Capitania de Minas Gerais. A posse do novo ti- 
tular só ocorreria dois anos depois, a 11 de julho de 1788. 
Enquanto esperava a ocasião para se transportar para o Bra- 
sil, o Visconde de Barbacena solicitava, em outubro de 1787, 
que lhe fosse fornecida uma botica; e em janeiro do ano se- 
guinte sugeria ao Ministro Martinho de Melo e Castro que 

 
 

nerais. Convém lembrar que o Doutor José Álvares Maciel 
chegou ao Rio de Janeiro na mesma época que o Governa- 
dor de Minas e foi por ele, de fato, encarregado de proceder 
ao levantamento dos recursos naturais da Capitania. Resi- 
diu durante algum tempo no palácio de Cachoeira do Campo, 
onde habitava o Visconde. Ao instaurar-se a Devassa contra 

 
assim que uma Portaria da Junta da Real Fazenda, datada de 
15 de julho de 1789, ordenava que lhe fosse fornecido mate- 
rial destinado a trabalhos de pesquisa mineralógica. Somen- 
te em outubro do mesmo ano seria preso, juntamente com 
o cunhado, o Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de 
Andrada, Comandante do Regimento de Cavalaria Regular de 
Minas Gerais, de cuja 6.ª Companhia fazia parte, desde 1.º de 
dezembro de 1775, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier. 
Condenado à morte, teve Maciel a pena transformada em de- 
gredo para Angola, onde alguns anos mais tarde seria encar-
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regado da instalação de uma fábrica de ferro. Em ofício de 
19 de setembro de 1799, o Governador de Angola comunica- 
va a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sucessor no Ministério 
da Marinha e Ultramar de Martinho de Melo e Castro, fale- 

 
berto em Vila Rica nas fraldas do Seramenha, junto ao rio 
que ali passa, no Distrito da Frequesia de Antônio Dias, vitrío- 
lo de cobre, o qual corre dentre um banco de xisto e nos tem- 

 
no mesmo sítio achou uma argila micácia semelhante a mica 
e de cor verde, que exposta ao fogo perde em breve espaço 

 
abundância de arsênico, de ouro pimenta e de ferro, e na 

 
a Cachoeira do Campo até São João do Morro Vermelho, 
há um banco de pedras agregadas que tem uma braça de 
largo e outra de alto no qual descobriu grande riqueza de 
cobre puro”. Teria o Visconde de Barbacena tido conheci- 
mento destas descobertas quando José Álvares Maciel ainda 
residia em Minas Gerais.

A famosa entrevista, em território francês, de José Joa- 
quim da Maia e Barbalho, estudante de medicina brasileiro 
com o estadista Thomas Jefferson, futuro Presidente dos Es- 
tados Unidos, vai documentada com o acréscimo de uma 
carta localizada por Alexandre Miranda Delgado e publi- 

º I, — 
Juiz de Fora — 1966.

A presença de Tiradentes nesta série de documentos, 
é assinalada pelos requerimentos e informações dirigidas por 
ele a autoridades do Rio de Janeiro, no sentido de dar so- 
lução a alguns problemas da cidade, tais como o reforço no 
abastecimento de água e a construção de moinhos e de tra- 
piches. Infelizmente, envolvido pelas complicações burocrá- 
tico-administrativas da época, não conseguiu ver concreti- 
zados os melhoramentos que se propunha oferecer à capital 
brasileira.

Inconformado provavelmente com a demora no despa- 
cho de suas petições, endereçou ele a Lisboa, em 1787, um pe-
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dido de licença pelo tempo de um ano para ir a Portugal, ale- 
gando ter “algumas dependências de sua Casa nesta cidade 
nas quais está cada vez mais deteriorando-se-lhe os seus bens 
por causa da falta de sua assistência”. A autorização foi con- 
cedida. Não viajou, contudo, por motivo de doença. No ano 
seguinte endereçou novo requerimento, igualmente deferido. 
Ambos foram publicados pela primeira vez pelo autor destas 
linhas no livro TIRADENTES ATRAVÉS DA IMAGEM (Edi- 
ção de Ouro — Tecnoprint — Rio de Janeiro — 1969 — fac- 
símiles nas páginas 15 e 17). São reproduzidos novamente 
nesta edição dos Autos de Devassa. Os originais se encontra- 
ram no Arquivo Histórico Ultramarino — em Lisboa — 
Caixa n° 135 — Documentos avulsos de Minas Gerais.

Cabe aqui uma explicação sobre o aproveitamento dos 
documentos referentes aos Inconfidentes. Só são divulgados, 
nesta edição, aqueles que direta ou indiretamente tenham 
qualquer relação com a Conjuração. Existem, principalmen- 
te na coleção denominada “Casa dos Contos” — dis- 
tribuída entre o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional e o 
Arquivo Público Mineiro — centenas de autógrafos perten- 
centes a vários dos réus daquele movimento, sendo que do 
Alferes Joaquim José da Silva Xavier se podem relacionar 
facilmente mais de cem. Trata-se, contudo, em sua maioria, 
de recibos de soldos, atestações, procurações, vales, mapas 
de municiamento, uma ou outra carta de serviço, assinaturas 
em folhas militares etc. Não se justificaria evidentemente 
nem caberia nos limites desta edição, a publicação de todos 
esses papéis. Abrimos exceção apenas para aqueles que aci- 
ma mencionamos. É preciso não esquecer que Tiradentes 
passou largas temporadas no Rio de Janeiro, a serviço ou de 
licença, e alimentava a esperança de poder contar nesta ci- 
dade com homens que o apoiassem na campanha pela liber- 
tação do Brasil. Com essa finalidade, deixou Minas Gerais em 
março de 1789, para “sondar os ânimos” dos habitantes da 
capital brasileira.

O episódio da suspensão da Derrama vai documentado 
em suas várias fases. Transcreve-se a decisão datada, pelo 
Visconde de Barbacena do dia 14 de março de 1789, data esta
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até certo ponto inexplicável pois só no dia seguinte se apre- 
sentaria na residência de Cachoeira do Campo, onde residia 
o Governador de Minas, a figura sinistra do Coronel Joaquim 
Silvério dos Reis, para contar-lhe “cheio de susto e cautelas” 
tudo que sabia sobre o premeditado levante tramado em 
Vila Rica. A INSTRUÇÃO PARA O VISCONDE DE BAR- 
BACENA, da autoria do Ministro Martinho de Melo e Castro, 
conferia àquela autoridade o poder de decidir a questão 
do modo que julgasse mais conveniente, desde que não viesse 
a Coroa a sofrer prejuízo maior com a decisão adotada. As 
Câmaras Municipais tomaram conhecimento da decisão do 
Governador através dos ofícios que lhes foram encaminha- 
dos. A de Vila Rica, registrou-o a 17 de março. A de Ma- 
riana leva a data de 23 de março. Pronunciou-se também 
a respeito, a Junta da Real Fazenda sediada em Vila Rica, 
fazendo suas ponderações em documento com data de 2 de 
maio. A Câmara dessa localidade, não podendo ocultar a sa- 
tisfação do povo, respondeu alongando-se em várias consi- 
derações em carta enviada ao Visconde de Barbacena no 
dia cinco de agosto.

Em 25 de março de 1789 escrevera o Governador a seu 
tio, o Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa, dando-lhe as pri- 
meiras notícias referentes à Inconfidência, obtidas por in- 
termédio da denúncia oral feita pelo Coronel Joaquim Sil- 
vério dos Reis. Contava ele que, por proposta da Junta da Fa- 
zenda, tinha sido decidido lançar-se a Derrama, embora todos 
reconhecessem a impossibilidade em que se encontrava o povo 
de pagar os atrasados. Contrariando esse ponto de vista, ele, 
Visconde, tomara sob a sua inteira responsabilidade suspen- 
der a cobrança até que a Rainha resolvesse, depois de apreciar 
os seus argumentos. Dias depois recebeu, em Cachoeira do 
Campo, a visita do Desembargador Tomás Antônio Gonzaga 
que vinha vê-lo para congratular-se pela sábia decisão que 
tomara. O povo estava “na maior satisfação e até, se fosse pos- 
sível, lhe levantaria uma estátua”. O poeta não deixou de 
fazer as suas reflexões acrescentando que a providência tinha 
sido “muito útil, porque o caso estava muito mau”.
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A pedido do Ministro Martinho de Melo e Castro, o es- 

crivão Carlos José da Silva, da Junta da Real Fazenda, elabo- 
rou uma relação dos “Oficiais e oficiais inferiores até furriel 
do Regimento de Cavalaria paga de Minas Gerais” a fim de 
que o zeloso Ministro pudesse julgar melhor da fidelidade dos 
elementos do referido Regimento. Ao lado de vários nomes 
o Ministro escreveu algumas observações, de acordo com as 
informações que possuía. Ao atingir a 6.ª Companhia botou 
a palavra “suspeito” em dois dos oficiais dessa unidade. 
Apenas o Alferes Joaquim José da Silva Xavier ficou livre de 
qualquer nota desabonadora. 

A parte final do primeiro volume complementar n.º 8 
da série — é dedicada à transcrição de substancial número de 
cartas e ofícios trocados entre autoridades, todos eles tratan- 
do da apuração de fatos relacionados com a Conjuração Mi- 
neira. Os principais personagens desta vasta troca de infor- 
mações são: o Ministro Martinho de Melo e Castro; os Vice- 
-Reis do Estado do Brasil, Luís de Vasconcelos e Sousa e o 
Conde de Resende; o Visconde de Barbacena, Governador e 
Capitão-General da Capitania de Minas Gerais; os juízes das 
Devassas do Rio de Janeiro e de Minas; e finalmente, o Chan- 
celer Sebastião Xavier de Vasconcelos Coutinho, que dirigia 
a Comissão denominada Alçada.

No volume VI da edição da Biblioteca Nacional já se 
publicaram partes dessa correspondência. Completa-se, agora, 
com grande proveito para o estudo da Inconfidência, a série 
de cartas e ofícios, embora nos tenham escapado possivel- 
mente alguns documentos dessa natureza em arquivos não 
pesquisados.

Volume 9.º — Os documentos constantes deste volume 
enquadram-se, de modo geral, no período que se seguiu à aber- 
tura das Devassas, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Publicamos na íntegra os Autos de Justificação em que 
Antônia Maria do Espírito Santo, mãe de Joaquina (filha de 
Tiradentes), reivindica a posse da escrava Maria e de sua 
cria, Jerônimo, objetos de seqüestro em Vila Rica entre os 
bens de propriedade do Alferes Joaquim José da Silva Xavier.
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Reúnem-se os documentos relativos ao retorno dos mei- 

rinhos que conduziram a Minas os restos de Tiradentes, em 
animais alugados por Basílio dos Santos em Vila Rica, bem 
como os que se referem à indenização requerida pelo Padre 
Joaquim Pereira de Magalhães, proprietário da casa em que 
residira o Alferes Xavier, demolida de acordo com os termos do 
Acórdão lavrado pela Alçada. No terreno depois de salgado, 
ergueu-se, ainda de acordo com a sentença, um padrão de in- 
fâmia, só destruído em 1821 por determinação da Junta do 
Governo Provisional da Capitania de Minas Gerais.

Não podiam faltar os testemunhos das solenes festivi- 
dades com que as autoridades do Rio de Janeiro e de Vila 
Rica, por ordem do Conde de Resende e do Visconde de Barba- 
cena. comemoraram o malogro do levante.

De Tomás Antônio Gonzaga juntam-se duas cartas en- 
viadas a amigos residentes no Rio de Janeiro, escritas pouco 
tempo depois de sua saída desta cidade. Constam, também, 
os documentos relativos à cobrança da meação dos bens se- 
qüestrados, a que tinha direito, e por ele requerida de Mo- 
çambique no ano de 1796.

As últimas providências tomadas por alguns dos réus, 
antes de sua partida para o degredo, e as cartas enviadas para 
Minas, do Rio de Janeiro e de Moçambique, não podiam deixar 
de constar nesta publicação, pelo valor de que se revestem do 
ponto-de-vista documental. São notáveis, em virtude dos es- 
clarecimentos que trazem, as três cartas escritas por Vicente 
Vieira da Mota a João Rodrigues de Macedo. A primeira da- 
tada do Rio de Janeiro, e as restantes da Ilha de Moçambi- 
que logo após a sua chegada enquanto aguardava a viagem 
para o Rio de Sena, local que lhe fora destinado para degredo.

De Joaquim Silvério dos Reis, existe em vários arqui- 
vos abundância de material, principalmente documentos re- 
lacionados com a administração de seu contrato de Entradas, 
concernente ao triênio 1782/1784. Transcrevemos apenas os 
que direta ou indiretamente trazem esclarecimentos sobre o 

 
Destaca-se entre eles uma carta enviada do Rio de Janeiro,
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em 3 de julho de 1790, ao Tenente-Coronel Francisco Antônio 
Rebelo, um dos Ajudantes de Ordens do Visconde de Barba- 
cena, que se encontrava na ocasião em Lisboa, tendo sido o 
portador de uma das cópias dos Autos de Devassa, mandada 
tirar pelo referido Governador para ser entregue ao Ministro 

 
-contratador de Entradas, da situação perigosa em que se en- 
contrava, cercado de inimigos numa cidade onde era detesta- 
do e tramavam contra a sua vida. Outras cartas também pu- 
blicadas, da mesma época, confirmam as ameaças constantes 
de que era vítima o primeiro delator da Conjuração. Alguns 
anos mais tarde, participando em Campos, juntamente com o 
sogro — Coronel Luís Alves de Freitas Belo — da Adminis- 
tração dos Bens do Visconde de Asseca, seria qualificado de 
“pestífero” pelos habitantes daquele vila, em representação 
dirigida ao Príncipe Regente.

Reunimos num grupo destacado todos os documentos 
relativos aos cinco réus eclesiásticos, que seguiram para Lisboa 
a fim de aguardarem o pronunciamento final da Rainha sobre 
as penas a que haviam sido condenados. Tratam principal- 
mente de providências relacionadas com a sua libertação e 
a restituição dos bens que lhes haviam sido seqüestrados. O 
Padre José da Silva e Oliveira Rolim lutou bravamente pela 
sua liberdade e, por longos anos, rolou o processo relativo à 
restituição do seu patrimônio eclesiástico, fato que só seria 
solucionado definitivamente depois da proclamação da Inde- 
pendência.

Reservamos a parte final do volume 9.º para a publi- 
cação de uma série importantíssima de documentos escritos 
por vários autores aos quais se juntam alguns de autoria 
ignorada. Três deles já tiveram divulgação e são bem co- 
nhecidos dos historiadores. Poucos pesquisadores têm, entre- 
tanto, conhecimento dos demais.

A CONSPIRAÇÃO MINEIRA DA INCONFIDÊNCIA 
— carta proveniente de São João del-Rei, relatando a prisão 
dos Inconfidentes de Minas Gerais. Constitui o códice n.º  
146, da Biblioteca Municipal do Porto.   Contém vários erros
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de informação além de enganos de datas e nomes. Apesar 
disso traz diversas informações de valor. Publicado por 
Carlos de Passos na revista — O Instituto — Coimbra Edi- 
tora Ltda — 1942.

ÚLTIMOS MOMENTOS DOS INCONFIDENTES, pelo 
Frade que os assistiu de confissão. Atribuído a Frei Raimun- 
do Penaforte d’Anunciação, do Convento de Santo Antônio 
no Rio de Janeiro. Documento valioso pelo texto e pelas nu- 
merosas notas acrescentadas pelo próprio autor.

 
DE MINAS E DOS FATOS RELATIVOS A ELA. ACONTE- 
CIDOS NESTA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESDE O 
DIA 17 ATÉ 26 DE ABRIL DE 1792. De autoria provável 
do Guardião do Convento de Santo Antônio no Rio de Ja- 
neiro, Frei José de Jesus Maria do Desterro.

RELAÇÃO DA SUBLEVAÇÃO DE MINAS GERAIS. 
A DENOMINAÇÃO SUBLEVAÇÃO DA CAPITANIA DE 

 
dice CXVI da Biblioteca Pública de Évora. Procura minimi- 
zar a importância do premeditado levante da Capitania de 
Minas Gerais e formula graves acusações à integridade do 
Ouvidor José Caetano César Manitti que funcionou como 
Escrivão na Devassa de Vila Rica e mais tarde na Alçada, 
no Rio de Janeiro.

INFORMAÇÃO SOBRE O OUVIDOR JOSÉ CAETANO 
CÉSAR MANITTI. Autoria ignorada. Faz parte de um 
documento existente na Caixa n.º 92 (documentos avulsos 
de Minas Gerais — Arquivo Histórico Ultramarino — 
Lisboa).

 
 

TENTARAM ALGUNS MORADORES DA CAPITANIA DE 
 
 
 

cine do Brasil por Domingos Álvares Branco Moniz Barreto,
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Capitão de Infantaria do Regimento de Estremoz. Códice 
n.º 1123, da Biblioteca Municipal do Porto. Lisboa, 16 de 
novembro de 1793. Há cópia no Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro e na Seção de Manuscritos da Biblioteca 
Nacional. Torna-se necessário apurar se este Domingos Moniz 
Barreto ê o mesmo que teria atuação destacada no movi- 
mento da Independência do Brasil.

EXTRATO DE UMA CARTA, escrita do Rio de Janeiro, 
em 23 de abril de 1792, sobre a execução da sentença dos so- 
breditos réus de Minas Gerais. Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro — Códice l-4-3-4 — manuscritos diversos. Pouco es- 
clarece, confirmando apenas o que já se conhecia a respeito 
do assunto.

CARTA DE JOSÉ RESENDE COSTA, FILHO, AO 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, 
SOBRE A INCONFIDÊNCIA. Acompanhada de tradução e 
notas ao capítulo escrito por Robert Southey em sua History 
of Brazil, Rio de Janeiro, 16 de março de 1839. Arquivo do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É preciso não 
esquecer que José de Resende Costa (filho), preso em 1791 
juntamente com seu pai, Capitão José de Resende Costa, assi- 
nara uma carta-denúncia enviada ao Visconde de Barbacena 
em 30 de junho de 1789.

CARTA DO PADRE MANUEL RODRIGUES DA 
COSTA SOBRE A CONJURAÇÃO MINEIRA, por solicita- 
ção de José Resende Costa, filho, 30 de setembro de 1839. 
Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Faz 
considerações de ordem geral sobre a Inconfidência, sem 
trazer qualquer contribuirão inédita.

Não seria possível juntar a esta edição inúmeros do- 
cumentos que, embora relacionados com a Conjuração de 
1789, não apresentam especial interesse que justifique sua 

 
dados nas coleções da Casa dos Contos (Biblioteca Nacional, 
Arquivo Nacional e Arquivo Público Mineiro) onde sobram 
requerimentos sobre a execução de seqüestros nos bens dos



— 63 —
conjurados, cobranças de pequenas dívidas dos réus, arre- 
matação de bens arrolados, aboletamento de soldados do Rio 
de Janeiro em diversas vilas da Capitania de Minas Gerais, 
notas ligeiras sobre providências de ordem administrativa 
tomadas por diversas autoridades etc.

 
completo a parte referente às ilustrações, apresentando in- 
clusive algumas em cores. Reunidas por conveniência edi- 
torial, no volume 10 da coleção foram, em sua maioria, ob- 
tidas diretamente dos documentos, tanto aqui no Brasil como 
em Portugal.

7 — Seqüestros

Os autos originais, constituindo processos à parte, 
não foram publicados na edição da Biblioteca Nacio- 
nal. Os juízes das Devassas exigiram apenas a juntada de 

 
exata do patrimônio de cada um dos réus. Os chamados 
Autos de Seqüestras seguiram o rumo judicial adequado até 

 
Dessa forma ocorreu sua dispersão, pois correram em di- 
ferentes comarcas. Alguns desses documentos podem ser 
consultados nos seguintes locais:

 
Autos de Seqüestro dos bens do P.  Manuel Rodrigues da 
Costa, P.  Carlos Correia de Toledo e Melo, Coronel Fran- 
cisco Antônio de Oliveira Lopes, Capitão José de Resende 
Costa, Doutor Tomás Antônio Gonzaga, Capitão Vicente 
Vieira da Mota e Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire 
de Andrada, Luís Vieira da Silva e José Aires Gomes. Todos 
eles constituem processos independentes.

Arquivo Público Mineiro: Autos de Seqüestro do Dr. 
Domingos Vidal de Barbosa Laje.

A publicação dos Autos de Seqüestro poderá ser feita 
futuramente em edição especial que, segundo o nosso cál- 
culo, com a utilização apenas dos acima relacionados, dará
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mais de mil páginas de texto. A leitura dos manuscritos é 
extremamente difícil, não pelo estado de conservação que é 
bem razoável, mas sobretudo pela qualidade da letra dos es- 
crivães.

8 — Agradecimentos

Não poderíamos encerrar esta Introdução sem trazer 
a público os nomes daqueles que contribuíram, dentro de 
cada área, para que esta edição dos Autos de Devassa da In- 

Os nobres parlamentares de Minas Gerais, Senador 
Gustavo Capanema e Deputados José Bonifácio Lafayette de 
Andrada e Geraldo Freire, que acolheram com entusiasmo a 
nossa proposta e conseguiram da Mesa da Câmara dos De- 
putados sua inclusão dentro do plano de edições comemorati- 
vas do Sesquicentenário da Independência do Brasil;

O Dr. Tarquínio José Barboza de Oliveira, conselheiro 
abalizado em assuntos de natureza histórica e jurídica, re- 
visor e anotador nomeado pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais para colaborar com o Supervisor desta Edição.

O Professor Raul Lima, Diretor do Arquivo Nacional, 
o Professor Pedro Calmon, Presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro; o Dr. João Gomes Teixeira, Diretor 
do Arquivo Público Mineiro; o Dr. Dermeval José Pimenta, 
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Ge- 
rais; o Dr. Alberto Iria, Diretor do Arquivo Histórico Ultra- 
marino, de Lisboa; o Professor Darcy Damasceno, Chefe da 
Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional e seu assessor, 
Waldyr Cunha; o Professor Gerardo Brito Raposo da Câma- 
ra, Diretor do Museu Histórico Nacional. Todos, pela pres- 
teza com que atenderam às solicitações do supervisor desta 
edição.

O bibliógrafo Hélio Gravatá, da Universidade Fede- 
ral de Minas Gerais, e o Professor Waldemar de Almeida 
Barbosa, ex-Secretário do Instituto Histórico e Geográfico
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de Minas Gerais, e o Dr. Ivo Porto de Meneses, ex-diretor 
do Arquivo Público Mineiro também nomeado pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais para a Comissão de Revisões.

A equipe de trabalho composta pelos Assessores Deo- 
clécio Leite de Macedo, Professor de Paleografia do Arquivo 
Nacional, e Alexandre Miranda Delgado, Professor de Histó- 
ria do Brasil, que colaborou na pesquisa de documentação 
mineira e elaborou várias notas que vão assinaladas com 
as suas iniciais.

O Dr. Luciano Brandão Alves de Souza, digno Diretor- 
-Geral da Câmara dos Deputados, pela maneira eficiente com 
que organizou a equipe de funcionários para dedicar-se a 
este trabalho.

O Dr. Raphael Gigliotti, pela dedicação na tarefa de 
manter contato permanente entre o supervisor e a direção 
da Câmara dos Deputados em Brasília.

 O Professor Fábio Freixieiro, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, pelas sugestões de ordem estilística para 
o texto da presente Introdução.

O Técnico Legislativo da Câmara dos Deputados, D. 
Regina Esther Werneck, incansável no executivo encargo de 
atualização ortográfica.

D. Maria de Lourdes Sampaio Franck e D. Cecília 
Abrahão Carvalho, da Câmara dos Deputados, encarregadas 
do serviço de mecanografia.

Atendendo à sugestão que apresentamos ao Deputado 
José Bonifácio Lafayette de Andrada, esta edição, composta 
de 10 volumes de texto e documentação, enfeixando o último 
a parte iconográfico e os índices onomástico, toponímico 
e analítico, será publicada em três etapas, a saber:

1.º — Volumes 1º, 8.º e 9.º; 

2.º — Volumes 2º, 3.º e 4.º;

3.º — Volumes restantes.
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Todo o material destinado à impressão acha-se pra- 

ticamente reunido e organizado, a despeito da extensa ma- 
téria compreendida na obra com os acréscimos indicados.

Os trabalhos de impressão se devem à elevada com- 
preensão dos Governadores do Estado de Minas Gerais, Dr. 
Rondon Pacheco e Dr. Antônio Aureliano Chaves de Men- 
donça. Iniciados sob a gestão do primeiro, coube ao então 
Secretário do Governo, Dr. Abílio Machado Filho, sugerir 
a revisão final por historiógrafos no acompanhamento junto 
à Imprensa Oficial do Estado, designando-se para a deli- 
cada tarefa os Drs. Tarquínio J .  B .  de Oliveira e Ivo Porto 
de Meneses.

Na gestão do Dr. Antônio Aureliano Chaves de Men- 
donça, tendo por Secretário de Governo o Dr. Márcio Manoel 
Garcia Vilela, iniciou-se afinal a impressão diretamente 
orientada pelo Dr. Hélio Caetano da Fonseca, atual Diretor 
da Imprensa Oficial do Estado, num ato de cooperação obje- 
tiva que não poderia deixar de merecer referência especial.

Herculano Gomes Mathias

Sócio Efetivo do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro



 

(2) Depois da publicação desta obra apareceram numerosos trabalhos sobre 
 

 
 

iniciada em junho de 1789 precede a do Rio de Janeiro que se originou da 
Portaria de 7 de maio do referido ano, assinada pelo Vice-Rei Luís de 

A Inconfidência Mineira de 1789 é um dos fatos da 
História do Brasil. Tem sido estudada por eminentes histo- 
riadores, de Joaquim Norberto de Sousa Silva a Lúcio José 
dos Santos, em trabalhos notáveis de erudição e crítica.

Entretanto, a divulgação integral e sistemática dos 
documentos que lhe dizem respeito ainda está por fazer. Os 
que foram dados à publicidade andam dispersos em vários 
periódicos como o “Brasil Histórico”, por Mello Morais (pai), 
a Revista do Instituto Histórico Brasileiro, pelo Barão Homem 
de Mello, o Archivo do Districto Federal, por Mello Morais 
(filho), para citar apenas os principais ( 2 ) .

A consulta a esses excelentes repositórios não é porém, 
fácil ou acessível a todos, em razão de sua raridade, agra- 
vada pela escassez das indicações bibliográficas de que ainda 
se ressentem os assuntos históricos nacionais.

Além disso, à publicação atí feita — é preciso dizer — 
 

ficasse desinçada de erros e omissões, às vezes sensíveis, que 
tornam obrigatório o penoso recurso às fontes; não a presi- 
diu tão pouco o necessário método cronológico, indispensá- 
vel não somente à narração, como à interpretação do fato 
histórico (3).   O que houve, parece, foi a preocupação de

V — EXPLICAÇÃO — TRANSCRIÇÃO DO PREFÁCIO DA

1.ª EDIÇÃO
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processuais, com os documentos originais em que se incluem os acórdãos 
 

destacar as figuras principais do grande quadro, dar-lhes 
maior relevo em prejuízo das outras, que foram relegadas 
para planos inferiores.

Sem embargo das deficiências apontadas, não se pode 
deixar de reconhecer o bom préstimo de tais documentos 
para aqueles estudiosos que, por quaisquer circunstâncias, 
estiveram privados da consulta aos arquivos onde se encon- 
tram os originais. Por esse serviço bem mereceram os edi- 
tores o agradecimento de quantos até hoje tiveram de tratar 
em livros, conferências ou artigos de jornais desse magno 
tema, que é a malograda conjuração de Vila Rica.

Dos documentos das devassas instauradas para conhe- 
cer do levante projetado, acham-se no Arquivo Nacional 
sete códices, cuja matéria está assim distribuída:

I — Autos de Devassa da Inconfidência; 
I — l.º Apenso à Devassa;
III — 2 °  Apenso à Devassa;
IV — Devassa no Rio de Janeiro;
V — l.º Apenso à Devassa no Rio de Janeiro;
VI — 2.º Apenso à Devassa no Rio de Janeiro;
VII — Seqüestros.

N a  Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, encon- 
tram-se dois volumosos códices, que têm por título:

I — Autos crimes — 1791;

II — Autos da devassa ( 1 ) .

São todos esses papéis os próprios originais do proces- 
so da Inconfidência. Sua importância e interesse dispensam
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(1)  

(2) Francisco de Paula Freire de Andrada, e não Andrade como foi publicado, 
 
 
 
 

TJBO)

qualquer encarecimento, e sua publicação completa é uma 
necessidade que há muito se impõe, não só para poupá-los 
aos insultos do tempo, como principalmente para levá-los 
ao conhecimento dos brasileiros estudiosos da História Pátria. 
É, neste sentido, uma obra de cultura e de esclarecido patrio- 
tismo, essa que em boa hora entendeu de executar o ilus- 
trado Sr. Dr. Gustavo Capanema, Digníssimo Ministro da 
Educação e Saúde Pública, encarregando-a à Biblioteca Na- 
cional do Rio de Janeiro.

Conterá a coleção de oito a dez volumes, de cerca de 
quinhentas páginas cada um, com os “fac-similes” de alguns 
documentos e de assinaturas que forem necessários- Da cópia 

 
 

de uma centena de trabalhos do gênero (1).

O presente volume encerra toda a matéria do primeiro 
códice original da devassa, que se divide em três partes. 
Da primeira constam as denúncias: de Joaquim Silvério dos 
Reis, Coronel de Cavalaria dos Campos Gerais; de Basílio 
de Brito Malheiro do Lago, Tenente-Coronel do l.º Regi- 
mento de Paracatu; de Inácio Correia Pamplona, Mestre-de- 
-Campo Regente; de Francisco de Paula Freire de Andra- 
de (2) Coronel de São João del-Rei; e de Domingos de 
Abreu Vieira, Tenente-Coronel. Nela se encontram também 

 
ofícios do Visconde de Barbacena, com as ordens para ins- 
tauração e marcha do processo, e os termos de inquirição 
de setenta e oito testemunhas, entre as quais se contam 
alguns dos delatores.
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de Execução dos Seqüestros tiveram encaminhamento independentes e a maior 

 
leiro, no Rio de Janeiro (HGM)

A segunda parte é constituída pelos autos de seqües- 
tros feitos aos denunciados: terras de cultura, sesmarias, 
lavras minerais, escravos, instrumentos agrícolas e minera- 
ção, engenhos, utensílios de fabrico de açúcar e aguardente, 
carros, animais de tração, louças, prataria e toda espécie de 
objetos mesmo de uso pessoal dos acusados. A Salvador 
Carvalho do Amaral Gurgel foi apreendido seu estojo da 
arte de cirurgia, de que usava, e que reclamou nas vésperas 
de seu embarque para o degredo, alegando que lhe era ne- 
cessário “para socorro de sua sustentação, usar da mesma 
arte, visto que vai para uma terra estranha”. Entre esses 
autos se acham os de seqüestro das livrarias do Cônego da 
Sé de Mariana Luís Vieira da Silva, que constava de 270 
obras, com perto de 1.000 volumes; e de Inácio José de Alva- 
renga, 61 obras, em l04 volumes. O catálogo dos livros se- 
qüestrados ao Cônego Vieira da Silva foi publicado pelo 
Barão Homem de Mello na “Revista do Instituto Histórico, 
tomo LXIV, parte 1.ª, pág. 154/158”; mas há nesse catálogo, 
além de diversos títulos incompletos de obras, omissão de 
8 obras em 14 volumes, bem como a falta dos preços da 

 
“vinte quatro livros ingleses, vinte quatro volumes em oita- 
vo”, o barão reduziu de um o número desses livros.

Finalmente, a terceira parte da devassa é formada 
pelos “traslados dos seqüestros” que de mais acresceram, 
para servirem de adicionamento aos autos respectivos, que 
foram apensos à devassa (1).

 
que estão apensos à devassa os autos de perguntas feitas 
ao Tenente-Coronel Domingos de Abreu Vieira, ao Coronel 
Francisco Antônio de Oliveira Lopes, ao Sargento-Mor Luís
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Colonies Angloises confèdèrèes sous la dènomination D’ÉTATS-UNIS d’Amèri- 
 

Cidade do Desterro (Florianópolis), em Santa Catarina, pelo historiador 
 

do poeta por ter sido publicado pelo próprio Melo Morais e — também na 
 

Vaz de Toledo Piza, ao Bacharel Cláudio Manuel da Costa (1) 
e ao irlandês Nicolau Jorge, aos escravos Alexandre pardo, 
Francisco crioulo, e Joaquim nagô, os quais não ocorrem no 

 
O mesmo acontece com o auto de testemunhas familiares 
da casa do Desembargador Thomás Antônio Gonzaga e com 
os autos de confrontação das testemunhas João Dias da Motta, 
Joaquim José dos Passos, Padre José Lopes de Oliveira e 
Coronel José Ayres Gomes, e desse Coronel com o Padre 

 
estar junta aos Autos uma “carta ou informação do Sargen- 
to-Mor Antônio José Coelho com os seus respectivos documen- 
tos inclusos”. Tais papéis também não são encontrados no 
citado volume primeiro da devassa.

Na certidão que vem neste volume às ps. 301, o 
escrivão, relacionando os papéis apensos à devassa, inclui 
entre eles “um requerimento de Joaquim Silvério dos Reis, 
feito ao Desembargador, Ouvidor-Geral e Corregedor desta 
Comarca, Juiz da presente devassa, que compreende cinco 
artigos de acrescentamento à sua denúncia, que fez parte do 
corpo de delito dela; um auto de continuação de perguntas 
ao Padre José da Silva de Oliveira Rolim” etc.

Esses papéis não constam do primeiro volume da 
devassa. Existirão nos autos; ou estarão apensos a algu- 
ma das duas cópias que da devassa mandou tirar o Gover- 
nador-Geral das Minas, quando o Vice-Rei enviou àquela Ca- 
pitania o Desembargador Pedro José Machado Coelho Torres
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ao iniciar-se a publicação dos Autos de Devassa, uma visão de conjunto do 

a continuar ali a outra devassa que tinha sido iniciada no 
Rio de Janeiro? ( 1 )

Outros documentos enumerados na aludida certidão 
não se encontram do mesmo modo neste volume, como, por 
exemplo, os autos de acareação de testemunhas, uma certi- 
dão por onde consta o falecimento de Francisco José de Melo 
e o sumário de testemunhas a que se procedeu para averi- 
guação desse fato.

Documentos referentes aos padres inconfidentes, que 
deviam constar do processo, muitos deles não se encontram 
apensos aos autos: teriam sido avocados ao juízo eclesiásti- 
co, como se deduz do fato de não existirem nos mesmos 
autos os papéis que o escrivão menciona como apensos ( 2 ) .

Com a publicação dos volumes subseqüentes esses fatos 
serão melhor esclarecidos ( 3 ) .

Biblioteca Nacional, 9 de novembro de 1936.

Rodolfo de Garcia
Diretor



Coordenação  de  Publicações  do  Centro  de  Documentação   e  Informa- 
ção da Câmara dos Deputados.  Brasília, em agosto de 1974.

Esta nova edição (2.ª) dos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira 
fora planejada como parte dos festejos do Sesquicentenário da Independência 
do Brasil (1822-1972), por proposta do Senhor Deputado José Bonifácio, acolhi- 
da pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados para aquelas comemora- 
ções, Comissão integrada pelos Senhores Deputados Geraldo Freire (Presiden- 
te), José Bonifácio, Luiz Braga, Murilo Badaró, Dayl de Almeida, Brígido Ti- 
noco e J.G. de Araújo Jorge.

Os entendimentos iniciados em meados de 1972 entre a Câmara dos 
Deputados e o Prof. Herculano Gomes Mathias do Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro, consultado pela referida Comissão sobre a possibilidade de su- 
pervisionar Sua Senhoria a nova edição dos Autos de Devassa (uma vez que 
desde 1969 já havia organizado plano para reedição da obra), e a apreciação 
do assunto pela Mesa da Câmara então presidida pelo Senhor Deputado Pereira 
Lopes, necessariamente fizeram com que somente na reunião de 5 de dezembro 
daquele mesmo ano pudesse a Mesa aprovar parecer do Senhor Deputado Rey- 
naldo Sant’Anna, a quem, como 2.° Vice-Presidente da Câmara, coube relatar a 
matéria.

Em conseqüência, foi já no segundo semestre de 1973, que o Prof. Her- 
culano Mathias, auxiliado pelos Profs. Deoclécio Leite de Macedo (como Con- 
sultor Paleográfico) e Alexandre Miranda Delgado (na qualidade de Assessor de 
História) entregou à Coordenação de Publicações do Centro de Documentação e 
Informação da Câmara dos Deputados os originais da nova tiragem dos Autos 
de Devassa da Inconfidência Mineira.

O inevitável atraso nos trabalhos de editoração levaram a Mesa da 
Câmara a reformular a idéia de incluir a publicação dos Autos como parte das 
comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil, relacionando-a 
porém na série de atos vinculados ao Sesquicentenário da Instalação do Poder 
Legislativo no Brasil, comemorado em 1973, já agora na Presidência do Depu- 
tado Flávio Marcílio, eleito, como os demais membros da Mesa, para a direção 
da Câmara dos Deputados (biênio 1973/1974).

Por outro lado, tratando-se de iniciativa eleitoral tão estreitamente li- 
gada à própria História de Minas Gerais, entendeu esta Casa de propor ao Go- 
verno daquele Estado, na pessoa do Governador Rondon Pacheco, que o empre- 
endimento se efetivasse em colaboração, nos termos da correspondência oficial 
trocada entre o Presidente da Câmara e o Chefe do Executivo mineiro.

Concluídos satisfatoriamente os entendimentos com o Governo de Minas 
Gerais, acompanhados sempre de perto pelo Deputado José Bonifácio, iniciaram- 
-se na Imprensa Oficial do mesmo Estado os trabalhos de composição do texto e 
das notas relativas à obra cujos critérios de editoração vão explicados na In- 
trodução que o Prof. Herculano Mathias escreveu especialmente para esta tira- 
gem, como seu supervisor.

ESCLARECIMENTO





Considerando que a Conjuração Mineira de 1789 con- 
gregou, no mesmo ideal de autonomia política e de governo 
republicano, intelectuais, militares, sacerdotes, magistrados, 
agricultores, comerciantes e trabalhadores, brasileiros, por- 

 

Considerando que os cidadãos envolvidos na Conju- 
 
 

o alferes Xavier, o Tiradentes, justamente proclamado o pro- 

Considerando, ainda, que os despojos desses incon- 
 

Resolve:

 
 

Exteriores e da Marinha, a providenciar imediatamente, 
 

reito, sejam exumadas de suas sepulturas nas terras de de- 
 

dentes de 1789, cujos nomes constam da sentença de 20 de 

 
 
 

DECRETO 756-A, DE 21 DE ABRIL DE 1933
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guardas desses despojos, que receberão culto cívico nacional, 

 
presente decreto, serão efetuadas à conta das verbas 1-sub- 

 
 

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA MESA DIRETORA 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REALIZADA A 4 DE 

 
 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados para os Fes- 
 

putado Geraldo Freire, através do ofício datado de 4 de se- 
tembro do corrente ano, submete à mesa desta Casa do Con- 
gresso proposta do Professor Herculano Gomes Mathias, 
para reedição da obra  
Mineira, originalmente publicada pela Biblioteca Nacional, 

 
da referida Comissão Especial, aprovada em reunião reali- 
zada a 31 de agosto de 1972, como mais uma contribuição da 

 
nova edição da obra compreenderia sua atualização no to- 

 
bem 

como notas críticas, índice geral, e ainda a inclusão de mais 
 

época que, sem constituírem peças processuais estão relacio- 
nados com o episódio da Conjuração Mineira e fazem parte 
dos fundos existentes no Arquivo Histórico Ultramarino, em 
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vo  

 
  

 
 

-
te acha se esgotada, por completo, a edição de 1936/1938, consti- 

 
 

parece meritória a iniciativa de ser promovida a reedição 
 

AUTO DO LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO 
MONUMENTO LEVANTADO PELA GRATIDÃO NACIONAL 

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 
 
 
 
 

Preto, antiga Vila Rica, Capital da Província de Minas Ge- 
rais, no Paço da Câmara Municipal, e por convite da mes- 
ma, compareceram às onze horas da manhã o conselheiro 
Joaquim Saldanha Marinho, Presidente da Província, os 
cidadãos abaixo assinados, representantes da Província, che- 

 
nheiro chefe da Província, Henrique Gerber, autor do plano 
do monumento, e sendo aí também presente a comissão da 
ereção do dito monumento, composta do comendador José 

 
 

Amaral e capitão Raimundo Nonato da Silva Athayde, pelo 
Presidente da Câmara, que se achava reunida, foi apresen-
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tado aos circunstantes um cofre em que se encerrou o pre- 
sente auto, e com ele um exemplar da Constituição Política 
do Império, um dito da Lei de Orçamento Provincial do cor- 

 
de Minas — desta data, uma cópia da planta do monumento 

 
João Raymundo Duarte, um volume das poesias intituladas 

 
 
 
 
 

ouro, no valor de 20$000, uma dita de prata, do valor de 
2$000, as medalhas de ouro e de prata comemorativas da 

 
 

conselheiro Joaquim Saldanha Marinho, Presidente da Pro- 
víncia, recebendo-o das mãos do Presidente da Câmara, de- 
clarou que, tendo-se de colocar a pedra fundamental do 
monumento que a gratidão do povo ergue à memória dos 

 
dade na terra brasileira, ia o dito monumento erigir-se na 
praça principal desta Capital, no mesmo lugar em que, pelos 

 
ça do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Ti- 

 
morte no patíbulo — sendo que o cofre ia ser colocado na 

 O que 
feito, na presença da Câmara Municipal, comissão eretora, 

 

 
 
 
 



Cria o Museu da Inconfidência, na Cidade de Ouro Preto e 
dá outras providências.

 
 
 
 

as obras de arte ou de valor histórico que se constituem do- 

 
no edifício histórico doado à União para este efeito pelo De- 

 
para Ouro Preto por iniciativa do Governo Federal serão 

 
 
 

da organização técnica e administrativa do Museu da In- 

 

Getúlio Vargas 

Gustavo Capanema





ATA DA CERIMÔNIA DE DEPOSIÇÃO DOS 
DESPOJOS DOS INCONFIDENTES

 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecen- 
tos e quarenta e dois (1942), às quatorze horas (14), no Mu- 

 
 

ma o Senhor Dom Helvécio Gomes de Oliveira, Arcebispo 
de Mariana, foram, após sua trasladação da Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, depostas nos 

 
 

José Álvares Maciel, Francisco de Paula Freire de Andra- 
 

Oliveira Lopes, Luís Vaz de Toledo Pisa, Domingos de Abreu 
 

gel, José Aires Gomes, Antônio de Oliveira Lopes, Vicente 
Vieira da Mota, João da Costa Rodrigues e Vitoriano Gon- 

 
 
 

sente ata que, depois de lida em voz alta, vai por todos 

(aa) Helvécio Gomes de Oliveira — Arcebispo de 
  Mariana
Washington de Araújo Dias — Prefeito Muni- 
cipal
João Frazen de Lima, representante do Secre- 

 
Gerais
João Maciel Monteiro, 
Márcio Ribeiro — Juiz de Direito
Pe. A. Gabriel de Carvalho, 
Dias
Côn. Francisco Vieira Braga 
Côn. Raymundo Trindade





DECLARAÇÃO

Declara Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 

Patrono da Nação Brasileira.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 

 
 
 
 

presentes os seus servidores na sede de seus serviços, a excelsa 
memória desse Patrono, nela inaugurando, com festividades, 
no próximo dia 21 de abril, efeméride comemorativa de seu 

 

 
 

visa evidenciar que a sentença condenatória de Joaquim José 
da Silva Xavier não é labéu que lhe infame a memória, 
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H .  Castelo Branco 
Juracy Magalhães 
Paulo Bosísio 
Arthur da Costa e Silva 
Octávio Bulhões 
Newton Tornagui 
N e y  Braga 
Flávio Lacerda 
Eduardo Gomes 
Raymundo Brito 
Walter Peracchi Barcellos 
Mauro Thibau

Roberto de Oliveira Campos 
Oswaldo Cordeiro de Farias



Estabelece, como modelo para reprodução da figura de Ti- 
radentes, a e f í g i e  de Joaquim José da Silva Xavier existente 
em frente ao Palácio Tiradentes, na Cidade do Rio d e  Janeiro.

 

 
1965, declara Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 

 
1965, ajusta à imagem gravada pela tradição na memória do 

 
fronte à antiga sede da Câmara dos Deputados, na Cidade do 
Rio de Janeiro, decreta:

 
da efígie de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 

 
 

 

 

H .  Castelo Branco 

Mem de Sá





AUTOS DE DEVASSA
DA 

INCONFIDÊNCIA MINEIRA

A) CORPO DE DELITO

B) FORMAÇÃO DE CULPA – PARTE I

JUIZ: Dr. Des. Pedro José Araújo de Saldanha, Ouvidor 
Geral e Corregedor da Comarca de Vila Rica.

ESCRIVÃO: Bach. José Caetano César Manitti, Ouvidor
Geral e Corregedor da Comarca de Sabará.





 
 

 — Auto de devassa a que mandou proceder o Doutor 
 

Geral e Corregedor desta Comarca (1), por ordem do Ilus- 
tríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, 
Governador e Capitão-General desta Capitania, sobre a Se- 

Escrivão

O Bacharel José Caetano César Manitti, 
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca do 

 — Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 
 

junho do dito ano, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar 
 
 

dor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante nomeado fui 
vindo e sendo aí, por ele dito Ministro me foi participado

1 — ABERTURA
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(1) O Bacharel José Caetano César Manitti fora nomeado para exercer a ouvidoria 
 
 
 
 
 

Antônio Gonzaga tomou posse do cargo, em Vila Rica, a 12 de dezembro 

que em observância da Portaria do Ilustríssimo e Excelentís- 
simo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão- 
-General desta Capitania, datada de doze de junho do cor- 
rente ano, e auto de corpo de delito e mais papéis dele juntos, 
de que o mesmo faz menção, queria proceder a devassa para, 
pelo auto dela, se perguntarem testemunhas e se poder 
examinar e vir no perfeito conhecimento, não só dos infames 
réus que temerariamente se abalançaram a perpetrar o exe- 

 
temão e com premeditada maldade disseminado em alguma 

 
 

dispor os mesmos povos a uma horrorosa e geral sublevação, 
 
 
 

quer modo ou maneira, houverem prestado ou concorrido 
 
 

com todas as penas cíveis e criminais por Direito estabele- 
 

fazer este auto, que recebeu na parte que era de receber segun- 
do a forma da Lei, e o qual se assinou comigo, o Bacharel José 
Caetano César Manitti, Ouvidor e Corregedor da Comarca do 

(1) que o 

Saldanha — José Caetano César Manitti



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

junho do dito ano, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar 
 
 

regedor desta Comarca, onde eu, Escrivão ao diante nome- 
ado, fui vindo, e sendo aí, pelo dito Ministro me foram dadas 

 
ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de Barba- 
cena, Governador e Capitão General desta Capitania, de cuja 

 
 
 
 
 
 
 
 

cujas cartas manifestam e denunciam o plano de uma sub- 
levação que se pretendia concitar nesta Capitania, indicando-

2 — AUTO DE CORPO DE DELITO (1)
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2.2 — Portaria do Visconde de Barbacena ao D e s . 
Pedro José Araújo de Saldanha. Vila Rica, 12-06-1789.

Por ter chegado à minha notícia que algumas pessoas 
 

vel projeto de uma sublevação contra a Majestade e legítima 
Soberania da Rainha nossa Senhora, que Deus guarde, e da 
sua Real Coroa, conjurando-se entre si, podendo corromper 

 
de outros perversos e horrorosos meios, ordeno ao Desembar- 
gador Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca que, au- 

 
péis que lhe entrego, haja de proceder com toda a circuns- 
pecção e segredo possível à investigação e inquirição devassa 

 
de testemunhas, escrevendo nela o Doutor José Caetano César 

 
que na conformidade das ordens de Sua Majestade tenho 

 
mentos e autos judiciais concernentes ao exame deste impor- 

 
e zelo pelo Real serviço, de um e outro Ministro, o completo 
desempenho dele, procurando conhecer não somente os au-

 
 
 

a Devassa a que manda proceder o dito Ilustríssimo e Exce- 
lentíssimo Senhor General pela sua Portaria ao diante jun- 

 
constar, mandou ele referido Ministro formar este auto, em 
que assinou comigo o Bacharel José Caetano César Manitti, Es- 

Saldanha. — José Caetano César Manitti



— 91 —

(1) A abertura de uma devassa na Capitania de Minas, em termos jurídicos, 
estava anunciada pelo Visconde de Barbacena em carta de 2-06-1789, ao tio 
Vice-Rei, resposta às cartas deste recebidas na véspera e datadas respectiva- 

 
da abertura, no Rio, de uma devassa que o Vice-Rei incumbira aos De- 
sembargadores Torres (da Relação) e Cleto (Ouvidor do Rio de Janeiro) 

 
perda da jurisdição pelo Visconde em sua própria Capitania, cujo complô 
supunha mera derivação de uma sedição mais ampla com sede no Rio 

 
terminara em Minas não obedeceram às devidas cautelas jurídicas, que se 

 
 
 
 

(2) O Visconde de Barbacena fora nomeado para exercer o cargo de Governador 
 

contudo, a tomar posse em Vila Rica quase dois anos depois, no dia 11 

 
 
 
 

 

Meu Senhor: — Pela forçosa obrigação que tenho de 
ser leal vassalo à nossa Augusta Soberana, ainda apesar de 
se me tirar a vida, como logo se me protestou na ocasião em 
que fui convidado para a sublevação que se intenta, pronta-

 
nicioso sistema e progresso dela, e dando-me parte de tudo 
para eu ocorrer continuadamente com todo o auxílio e pro- 

Vila Rica, 12 de junho de 1789

(Rubrica do Visconde de Barbacena) (1) (2)
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do meu Regimento, encontrei no arraial da Laje o Sargento- 
 
 

dito, é verdade que eu me mostrei sentido e queixei-me ao 
sargento-mor: me tinha enganado, porque em nome da dita 
Senhora se me havia dado uma patente de coronel, chefe do 
meu Regimento, com o qual me tinha desvelado em o regular 

 
 
 
 

servido que isso acontecesse para se conhecer a falsidade que 

No mesmo dia viemos dormir à casa do Capitão José de 
 

o dito Sargento-Mor Luís Vaz, pensando que o meu ânimo 
estava disposto para seguir a nova conjuração pelos senti- 
mentos e queixas que me tinha ouvido, passou o dito sar- 
gento-mor a participar-me, debaixo de todo o segredo, o 
seguinte:

 
meiro cabeça da conjuração, havia acabado o lugar de ou- 

 
meses nessa vila, sem se recolher a seu lugar da Bahia, 
com o frívolo pretexto de um casamento, que tudo é idéia 

 
sublevação que se tinha disposto da forma seguinte:

Procurou o dito Gonzaga o partido e união do Coronel 
 
 

duzir a outros do Alferes (pago) Joaquim José da Silva 
 

guinte: que o dito Coronel Alvarenga havia mandar 200 ho- 
mens pés-rapados da Campanha, paragem onde mora o
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e que não haviam de vir juntos para não causar descon- 
 
 
 

podiam ir seguros porque o comandante da Tropa Paga, 
Tenente-Coronel Francisco de Paula, estava pela parte do 

 
-mor me disse que o dito Gonzaga e seus parciais estavam 
desgostosos pela frouxidão que encontravam no dito coman- 
dante e que, por essa causa, se não tinha concluído o dito le- 

E que a primeira cabeça que se havia de cortar era a 
 
 
 
 
 

Carlos José da Silva, e ao Ajudante-de-Ordens Antônio Xa- 
 

como o Intendente era amigo dele, dito Gonzaga, haviam 
 

Para este intento me convidaram e se me pediu man- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mesma, Carlos Correia, me fez certo quanto o dito sargento-
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que estando o dito pronto para seguir para Portugal, para o 
 

Gonzaga lhe embaraçara a jornada fazendo-lhe certo que com 
 

 
leis fabricadas pelo dito Gonzaga e que tudo lhe agradava 

 
 
 
 
 
 

lhe respondeu o dito Gonzaga que era a primeira cabeça que 
se havia cortar porque o bem comum prevalece ao particular 
e que os povos que estivessem neutros, logo que vissem o seu 

 
ção, trabalhava fortemente o dito Alferes Pago Joaquim José, 

 
 

Rio de Janeiro a dispor alguns sujeitos, pois o seu intento 
 

Meu senhor, eu encontrei o dito Alferes, em dias de 
 
 

consta-me, por alguns da parcialidade, que o dito Alferes se 
acha trabalhando este particular e que a demora desta con- 

 

Ponho todos estes tão importantes particulares na pre- 
 

não porque o meu instinto nem vontade sejam de ver a ruina 
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(1) Nota à margem superior por letra do Visconde de Barbacena): Escrita na 

(2) A preocupação de Joaquim Silvério parece ser a de assegurar-se as vantagens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta-denúncia de Basílio de Brito Malheiro do Lago, 
Vila Rica 15-04-1789.

 

 
 

Meu senhor, mais algumas coisas tenho colhido e vou 
 
 
 

Joaquim Silvério dos Reis, Coronel de Cavalaria dos 

 
prio punho do Coronel Joaquim Silvério dos Reis por outras 

 

José Caetano César Manitti
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nos Autos como tendo assistido, na ópera do Rio de Janeiro, a uma assuada 
de descontentamento contra Tiradentes, por seus projetos de abastecimento de 

 
 
 

velho) nasceu em Portugal em 1749, vindo para Minas em 1770 aproxima- 
 
 
 
 

algumas pessoas suscitavam nesta Capitania rebelião contra 
 
 
 
 
 

rando primeiro que não quero que sirva de culpa a qualquer 
 
 
 
 
 
 

chegou a ela, vindo do Serro Frio, onde também é morador, 
Manoel Antônio de Morais, e veio a ser hóspede do Sargento- 

 
estava nesta Vila, ia eu algumas vezes falar com ele à casa 

 
 

vezes, conversando com o Rocha e o Morais, o Alferes do 
Regimento Pago, José Joaquim (2), por alcunha o Tiradentes, 

 
 
 

çava no dito Alferes grande descontentamento, e algumas 
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(1)  
 

Não obstante, ainda continuou a ser conhecida como América Inglesa nos 

(2)  
 

onde advogava, tinha fazenda e servia de cobrador de um dos contratos da 
 
 

 
depois me disse o Morais, à porta do tal Rocha indo eu 

 
 
 

tudo o que é traição, seja contra quem for, quanto mais em 
matéria tão circunstancial, repreendi o Morais, e lhe disse 
que semelhantes palavras ninguém as proferia, que eu as 

 
 
 

desde que vim para a América, nos nacionais dela, interno 
 

os seus legítimos Soberanos, mas antes patenteiam uma in- 
 
 
 

pessoas mal intencionadas e que desejam dar princípio a 
 
 
 
 

dito doutor, por ter alguma amizade com ele, que nunca 
era bom queixar-se ninguém do governador, principalmente 
nestas conquistas onde o Rei lhes dava amplos poderes, me 
respondeu com bastante paixão que este havia de ser o go- 

 
 

tendia porque ele o dizia, lhe respondi genericamente que um
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(1) Esta declaração e as que se seguem ajudam a desfazer a falsa opinião de 
que a conjuração era do conhecimento apenas de uma pequena elite de poetas 

(2) José Joaquim de Oliveira foi inquirido a 25-0G-1789 em Vila Rica, como 

(3) Crispiniano da Luz Soares (inquirido, preso na cadeia de Vila Rica, em 

(4)  

governador das Capitanias do Brasil nada tinha que temer, 
 

e que se uma pessoa sem alguma instrução dissesse isso, me 
não admirava, mas a ele, que lhe estranhava muito dizer se- 

 
 
 

 por muitas mãos, do que com facilidade me desenganei 
 

desta terra, como são os negros e mulatos, que estava para 
 

noite, seriam dez horas, pela porta da sala da Estalagem das 
Cabeças onde assisto, logo assim que entrei, estando a sala 

 
estalagem, o qual tinha vindo do Rio das Mortes para sen- 
íar praça de soldado de cavalo e se chama José Joaquim de 

 
 
 

dizia materialmente, por o fazer sem cautela alguma, mas 
 
 

fui entrando para o meu quarto e nunca mais lhe perguntei 
 

mesma Estalagem, andando a passear na varanda, dela, a um 
mulato do Serro Frio chamado Crispiano (3) que estava con- 
versando com outro mulato por nome Raimundo Correia 
(4) que é major do Regimento dos Pardos do Tejuco e lhe
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gumas vezes ao falar nos meus particulares, disfarçada- 
mente dizia ao Ajudante de Ordens, o Tenente-Coronel Fran- 
cisco Antônio Rebelo (1), que as Minas não estavam boas, que 

 
 

Ajudante muito bem me percebia, mas disfarçava dizendo- 
 
 
 

po o congresso: porque ouvi dizer, mais de uma vez, ao 
 

 

Obteve o cargo de sargento-mor das ordenanças de Vila Rica, logo abaixo 
 

ingressou no Regimento de Cavalaria Regular, reorganizado por Dom Antônio 

 

 
16-10-1787 e voltou a Minas na companhia do Visconde de Barbacena, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) José Pereira Marques, comerciante, tenente-coronel de auxiliares, é o favo- 
recido por Fanfarrão Minésio (Cartas Chilenas) com a arrematação da co- 

 
 
 

por Tiradentes, a quem ofereceu um cavalo na histórica jornada de março 
de 1789 para o Rio de Janeiro, achando-se então em Igreja Nova (atual 
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mente relacionado por força de seu cargo, é franco disseminador dos ideais 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

morrendo pouco tempo depois (1806-1807), supostamente em Angra dos 
 
 

 
e também, outra vez, me disse o Capitão Vicente Vieira da 
Mota (1) que via as Minas em muita desordem, e que todos os 
nacionais delas se queriam ver livres, e que ele era amigo do 
Cônego Luís Vieira (2), mas que lhe ouvia falar umas tais 

 
 

mais, esperei o mesmo Ajudante Francisco Antônio quando 
vinha da Cachoeira a esta Vila e, na mesma Estalagem das 
Cabeças, falei com ele dizendo-lhe que era preciso Sua 

 
 
 

que dito Ajudante me divertia a conversa, talvez por saber 
o mesmo que eu lhe queria dizer, instei dizendo-lhe que eu 
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o prendera, por precatória do Intendente dos Diamantes, por ter sido con- 
denado a degredo para Angola como contrabandista e por crime de morte 
no Tejuco, sentença que Fanfarrão Minésio não só tornou sem efeito, mas 

 
 

de lhe falar, falou comigo Francisco Antônio Rebelo e me 
 

de eu lhe falar nos meus particulares, que lhe declarasse tudo 
 
 
 
 

teciam a revolta, se eu sabia onde se ajuntavam a conversar 
 

cionais desta terra a desejavam, e que também se lhes uni- 
 
 
 
 
 

se eu, por casa deles, não lhes tinha pescado alguma coisa, 
 

que vim a Vila Rica inda não tinha ido à casa dele, porque 
 
 
 
 

que depois passasse à Cidade de Mariana como a negócio 
 
 
 
 
 

pondeu que nas Minas não havia gente, que os Americanos 
 

mens capazes para a campanha, e que nas Minas não havia
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o exemplo de Joaquim Silvério dos Reis que tinha no poeta o seu advogado, 

 
 

 
 
 

Cônego Luís Vieira, este não encobre a paixão que tem de 
 

um homem animoso e que, se houvesse muitos como ele, que 
 
 

e que El-Rei de Portugal nada gastou nesta conquista, que 
 

sua custa sem El-Rei contribuir com dinheiro algum para 
 
 

ultimamente concluiu que esta terra não pode estar muito 
tempo sujeita a El-Rei de Portugal, porque os nacionais dela 

 
 
 

 
alcançado, pela obrigação que tenho de vassalo, e o sou muito 

 
sou apaixonado pelo meu Príncipe, pelos meus Generais e por 

 
possa ter em utilidade do Estado, mais do que a minha Sobe- 

 
leal que podem desejar nestas conquistas, das quais me desejo 
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(1)  
 
 

(1789), servindo como juiz-de-fora nos Açores (1790-3) e outros postos da 
 

do Ouro no Rio de Janeiro, Ministro da Relação da Bahia, chegando a Pre- 
 
 
 
 
 

(TJBO)

(2)  
sentido, dirigiu o Visconde de Barbacena ao Governador de São Paulo, 
Bernardo José de Lorena, futuro Conde de Sarzedas e sucessor do Visconde 
no governo da Capitania de Minas Gerais, de que tomou posse a 9 de 

Lembro-me mais: Que um moço (1) do Rio das Mortes, 
digo das Congonhas do Campo, que andou em Coimbra e diz 

 
 

do Campo Manuel José de tal, a este moço ouvi dizer que um 
moço chamado Claro de tal, ou fulano Claro (2), o qual é 

 
Rio das Mortes, e mora em Taubaté na Capitania de São 

 
 
 
 
 

e o outro das Congonhas viu o Tiradentes, e eu tam-
bém vi e julgo que viu a maior parte da gente de Vila Rica, com 
uma lista de todas as almas que tem esta Capitania, que o 

 
era perto de quatrocentas mil pessoas divididas pelas suas 
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de setembro buscar a família que vinha do Rio, esperando-a no Registro 

 

 
 

-

 
 
 

levante? Se fosse em Portugal, Deus nos livre que tal se 
 
 

Também, logo assim que cheguei a Vila Rica, havia 
 
 
 

Fiscal dos Diamantes Luís Beltrão (2) trouxe consigo de 
 
 
 

Andava por aqui falando em que o Brasil podia fazer como a 
 mesmo inglês) perguntara a 

 
 
 
 

 
 

uma vez, não estou certo a que respeito se falava em Vossa 
 

 



— 105 —
 
 
 
 
 
 
 
 

não tivesse por onde lhes pegar, que os prendesse por incon- 

Também me parece que algumas pessoas, que devem 
 

um grande estabelecimento, de boa vontade entrarão em al- 
gum partido mau só por se verem desoneradas de pagarem a 

Também ouvi que, na Cidade de Mariana, se tinham 
 
 
 

 
 
 
 

Vila Rica, 15 de abril de 1789,

Basílio de Brito Malheiro do Lago
Tenente-Coronel do Primeiro Regimento Auxiliar de
Paracatu

( P S . )  Outras coisas também ouvi, ainda que ditas 
 
 

era mais agudo do que muitos pensavam, e que era um
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(1) Em 1804, passara a residir Basílio de Brito Malheiro do Lago em Vila Rica, 
 
 
 

entanto, Luís da Cunha Meneses o mandara para a Casa do Contrato, munindo-o 
depois de salvo conduto para livre trânsito na Capitania, em completo des- 

 

 
 

E a Luís Vieira também lhe ouvi o mesmo pelas mesmas 

Basílio d e  Brito Malheiro do Lago

 
feita pelo próprio punho do Tenente-Coronel Basílio de Brito 
Malheiro do Lago, por outras que lhe tenho visto fazer na 

José Caetano César Manitti

Carta de Inácio Correia Pamplona a Carlos José da 
Silva, encaminhando carta-denúncia ao Visconde de 
Barbacena. Fazenda Mendanha (Lagoa Dourada, 
MG — aprox. 20-04-1789).

Senhor Coronel:

 
o pudesse ver e de viva voz na sua presença dizer-lhe os meus 

 
maiormente por não poder montar a cavalo, de um tombo 
que dei na Fazenda do Capote, indo fazer junta de toda a 
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dade, que de um quarto me não posso mover sem que pa- 

 

cor carmezim, crinas brancas e cauda branca, e todo calçada 

de branco dos quatro pés e frente da testa, para o nosso ca- 

dete, porque o outro, da grande peste que teve, creio que não 

 

seu bucéfalo chamado Porto Real, porque tem engrossado 

 

 

parecem na sua qualidade serem bons, e assim mais 9 queijos 

 

 

 

 

 

outro pai senão o Senhor Coronel Carlos José e o Reverendo 

 

 

tenho sido,

 

Amigo bem deveras
Pamplona

( P. S . )  O Chico ainda tenho em prisão e anda no ser- 
 
 
 

 
abaixo é feita pelo próprio punho do Mestre de Campo 
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mo dia em que a recebi a fui entregar à Cachoeira ao Exce- 
 

Carlos José da Silva (1)

 
punho do Coronel Carlos José da Silva, pelo ver fazer na 

José Caetano César Manitti

ANEXO 1: Carta-denúncia de Inácio Correia Pamplona 
ao Visconde de Barbacena — Medanha, 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde

 
 
 

Ela me faz conspirar para imediatamente representar a Vos- 
 

tâncias tão delicadas, em ofensa ao sagrado respeito, e se o 
 

qüentes, a fé de leal vassalo e a promessa de darem até a 

Esta tão relevante ofensa, Excelentíssimo Senhor, faz 

 
 
 

O Visconde de Barbacena diz que se incumbia de escrever-lhe papéis e 
 

quais foi a remetida em segunda via para Martinho de Melo e Castro através 
 
 
 
 
 
 
 

(TJBO)
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(1) Coronel Afonso Dias Pereira, Tesoureiro Geral da Junta da Real Fazenda da 
 

 
em quem a nossa Soberana descansa nesta Capitania, a quem 
compete exatissimamente o rigoroso exame da origem e da 

Eis aqui as provas: Que no dia 29 de março fui con- 
 
 
 

um levante, havendo leis, o General deposto, estando falado o 
 
 
 

E como era dia de sermão e de noite fomos visitar as igrejas, 
 

-me embora com a promessa de tornar, e para isso deixei 

Sucedeu logo vir um homem por nome Manuel Pereira 
Chaves a comprar-me um pouco de gado e potros, que con- 

 
sentia não poder vir a Vila Rica para dar parte ao Coronel 
Afonso Dias (1) do que lhe haviam contado nas Vilas de 
São João e São José: Que havia levante nas Minas, e que se 

 
 

dizia que o levante era dos poderosos, ele perguntara se eu 
 

metido nisso porque era amigo e compadre do Coronel 
 

 
muitos instantes que logo não chegasse a este sítio um padre 
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me fez  

Proximamente chega a este sítio o Capitão João Dias 
da Mota que passava a falar a André Esteves de seus parti- 

 
e neste intervalo lhe perguntei se havia notícia que tivesse 

 
passado para o Rio um furriel com uma portaria de Ten.-Ci  

 
 

(1) que ia para a Borda do Campo, que largamente falava no 
levante e que dormira no Rancho das Lavrinhas do Lourenço, 

 
de não ir ter a Semana Santa na Vila como havia prome- 

 
 
 

carta), disse que a recebera e que se pusera a passear, e a 
 
 

 
 
 

Inácio Correia Pamplona (2) 
Mestre de Campo Regente
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em 1810 em sua fazenda Mendanha, a uma légua de Lagoa Dourada (então 
 

(3) Não tendo ainda cogitado de abrir a Devassa — MG, o Visconde de Barba- 
 
 

Barbacena a manifestou em carta ao Vice-Rei de 2-06-1789, medida que só 
 
 

 
 
 

(HGM)

A N E X O  2  —  Termo de declaração, ratificação e juramento 
prestado pelo Mestre de Campo Inácio Correia Pamplona 

 
 

Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, resi- 
 

Barbacena, Governador e Capitão General desta Capitania, 
onde foi vindo por ordem do mesmo Senhor o Doutor Desem- 

 
de Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, Ouvidor 
Geral e Corregedor desta Comarca, comigo o Picharei José 
Caetano César Manitti, Ouvidor Geral e Corregedor da do 

 
 
 

uma carta e representação que o mesmo tinha feito ao dito 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor, que também presente 
se achava, toda ela escrita em uma folha de papel e datada 
do dia vinte de abril do corrente ano, em que lhe denunciava 
o plano de uma sedição levantamento que temerariamente
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meira graduação e jerarquia dela, declarando-lhe seus no- 
mes e individuando todos os fatos respectivos de que tivera 
notícia, cuja carta me fora entregue neste mesmo ato e para 

 
assim lida na presença do mencionado Mestre de Campo, o 
sobredito Ministro Doutor Desembargador lhe deferiu o ju- 
ramento dos Santos Evangelhos em um livro deles em que 
pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou que em 

 
 
 
 
 

e se além destes ainda tinha que delatar alguns outros que lhe 
houvessem esquecido, ou de que posteriormente à sobredita de- 

 
 
 

de Campo Pamplona o dito juramento, debaixo dele de- 
 
 

mostrado tinha, datada do dia vinte de abril do corrente ano, 
era identicamente a própria que ele, dito Pamplona, tinha 
dirigido ao Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, 
atual Governador e Capitão General desta Capitania, que 

 
 

tudo quanto nela relatava era pura verdade, expressada da 
 
 
 

que sabia, estava obrigado a guardar por todos os direitos à 
 
 

acresciam mais para referir e declarar os fatos seguintes: 
 

Comarca do Rio das Mortes, Carlos Correia de Toledo, em



— 113 —

 
 
 
 

casa dele dito Mestre de Campo, na noite do dia vinte do 
 
 
 

por cujo motivo, perguntando-lhe a origem da conhecida per- 
turbação em que o via, lhe respondeu este: que pela meia 
noite antecedente havia recebido a carta que lhe apresentava, 
a qual ele declarante Pamplona leu e viu ser de aviso, par- 

 
Janeiro, se achavam presos o Alferes de Cavalaria destas Minas 
Joaquim José da Silva, por alcunha — o Tiradentes — e o 

 
 
 

para as empresas, se não devia meter nelas — e não obstante 
que ele Pamplona nem conheceu a letra da dita carta, nem 

 
dirigida de casa do Coronel Francisco Antônio de Oliveira 
Lopes, e que era sem a menor hesitação cópia de outra ori- 
ginal, do que tudo ele Mestre de Campo avisara logo no dia 

 
de outra carta sua também, que o dito Excelentíssimo Senhor 
neste ato apresentou e que ele, Pamplona, reconheceu pela pró- 

 
 

a escrever para Carijós, para onde viera destinado a fazer 
 

lhe faltava incluir nela uma procuração para um batismo 
 

tação e confusão em que estava, deixou, quando se retirou, 
ambos sobre a mesa em que escrevera: isto é, tanto o da 
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(1) Vitoriano Gonçalves Veloso, alfaiate, alferes de auxiliares e compadre de 
Francisco Antônio de Oliveira Lopes, morador no Bichinho (atual Vitoriano 

 
 
 

Paula Freire de Andrada, incitando-o a passar ao Serro e dar início ao 
 
 

Ponta do Morro, certo de que Francisco Antônio também estivesse sendo 
 
 

degredo para Moçambique (Cachoeira Grande) onde morreu em 1803 com 65 

 
 
 

outro igualmente exibido e que cobria a carta para Carijós e 
 

Senhor, Guarde Deus muitos anos, na Estalagem dos Carijós, 

Também declara mais ele, dito Mestre de Campo, que 
vindo logo posteriormente para esta Vila Rica, transitando 
pelo Arraial do Ouro Branco, lhe contara o Capelão do mesmo 

 
mais ou menos, passara por ali um Alferes dos Pardos por 
nome Vitoriano (1), residente no Bichinho, muito bem mon- 

 
onde se dirigia com tanta celeridade, lhe respondera o dito 
Alferes que ia à Cidade de Mariana com cartas, ou recomen- 

 
despachar ou procurar naquela cidade uns papéis para um 

 
de manhã cedo, ele dito Capelão se admirara de tanta bre- 

 
gócio, lhe tornara que o tinham encontrado os soldados no 

 
 
 
 

falara sobre o recontado levante e deposição do Ilustríssimo
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e Excelentíssimo Senhor General, como expressado tinha na 
sua carta, acrescentara que os outros não estavam por isto, 
antes haviam concordado e assentado que o mesmo Excelen- 
tíssimo Senhor deveria ser, nas críticas e propostas circuns- 

 
 
 
 
 
 

Correia Pamplona assinou na presença do Ilustríssimo e Ex- 
celentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e 
Capitão General desta Capitania, que também este rubricou, 

 
 

o Bacharel José Caetano César Manitti, Ouvidor e Corregedor 
 

José Caetano 
César Manitti, Pedro José Araújo de Saldanha, Inácio Correia 
Pamplona, 

Envelopes anexos:

(I)  

Fernandes meu Amigo e Senhor 

Na Estalagem dos Carijós

         (II) 

Carlos Correia

de Toledo guarde Deus

São José
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(1)  
 

(2) A decisão de Pamplona, de denunciar o levante para que fora convidado 
 

para um mensageiro ir da Lagoa Dourada a Vila Rica, é estranho que 
 
 
 
 

 

Excelentíssimo Senhor Visconde 

Publicou-se hoje que, do Caminho do Mato do Rio de 
Janeiro se escreveu uma (carta) ao Coronel Francisco An- 

 
 

parte que no Rio se acham presos Joaquim Silvério e o Alferes 
 

 
encontrasse lhe desse parte, esta serve para acautelar, ou ao 

 

 
 

Humilde servo e obediente

NOTA: No dia 21 de maio (2) de 1789 escrevi a Vossa 



— 117 —

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

só esperava licença real para retirar-se para Lisboa com a família, mais 
uma vez se demonstrando aos olhos do interlocutor de uma cautela insu- 

 

 
 
 

José Caetano César Manitti

2.6 - Carta-denúncia do Ten.-Cel. Francisco de Paula Freire 
de Andrada; Vila Rica, 

 
o mesmo que tive a honra comunicar-lhe no dia treze deste 

 
 
 
 
 
 

de me haverem cumprimentado, passaram a tratar do estado 
 
 

fosse habitado por outra qualquer nação que não fora a por- 
tuguesa, porém como a matéria não estimulasse a minha 

Passados alguns dias tornaram, e pouco depois o Re- 
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tanto da fazenda como da casa residencial em Vila Rica (atual Clube Aluminas, 
na Rua Direita de Ouro Preto), Francisco de Paula, sob a proteção do 

 
 

da nova derrama, e por este motivo dispostos para qualquer 
 

riam de formar uma sublevação, se não temessem a oposição 

 
 

gumas cousas que me pareceram mais próprias para conhe- 
 

naram a si, ridicularizaram a matéria de tal forma que em 
poucos instantes a caracterizaram por uma verdadeira cena 

 
total desprezo, não a deixei jamais perder de vista, fazendo 

 
tecendo ir depois a casa do Tenente-Coronel Domingos Abreu 
a despedir-me, e do Reverendo Padre José da Silva Rolim 
que se achava seu hóspede, encontrei na mesma o Alferes 

 
rido Tenente-Coronel não era estranha a matéria que se tinha 

 
deixei, quando desta Capital saí com licença de Vossa Exce- 

 
meses, com pouca diferença, sem ter a mais leve notícia do 

Contudo, não me pareceu justo deixar de adiantar a 
 
 
 
 

depois o Coronel Alvarenga, quando se retirava desta Capital, 
pela minha fazenda, usei com ele de alguns meios que
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(1) Trata-se do Sargento-Mor Pedro Afonso Galvão de São Martinho, que, na 
hierarquia do Regimento de Cavalaria Regular de Minas, era o segundo em 

 
 
 
 
 
 

julguei mais a propósito para instruir-me do estado destas 
 

melhante matéria, mas que a suspensão da derrama sepul- 
 

veio a mão uma carta sem nome, que me não dava a menor 
idéia de quem fosse pela disformidade dos seus caracteres, 
e constava, segundo a minha lembrança, das palavras se- 
guintes:

 
 
 

Bem que esta carta concorresse pouco para se fazer um 
discurso sério e fundamentar a minha parte, pois é certo que 

 
cedimento tão forte, nem conhecimento de que este negócio 

 
 

postas, poderia algum da parcialidade tomar a indiscreta re- 
solução de querer fazer algum rompimento sem atender às 

 
 
 

pudesse tomar aquelas medidas que lhe parecessem mais acer- 
tadas, e viesse no conhecimento da lembrança que conservo 
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a honra e a felicidade de ser, como o mais profundo res- 
peito,

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de 
Barbacena,

 

Francisco de Paula Freire de Andrada

 
próprio punho do Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire 

 

José Caetano César Manitti

Carta-denúncia de Francisco Antônio de Oliveira 
Lopes; Cachoeira do Campo, 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor

 
 

gento-Mor Luís Vaz de Toledo Piza me havia dito que ouvira 
ao Coronel Joaquim Silvério dos Reis, em casa do Capitão 
José de Resende Costa, em ato de revista que passava o 
Tenente-Coronel João Carlos Xavier da Silva Ferrão, e mais 
pessoas que se achavam na dita revista, que o dito Coronel 
Joaquim Silvério dissera que esta terra podia ser um império, 
ser um país liberto, e que nesta terra não havia homens, 
e que, se os houvesse, que em pouco tempo seriam senhores 
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de Barbacena e tio de Maria Dorotéia Joaquina de Seixas — a Marília de 

 
e suas irmãs, Ana Ricarda Casimira de Seixas e Emerenciana Joana Evan- 

 
 

cena determinavam a extinção de todos os Regimentos Auxiliares criados 
 
 
 
 
 
 

pelo Padre Mestre Teodoro, chamado a Vila Rica para severa reprimenda 

 
alguns dias, fora o Coronel Joaquim Silvério a Vila de 
São José e lhe dissera que, se ele queria encarregar-se de 
ir a fazer gente para as bandas de São Paulo, que ele as- 
sistiria com o dinheiro, pois se houvesse um patrício que 

 
 
 
 
 
 

que não falasse o dito sargento-mor, que ele prometia nunca 
 

dissera o mesmo Coronel Joaquim Silvério que, vindo do 
giro em que vinham de passar as revistas com o Tenente- 
-Coronel João Carlos (1),  
parara o cavalo e dissera para os que vinham na comitiva, 

 
mundo novo não é este! Que país não seria este! O melhor do 

 
e fora andando, e que ao depois ele, dito tenente-coronel, 

E indo eu à Vila de São João a ir depor em uma causa 
do Coronel Joaquim Silvério, na volta quando nos vínhamos 
recolhendo, em caminho, me veio dizendo o Sargento-Mor 
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Francisco de Paula a dar inicio ao levante, ou, como alternativa, fazer contra- 

 
 
 
 
 
 
 

-mor que logo viesse depor e que estas coisas se não deviam 
 

coronel, lhe havia pedido com as mãos postas, que seme- 
 

carta de uma senhora, freira de Santa Clara de Coimbra, es- 
crita ao Sargento-Mor Joaquim Pedro da Câmara, em que 
lhe dizia que se fosse embora para Portugal que esta terra 

 
 

carta me não mostrou o sargento-mor por querer mostrar a 
 

porque nela não falava em uma senhora que se achava no 
 
 
 
 
 
 

sença do Tenente-Coronel João Carlos Xavier da Silva Ferrão, 
 

 
 
 
 

Francisco Antônio de Oliveira Lopes (2) 
Coronel de São João del-Rei
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(1) Antônio Agostinho Lobo Leite Pereira, futuro Capitão-Mor de Vila Rica, de- 
 
 

(TJBO)

(2) Mazombo: termo depreciativo designando o natural do Brasil, descendente 
 
 

(3) Sargento-Mor José de Vasconcelos Parada e Sousa, o Padela das Cartas 

 
do próprio punho do Coronel Francisco Antônio de Oliveira 

José Caetano César Manitti

2.8 — Carta-denúncia de Domingos de Abreu Vieira; Cadeia 

de Vila Rica, 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor

 
falar comigo, acresce que queriam pôr casa de moeda e pôr o 
ouro a 1$500, e que não saísse mais o ouro que estivesse no 

 
 
 
 

também entrava o Tenente-Coronel Francisco de Paula Frei- 
 

Alferes Tiradentes e Padre José da Silva, que andavam sem- 
 
 
 

Agostinho (1), disse o Tiradentes que estava falado e que 
ele respondera que estaria pronto, pois também era ma- 
zombo (2), e prometera, quando chegasse seu sobrinho, o 
Sargento-Mor Vasconcelos (3), o havia de convidar para o 
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(1) Alferes Matias Sanches Brandão, colega de Tiradentes no Regimento Pago e 
 
 
 

bacamarte, para a fuga que este intentaria de 6 a 10 de maio, sendo preso na 
 
 
 

(inclusive a Escolta de Permuta) acampados a meio caminho entre o Rio de 
Janeiro e o Registro de Paraibuna, quando souberam da prisão de Tiradentes, 
notícia dada pelo piquete do Major Manuel de Almeida, chamado de volta 

 

 
 
 

 
 

 
 

Antônio Gomes Meireles, para no caso de ser preciso ajudar 
 

faziam as leis para se governar, que estas se faziam em casa 
 

Mortes e o Coronel Alvarenga, que eram muitos fortes na 
 

ele e o Alvarenga haviam de ser os heróis da função, pois 
 
 

haveres, se achavam pobres por lhe tirarem tudo para fora, 
 

botasse a derrama, pois que a terra não podia pagar e que 
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de Antônia Maria do Espírito Santo, realizado no dia 31 de agosto de 

 
 
 

rizado a ir tratar-se no Reino, faleceu a bordo quando em viagem de Sal- 

Tudo isto que sei e tenho dito, ouvi ao Tiradentes e ao 
 
 

protesto declarar tudo o mais que me lembrar a  
Espero que Vossa Excelentíssima se compadeça de mim, que 

 
 

o mais humilde escravo

Domingos de Abreu Vieira (1)

Declaro que o que disse aos Ministros, quando ontem 
falaram comigo, foi que tinha ouvido falar no levante ao 
Alferes Joaquim José, Tiradentes, e também ao Padre José 
da Silva quando foi meu hóspede, que eram ambos muito 

 
 
 
 
 

o Gonzaga entrava nisto aconselhando e se ajuntava com eles 
em uma casa para a banda do Ouro Preto, o que disseram o 

 
pedir cartas ao Desembargador Gonzaga para entrar nisto seu 
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tônio Gonzaga, pelo Ajudante-de-Ordens Antônio Xavier de Resende, sendo 

 
 
 
 

o Tiradentes e o Padre a conversar no levante, estando pre- 
 

vez me pediram que mandasse vir alguns barris de salitre, o 
 

isto foi o que eu disse ontem, e não sei se disse mais alguma 
coisa que me não lembra, porque os Ministros falaram muito 

 
 
 

Cadeia, 28 de maio de 1789.
Domingos de Abreu Vieira (3)

Reconheço a letra da carta retro, seu adicionamento, e 
 

ronel Domingos de Abreu Vieira, pelo ver fazer na minha 

José Caetano César Manitti

 Ordem Visconde de Barbacena ao Des. Pedro J .  A . 
Saldanha para apreensão de papéis e seqüestro, no 
ato das prisões de Tomás Antônio Gonzaga e Domingos 
Abreu Vieira; Cachoeira, 

 
 

petentes fazer apreensão em todos os papéis do Desembar- 
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em segurança, e depois de o mandar recolher no segredo 
 

papéis, separando e apreendendo somente os que forem 
suspeitosos, ou conducentes à importante averiguação que é 

 
em boa arrecadação, de forma que não possa haver, nem 
depois alegar-se, prejuízo algum, não só a respeito dele mas 

E tanto para este exame como para todos os mais 
pertencentes ao mesmo negócio, ordeno que ajude e con- 

 
 

lhe sirva de escrivão nos autos judiciais que pedirem segredo, 

 

Visconde de Barbacena (1)

Senhor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor 

Auto de exame, achada, e separação feita nos papéis 
apreendidos ao Tenente-Coronel Domingos de Abreu 
Vieira.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 
mil e setecentos e oitenta e nove, aos vinte e seis dias do

 
 
 

O mensageiro, soldado do Esquadrão do Vice-Rei, Antônio Ferreira, fora 
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do Pilar do Ouro Preto e casas de morada do Tenente-Coronel 
Domingos de Abreu Vieira, onde foi vindo o Doutor Desem- 

 
Corregedor desta Comarca, Juiz nomeado para a presente 

 
 

Escrivão da mesma, ambos por Portaria do Ilustríssimo e 
Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador 
e Capitão General desta Capitania, e sendo aí, por ele dito 

 
 
 

algum que fosse suspeitoso, ou que direta ou indiretamente 
 
 
 

efetivamente o mencionado exame, entre os ditos papéis e 
 

juntas e aqui autuadas, escritas ambas do Arraial do Tejuco, 
Comarca do Serro do Frio, ao dito tenente-coronel pelo 

 
 
 

do tempo do seu recebimento e respostas, cujas cartas vão 
 
 
 

das e de tudo, para assim constar, fazer este auto de exame, 
achada e separação, em que assinou comigo, Escrivão no- 

 

Saldanha — José Caetano César Manitti
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(I)   Carta do Pe. José S .  O .  Rolim a Domingos A .  Vieira; 

Tejuco, 30-03-1789

 
lhe escrevi de caminho, e agora o faço depois da minha chega- 

 
 

sucinta para conheçam a minha humildade e susto, para 
 

do nosso amigo, de quem espero escudo para rebater todos 
 
 
 

-
 
 
 
 
 

faço despedir daqui os meus escravos com as bestas para 
 
 
 
 
 

Ponha-me na lembrança dos senhores Pintos, Antônio 
e Francisco, e Joaquim José Vieira, e de toda a sua família 

 
 

ser por todos dias da minha vida,

 
Amigo de coração muito saudoso e obrigadíssimo

José da Silva e Oliveira Rolim
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Quanto às pessoas referidas na carta, trata-se de: Brandão, Capitão Manuel 
da Silva, recém-empossado no comando do Destacamento Diamantino, cargo 

 
 

Tejuco, 30  
No verso:

Recebida em 25 de abril,
Do Reverendo José da Silva e Oliveira Rolim. 

Respondida em 2 de maio.

 
ser feita pelo próprio punho do Reverendo Padre José da 
Silva e Oliveira Rolim, pelo pleno conhecimento que temos 

 

Francisco Antônio Rebelo 
Joaquim José de Carvalho

 
Francisco Antônio Rebelo, e Capitão Joaquim José de Car- 
valho pelas próprias, por as ter visto fazer na minha pre- 

José Caetano César Manitti 

(II) — Carta do Padre José S.O. Rolim; Tejuco, 

Senhor Domingos de Abreu Vieira
 
 
 

no que nos prometeu, assim me devo persuadir como homem 
 

meu próprio, para de todo viver em paz, para o nosso amigo
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sócio e caixa do contrato arrematado por Abreu Vieira, teria conseguido 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21, saem daqui os dois negros com quatro bestas para a 
 
 
 
 

nosso bom amigo Afonso Dias e todos os mais amigos que 
 
 
 
 

20 de abril de 

Amigo de coração e obrigadíssimo

José da Silva (1)
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carta ser do próprio punho do Padre José da Silva e Oliveira 
Rolim, pelo próprio conhecimento que dela temos, e sendo 

 

Francisco Antônio Rebelo 
Joaquim José de Carvalho

 
cisco Antônio Rebelo, e Capitão Joaquim José de Carvalho 
pelas próprias, por as ter visto fazer na minha presença, 

José Caetano César Manitti

Auto de exame e separação feita nos papéis apreen- 
didos ao Coronel de Auxiliares da Comarca do Rio das 
Mortes, Inácio José de Alvarenga Peixoto.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 
 

junho do dito ano, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 
 

e Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governa- 
dor e Capitão General desta Capitania, sendo aí presente 
o mesmo Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor, e o Doutor 

 
Geral e Corregedor desta Comarca, junto comigo o Bacharel 
José Caetano César Manitti, Ouvidor e Corregedor da do 

 
 
 
 

José de Alvarenga Peixoto, e que direta ou indiretamente 
 

apreendidos, os quais todos se achavam encerrados em uma
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caixa de pau pequena, que nos foi no mesmo ato apresen- 

 
examinados todos os referidos papéis na presença do mesmo 
Excelentíssimo Senhor, dentre eles se separaram os dois ao 

 
 
 
 
 
 
 
 

tentes, mandou o referido Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor praticar na sua presença este auto de achada, exame, 

 
também assinou o referido Juiz, o Doutor Desembargador 

 
o Bacharel José Caetano César Manitti, que o escrevi e 

Saldanha — José Caetano César Manitti

Anexo 1: Parte de uma Ode de Inácio José de Alvarenga

Segue dos teus Maiores,

 
 

A herdada Nobreza

Dos heróis, a grandeza
Deve-se ao braço, deve-se ao talento,
E assim foi que, calcando o seu destino,
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(HGM)

Abra-se à nova terra,

Ou na paz, ou na guerra,
Orna os triunfos teus de um novo fasto:
Faze servir aos Castros, aos Mendonças,

Que leão pode haver que não se ensine?
E o forte jugo, por si mesmo grave,

Pródiga, a Natureza

Que fez a Natureza
Em pôr neste País o seu tesouro?

Nas grossas minas abundantes de ouro?

Qual formada nos ares

Qual (**), sobre os densos ares,
Horrenda tempestade levantada
Abre o seio dos mares

Porém destro, o Piloto arreia o pano,
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Coelho o recolheu a um capão de mato das vizinhanças, sob vigilância, e 
 

o Ajudante Davi Ottoni de ir prender Luís Vaz de Toledo — que escapou e 
 
 
 
 
 

tendo recebido aviso de que passara a escolta que conduzia Gonzaga, por 
 

na Fortaleza da Ilha das Cobras a 5-06, um dia após ter sido ai recolhido 

 

José Caetano César Manitti

Reconheço a letra retro e supra ser do próprio punho 

 

 

Assim a Grande Augusta,

Em mão prudente e justa

Meus versos mal limados dirigia (1)
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Antônio de Oliveira e Sá

do Ten.-Cel. Francisco de Paula Freire de Andrada, na noite 
de 26-12-1788 em Vila Rica.

  Alvarenga, 

 

  Amigo Toledo

Reconheço a letra supra e sobrenome Toledo ser do 
 

Em testemunho (sinal público do Tabelião) da verdade,



—  ADIÇÕES AO AUTO DE CORPO DE DELITO

3.1 —   J untada

 
oitenta e nove, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar 

 
 

desta comarca, onde eu, Escrivão ao diante nomeado, vim, 
e sendo aí, por ele dito Ministro me foi entregue a Portaria 
do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de Bar- 
bacena, Governador e Capitão-General desta Capitania, na 

 
cartas de que a mesma Portaria faz menção, as quais logo 
trasladei, cujas cópias e dita Portaria são as que ao diante 

 
eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, 

 — Portaria do Ilustríssimo e Excelentíssimo Visconde
de Barbacena; Vila Rica, 

 
 
 
 

Joaquim Pedro da Câmara, que a acompanha e reconhece, 
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originais, porque as pretendo remeter, com outras informa- 

 
( e u )  tinha mandado fazer em Carijós (1) sobre o motivo 

 
 
 
 

Vila Rica, 14 de junho de 1789

Visconde de Barbacena

 

Carta do S .  M .  (Aux.) Joaquim Pedro da Câmara 
ao Visconde de Barbacena; São João del Rei, 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor — Em cumpri- 
 

ofício de trinta de maio passado, ponho na presença de 
 

Meneses e Valadares, de que na mesma se faz menção, 
 
 

de junho de mil e setecentos e oitenta e nove — Ilustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governa-
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dor e Capitão General desta Capitania — Joaquim Pedro da 
Câmara,  

 
 
 
 
 
 

César Manitti, Escrivão nomeado que o escrevi, conferi e 
assinei

Saldanha — José Caetano César Manitti

Carta de D .   Joana de Meneses ao S .  M .    (Aux.) 
Joaquim Pedro da Câmara; Coimbra,  

Excelentíssimo Senhor — Meu primo e senhor do co- 
ração: tenho escrito a Vossa Senhoria muitas cartas, todas 
remetidas pelo sobrinho Roberto, exceto duas que leva o 
Capitão Manuel Pinto, e esperando resposta das primeiras, 

 
 

de que Vossa Senhoria mude de resolução a respeito da 
 

endurecido o seu coração para não cuidar em nos vir ver 
e igualmente não procurar notícias dos parentes, que todos 

 
cessarei de executar este comércio epistolar enquanto Vossa 

 
Senhoria, com efeito, se não desagrada de que eu o busque, 
e se tem correspondente, deve avisar-me para a remessa das 

 
 
 

espírito de vertigem nos ânimos desses naturais, e que tu- 
 

da honra, que Vossa Senhoria infalivelmente havia de seguir, 
e o melhor é evitar estes apertos e vir sem eles à presença 
da adorada Soberana e livrar-se de um governo subalterno
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(1) O Sargento-Mor de Auxiliarei da Comarca do Rio das Mortes, Joaquim 
 
 
 

reformado, era remunerado pelas câmaras das Vilas (São José e São João), 
competindo-lhe orientar e instruir os Regimentos Auxiliares (constituídos por 

 
 

 
 
 
 

isso esta vai pelo Rio de Janeiro por via de um conhecido 
de uma minha amiga, chamado o Doutor Antônio José 

 
 

lhe pedia, como agora faço, que cumprimentasse da minha 
 

que tenho parte no seu pesar, e que lhe desejo todos os 
 
 
 
 

lhe disse que, se tiver portador seguro, que me avise para 
 
 

— de Vossa Senhoria — prima muito amante e obrigada — 
Joana de Meneses e Valadares — Santa Clara de Coimbra, 
dezoito de julho de mil e setecentos e oitenta e sete — E 
não se continha mais na dita carta, que sem coisa que 

 
 
 

o mesmo Ministro esta conferi com o original, nesta Vila 
 

Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, que o escrevi, 

Saldanha — José Caetano César Manitti (1)
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centos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa 

 
 

Saldanha, Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, junto 
comigo o Bacharel José Caetano César Manitti, Ouvidor e 

 
 

de Barbacena, Governador e Capitão General desta Capi- 
tania, e sendo aí, pelo dito Ministro foi mandado vir à sua 
presença o Tenente-Coronel Domingos de Abreu Vieira, 

 
ser, como foi, inquirido pelo dito Ministro sobre todo o 

 
 

Domingos de Abreu Vieira, Tenente-Coronel do 
Regimento de Cavalaria Auxiliar de Minas Novas, natural 
de São João de Concieiro, Termo de Regalados, Comarca 
de Viana, Arcebispado de Braga, morador nesta Vila Rica, 
onde vive do seu negócio de administrar o Real Contrato 

 
idade de sessenta e cinco anos, testemunha a quem o dito 
Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em

4 — INQUIRIÇÕES DE TESTEMUNHAS (I)
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um livro deles, em que pôs a sua mão direita, sob cargo 
do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse 
e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir como 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que vindo hos- 

 
ano pretérito o Padre José da Silva e Oliveira Rolim, da 
Comarca do Serro Frio, e observando ele, testemunha, depois 

 
lação que havia entre o dito Padre e um Alferes do Regi- 
mento Pago desta Capitania, Joaquim José da Silva Xavier, 
por alcunha o Tiradentes, lhe perguntou em certa ocasião 
que amizade tão continuada e estreita era aquela, ao que 
lhe respondeu o mesmo Padre que andavam tratando um 

 
 

vam conversando, o que sucedeu pelos meses de dezembro 
ou janeiro, então lhe descobriram e declararam ambos que, 
no caso de se lançar a derrama como se dizia, estava justo 
um levante nesta Capitania, no qual entrava também o 

 
aprontar quatrocentos ou mais homens, e igualmente o dito 

 
José do Rio das Mortes, incumbido de aprontar do mesmo 

 
 
 
 
 

pretendiam interessar naquela rebelião ao Ouvidor da Vila 
do  Príncipe,  Joaquim   Antônio   Gonzaga,  primo   daquele
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perfeitamente se lembra haver4he asseverado aquele Padre 
José da Silva, quando foi ultimamente para o Serro do 
Frio, a vinte e um de fevereiro segundo sua lembrança, 

 
 
 

desordem, da qual entrou a dissuadi-los com o maior esforço 
 

dias, e chegando ele, testemunha, de fora, lhe disse um dos 
seus escravos que ali estava o Tenente-Coronel do Regimento 

 
 

observou que se tratava da matéria do levante, que o dito 
 

e ouvindo então dizer àqueles ditos Alferes e Padre José 
da Silva, que no caso de se efetuar o seu projeto devia 
ser logo morto o Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Vis- 
conde General, e que do mesmo voto eram o Desembargador 

 
renga, segundo a sua presente lembrança, os quais se 

 
-

te-Coronel, se opuzeram com todas as forças a semelhante 
 

desta passagem, decorrendo algum tempo, tornaram aqueles 
loucos, dito Alferes e Padre José da Silva, a falar a ele, 
testemunha, convidando-o para mandar vir alguns barris 

 
 
 

mente ele, testemunha, que em tal não convinha, nem con- 
 

e só declara que, quando aquele Alferes se retirou ultima- 
mente desta Capital para a Cidade do Rio de Janeiro, lhe 

 
e cinqüenta oitavas ao Coronel Alvarenga, quando também
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saram os créditos que devem existir entre os seus papéis, 
 

o referido, ouviu ele, testemunha, ao dito Alferes Joaquim 
José da Silva e Padre José da Silva, sobre o plano que se 
tinha disposto, que pretendiam levantar a Casa de Moe-

 
 
 
 

Gonzaga se formavam as leis para o governo da nova 
 

eram os mais fortes partidistas da rebelião, sendo o primeiro 
cabeça dela o dito Alferes Joaquim José, o qual dizia que 
ele, Alvarenga e o dito Tenente-Coronel Francisco de Paula 
haviam de ser os heróis da ação, pois defendiam a sua 

 
e que, produzindo a sua terra tantos haveres, eles existiam 

 
 

cujo efeito só esperavam a oportuna ocasião em que se 
 
 

havia de mudar para São João del-Rei, por ser aquela 
 

se haviam de abrir estudos como em Coimbra, em que 

Além disto, ouviu mais ele, testemunha, ao dito 
Alferes Tiradentes, que tinha também convidado para a 

 
Lobo Leite Pereira, o qual respondera que eslava pronto, 
que também era mazombo, e que voltando seu sobrinho, 
o Sargento-Mor Vasconcelos, (1) do Destacamento onde se 

 
lhe disseram, o referido Alferes e Padre José da Silva, que 

 
 

e o Padre José da Silva disse a ele, testemunha, que também
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(1) Capitão Manuel da Silva Brandão, do Regimento de Cavalaria Regular de 
 

com sede no Tejuco, sucedendo ao Sargento-Mor José de Vasconcelos Parada e Souza, em março de 

(2)  
participara do complô na noite de 26-12-1788, e se achava designado para 
o comando do Destacamento do Caminho do Rio, que efetivamente assumiu 

 
Minas (Bahia e Rio de Janeiro) estavam, pois, cobertas por comandantes 

 
 

acesso passavam por Campanha, cujo Regimento de Cavalaria Auxiliar tinha 
 
 

velho paulista, Antônio José da Mota, teria concentrado no arraial da Laje, 
 

 
ao Alferes Antônio Gomes Meireles, para, no caso de se 
efetuar o levante, ajudar-lhe da parte do Serro do Frio, 

 
tinham igualmente falado ao Capitão Brandão (1) para 

 
 

acrescentando o dito Tiradentes que para o levante estava 
 
 

mais trem e armas que existiam no armazém, como se tinha 
 
 
 
 

mais não disse, e aos costumes declarou ser compadre do 
Alferes Joaquim José da Silva, por ter batizado uma menina 

 
 

e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão no- 

Saldanha — Domingos de Abreu Vieira



— 146 —

 
 

natural de São Salvador de Sabuzedo, freguesia de Monterrei de Sobreganade, 
 
 

nalmente por essa família, é oriundo de seu ancestral Gonçalo Gonçalves 
 

o Padre José Lopes de Oliveira e o irmão deste, Francisco Antônio de 
Oliveira Lopes, estiveram na Fazenda da Caveira (Igreja Nova, atual 
Barbacena, MG), em reunião com Joaquim Silvério dos Reis, seu proprie- 

 
intimação para apresentar-se imediatamente ao Visconde de Barbacena, no 

 
e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 

 
 

Corregedor desta Comarca, onde eu, o Racharei José Caetano 
 
 

tíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão 
 

Ministro foram inquiridas e perguntadas as testemunhas 
abaixo declaradas, das quais seus ditos nomes, naturalidades, 
moradas, ofícios, idades e costumes são os que ao diante 

 
Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, o 

O Padre Francisco Vidal de Barbosa (1), natural da 
freguesia de Nossa Senhora da Glória, chamada do Caminho 
Novo, Comarca do Rio das Mortes, Bispado de Mariana, 
morador na Fazenda denominada do Juiz de Fora, que 
vive de suas ordens, de idade de trinta e dois anos, teste- 
munha a que o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos 
Evangelhos em um livro deles, em que pôs a sua mão
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(1) Domingos Peres (ou Pires), além de manter comércio e transporte de 
tropas entre Rio e a Capitania de Minas, era sócio em lavras de ouro do 

direita, sob cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim pro- 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que sabe por 
ouvir dizer, sem que se lembre a quem, e depois da prisão 
do Alferes Joaquim José da Silva Xavier no Rio de Janeiro, 
que Domingos Peres, (1) homem do Caminho, havia dito 
que o mesmo Alferes, encontrando-o naquela cidade e 

 
lhe recomendou e aconselhou que trouxesse também pólvora 

 
 
 

assinou com o dito Ministro e eu, José Caetano César Manitti, 

Saldanha — P e .  Francisco Vidal de Barbosa

Testemunha 3.ª

Basílio de Brito Malheiro do Lago, Tenente-Coronel 
do Primeiro Regimento de Cavalaria de Paracatu, natural 
da Vila de Ponte de Lima, Comarca de Viana, Arcebispado 
de Braga, morador nas suas lavras do Palmital, Comarca 
do Serro do Frio, que vive das suas fazendas, de idade de 
quarenta e seis anos, testemunha a quem o dito Ministro 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles, em que pôs sua mão direita, subcargo do qual lhe 
encarregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, o que assim prometeu fazer como lhe estava 
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de Morais, morador nas Congonhas de Cima, na Comarca 
do Serro do Frio, que estava arranchado em casa do Sar- 
gento-Mor José Joaquim da Rocha, onde ele testemunha foi 

 
casa o Alferes do Regimento de Cavalaria Paga Joaquim 
José da Silva Xavier, o qual, queixando-se algumas vezes 
do governo do Excelentíssimo Senhor Visconde General, 
dando entre outros motivos o do mesmo Senhor lhe mandar 
entregar uma precatória que tinha vindo do Rio das Mortes 
contra ele, a qual tinha detido em si sem a querer entregar 

 
 

e vendo que nem ele, testemunha, nem os mais que o escuta- 
vam, lhe davam razão ou aprovavam as suas imposturas, 
começou a dizer que o mesmo Excelentíssimo Senhor Vis- 
conde trazia instrução particular do Ilustríssimo e Excelen- 
tíssimo Senhor Martinho de Melo e Castro, para não deixar 

 
que, pelo considerar a quase todos abastados e poderosos, 
vinha de acordo a não consentir que tivessem de seu mais 
de dez mil cruzados, e que sucedendo não poder reduzir 
a algum a estes precisos termos, quando se não oferecesse 

 
 

davam bem a conhecer, como ele, testemunha, se persuadiu, 
que a intenção do dito Alferes tinha unicamente por objeto 
o odiar o referido Senhor Visconde General com os povos 

 
e respondendo-lhe ele, testemunha, que falasse mais caute- 
losamente a respeito dos Governadores, e que sem eles se 
não podiam reger estas terras, lhe tornara o sobredito 

 

E passando ele testemunha, daí a poucos dias, pela 
porta do dito Rocha onde se hospedara aquele Morais, vindo 
este a sair, chamou a ele, testemunha, e depois de conver-
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sabe que o Alferes Joaquim José anda morto por fazer um 
 

ele, testemunha, respondeu que em tais coisas se não devia 
 
 
 
 

com quem tem alguma amizade, também este em parte 
se queixou do Excelentíssimo Senhor Visconde por lhe man- 

 
 

devia falar dos Governadores, lhe tornou aquele, por duas 
 
 
 

munha, que quando isto assim sucedeu estava também 
 
 
 
 
 

uma noite pela Estalagem das Cabeças, de José Fernandes, 
onde reside, logo na sala em que se achavam mais pessoas, 
lhe disse um José Joaquim de Oliveira, que viera do Rio 
das Mortes assentar praça nesta Capital onde ainda se acha: 

 
 

como ele, testemunha, conheceu a singeleza com que o dito 
 
 

Em outra ocasião também, andando a passear ele, 
testemunha, pela varanda que tem a mesma Estalagem, se 
achavam a um lado dela a conservar dois pardos do Serro, 

 
 

munha, que era sobre a matéria da sublevação, aplicando
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(1) Quantos foram ouvidos sobre o relacionamento entre Gonzaga e Tiradentes 
 

 
 
 

 
ouviu em casa do Tenente-Coronel José Pereira Marques 

 
 
 

ouvindo também dizer, em outra ocasião, ao Capitão Vicente 
Vieira da Mota, caixeiro do Contratador João Rodrigues de Ma-
cedo, que via as Minas em muita desordem, e que todos 
cs nacionais delas se queriam ver livres, e que ele era amigo 
do Cônego Luís Vieira, mas que lhe ouvia falar umas tais 

Sabe mais ele, testemunha, que as palestras sobre o 
levante que concitava aquele Alferes se faziam, umas em 

 
 
 
 

vezes o próprio Alferes Joaquim José na casa do dito De- 
 
 
 

ele, testemunha, de tudo o que tem declarado, bem se per- 
suadia que aqueles conventículos, em que também se achava 

 
 
 
 

Manuel da Costa e, perguntando-lhe este pelos seus parti- 
 

rastrear os seus desígnios, se queixou algum tanto do Ex-
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celentíssimo Senhor Visconde General, ao que saiu imedia- 
tamente aquele Doutor dizendo estas formais palavras: 

 
 
 
 
 

tirar mais coisa alguma do que o referido, e falando pos- 
teriormente ao Cônego Luís Vieira, este, não podendo en- 
cobrir ou disfarçar a paixão que tem por ver o Brasil feito 

 
Alferes Tiradentes por um homem animoso, e que se hou- 

 
 
 
 
 

à sua custa sem El-Rei contribuir com dinheiro algum para 
 

habitadores da cidade a tornaram a comprar com o seu 
 

estar muito tempo sujeita ao Rei de Portugal, porque os 
 

proferindo estas e outras solturas sediciosas, encaminhadas 

Depois disto, encontrando-se ele testemunha, nesta 
 

gonhas do Campo, Manoel José Monteiro, e conversando com 
 

servava com o Coronel Alvarenga, veio a cair a mesma 
conversação sobre a matéria em que então se falava, e por 
este motivo lhe disse a ele, testemunha, que um fulano Claro 
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fora em certa ocasião encontrar o dito Coronel Alvarenga, 

 
Gonzaga, o Alferes Joaquim José, por alcunha o Tiradentes, 
e outros, a falarem todos em um levante que estava para 

 
para Taubaté, da Capitania de São Paulo, onde reside, e 
pensa ele, testemunha, que mandado pelos tais do con- 

E estando ele, testemunha, em outra ocasião com o 
 

baixo das casas do Contratador João Rodrigues de Macedo, 
achando-se ali o dito Alferes Joaquim José e mais outros 
de que não tem certa lembrança, tirou aquele Alferes da 
algibeira uma grande lista, ou para melhor dizer, mapa 
de todos os habitantes desta Capitania de ambos os sexos 

 
centas mil almas e, mostrando-a, o dito Alferes proferiu 

 
açoitado por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ele, testemunha, veio do Serro a visitar o Excelentíssimo 
Senhor Visconde, depois de sua chegada a esta Vila com 
a Excelentíssima Senhora Viscondessa, tinha encontrado no 

 
 

e dizendo ele testemunha, em Vila Rica, ao Capitão Vicente 
Vieira da Mota, caixeiro de João Rodrigues de Macedo, que 

 
Beltrão tinha levado consigo para o Tejuco, este lhe res- 
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(1) Irmão Lourenço, fundador da Ermida do Caraça, depois transformada no 
 

aqui falando em que o Brasil podia fazer como a América 
 
 
 
 
 

também ele, testemunha, se lembra bem que, conversando 
 

Excelentíssimo Senhor Visconde, lhe disse aquele Doutor 
 

Também em diferente ocasião ouviu ele testemunha 
ao Cônego Luís Vieira, à porta das casas de João Rodrigues 
de Macedo, vindo dito cônego do Campo e, ao apear-se, 

 
 
 

que o Governador havia tirado do cofre quarenta mil cru- 
 
 
 
 

turas bem se persuade ele, testemunha, que eram unicamente 
proferidas e espalhadas para atear mais a revolução cogitada, 
e odiar o dito Excelentíssimo Senhor Visconde com os povos, 
como faziam a respeito de ter instrução para não deixar 

 

Também ouviu ele, testemunha, dizer a um ermitão 
 
 
 

pasquins que diziam que tudo que fosse homem do Reino 
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É de supor-se que o Visconde deixara vultosas dívidas na Metrópole, tratando 
 

principais motivos do atraso com que o marido veio tomar posse do 

 
se lembra ele, testemunha, que falando por diversas vezes 
ao Coronel Alvarenga e ao Cônego Luís Vieira, exageran- 
do-lhes ele, testemunha, a grande política, penetração e a 
pureza do Excelentíssimo Senhor Visconde, lhe responderam 

 
 

que relatado tem, se refere ele, testemunha, e inteiramente se 
reporta à carta que apresentou ao dito Excelentíssimo Senhor 
Visconde, e é a própria que se acha incorporada ao Auto 
desta Devassa, que lhe foi mostrada e que reconhece pela 

 
achando-se dois dias depois da prisão do Desembargador 
Gonzaga em casa do Sargento-Mor José de Vasconcelos 
Parada e Sousa, onde também se achava o Capitão José 
Vicente de Morais Sarmento, e discorrendo-se por que seria 
aquela prisão, e também a do Coronel Alvarenga, de que 

 
que seja por alguma revolução, porquanto ouvi dizer ao 
Alvarenga, na loja do Capitão Antônio Ferreira da Silva, 
quando se falava em que se lançava a derrama, que as 
Minas não podiam com ela e que, se se duvidava, que havia 

 
ser lido este seu juramento e o achar conforme, o assinou 

 

Saldanha — Basílio de Brito Malheiro do Lago (1)
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(1) Vicen t e  Vie i r a  da  Mota ,  caixeiro de João Rodrigues de Macedo e, portanto, 
 
 
 

de Vasconcelos Parada e Sousa, deixaria a Capital de Minas a 14-05, 
acompanhando o próprio Manitti, encarregado dos seqüestros que se com- 

 
 
 
 
 

 
centos e oitenta e nove, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar do Ouro Preto, e casas do Desembargador Pedro José 

 
Comarca, onde eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, 
fui vindo e, sendo aí, pelo dito Ministro foram inquiridas 
as testemunhas abaixo declaradas cujos nomes, naturalidade, 
moradas, ofícios, costumes e ditos são os que se seguem, 

 

Testemunha 4.ª

O Capitão Vicente Vieira da Mota (1), natural da 
Cidade do Porto, morador nesta Vila Rica, caixeiro de João 
Rodrigues de Macedo, idade de cinqüenta e quatro anos, 
testemunha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos 
Santos Evangelhos em um livro deles, em que pôs sua mão 
direita, subcargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim pro- 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que sabe por ser 

 
Silva, por alcunha — o Tiradentes — andava falando pelas 
tabernas, quartéis, por onde se achava, que estas Minas Gerais 
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vésperas em que o dito Alferes fez jornada para o Rio de 
Janeiro ultimamente, indo à casa dele, testemunha, prin- 

 
dendo a conversação, que até ali tinha sido sobre coisas 
indiferentes, começou a exagerar a beleza, formosura e 
riqueza deste país de Minas Gerais, asseverando que era o 
melhor do mundo, porque tinha em si ouro e diamantes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acha em mim, que sirva para isto ou para me convocar a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ele, testemunha, pelo seu patrão João Rodrigues de Macedo, 
e que o queria ir sondar neste negócio, lhe respondeu ele, 

 
 
 
 
 

o mesmo Alferes a ir como costumava à casa dele, teste- 
 
 

lembrança, tinha saído do Piquete), principiou dando muito
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(1) João Rodrigues de Macedo fora rematante dos contratos das Entradas e dos 
 
 
 
 
 

encerramento de cada período gerador, conquanto respondessem por quantia 

 
coronel, abriu a conversação outra vez sobre as vantagens 

 
 
 
 

o tenente-coronel sorrindo-se unicamente e como quem 

Também declara ele, testemunha, que por esses tem- 
pos ouvira dizer ao referido Alferes Tiradentes que o Exce- 
lentíssimo Senhor Visconde General trazia por formais 

 
Castro para não consentir que nestas Minas houvesse 
homens que tivessem mais de dez mil cruzados de seu, 
e que, havendo-os, usasse de toda a política e arte para 

 
 

a ouviu a muitas pessoas de cujos nomes individualmente 
 

que o cartório do Contrato, de que ele é guarda-livros, 
 
 

tumam regularmente conversar sobre algumas novidades, 
como é estilo em semelhantes casas, em cujas circunstâncias 
poderia também acontecer que ele, testemunha, tocasse a 

E sendo, outrossim, perguntado ele, testemunha, pelo 
primeiro referimento que nele fez a outra testemunha, o 
Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago, que 
todo lhe foi lido, disse que passava na verdade como no
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dito referimento, porquanto, conversando ele, testemunha, 
com o mencionado tenente-coronel, em uma noite depois 

 
presença do dito tenente-coronel, sobre os despropósitos 
dos mesmos e notícias gerais das suas loucuras, se entrou a 

 
Minas, notando ele, testemunha, a satisfação que mostravam 
os nacionais delas do que havia acontecido na América 

 
tivessem igual oportuna ocasião não deixariam de lançar 
mão dela, aproveitando-a para se erigirem também em uma 

 
 

observava nele umas tantas coisas que, se fora Rei, lhe 
mandava cortar a cabeça, no que ele, testemunha, foi dema- 
siadamente austero e só proferiu esta sentença levado da 

 
 

temunha, dava por fundamento do seu arbítrio a lição, em 
que sempre via empregado aquele Cônego, dos sucessos da 

 
 

e à desmedida paixão que o mesmo denunciava pelo seu 
país, ouvindo-lhe dizer algumas vezes que, se no tempo da 
aclamação do Senhor Rei Dom João IV, viesse esse Príncipe 
para o Brasil, que a esta hora se acharia a América cons- 

 
simo este continente se viesse para ele algum dos príncipes 

 
 

E perguntado ele, testemunha, pelo segundo referi- 
mento que nele fez o mesmo Tenente-Coronel Basílio de 

 
mantes, Luís Beltrão de Almeida, tinha conduzido para o 
Tejuco, disse que se não lembra de dizer ao referente que 
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Saldanha — Vicente Vieira da Mota

e vem a ser pouco mais ou menos o seguinte: que con- 
 

sobre o levante da América Anglicana, e perguntando-lhe 
que motivos tiveram aqueles maus vassalos para se negarem 

 
 
 

dens de generais, e tirarem-lhes ou diminuir-lhes a regalia do 
 
 
 
 
 

tornou ele, testemunha, pondo-se de pé e formalizando-se: 
 
 
 
 
 
 

E perguntado mais ele, testemunha, pelo referimento 
que ultimamente nele fez a mesma testemunha, o Tenente- 
-Coronel Basílio de Brito, sobre a novidade que tinha dado 

 
 

anos, os quais tinha remetido para Lisboa, disse que tal 
não tinha ouvido absolutamente, nem àquele dito Cônego, 

 
lhante coisa, estando ele, testemunha, (o que duvida) pre- 
sente ou chegando, a esse tempo em tal não fez a menor 
apreensão, pois que disso não tem totalmente lembrança 

 
lido o seu juramento o assinou com o dito Ministro, e eu, 
o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, 
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22-05-1789, para cumprir no Tejuco as seguintes ordens do Visconde de 

 
 
 
 
 
 

(2) Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, jovem cirurgião de apenas 27 
anos, nascido em Parati, seria um dos condenados à morte em 18-04-1792, 
pena comutada em degredo para Catala, porém foi-lhe permitido em 

 
Gonzaga na nau Princeza de Portugal (25-05-1792) que o tomou sob sua 

 
 
 
 
 
 

Testemunha 5.ª

O Sargento-Mor Raimundo Correia Lobo, (1) homem 
pardo, natural da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição 
da Vila do Príncipe e morador no Arraial do Tejuco, Co- 
marca do Serro do Frio, que vive de suas lavras, de idade 
de trinta e sete anos, testemunha a quem o dito Ministro 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles em que pôs sua mão direita, subcargo do qual lhe 
encarregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, o que assim prometera fazer como lhe estava 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que, achando-se 
ele em casas do Doutor Antônio José Soares de Castro, com 
quem assistia junto com um Salvador de Carvalho do Ama- 
ral Gurgel, (2) vindo este de fora em certa ocasião, ouviu 
que o mesmo, em particular, estava contando àquele Doutor, 
que também é tenente-coronel dos Pardos da Vila do Prín- 
cipe, que o Alferes Joaquim José da Silva, por alcunha o 
Tiradentes, lhe referira que estava para se fazer um novo
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E perguntado ele, testemunha, pelo referimento que 
nele fez a testemunha Tenente-Coronel Basílio de Brito 
Malheiro, que todo lhe foi lido, disse que passava na ver- 
dade ter ele falado, na ocasião apontada no referimento e 
na mencionada Estalagem, com o pardo Crispiniano da Luz 

 
 
 
 

 
Crispiniano lhe disse o mais que acusa o referimento, rela- 
tivamente a ter-se escrito para São Paulo para se não paga- 

 
 
 

Saldanha — Raimundo Correia Lobo

Testemunha 6.ª

Crispiniano da Luz Soares, homem pardo, natural 
do Arraial do Tejuco, Comarca do Serro do Frio, Bispado 
de Mariana, morador no mesmo Arraial, que vive de seu 

 
anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o jura- 
mento dos Santos Evangelhos em um livro deles em que 
pôs sua mão direita, subcargo do qual lhe encarregou ju- 
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desta Devassa, que lhe foi lido, disse que, sentando-se uma 
 

do Quartel-Mestre dos Pardos desta Vila, Eusébio da Costa 
 
 
 
 
 a perguntar: a 

seu tempo o saberia e que a este respeito havia grande 
 

nando-lhe a perguntar o motivo desse procedimento, teve 
 
 

E perguntado ele, testemunha, pelo referimento que 
nele fez o Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro, disse 

 
e que ele, testemunha referida, comunicou àquele Sargento- 
-Mor Raimundo Correia Lobo, na mencionada Estalagem, 
por assim o ter ouvido ao sobredito Salvador Carvalho, como 

 
 

eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, 

Saldanha — Crispiniano da Luz Soares

Testemunha 7ª

O Bacharel Antônio José Soares de Castro, Tenente- 
-Coronel dos Pardos da Vila do Príncipe, comarca do Serro 
do Frio, natural de São Gonçalo do Rio Preto, Freguesia 
de Nossa Senhora da Conceição da dita Vila, morador atual-
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mente nesta Vila Rica, que vive de suas letras, de idade 
de trinta e quatro anos, testemunha a quem o dito Ministro 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe 
encarregou jurasse a verdade do que soubesse e se lhe per- 
guntasse, o que assim prometeu fazer como lhe estava 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que somente sabe, 

 
Vila, que estava para se concitar na mesma e em todas as 

 
quem ouviu falar neste fora o Tenente-Coronel Basílio de 

 
do-se para a casa dele, testemunha, Salvador Carvalho do 
Amaral Gurgel, onde também assistia juntamente, lhe per- 

 
que não, tornou-lhe o mesmo Salvador que o Alferes Joaquim 
José, por alcunha o Tiradentes, lhe coutara que estava para 
haver um levante em toda a Capitania, para cujo efeito 

 
E que o mesmo Alferes ia para o Rio de Janeiro agregar 

 
naquela cidade, indo ele, testemunha, à casa em que então 

 
enfermo, lhe perguntou este se ele, testemunha, estava certo 
no que ele, Salvador, lhe havia contado a respeito daquele 

 
 

dou a carta que ele me pedia para o Tenente de Artilharia 

E perguntado mais pelo referimento que nele fez a 
testemunha, o Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro, 

(1)   Francisco Manuel  da Silva e Melo, Tenente do Regimento de Artilharia do 
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que o Senhor General havia de ser o mais infeliz que veio 

 
 
 

o dito Ministro, depois de lhe ter sido lido seu juramento, 
 

Saldanha — Antônio José Soares de Castro (2) 

4 .4  — ASSENTADA

 
setecentos e oitenta e nove, nesta Vila Rica de Nossa Senhora 
do Pilar do Ouro Preto e casas do Desembargador Pedro 

 
marca, onde eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, 
fui vindo e, sendo aí, pelo dito Ministro foram inquiridas 
as testemunhas cujos nomes, naturalidades, moradas, ofícios, 

 
 

Testemunha 8.ª

José Joaquim da Rocha, Sargento-Mor de Minas Novas, 
natural do Salgueiro, Comarca de Aveiro, morador nesta 
Vila Rica, que vive de seu negócio, idade de quarenta anos, 
testemunha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos 
Santos Evangelhos em um livro deles, em que pôs sua mão 
direita, subcargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu 
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E perguntado pelo Auto desta Devassa, que lhe foi 

lido, disse que o que somente sabe é que achando-se ele, 
 
 

mento de Cavalaria Paga dessa Capitania, Joaquim José da 
 
 
 
 

espalhando por aquela cidade que ele ainda havia de fazer 
 
 

rimento em que o dito andava para introduzir no Rio de 
 
 

fazer, ou ali ou aqui em Minas, nunca ele, testemunha, 
ouviu falar nem ao dito Alferes, nem a outra pessoa, e só 

 
testemunha, tem ouvido geralmente falar que o referido 
Alferes tinha sido o motor daqueles procedimentos, por 

 

E perguntado pelo referimento que nele fez a teste- 
munha, o Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro, que 
todo lhe foi lido, disse que era verdade haver-se hospedado 
em sua casa o Sargento-Mor Manuel Antônio de Morais, 
residente nas Congonhas do Serro do Frio, a quem o refe- 

 
é certo que em uma delas se achou ali aquele Alferes Joa- 

 
 
 

em tempo que ele, testemunha, tivesse ido para outra casa 
 

testemunha, nem os ditos passavam da sala em que eram 
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titulo de Sargento-Mor de ordenanças de Minas Novas, viveu longos anos 
 

2:425) Não confundir com o homônimo José Joaquim da Rocha, nascido 
 

 
 

Saldanha — José Joaquim da Rocha (1)

Testemunha 9ª

José Pereira Marques, Tenente-Coronel do Regimento 
de Cavalaria Auxiliar desta Vila Rica, natural de São João 
de Limãos, Conselho de Cerva, Comarca de Vila Real, Ar- 
cebispado de Braga, morador nesta mesma Vila, que vive 
de seu comércio e atual Contratador das Entradas nesta 

 
quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan- 
gelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita, 
subcargo do qual lhe encarregou que jurasse a verdade do 
que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que somente 

 
 

Silvério dos Reis e do Alferes Joaquim José da Silva, por 
alcunha o Tiradentes, que o dito Alferes andava convocando 
gente, tanto naquela cidade como nestas Minas, para se 

 
que nunca ouvira dizer, nem tem a menor notícia dos com- 
panheiros que o mesmo tinha para esta ação, nem ouviu
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(1) José Pereira Marques, o Marquésio das Cartas Chilenas, foi o discutido 
rendeiro a quem a Junta da Real Fazenda arrematou o contrato das 

 
do Governador Luís da Cunha Meneses, objeto de representação conjunta do 
Ouvidor Gonzaga e do Intendente Bandeira à Secretaria do Reino e ao 

 
saques a descoberto pelos asseclas de Fanfarrão, o que explica uma 

 
 

 
 

trada do Rio o sobredito alferes e passando pela Borda do 
Campo, onde ele, testemunha, se achava nas suas cobranças, 
em companhia de outro alferes do mesmo Regimento por 
nome Matias Sanches, e achando-se este a horas de almoço 
na casa dele, testemunha, a almoçar, chegou pouco depois 

 
vinha mal montado, lhe ofereceu ele, testemunha, um cavalo 

 
 

ele, testemunha, que não tinha outro cavalo, porém que 
tinha vendido um menos mau ao Padre Francisco Vidal de 
Barbosa Laje e que, para o servir, lhe ia escrever para 

 
e levando o mesmo Alferes Tiradentes aquela carta, entre- 
gando-a ao dito padre, este lhe ofereceu outra cavalgadura, 
mas não aquele dito cavalo picaço, o que o dito Alferes 

 
 
 

fez a testemunha Basílio de Brito Malheiro, disse que abso- 
lutamente se não lembra de que na sua presença se pra- 

 
 

mento, o assinou com o dito Ministro, e eu, o Bacharel José 

Saldanha — José Pereira Marques  (1)
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Testemunha 

Antônio de Afonseca Pestana, Sargento-Mor do Regi- 
mento de Cavalaria Auxiliar de São José, Comarca de Rio 
das Mortes, natural da mesma Vila e nela morador no sítio 

 
quarenta e seis anos, testemunha a quem ele, dito Ministro, 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles em que pôs sua mão direita, subcargo do qual lhe 
encarregou que jurasse a verdade do que soubesse e lhe 
fosse perguntado, o que assim prometeu fazer como lhe 

 
desta Devassa, que tudo lhe foi lido, disse que vindo ele 
em certa ocasião pela Vila de São João del-Rei, onde cos- 

 
na Rua do Carmo ao Alferes Joaquim José, por alcunha 

 
mentarem, como ia de utilidades, lhe respondeu ele, teste- 

 
 

Minas era fertilíssimo e riquíssimo de tudo e, a não ir toda 
 

que tempo viria em que acontecesse alguma sublevação, 
e escusariam os moradores de sofrer derramas e outras im- 

 
 

não fosse louco, e que semelhantes matérias nem se falavam, 
 

que o dito Alferes dissesse aquelas palavras com ânimo 

Em outra ocasião, indo àquela Comarca o Ajudante 
de Ordens João Carlos Xavier da Silva Ferrão, a passar 
revista aos Regimentos Auxiliares de ordem do Excelentís- 
simo Senhor Visconde General, achando-se o dito Ajudante 
de Ordens em casa do Capitão José de Resende Costa, no 
Distrito da Laje, passando-se revista ao Regimento de que



— 169 —
é Coronel Severino Ribeiro, e estando aí presente ele, tes- 

temunha, observou que o Coronel Joaquim Silvério dos 

Reis, que também se achava assistindo, dissera perante os 

circunstantes (de cujos nomes só lhe lembra unicamente o 

Sargento-Mor Luís Vaz de Toledo Piza), que esta terra era 

muito abundante de ouro e pedras preciosas e que, da mes- 

 

E quando ele, testemunha, vinha agora para esta 

Vila, encontrou no caminho um homem chamado José 

Francisco Dutra, morador para as partes da Igreja Nova, 

Comarca do Rio das Mortes, o qual conversando a respeito 

 

 

do Excelentíssimo Senhor Luís da Cunha e Meneses, o mes- 

mo Alferes andara com mania de falar em levantes nestas 

 

 

e na Comarca do Rio das Mortes, do dito Tiradentes, Joa- 

 

da Freguesia de São José, o Desembargador Gonzaga, e 

Domingos de Abreu, ouvira publicamente discorrer que as 

 

 

mais, era voz constante que aqueles procedimentos nasciam 

 

ser sabedor destes discursos, viera ultimamente denunciar 

 

 

dos costumes, a que foi perguntado, e só declara ser com-
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(1)   Antônio de Afonseca Pestana, fazendeiro na Vila de São José, foi um dos
 
 
 
 

e   irmão   caçula   constituem   família   das  mais   importantes   em   São   João, 
 

vinte   dias   de   dezembro   de   1788,   chamado   por   precatória   do   Ouvidor 
Azevedo   (Comarca  do  Rio  das   Mortes)   ao   Ouvidor  Saldanha   (Comarca 

 
 
 

Testemunha 11.ª

José Joaquim de Oliveira, homem branco, natural 
 

de Lisboa, morador nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar do Ouro Preto, em casa de Silvério Furtado da Sil- 

 
anos, testemunha a quem ele dito Ministro deferiu o jura- 
mento dos Santos Evangelhos em um livro deles, em que 
pôs sua mão direita, subcargo do qual lhe encarregou que 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que depois de se 
efetuarem nesta Vila Rica e na Comarca do Rio das Mortes 

 
de Janeiro, ouviu constantemente dizer que estava para 
haver um levante nestas Minas, pelo que se tinham feito 

 
o dito Ministro, lido o juramento, e eu, o Bacharel José 

Saldanha — Antônio de Afonseca Pestana (1)
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na casa do sogro em São João, pois Alvarenga viajava constantemente 
para Campanha (de cujo Regimento Auxiliar era Coronel) e São Gonçalo 

 
da Real Fazenda, a fazenda que fora de João de Sousa Lisboa, situada 
no Paraopeba (arraial nas vizinhanças da atual Lafaiete, MG), na 
época importante entroncamento do caminho do Rio (via Igreja Nova) 
com o caminho para as Vilas de São José e São João (via Lagoa Dourada 

do Regimento Pago desta Capital, Joaquim José, por al- 
 

E perguntado ele, testemunha, pelo referimento que 
nele fez o Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro, disse 
que tudo nele referido era pura verdade e se passara na 

 
ouviu ele, testemunha, do Doutor e Tenente-Coronel Antônio 
José Soares de Castro, de que absolutamente havia perdido 

 
sido este acontecimento muito tempo antes de se fazerem 

 
achando-se no Rio das Mortes em casa de um pardo, mestre 

 
meias e conjuntamente com a casa onde morava o Coronel 

 
 

lembrança, e tratando-se sobre o seu adiantamento, lhe 
disse aquele José Manuel que a dita menina nunca poderia 
adiantar-se muito, e isto pelo demasiado mimo com que a 

 
 

algum tempo a ser governado por nacionais, sem sujeição 
à Europa, a ela lhe pertencia (o título) por antiguidades 
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(1) O Sargento-Mor José de Vasconcelos Parada e Sousa é o Padela, das Cartas 
 

Fora Comandante do Destacamento Diamantino (1787-9), cargo em que 
 
 
 

Antônio Gonzaga, no ano anterior, Ouvidor e presidente da Junta de Justiça 
Militar, por precatória de Luís Beltrão de Gouveia, ao tempo Fiscal da 

 
 

da Costa, conduzindo-o aos segredos improvisados na Casa dos Reais Contratos 
 

que desde a véspera aquartelava uma companhia do Esquadrão do Vice-Rei, 

 
 
 

Saldanha — José Joaquim de Oliveira

4.5 — ASSENTADA

 
centos e oitenta e nove, nesta Vila Rica de Nossa Senhora 
do Pilar do Ouro Preto e casas do Desembargador Pedro 

 
marca, onde eu, Escrivão ao diante nomeado, fui vindo, 
e sendo aí, pelo dito Ministro foram perguntadas as teste- 
munhas, cujos nomes, naturalidades, moradas, ofícios, e 

 
 

Testemunha 

José de Vasconcelos Parada e Sousa (1) ,  Sargento- 
-Mor do Regimento de Cavalaria Paga desta Capitania, 
natural de Torres Novas, Comarca de Santarém, idade de 
quarenta e oito anos, testemunha a quem o dito Ministro 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro
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deles, em que pôs sua mão direita, subcargo do qual lhe 
encarregou dissesse a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, o que assim prometeu fazer como lhe era en- 

E perguntado ele, testemunha, pelo Auto desta De- 
vassa que lhe foi lido, disse que estando havia tempos des- 
tacado no Tejuco por comandante, nunca aí viu coisa al- 

 
sendo rendido do dito destacamento, chegando a esta Capital 
de Vila Rica a vinte e oito de março do corrente ano, tam- 
bém do mesmo modo não ouviu falar em semelhante as- 

 
 

Silva, por alcunha o Tiradentes, e do Coronel Joaquim Sil- 
vério dos Reis, assim como nesta Capital, a do Desembar- 

 
 

é que ele, testemunha, ouviu dizer, estando em uma ocasião 
na parada, ao Tenente do mesmo Regimento José Antônio 

 
ele não deixava de atinar na causa do procedimento contra 

 
tando-lhe ele, testemunha, porque motivo tinha sido, lhe 

 
e instando-lhe que lhe contasse o que é, lhe tornou outra 

 
testemunha, só com o dito Tenente Melo, se chegou este 

 
da prisão do Alferes Joaquim José, que atribuo à sua língua 
por motivo de que, procurando-me em certa ocasião em 
minha casa, me disse que este país de Minas Gerais era 
riquíssimo, mas que tudo quanto produzia lhe levavam para 

 
 
 
 

havia pouco se tinha despedido deste país um general car- 
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(HGM)
 
 
 
 

no comando do Regimento de Cavalaria Regular de Minas, que manteve 

e que estes que assim especulavam este continente se não 
recordavam o que sucedeu ainda de fresco na América In- 

 
queria escutar semelhantes discursos e que, se o ia visitar, 

 
ele, testemunha, depois de ponderar a importância do ne- 
gócio que tinha escutado, daí a um ou dois dias, que ele 
Tenente devia ir contar tudo ao Senhor General, senão o 

 
Sargento-Mor efetivo do Regimento, Pedro Afonso (1), a 
quem tinha comunicado e dito que ia dar parte a Sua Exce- 

 
 

nente perdido, em cujos termos, melhor faria que ele mes- 
tenente) 

por ele, testemunha, e pelo dito sargento-mor efetivo, per- 
 

assim, ambos, ele, testemunha, e dito sargento-mor o iam 
(isto) porque, todo o referido, havia o mencionado 

tenente outra vez recontado na presença do mesmo sargen- 
to-mor efetivo, o qual ouvindo, disse que naqueles termos 

 
 
 
 

ao Excelentíssimo Senhor General, dizendo que tinha es- 
cutado aquele discurso sem maior apreensão e que, na 
verdade, o teve por uma produção desarranjada da pouca 
capacidade daquele alferes, geralmente reconhecida, pois 
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(1) Buscar a santo, na linguagem militar da época, é receber a senha para o 
 

 
(TJBO)

(3) Ambos os nomeados se achavam presos, por ordem do Visconde, na Casa 
 
 
 

(TJBO)

efeito, na noite desse mesmo dia indo buscar o santo, (1) 
ele, testemunha, e dito sargento-mor viram que ele, dito 

 
 
 

a se retirar deles ambos, especialmente dele testemunha, 
mostrando-se muito pesado, talvez por ele ser o primeiro 
que o obrigou àquela delatação, de que se persuade levaria 

 
também declara ele, testemunha, ter ouvido, mas não se 
lembra verdadeiramente a quem, que o mesmo alferes tinha 
recomendado a um homem do caminho, Fulano Pires (2), 
que trouxesse bem pólvora, chumbo e sal para Minas, que 

 
ouviu ele, testemunha, dizer publicamente que o Desem- 

 
José e seu irmão, o Sargento-Mor Luís Vaz de Toledo Piza, 
eram entrados na sublevação de que o dito Alferes Joaquim 
José tratava, admirando-se algumas pessoas que tanto o 

 
escapassem de ser presos, em razão da íntima amizade que 
ambos conversavam, como era bem constante, com os refe- 

 

E perguntado pelo referimento que nele fez a teste- 
munha, Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro, disse 

 
entre os nele referidos sobre a prisão do Coronel Alvarenga,
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Leite Pereira, amigo íntimo de Tiradentes e que assumira o compromisso 

(2) João Dias da Mota também passaria, em 1791, da condição de testemunha 
 
 

pondo as mãos na cabeça, o Capitão José Vicente se explicou 
 
 

loja de Antônio Ferreira, mercador nesta Vila, falando na 
 
 
 
 
 
 

o assinou com o dito Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano 

Saldanha — José de Vasconcelos Parada e Sousa (1)

Testemunha 13.ª

João Dias da Mota (1), Capitão do Regimento de 
Cavalaria Auxiliar da Vila de São José, no Rio das Mortes, 
natural desta Vila Rica do Ouro Preto, Bispado de Mariana, 
morador no Engenho do Campo, que vive de roça, de idade 
de quarenta e seis anos, testemunha a quem ele dito Minis- 
tro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um 
livro deles, em que pôs sua mão direita, subcargo do qual 
lhe encarregou dissesse a verdade do que soubesse e lhe 
fosse perguntado, o que assim prometeu fazer como lhe 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que vindo em 
certa ocasião da sua fazenda para São Bartolomeu, em dias 
de março do corrente ano, encontrara nas Bananeiras, ca- 
minho do Rio de Janeiro, ao Alferes do Regimento Pago 
desta Capital, Joaquim José da Silva, por alcunha o Tira-
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-
 

-
 

 

no mesmo rancho em que o dito Alferes, este lhe disse: 

 

E respondendo-lhe ele, testemunha, que não, continuou 

 

 

 

 

 

 

 

tanto nesta Capitania, como nas do Rio de Janeiro, Bahia, 

 

O que ouvindo ele, testemunha, absorto do que es- 

 

 

 

por que lhe declarasse quem era, não foi possível tirar-lhe 

 

 

corria em tratar de semelhante matéria, e que não falasse 

 

tem?   Que tem?   Prenderem-me?   Pois se me prenderem,
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anual pelas Câmaras para servir sob a autoridade dos Almotacés (juizes 

 
mesmas Câmaras dentre os principais homens bons de uma vila e respectivo 

 

 

 

 

que passando por sua casa Joaquim José dos Passos, (1) 

 

residente, lhe contou que se tinha feito um batizado em 

 

 

 

 

proferiu que, com o fagote que trazia à cinta, havia de cortar 

 

 

tendo feito conta alguma, tanto das frioleiras daque-

le Alferes Tiradentes, como do que ouvira ao dito Passos, por 

 

passando por sua casa o Ajudante de Ordens deste Governo, 

Tenente-Coronel Francisco Antônio Rebelo, e dizendo-lhe 

que quem soubesse alguma coisa a este respeito viesse muito 

 

veio ele, testemunha, logo a esta Capital, para o sobredito 

 

mais que, quando o dito Alferes Joaquim José teve com ele, 

testemunha, a conversação que tem referido, lhe dissera
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(1)  
entidade oculta do Rio de Janeiro, congregando intelectuais e comerciantes 
iluminados, enviar credenciais a José Joaquim da Maia, matriculado na 
Universidade de Montpellier em agosto de 1785, na qual obteve o patrocínio 

 
ao pai na Faculdade de Medicina), membro proeminente do Grande-Oriente 

 
(TJBO)

(2) 

(3) Varginha  situava-se  entre  Carijós   (atual   Lafaiete)   e  Ouro   Branco,   apro- 

 
 
 

que se refere o estalajadeiro João da Cosia Rodrigues é Antônio de Oliveira 
 

João Dias da Mota pousou na Estalagem no início de janeiro, ouvindo o 
 

conta a João da Costa Rodrigues que emprestara (12-03) a Tiradentes um 
 

por Barbacena de investigar suspeitos em Carijós, aí se hospedou em 
 
 
 

 

Declara mais que, em certa ocasião passando ele, 

testemunha, pelo Caminho do Rio e sítio onde assiste João 

da Costa (2), chamado a Varginha (3), falando com o 

mesmo Costa, lhe disse este que por ali havia passado no 

 

pretérito, o Padre Manuel Rodrigues da Costa, morador no 
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que se praticaram também nesta Vila, passando outra vez 

pelo mesmo sítio da Varginha e pousando na estalagem do 

 

cionada expressão, declarando-lhe o que aquele Alferes 

 

E ouvindo-o o dito João da Costa, lhe recontou mais este 

que um dos dias antecedentes, que seria pouco mais ou 

 

 

um deles, e que era o mais fraca-roupa, em um copo de 

 

 

 

novos Governadores, se ainda outro dia veio o Senhor Vis- 

 

 

lembrado ele, testemunha, que os fatos assim do Padre 

 

de declarar acima, do referido brinde, ouviu ele, testemunha, 

 

tanto do Rio, como destas Minas, assim como também o 

que relatou a respeito do Alferes Tiradentes no sítio das 

 

 
 

assinou com o dito Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano 

Saldanha — João Dias da Mota
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Pereira Ribeiro de Vasconcelos, deu a este em primeira mão a notícia da 

 
 
 

que destruíssem papéis comprometedores e fugissem, se possível, à repressão 

Deveu-o a Francisco de Paula Freire de Andrada que, tendo sabido da 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Fulano Pires é ainda o mesmo Domingos Peres (ou Pires), sócio em lavras 

Testemunha 14.ª

Joaquim de Lima e Melo (1), Capitão do Primeiro 
Regimento de Cavalaria Auxiliar desta Vila Rica, natural da 
Vila de Ponte de Lima, Arcebispado de Braga, morador nesta 

 
Real Fazenda, de idade de cinqüenta e oito anos, testemunha 
a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos 
Evangelhos em um livro deles em que pôs a sua mão direita, 
sub cargo do qual lhe encarregou dissesse a verdade que 
soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu fazer 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que somente sabe 
por ouvir dizer em certa ocasião, saindo da loja do merca- 
dor Antônio Ferreira, logo na entrada de um beco ali vi- 
zinho, a uns homens que estavam conversando juntos, e isto 
na véspera justamente em que foi preso o Desembargador 
Gonzaga, que um Alferes do Regimento Pago, por nome 
Joaquim José da Silva, por alcunha o Tiradentes, andava 
dizendo que esta terra seria bem governada, erigindo-se em 

 
brar a quem, que o mesmo Tiradentes recomendara a um 
homem do Caminho por nome fulano Pires (2), que trou-
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4.6 — ASSENTADA

 
centos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Se- 
nhora do Pilar do Ouro Preto e casas do Desembargador 

 
desta Comarca, onde eu Escrivão fui vindo e, sendo aí, pelo 
dito Ministro foram perguntadas as testemunhas das quais 
seus nomes, naturalidades, moradas, ofícios, idades e ditos 

 
este termo, e eu Bacharel José Caetano César Manitti, Es- 

Testemunha 15.ª

José Antônio de Melo, Tenente do Regimento de Ca- 
valaria Paga desta Capitania, natural da Vila de São João 
del-Rei, Comarca do Rio das Mortes, assistente nesta Vila, 
de idade de trinta e nove anos, testemunha a quem o dito 
Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em 
um livro deles, em que pôs sua mão direita, subcargo do 
qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse e 
lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir como 

 
que todo lhe foi lido, disse que somente se lembra que, indo 

 
que foi comandante, um Alferes do seu Regimento, Joaquim 
José da Silva, por alcunha o Tiradentes, e mostrando-lhe

 
levante acusado no Auto, não sabe mais nada, porque a 

 
 
 
 

Saldanha — Joaquim de Lima e Melo



— 183 —
uns papéis que trazia, com despachos do Conselho do Ul- 
tramar para informar o Excelentíssimo Vice-Rei do Estado, 

 
pretendia meter na cidade do Rio de Janeiro, acrescentara 

 
çado, porque tirando-se dele tanto ouro e diamantes, nada 

 
rica sempre famintos e sem nada de seu, porquanto desta 

 
 

ou pelo menos do que sucedeu de fresco na América In- 
 

um milhão de despropósitos e que riscasse semelhantes idéias 
 

E perguntado pelo referimento que nele fez o Sar- 
gento-Mor José de Vasconcelos Parada e Sousa, que lhe foi 
lido, disse que tudo quanto nele se declara passou assim na 

 
esquecimento, acrescentar uma circunstância que presente- 
mente lhe avivou o mesmo referimento, como a de lhe pon- 
derar o dito Alferes que, pela pobreza deste país, donde 
saía tudo para Portugal, não tinham os pais e irmãos com 

 
 
 
 

assinou com o referido Ministro, depois de lhe ser lido o 
seu juramento, que achou conforme, e eu, o Bacharel José 

Saldanha — José Antônio de Melo

Testemunha 16.ª

José Vicente de Morais Sarmento, Capitão do Pri- 
meiro Regimento de Auxiliares desta Capital, natural da 
Vila de Vinhais, Comarca de Miranda do Douro, assistente 
nesta Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto,
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Silva, Simplícia Maria de Moura e Caetana Francisca de Moura, respectiva- 

 
 

que vive de suas fazendas, de idade de cinqüenta e dois 
anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o jura- 
mento dos Santos Evangelhos em um livro deles, em que 
pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou que 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que antes das 

 
nunca ouviu falar coisa alguma positiva a respeito do le- 

 
dia na loja do Capitão Antônio Ferreira, e achando-se na 

 
falar na derrama que se pretendia lançar, em cuja ocasião 
principiou a dizer aquele Alvarenga que faziam muito mal 

 
e que desta sorte se ia pondo o povo em termos de alguma 
sublevação, para o que tinham bem fresco o exemplo da 

 
ouvira ele testemunha dizer ao Tenente-Coronel Antônio 
José Soares de Castro que, pedindo umas mulheres desta 
Vila, por alcunha as Pilatas (1), ao Alferes Joaquim José 
da Silva concorresse para se assentar praça de soldado na 
Tropa Paga a um seu irmão, ele lhe respondera que dei- 
xassem estar, que brevemente se lhe assentaria praça, por- 

 
 

o mesmo Alferes, encontrando no caminho do Rio, ou na 
(2) que anda 

no caminho para esta Vila, lhe recomendara que trouxesse 
 

tado pelo referimento que nele fez a testemunha, o Tenente-



— 185 —

 

 
disse que passa na verdade quanto a dita testemunha refe- 
riu, o que aconteceu na mesma forma que se menciona, e 

 
 

haveria oito dias pouco mais ou menos antes da sua prisão 
(1), e conversando-se sobre as que se tinham feito, lhe disse 
o mesmo Doutor que não se podia capacitar que os homens 
que se tinham presos o fossem por intentarem alguma suble- 
vação, porquanto nem havia dinheiro, nem armas, nem po- 

 
 
 
 
 

assinou com o dito Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano 

Saldanha — José Vicente de Morais Sarmento 

Testemunha 17ª

Simplícia Maria de Moura, natural do Arraial de Pa- 
racatu, moradora nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar do Ouro Preto, que vive de suas costuras, de idade de 
vinte e um anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o 
juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles em 
que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse saber por ouvir 

 
Rio de Janeiro ao Alferes Joaquim José e Coronel Joaquim 
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dia fazer nestas Minas um levante, sendo que andava fa- 
 
 

E perguntada pelo referimento que nela fez a teste- 
munha, o Capitão José Vicente de Morais Sarmento, disse 

 
que tendo a mãe dela testemunha desejo de fazer sentar 

 
aquele Alferes Joaquim José inculcado por valido do Aju- 
dante de Ordens Antônio Xavier de Resende, e que também 
o Excelentíssimo Senhor Visconde General lhe fazia muito 
favor, nestas circunstâncias lhe rogou a mãe dela, testemu- 

 
 

ora deixasse estar, até ele Alferes voltar do Rio de Janeiro, 
 

ele havia de fazer feliz esta terra, e também ele havia de 
 

construir muitos armazéns e introduzir naquela cidade certas 
 

mil cruzados, dizendo mais outros disparates de que ela tes- 
 
 

ele, dito Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano César Ma- 

Saldanha — Simplícia Maria de Moura

Testemunha 18ª

Caetana Francisca de Moura, natural da Barra do Rio 
das Velhas, Comarca do Serro, moradora nesta Vila Rica 
de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, que vive de suas 
costuras, de idade de vinte anos, testemunha a quem ele dito 
Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos, em 
um livro deles, em que pôs a mão direita, sob cargo do qual 
lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse
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perguntado, o que assim prometeu fazer como lhe estava 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que nada sabe 

E perguntada pelo referimento que nela fez a teste- 
munha, o Capitão José Vicente de Morais Sarmento, disse 
que era verdade o nele relatado, pois pedindo sua mãe, 
Maria Rosa da Silva (1), ao Alferes Joaquim José da Silva, 
que visto dizer ele que tinha muita amizade com o Ajudante 
de Ordens Antônio Xavier de Resende, e que o Excelentís- 
simo Senhor Visconde General lhe fazia muito favor, qui- 

 
 
 
 

quela ocasião esteve conversando sobre muitos interesses 
 

na cidade do Rio de Janeiro fazia tantos e quantos mil cru- 
zados de renda, e que tendo esta felicidade, também espe- 

 
 

Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Es- 

Saldanha — Caetana Francisca de Moura

Testemunha 19.ª

Ana Maria da Silva, (1) parda disfarçada, natural desta 
Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, mora- 
dora na mesma Vila, que vive de suas costuras, de idade 
de quarenta anos, testemunha a quem o dito Ministro de- 
feriu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro de-
les em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarre-
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(1) O Porta-Estandarte Francisco Xavier Machado, por serviços depois prestados 
ao Visconde de Barbacena (levou à Bahia uma cópia da Devassa-MG, para 

 
depoimento omite ter Machado dado a Tiradentes seu par de pistolas para 

 
 

gou que jurasse a verdade do que soubesse, o que assim 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que somente sabe 
pelo ouvir dizer geralmente, depois que foi preso no Rio de 
Janeiro o Alferes Joaquim José, e nesta Vila o Desembarga- 
dor Gonzaga, que aquele dito Alferes pretendia fazer um 
levante nestas Minas, e que por causa desta desordem é que 

 
guntada pelo referimento que nela fez a testemunha, o Ca- 
pitão José Vicente de Morais Sarmento, disse que era ver- 
dade quanto se relatava naquele referimento, e que ela era 
a própria que tinha pedido ao Alferes Joaquim José que 

 
lhe tornou o dito Alferes, batendo-lhe com a mão no ombro: 

 
 

que estava para ter grandes rendas e fortunas por certas 
 

anos, mas que depois se considerava o homem mais feliz 
do mundo, e que também ainda havia de fazer a sua terra 

 
 

Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, o 

Saldanha — Ana Maria Rosa da Silva

Francisco Xavier Machado (1), homem branco, natu- 
ral da Anadia, Comarca e Bispado de Coimbra, que vive de 
ser porta-estandarte do Regimento de Cavalaria Paga da
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guarnição desta Vila Rica, onde atualmente reside, de idade 
de trinta e quatro anos, testemunha a quem o dito Ministro 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe 
encarregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, o que assim prometeu fazer como lhe estava 

 
que todo lhe foi lido, disse que somente sabe que, reco- 
lhendo-se ele testemunha do Destacamento em que esteve na 
Jacobina, Capitania da Bahia, e chegando por mar ao Rio 
de Janeiro, aí encontrou o Alferes Joaquim José do seu 
Regimento, que assistia com outro Alferes do mesmo Regi- 
mento, por nome Matias Sanches, com o qual conversando 
ele, testemunha, algumas vezes, sempre lhe ouvia ao dito 
Joaquim José exagerar a beleza, fertilidade e riqueza do 
país de Minas Gerais, e que por estes motivos podia bem 

 
que ele testemunha lhe respondia falando, naturalmente, 
que tal nunca poderia suceder, porque Minas não tinha força 
para se conservar, nem marinha para se defender, como 

 
 
 

Alferes tornava que tinha muito povo, e que as Minas por 
si só se defendiam, cujos discursos rebatia ele testemunha 

 
 

fora a casa dele testemunha e lhe mostrara um livro es- 
 
 

A Coleção das Leis Constitutivas dos Estados Unidos da 
América, e o capítulo que apontava vinha a ser a seção 
oitava, sobre a forma da eleição do conselho privado, por 
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(1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foi quem mandou-lhe aviso de que o Vice-Rei o fazia vigiar por dois 
 
 

(2)  
 

-
 

mesmo livro, que é o próprio em oitavo, com capa de papel 
 
 

Alferes procurou naquela cidade ao Sargento-Mor Simão 
Pires Sardinha, (1) (que lhe contou o mesmo Sardinha) le- 
vando-lhe uns livros ingleses para lhe traduzir certos luga- 

 
que o dito Sardinha, mal percebeu o intento do dito Alferes, 
logo lhos tornou a mandar a casa, e dizia a todos que fu- 
gissem daquele homem, dito Alferes, que estava doido, e 

 
 

que nela se executaram, e no Rio das Mortes, ouviu dizer 
que as mesmas tiveram a sua origem em um levante que 
se pretendia fazer, sendo o autor daquela desordem o Tira- 

 
 

ano, e tendo passado a Serra denominada do Azevedo, no 
fundo dela onde se acha levantado um sítio novo perten- 

 
deiro (2) que conduzia uma boiada e quatorze ou dezesseis
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Saldanha — Francisco Xavier Machado

 
Correia Pamplona, que ele testemunha conheceu por tra- 
zerem o ferro da mesma fazenda, cujo homem boiadeiro 

 
o qual, chegando-se à noite para o fogo onde ele testemunha 
estava, lhe disse ser também de Portugal e que a boiada 
e potros que trazia eram do dito Pamplona, à exceção de 
um cavalo seu, ao parecer dele testemunha muito bom, que 

 
sendo o mais que levava, para pagamento de uma dívida, 
pelo que cada uma das cabeças trazia preço certo e inalte- 

 
 

mais a ele testemunha e moderando a voz, recatadamente 
 
 

de Alvarenga, havia dois anos, estava escrevendo leis e que 
o Coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, por alcunha 

 
 
 
 
 

munha, tem lembrança que, ou deste mesmo boiadeiro ou 
 
 
 

de São José e o Coronel Alvarenga, lhe disseram que tam- 
 

São José e o Tenente-Coronel do seu Regimento, Francisco 
 
 

Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Es- 
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de Milícias do Regimento de Pium-i, Bambuí, Campo Grande, Picadas de 

 
 

Apesar de ter sido o terceiro denunciante da Conjuração Mineira, não ins- 
 
 
 

Corpo de Ordenanças, alcançando o posto de Mestre de Campo, Regente dos 
 

marca do Rio das Mortes (Bambuí era vizinho ao local do célebre Quilombo 
 
 
 

padre Carlos José da Silva, não teria passado desapercebido a Martinho de 
 

4.7 — ASSENTADA

 
e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 

 
 

Sua Majestade Fidelíssima, Ouvidor-Geral e Corregedor desta 
Comarca, onde eu, Escrivão nomeado pelo Excelentíssimo 
Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão Ge- 
neral desta Capitania de Minas Gerais, fui vindo e, sendo 
aí, por ele dito Ministro foram inquiridas e perguntadas as 
testemunhas que para esta Devassa foram chamadas, das 
quais seus ditos, nomes e idades, são os que ao diante se 

 

Testemunha 21ª

Inácio Correia Pamplona (1), homem branco, Mestre 
de Campo Regente do Bambuí, natural da Ilha Terceira, 
Bispado de Angra, morador na Freguesia dos Prados, Co- 
marca do Rio das Mortes, que vive de suas fazendas, idade 
de cinqüenta e oito anos, testemunha a quem o dito Mi- 
nistro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um 
livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual 
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(1) Outros testemunhos referem que seria morto o outro Ajudante de Ordens, 
 

verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que 

 
que todo lhe foi lido, disse que ele testemunha sabe que 

 
e a razão por que o sabe vem a ser que, convidando-o por 

 
reia de Toledo, para ir ter naquela Vila à Semana Santa, 
indo ele testemunha com efeito ver ali a Procissão de Passos 
no dia vinte e nove de março do corrente ano, e conversando 

 
 
 

que no caso de haver a desordem, se havia cortar a cabeça 
 
 

caria o mesmo com o Ajudante de Ordens Francisco Antônio 
Rebelo, (1) segundo sua lembrança, fazendo-se o mesmo ao 
Coronel Carlos José da Silva, por ser o que promovia os 

 
votando que antes se mandasse ir embora o dito Excelentís- 

 
mente não fosse morto o referido Coronel Carlos José, por 

 
 
 
 
 
 

divertiram em outras coisas o resto do dia, lhe não comu- 
 
 
 

testemunha, desculpando-se com moléstia afetada de não
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(1)  
 

(2) 

 
 

que foi aquela carta, se voltara para ele e lhe dissera que 
a moléstia era de manha, e que entrara a passear como rai- 
voso de uma para outra parte, batendo com a carta na ca- 

 
temunha, até ao dia presente, se encontrou mais com o dito 

Passados dias veio ao sítio dele, testemunha, denomi- 
nado o Mendanha, um sujeito do Rio de Janeiro chamado 

 
 

dor naquela cidade, uma partida de gado e potros da fazenda 
 

antes porém de partir, particularmente lhe contou o mesmo 
Chaves que ele sentia bem o não poder vir a Vila Rica 
para contar ao Coronel Afonso Dias Pereira, por ser da sua 
terra, para o dizer ao Senhor General, o que tinha ouvido 
nas Vilas de São João e São José, que era que nestas Minas 
estava para haver um levante, e que se tinham conluiado 

 
 
 
 

Chaves (que tinha perguntado se ele entrou nesta desordem, 
ao que tinha dito que não), perguntou se tinha tirado 
muito, ao que respondeu o pobre: que tudo estava 
perdido e agora de novo muito mais, porque Sua Ex- 

 
vas de ouro por cabeça, e que o povo estava para levantar- 

 
mente chegou ao mesmo sítio o Capitão João Dias da Mota, 
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viada pelo Visconde de Barbacena ao Vice-Rei, a primeira em que o Capitão- 

 
Mota, fazendeiro em Engenho do Campo (proximidades da atual Carandaí, 

 
 

-se a deixar passar a força do sol, neste intervalo lhe per- 
guntou ele, testemunha, se sabia haver chegado à cidade do 
Rio de Janeiro a nau de guerra, ao que o dito lhe respondeu 
que não, e que só havia passado para a mesma cidade um 
Furriel (1) com Portaria do Tenente-Coronel Francisco An- 

 
 

e que, por isto, alguns pensavam ia a buscar ali o Alferes 
 

via passado um clérigo para a Borda do Campo, e que no 
rancho das Lavrinhas do Lourenço, segundo sua lembrança, 
falara sem rebuços no dito levante ao mesmo dono da esta- 

No dia vinte de maio do corrente ano veio à casa 
 

que o seu destino era ir a um batizado ao Arraial de Cari- 
 
 
 
 

tinha chegado uma carta, cópia de outra que do caminho 
do Mato do Rio haviam escrito ao Coronel Francisco Antô- 
nio de Oliveira, a qual ele testemunha viu na mão do mesmo 

 
parte com certeza que se acham presos, no Rio de Janeiro, 
Joaquim Silvério e o Alferes Tiradentes para que vos sirva, 

 
 
 
 

que ele testemunha apanhou, remetendo-o logo a Sua Ex- 
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aí pousou e retornou no dia 24 até Carijós, chegando na noite de 25 em 
 
 
 

 
 

 
mesmos que se acham autuados nesta Devassa, e que ele 
testemunha reconhece pela própria parte, que lhe foi mos- 

Declara mais ele, testemunha, que o Capelão do Ar- 
 
 
 

pardo chamado Vitoriano, que é alferes e mora no Bichinho, 
de mandado do Coronel Francisco Antônio de Oliveira Lo- 

 
 
 

vez o dito Alferes por ali, dizendo-lhe que ia acudir a seu 
 

as cartas que levava, lhas abriram os soldados em Vila Rica, 
 
 

 (1)

Declara mais ele, testemunha, que o Padre Bento (2), 
 

Rica, lhe disse a ele, testemunha, (estranhando as desordens 
que via e sentindo amargamente aquela diabrura) que o 
Padre Assis (3), morador em Carijós, lhe contara: que 
muito pior seria se ele (Padre Assis) não tirasse, das cartas 
que o Coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes mandava 
pelo dito Alferes Vitoriano, um certo papel ou bilhete que 
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partir do Norte de Minas, onde contavam com o Destacamento Diamantino, 

Declara mais ele, testemunha, que depois de todo o 
 

de São José, cujo nome ignora, mas que é ainda moço, de 
idade de vinte e cinco anos pouco mais ou menos, alto, 
claro, e de mediana nutrição, a falar-lhe positivamente no 
desamparo e desarranjo em que estavam suas tias e primas 
por causa do seqüestro que se havia feito em todos os bens 

 
 
 

que ele, testemunha, respondeu que não lhe competia falar 
 

ele testemunha o dito sobrinho a um quarto retirado, aí lhe 
 
 

recontou ele, então, o fato seguinte:

Que no domingo (24-05) em que foi preso seu tio, 
tinha este sido chamado pelo Coronel Francisco Antônio de 
Oliveira Lopes, que lhe viesse falar à Serra de São José, 

 
 
 

(23-05) mandei um próprio a Vila 
 
 
 

Silvério, e que este foi o que viera à sua casa dar parte do 
 

disto, se agoniara muito, por cuja causa vendo ele, dito 
 

de uma mesa, pegara nela e se botara a seus pés dizendo
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dito arraial passava pelo Bichinho (atual Vitoriano Veloso, MG), atalhando 
 

 
do Ajudante Davi Ottoni, no mesmo dia 24-05, a qual não conseguiu en- 

 
 
 

tudo lhe mandou escrever, e que este papel havia de ir à 
 
 

a cavalo e fora demandando a estrada que segue para a 
sua casa (1)  

 
 
 
 
 

Também ele, testemunha, ouviu dizer que no dia 
quatro de junho, mandara o mesmo Coronel Francisco An- 
tônio um maço de cartas para se entregarem na Vila de 
São João ao Tenente-Coronel Francisco Joaquim, cujo maço 
conduzira o mesmo Alferes Vitoriano, que foi o que veio a 
Vila Rica trazer as outras cartas do referido Coronel, como 

 
temunha, que o dito maço era das sortes para se repartirem 

 
que nas capoeiras da roça que o mesmo Coronel tem na 

 
sendo uma mulher que ali assiste, cujo nome ignora, a 

 
que por ali andava com ordem para prender o Sargento- 

Declara mais ele, testemunha, que todos estes fa-
tos acima referidos pela sua origem, quando os foi sabendo, os 
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(1) O Padre Manuel Rodrigues da Costa passaria também, em 1791, de teste- 
 
 
 
 

Dai passou a recluso (1796), no Convento de São Francisco da Cidade, 
histórico prédio onde funcionou até recentemente a Biblioteca Nacional de

pôs na presença do Excelentíssimo Senhor Visconde Gene- 
ral, cujas cartas insertas no Auto desta Devassa, sendo-lhe 
mostradas neste mesmo ato, reconheceu ele, testemunha, 
pelas próprias e 

 
 

José Franco de Carvalho, vizinho da Vila de São José, sobre 
 
 

Tenente-Coronel, se seriam também por conta do que se 
tinha falado em um batizado que se havia feito em casa do 

 
qual se acharam os ditos: Desembargador Ouvidor da Co- 

 
 

Toledo Piza, e o Tesoureiro de Ausentes da mesma Comarca, 
 
 
 
 
 
 
 
 

dito Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, 

Saldanha — Inácio Correia Pamplona

Testemunha 22ª

O Reverendo Padre Manuel Rodrigues da Costa (1), 
natural da Freguesia de Carijós, Comarca do Rio das Mor-     
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parte da Assembléia Constituinte, onde se ocupou da liberdade de culto 
 
 
 
 
 
 
 

Pelo Padre Manuel Rodrigues da Costa, morador na Vila de Barbacena, 
 
 
 
 
 
 
 
 

tes, residente na Freguesia de Nossa Senhora da Piedade da 
Borda do Campo, que vive de suas fazendas, de idade de 
trinta e cinco anos, testemunha a quem ele, dito Ministro, 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro de- 
les em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe en- 
carregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse per- 
guntado, o que assim prometeu cumprir como lhe estava 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que pouco mais 
ou menos pelo tempo em que tinha chegado a esta Capitania 
o Excelentíssimo Senhor General, lhe falara em certa oca- 
sião o Alferes do Regimento Pago Joaquim José da Silva, 
por alcunha o Tiradentes, queixando-se-lhe amargamente 
dos Governadores destas Minas: que se achavam assoladas 

 
do mais particularmente as suas queixas ao Excelentíssimo 
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(1)   Coronel José Aires Gomes, dono das  Fazendas  da Borda  do  Campo e da 

de pô-lo livre da sujeição da Europa, encarecendo as suas 
 

respondeu ele, testemunha, observando a soltura com que o dito Alferes falava, que semelhantes coisas nem pensar 
 

que tinha o dito Tiradentes com o Coronel José Aires (1), 
 
 
 

Senhor Visconde também o sabia porque lho tinha contado 
 
 

 
radentes, Joaquim Silvério, Desembargador Gonzaga, e os 
mais, é que ele testemunha tem ouvido geralmente falar de 

 
o Coronel Joaquim Silvério por casa dele testemunha em 
certa ocasião, lhe contara que esteve para se lançar a der- 

 
ponto, ponderando-lhe o estado da terra e outras circuns- 
tâncias que lhe não declarou, fez com que o mesmo Senhor 

 
Depois do que, passando o mesmo Silvério por casa também 
dele testemunha, lhe contou que se dirigia para o Rio de 
Janeiro a buscar uma carta de proteção do Excelentíssimo 
Senhor Vice-Rei para o Doutor Intendente e Procurador da 
Real Fazenda, e que isso mesmo lhe mencionara o Senhor 

 
tando as notícias e passagens referidas, assentou consigo 
que a ida daquele Joaquim Silvério ao Rio tinha muitos 

 
Padre José Lopes de Oliveira, a quem o mesmo Silvério 
tinha também comunicado todo o referido, e ambos con- 
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(1)  
 
 
 

(2)  
 

natural de Santa Maria do Olival, Bispado do Porto, e de Bernardina Cae- 
tana do Sacramento, natural de Nossa Senhora da Glória de Simão Pereira, 

 

 
tima vez que o dito Alferes passou para o Rio de Janeiro, 
transitando por sua casa, lhe referiu incidentemente que ia 

 
 

ao mesmo tempo ia também cuidar naquele negócio em que 
lhe tinha tocado quando viera para cima, relativo à liber- 

 
que o demônio o andava tentando a fazer algumas desor- 

 
 
 
 
 

Saldanha — Manuel Roiz da Costa (1)

Testemunha 23.ª

O Reverendo Padre José Lopes de Oliveira (2), natu- 
ral da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade da Borda 
do Campo, que vive das suas ordens, residente no Arraial 
da Igreja Nova, de idade de cinqüenta anos, testemunha a 
quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan- 
gelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob 

 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, o 
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desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que a primeira 
 

ano passado, ao Coronel José Aires Gomes, o qual lhe contou 
que se esperava no Rio de Janeiro uma Armada Francesa, 
e que muitos moradores do Rio de Janeiro estavam de âni- 

 
 
 
 
 

Joaquim Silvério dos Reis, que estava para nelas se fazer 
 

dito Coronel, fosse de Portugal, estava pronto a seguir, por- 
quanto bem podia ser esta terra um Império pelas riquezas 

 
lhe ouviu ele, testemunha, falar no Desembargador Gon- 
zaga, quando pondo as mãos na cabeça, nem ouviu, nem 

 
ele queria para não pagar o que estava devendo à Fazenda 

 
testemunha, que assim o fez, porquanto, vindo aquele Joa- 
quim Silvério logo à Cachoeira, onde se achava o Excelen- 
tíssimo Senhor General, voltou assegurando a ele, testemu- 

 
 
 

veio a concluir ele, testemunha, haver-se o dito denunciado 
 

mesmo Silvério despedir-se dele, testemunha, dizendo-lhe 
que ia para o Rio de Janeiro buscar uma carta do Exce- 
lentíssimo Senhor Vice-Rei para o Desembargador Inten- 

 
não acreditou semelhante coisa, muito mais acrescentando 
ele que o Excelentíssimo Senhor Visconde o aconselhara 
para isso mesmo e escrevera ao Excelentíssimo Senhor Vice- 
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tado levante nestas Minas ao Senhor General, e ia fazer o 

 
 

munha, em resposta a uma carta de seu irmão, o Coronel 
Francisco Antônio de Oliveira Lopes, mandando-lhe pergun- 
tar se sabia a causa por que ia ao Rio o dito Coronel Joa- 
quim Silvério, porquanto vogava pelas Vilas uma notícia 

 
samento descobriu ele, testemunha, ao Padre Manuel Ro- 

Declara mais que indo ele, testemunha, na segunda 
 

irmão, dito Coronel Francisco Antônio, aí chegou em uma 
 

depois de conversar em um quarto com o dito irmão, este 
 
 

piando a conversar, o achou melancólico e pensativo, o que 
 
 

Joaquim Silvério tinha ido denunciar o levante que se in- 
tentava fazer, contando-he que estava delineado erigir-se 

 
que tal não se poderia conseguir porque não havia gente, 

 
 
 
 

tretanto, se uniam o Rio de Janeiro e São Paulo e se passaria 
 

o Rio e São Paulo, havia muita gente, e que, quando os 
americanos ingleses sacudiram o jugo tinham menos armas 
e, contudo, resistiram até se conseguir a liberdade, o que 

 
 

E falando ele, testemunha, depois com o dito seu ir- 
mão, perguntando-lhe este o que praticara com ele o Vi-
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(1) Luís Alves de Freitas Belo, futuro sogro de Joaquim Silvério dos Reis, que 
 
 
 

 

Declara mais ele, testemunha, que mandando-o cha- 
mar depois disto à sua casa, o dito seu irmão Coronel lhe 
contou que aquele Joaquim Silvério os tinha a ambos de- 

 
tarde, saíram ambos à caça e no caminho encontraram ao 
Sargento-Mor Luís Vaz de Toledo Piza, irmão do referido 

 
 
 

No dia seguinte, que era domingo, tornou o mesmo 
seu irmão a pedir-lhe que o acompanhasse, e saíram ambos 
ao romper do dia demandando a paragem a que chamam 

 
 
 
 
 
 
 

mente ele, testemunha, que seu cunhado Luís Alves (1), 
Coronel de Auxiliares, lhe dissera que quando o Alferes 
Joaquim José passara para o Rio de Janeiro, pretendeu 
falar-lhe na sua fazenda do Ribeirão, e achando-se então 

 
 

efeito, batendo-lhe de madrugada à porta e entrando, lhe 
 

se conseguisse, lhe haviam de render por ano vinte mil 
 

sunto, ele, dito Coronel Luís Alves lhe fez sinal que ali
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(1) Joaquim Silvério dos Reis esteve preso na Ilha das Cobras de 10 de maio 
 
 

a cidade do Rio de Janeiro, onde ainda residia na data da execução de 

estava sua mulher na cama, e então o dito Alferes se des- 
 

Joaquim Silvério, um Antônio de Oliveira Pinto, da cidade 
do Rio de Janeiro, mandou dizer vocalmente por um pró- 
prio, que viera para cima, ao Coronel Luís Alves, que sos- 
segasse que as coisas lhe não pareciam tão feias a respeito 
da prisão de Joaquim Silvério, porque, fazendo-se apreensão 
em seus bens depois de preso (1), se mandaram outra vez 

 
que logo que foram presos o Tiradentes e Joaquim Silvério, 

 
 

aquele Alferes Tiradentes andara buscando pelas livrarias 
 
 
 

ouvia ele, testemunha, discorrer que eram o Tenente-Coronel 
Francisco de Paula, o Coronel Alvarenga, o Desembargador 

 
declarou ser irmão do Coronel Francisco Antônio de Oli- 

 
 

Saldanha — José Lopes de Oliveira

Testemunha 24.ª

Antônio José Jácome, homem pardo, natural da Ilha 
de São Miguel, morador na Vila de São José do Rio das 

 
 

idade de sessenta e um anos, testemunha a quem o dito Mi- 
nistro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um
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(1) Documentos sobre as atividades de Salvador Carvalho do Amaral Gurgel 
 

(HGM)

livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual 
 

soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu fazer 

 
que todo lhe foi lido, nada disse, nem dos costumes, e assi- 
nou com o dito Ministro e eu, o Bacharel José Caetano César 

Saldanha — Antônio José Jácome

Nota: Estando junto o administrador que foi da casa 
 

Manitti

Testemunha 25.ª

Salvador Carvalho do Amaral Gurgel (1), natural da 
Vila de Nossa Senhora dos Remédios de Parati, Comarca 
do Rio de Janeiro, morador nesta Vila Rica de Nossa Senhora 
do Pilar do Ouro Preto, que vive de sua arte de cirurgia, 
idade de vinte e sete ou vinte e oito anos, testemunha a 
quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan- 
gelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob 
cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que 
soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu fazer 

E perguntado ele, testemunha, pelo referimento que 
no mesmo fez a outra testemunha, Raimundo Correia Lobo, 
Sargento-mor dos Pardos do Tejuco, que todo lhe foi lido, 

 
tivera para falar em semelhante matéria àquele Doutor An- 
tônio José Soares, como no dito referimento se mencionava, 
vinha a ser que, tendo o Alferes do Regimento de Cavalaria
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(1) Trata-se do famoso naturalista, autor da Flora Fluminensis, que era ligado 
 

Na verdade, eram primos em primeiro grau, pois as respectivas mães eram 

Paga desta Capital notícia do bom conhecimento e amizade 
que ele, testemunha referida, conservava com o Padre Mes- 
tre, Frei José Mariano da Conceição Veloso, religioso de 
Santo Antônio na cidade do Rio de Janeiro, de quem o dito 
Alferes Joaquim José da Silva se intitulava parente (1), en- 
contrando este em certa ocasião a ele, testemunha, o 

 
 
 
 

por acaso que o referido Joaquim José, por alcunha o Tira- 
 

prar, lho não quis o dito vender, mas conseguiu dele que 
 

tentando ele testemunha sentar praça no seu Regimento, 
 
 

sentar praça, quando se não pagavam os soldos, que até a 
 

tava arrazadíssima, e que cada vez mais se oprimia com 
 
 

estava ele, dito Alferes, na deliberação de suscitar um le- 
 
 
 

tempo, se ele testemunha tinha algum conhecimento no Rio 
 

o negócio que ali o tinha conduzido era muito diferente e 
que se não metia com estas coisas, lhe instou o dito Alferes 

 
pondeu ele, testemunha, que ali não tinha conhecimentos 
e só com um Tenente do Regimento da Artilharia, por nome 
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que o mesmo lhe comunicaria, e que lhe suplicava o qui- 
 
 

E logo que saiu de sua casa, foi diretamente para a 
do dito Doutor Antônio José Soares, a quem contou esta 

 
pondeu que, se ele testemunha não tinha outras provas, nem 

 
 

por ter só ouvido tocar esta matéria àquele Alferes, que 
 

que, passados alguns dias, lhe mandou o Padre Francisco 
(1),  

 
mente o entregou por lhe ter dito, o mesmo Alferes, que 

 

E perguntado mais pelo referimento que nele fez a 
 

bem certo se, no sítio que nele se menciona, falou alguma 
 
 

tônio José Soares de Castro, onde ele testemunha contou 
 

besse aquele Crispiniano, pois que se não recorda com cer- 
teza se este se achava também na mesma casa ao tempo que 

 
suceder falar na mesma com o referente onde este acusa, 
contando-lhe pouco mais ou menos o que do referimento 

 
mente passado com o sobredito Alferes, não se recordando
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lido o juramento, e eu, o Bacharel José Caetano César Ma- 

Saldanha — Salvador Carvalho do Amaral Gurgel (1)

4 . 8  —  ASSENTADA

 
e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 

 
 

Sua Majestade Fidelíssima, Ouvidor Geral e Corregedor 
desta Comarca, onde eu, Escrivão nomeado pelo Ilustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governa- 
dor e Capitão General desta Capitania, fui vindo e, sendo 
aí, pelo dito Ministro foram inquiridas e perguntadas todas 
as testemunhas que para esta Devassa foram chamadas e 
ao diante se seguem, das quais seus ditos, nomes, idades e 
naturalidades, moradas e costumes são também os seguintes, 

 

Testemunha 26ª

Victoriano Gonçalves Veloso, homem pardo, Alferes 
no Arraial da Igreja Nova, natural da Vila de São José, 
Comarca do Rio das Mortes, morador no Bichinho, ou Gri- 
tador, da mesma Comarca, que vive de seu ofício de alfa- 
iate, idade de cinqüenta e um anos, testemunha a quem o 
dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos

 

parece ter sido retida pelo Visconde de Barbacena e só mais tarde anexada 

 

no dia 11, pois no dia 12 foi inquirido e acareado com Crispiniano da 
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em um livro deles, em que pôs sua mão direita, sob cargo 
do qual lhe encarregou, jurasse a verdade do que soubesse 
e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir como 

E perguntado ele, testemunha, pelo Auto desta De- 
vassa que todo lhe foi lido, disse que somente depois que se 

 
nel Joaquim Silvério dos Reis no Rio de Janeiro, assim 

 
 

Correia de Toledo, foi que ele, testemunha, ouviu dizer ge- 
ralmente que o dito Alferes tinha andado suscitando um 

 
a quase todos os moradores da estrada do Rio de Janeiro, 

E perguntado pelo referimento que nele fez o Padre 
 

Pamplona, testemunha nesta Devassa, que todo lhe foi lido, 
 

ido pedir ao Coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes 
 
 

e havendo-lho efetivamente emprestado o dito Coronel, se 
admirou ele testemunha de o achar nessa ocasião chorando 
como uma criança e dizendo que estava perdido, sem con- 
tudo lhe declarar a causa e circunstâncias que o moviam 

 
seu destino, falou no caminho com os Padres Joaquim Bar- 
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(1) Domingos Vidal de Barbosa Laje. Nascido em 1761, em Santo Antônio do 
 

Formou-se em Medicina em Bordéus. Apesar de sua participação na cons- 
piração ter sido bastante discreta, foi condenado a degredo para o Arqui- 
pélago do Cabo Verde, tendo falecido na Ilha de São Tiago, Convento de 
São Francisco da Cidade, Ribeira Grande, em princípios de setembro de 
1793. Era poeta e escreveu: “Ode a Afonso de Albuquerque” e “Ode a Luís 
de Vasconcelos”. (A.M.D.) Domingos Vidal matriculou-se na Universidade 
de Montpellier a 7-12-1785 e se transferiu para a Faculdade de Medicina 

 
-se. Antes de partir para a Europa (não aparece matriculado na Universi- 
dade de Coimbra), fez preparatórios no Rio de Janeiro com Manuel Inácio 
da Silva Alvarenga; este, já professor-régio de Retórica desde 1782 (agosto), 
foi fundador da Sociedade Literária do Rio de Janeiro (6-06-1786) e já era 
sócio-correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa desde sua 
fundação (1779).   (TJBO)

 
 

dito Coronel Francisco Antônio de Oliveira, lembrando-se 
 
 

tornando em caminho a falar com os referidos Padres, lhes 
disse que voltara depressa porque os soldados lhe tinham 
apanhado umas cartas, o que  verdadeiramente foi invenção 
dele testemunha, para se desculpar de ter imediatamente 
voltado, acrescentando que àquela hora se capacitava que 

 
 
 

E sendo-lhe lido o seu juramento, que achou estar conforme, 
o assinou com o dito Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano 

Saldanha — Vitoriano Gonçalves Veloso

Domingos Vidal de Barbosa (1), graduado em Medi- 
cina em Bordéus, natural da Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição, do Caminho do Rio de Janeiro, morador na fa- 
zenda do Juiz de Fora no mesmo Caminho, que vive de 
agricultura, de idade de vinte e oito anos, testemunha a 
quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan-
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(1) José Joaquim da Maia e Barbalho graduou-se em Medicina em Montpellier 
 
 
 

Leal da Câmara Rangel de Gusmão defendeu tese no ano de 1790, também 
 

se matriculou em 7-12-1785, ao mesmo tempo que Domingos Vidal, termi- 
 

Joaquim da Maia, tendo este cursado previamente a Universidade de Coim- 
bra (matricula inicial em 31-10-1783), da qual se transferiu para Mont- 

 
quim da Maia deve ter nascido no Rio em aproximadamente 1752, sendo 

 
cujo correspondente no Porto, Caria Neto, se encarregava de dar-lhe uma 

 

gelhos em um livro deles, em que pôs sua mão direita, sob 
 

jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado e, 
aceito por ele o dito juramento, assim o prometeu fazer 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que achando-se 
hóspede em casa de seu primo, o Coronel de Auxiliares 
Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que assiste na Ponta 
do Morro, Freguesia de São José, indo com o dito em certa 
ocasião ver um serviço mineral, lhe entrou o dito Coronel 
a dizer que este país era muito feliz por ter todas as como- 
didades para a vida, e quanto não seria delicioso se fosse 

 
tinham feito a revolução na América Inglesa, ao que ele, 
testemunha, respondeu que um deles tinha sido Monsieur 

 
havia sucedido em Montpellier, quando ele, testemunha, ali 
estava, a um seu condiscípulo por nome José Joaquim da 
Maia (1), o qual se lhe meteu na cabeça que havia de ser o 
libertador de sua terra, sendo natural da Cidade do Rio de 

 
falar ao Ministro da América Inglesa que, observando a sua 
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sados alguns dias, lhe tornou o dito Coronel a fazer alguns 
discursos soltos sobre a vantagem deste país ser defendido 
pela natureza, referindo-lhe então que tinha que contar-lhe 

 
 
 
 
 

José Álvares, tinha dado palavra de aprontar tudo quanto 
 
 
 

ordenava que todo o homem plebeu poderia vestir cetins, 
que os diamantes seriam francos, que os dízimos os perce- 

 
 

que mais se distinguisse na primeira ação, seria o premiado, 
e que a nação que primeiro os socorresse durante a guerra, 

 
um de Minas Novas dava outros duzentos (1), e que ele dito 

 
 
 

de sobrecasacas, ou sobretudos, para melhor ocultarem as 
 

Vieira tinha feito um plano para por ele proverem a segu- 
rança deste país, e outro igual para por ele se regerem, di- 
zendo que este continente, a natureza o tinha feito defen- 

 
 

sorte que qualquer tropa, que subisse do Sertão, se desba- 
ratava, e os que escapassem da primeira, não escapariam 
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o povo estivesse descontente, e que agora a havia excelente 
 

tinho de Melo tinha escrito uma carta ao Desembargador 
Intendente dizendo-lhe que devia ser riscado do serviço por 
não ter requerido a derrama, e que o Desembargador Gon- 
zaga lhe tinha sugerido um requerimento muito forte para 

 
-se de nação alguma, pois que todas desejavam o Brasil 

 
gleses em umas praias lavadas, não tendo outras minas mais 

 
tinham sustentado uma guerra tão grande, vendo-se obri- 

 
que as emboscadas, para impedirem a entrada da parte do 
caminho do Rio de Janeiro, fossem compostas de homens 

 
assentado que o Alferes Joaquim José fosse à Cachoeira e 

 
a cabeça, a havia de mostrar ao povo, subindo a um lugar 

 
 
 

que matariam também o Ajudante de Ordens Antônio Xa- 
 
 
 

que não precisava ser morto o Sargento-Mor, acudiu José 
Álvares Maciel que assim se fazia preciso, porque os sol- 

 
mente, que se devia esperar ocasião em que fosse o quinto 

 
 

de Janeiro havia cinco ou sete negociantes que queriam que 
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se lhes escreveria uma carta dizendo que, se queriam ser 

 
 
 
 
 

clara mais ele, testemunha, que pouco tempo depois de ter 
ouvido da boca do dito seu primo, referido Coronel, quanto 
tem referido, indo ele, testemunha, em certa ocasião para 
o Arraial dos Prados assistir como padrinho ao batismo de 

 
nho um estudante, seu condiscípulo (1), chamado José de 

 
 
 

do-lhe ele testemunha a causa, disse-lhe que era porque o 
 
 

semelhante matéria, porém o sujeito não acreditava, lhe 
respondeu o dito Resende que dissesse ele, testemunha, o 

 
piando ele testemunha a relatar-lhe alguns dos passos aci- 
ma referidos, o dito Resende lhe continuou outros, perce- 
bendo daqui, ele testemunha, que o que o referido estudante 
sabia era pouco mais ou menos o mesmo, e só de mais acres- 

 
de São José (2), que é Sargento-Mor (3), tinha feito uma 
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da Fazenda Real, e que o mesmo Sargento-Mor se havia de 

 
ouvido o dito estudante da boca de seu pai, a quem o tinha 

 
e aos costumes declarou ser primo do Coronel Francisco 

 
lido o juramento, e eu, o Bacharel José Caetano César Ma- 

Saldanha — Domingos Vidal de Barbosa

Testemunha 28ª

Teotônio Maurício de Miranda (1), Sargento-Mor do 
Primeiro Regimento de Cavalaria Auxiliar desta Capital, na- 
tural da Vila de Olivença, Comarca e Bispado de Elvas, 
morador nesta mesma Vila, que vive de seu ofício de Te- 

 
quarenta e cinco anos, testemunha a quem o dito Ministro 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe 
encarregou que jurasse a verdade do que soubesse e lhe 
fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir como lhe 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que depois de se 

 
e do Coronel Domingos de Abreu, pensou ele testemunha 

 
 

Correia de Toledo, e outros, mudou de parecer, assentando 
que era efeito da Devassa a que tinha procedido nesta Ca-
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(1)  
 

Desembargador da Relação do Rio de Janeiro (1775), tomou posse em 
 

Em 1778 foi juiz privativo na questão de Alvarenga Peixoto contra o es- 
pólio de seu tio e tutor, Manuel da Silva Braga, tendo passado dois meses 

 
 

Serro, Joaquim Manuel de Seixas Abranches (chegou a Vila Rica, de pas- 
 
 

à Casa de Suplicação e nomeado para compor a Alçada que julgaria os 
 

(2)  
 
 
 

Teixeira de Carvalho, que o criaram e dos quais foi herdeiro, sendo reco- 

(3)  

 
versando nesta matéria com o Tenente-Coronel Manoel Tei- 
xeira de Queiroga, este disse a ele, testemunha, que as refe- 

 
que lhe tinham segurado que o Alferes Joaquim José da 
Silva, por alcunha o Tiradentes, quando foi para o Rio de 
Janeiro, tomou a sua conta ir semeando alguns discursos 

 
ser livre e independente, alargando-se e convidando algu- 
mas pessoas, a quem persuadia dos seus intentos, e a quem 

 
nha, ainda assim duvidasse do que ouvira ao dito Tenente- 
-Coronel, conversando também com o Quartel-Mestre do Re- 
gimento Pago, Manoel Antônio de Magalhães, este lhe disse 
haverem-lhe segurado que o Furriel João Rodrigues Mon- 
teiro contara que, quando foi com o Tenente Antônio José 

 
José e o Coronel Alvarenga e outros (3), havendo-se encon- 
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preso e levado para o Rio Luís Vaz de Toledo, que conseguiu fugir, vindo 
depois apresentar-se à prisão, sendo encaminhado para Vila Rica pelo 

(1)  

(2) João Rodrigues Monteiro achava-se servindo no Registro de Matias Bar- 
bosa (3-10-1789) quando foi novamente inquirido, agora pelos Desembar- 

 
 

cuidava de um levante em tempos de Luís da Cunha Meneses, o que foi 
 

(TJBO)

riel qual era, lhe respondeu que frigissem ou açoitassem a 
seu irmão, e outro tanto ao Coronel Joaquim Silvério (1), 
porquanto induzindo este ao dito seu irmão, e sabendo ele 

 
que, pelo amor de Deus se fosse logo e logo delatar ao seu 

 
 
 

mesmo que se persuadira que naquela forma havia satis- 
 
 

que morresse todo o filho da Europa que tivesse menos de 
 

rém não tem ouvido especificar que entrassem na confede- 
ração alguns outros além dos que se acham presos, e a 

 
mais não disse, nem dos costumes, e assinou com o dito 
Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano Manitti, Escrivão 

Saldanha — Teotônio Maurício de Miranda Ribeiro

Testemunha 29.ª

João Rodrigues Monteiro (2), Furriel do Regimento de 
Cavalaria Paga desta Capital, natural de Melgaço, Comarca 
de Barcelos, Arcebispado de Braga, morador nesta mesma
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Vila, de idade de quarenta e cinco anos, testemunha a quem 
ele dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evange- 
lhos em um livro deles, em que pôs sua mão direita, sob 
cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que 
soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu fa- 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que sabe, por ser 

 
Coronel Joaquim Silvério e Alferes Joaquim José da Silva 
no Rio de Janeiro, como as que se praticaram nesta Capital 
e na Comarca do Rio das Mortes, que estava para se fazer 
um levante nestas Minas, sendo chefes do mesmo os dois 
primeiros presos no Rio, e os mais também entrados na 

 
rimento que nele fez a testemunha Teotônio Maurício de 
Miranda Ribeiro, que todo lhe foi lido, disse que a tempo 

 
ledo, encontrando-se no caminho e, entretanto o Tenente 
Antônio José Dias se adiantou a ordenar as mais de que ia 
encarregado, o deixou a ele testemunha no campo, de guarda 

 
 

rio e Alferes Joaquim José, presumiu logo que lhe havia de 
suceder o mesmo, acrescentando que aqueles dois deviam ser 

 
 

mandadas praticar pelo Senhor Vice-Rei, por motivo de 
 
 
 
 

a pouso, ele testemunha, vendo-o muito triste, lhe perguntou
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o que tinha, ao que lhe respondeu com grande admiração: 

 
Silvério, indo à minha casa, se fechou em um quarto com 
meu irmão Luís Vaz dizendo-lhe que estava perdido e não 
tinha com que pagar à Real Fazenda, e que eles se podiam 

 
 
 
 

com uma imagem de um Santo Cristo na mão, lhe pediu 
 
 

tinha dito ao mencionado seu irmão que o fosse denunciar 
 
 
 

Saldanha — João Rodrigues Monteiro

Testemunha 30ª

Tenente-Coronel do Pri- 
meiro Regimento Auxiliar desta Vila Rica, natural da Cidade 
de Lisboa, morador nesta mesma Vila, que vive de seu co- 
mércio, de idade de trinta e oito anos, testemunha a quem 
dito Ministro deferiu o julgamento dos Santos Evangelhos 
em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo 
do qual lhe encarregou que jurasse a verdade do que sou- 

 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que depois de se 
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neiro, como nesta Vila, e na Comarca do Rio das Mortes, tem 
ele testemunha ouvido dizer com generalidade que os refe- 
ridos presos o foram por quererem excitar um levante nestas 

 

E perguntado mais pelo referimento que nele fez a 
testemunha, Sargento-Mor Teotônio Maurício de Miranda 
Ribeiro, que todo lhe foi lido, disse que passa na verdade 
tudo quanto no mesmo se relata, o que ele testemunha lhe 

 
 

e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão no- 

 (1)

Testemunha 31.ª

Pedro Afonso Galvão de São Martinho, Sargento-Mor 
do Regimento de Cavalaria Paga destas Minas Gerais, natu- 
ral da Vila de Campo Maior, Comarca e Bispado de Elvas, 
residente nesta mesma Vila Rica, de idade de quarenta e 
sete anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o jura- 
mento dos Santos Evangelhos em um livro deles em que 
pôs a sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que depois de se

(1) Manuel Teixeira de Queiroga (o Roquério das Cartas Chilenas) foi protegido 

de Luís da Cunha Meneses, que lhe fez arrematar o contrato dos dízimos 
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tuadas no Rio de Janeiro ao Visconde de Barbacena, assim como da subida 

 
 

conhecida na Capital de Minas desde a noite de 17 de maio, achando-se nela, 
-
 
 
 

José, do seu Regimento e do Coronel Joaquim Silvério, as- 
 

Gonzaga e Coronel Domingos de Abreu, e ultimamente das 
 
 

se premeditava um levante, motivo porque se praticaram 
 

que ouvira ao dito Alferes Joaquim José em certa ocasião 
em que foi à sua casa, o qual lhe esteve dizendo muito mal 
dos Excelentíssimos Generais, que só cuidavam em se enri- 

 
 

queria ir para sua terra, porque estimava mais o pouco que 
 
 
 
 

centou o mesmo Alferes que verdade era que também se 
não podia habitar naquela cidade do Rio de Janeiro, porque 

 
 
 
 

munha se levantou donde estava e começou a asperamente 
 

falava mal de todos, e ainda dos Excelentíssimos Senhores 
Generais, fazendo-lhe conhecer quão pouco eram racionais 

 
 

soldado do Esquadrão do Rio de Janeiro (1), contando este
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Capitão-Mór José Alvares Maciel e sogro do Capitão Maximiano de Oliveira 

 
 
 
 

com sucessivas licenças para viagens ao Rio, ou prolongamento destas além 
 
 
 
 

15-07 chegavam a Vila Rica os Desembargadores Torres e Cleto, encarrega- 
dos pelo Vice-Rei da Devassa-RJ, e que vinham investigar em Minas o 

o que havia de novo, disse que se discorria naquela cidade 
 
 

levante e que o mesmo Alferes, achando-se naquela cidade 
em sua companhia, e dizendo que estas Minas eram o te- 
souro da Europa, acrescentara que a chave a tinha ele na 

 
ferimento que nele fez a testemunha, o Sargento-Mor José de 
Vasconcelos Parada e Sousa, que todo lhe foi lido, disse 

 
ele, testemunha, sempre por cautela deu parte a Sua Exce- 

 
o dito Ministro lido o juramento, e eu, o Bacharel José Cae- 

Saldanha — Pedro Afonso Galvão de São Marti- 
nho (1)
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centos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Se- 
nhora do Pilar do Ouro Preto, faço esta inquirição da de- 

 
de Saldanha, Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, 

 

 — Conclusos

Em virtude da Portaria do Ilustríssimo e Excelentís- 
simo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capi- 
tão General desta Capitania de Minas Gerais, pela qual se 
ordena esta Devassa, o Doutor Ouvidor da Comarca do Sa- 

 
na mesma escrever, lhe junte por apenso o papel ou infor- 
mação apresentada ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
pelo Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro, a quem 

 
 

Saldanha

ata

 
 

5 — CONCLUSÃO PARA DESPACHO
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bargo de Sua Majestade Fidelíssima, Ouvidor geral e Corre- 
gedor desta Comarca, onde eu, o Bacharel José Caetano César 

 
meado, fui vindo, e sendo aí, pelo dito Ministro me foram 
dados estes autos com o seu despacho retro, que houve por 
publicado em mão de mim Escrivão, e mandou se cumpris- 
se e guardasse como nele se contém, do que para constar 

 

6 — INQUIRIÇÕES DE TESTEMUNHAS (II)

ASSENTADA

 
e oitenta e nove, (1) nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 

 
 

regedor desta Comarca, onde eu, o Bacharel José Caetano 
 
 

simo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão 
General desta Capitania de Minas Gerais, fui vindo, e sendo 
aí, por ele dito Ministro foram inquiridas e perguntadas 
todas as testemunhas abaixo declaradas, cujos nomes, na- 
turalidades, moradas, ofícios, idades, ditos e costumes são 

 
 

(1)  
Devassa-RJ, requeriam ao Visconde de Barbacena licença para continuar 
na Capitania de Minas os trabalhos a que vieram por ordem do Vice-Rei 

 
 
 
 

pelo Visconde, prosseguem a partir de 24-07 as duas Devassas, mas com- 
 
 

verdade, foram retidos por Barbacena até 9-09, a quem forçaram a mandar 
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(Obs. à margem).  

Basílio de Brito Malheiro do Lago, Tenente-Coronel 
do Primeiro Regimento de Cavalaria Auxiliar de Paracatu, 
natural da Vila de Ponte de Lima, Comarca de Viana, Ar- 
cebispado de Braga, morador nas suas lavras no Palmital, 
Comarca do Serro do Frio, que vive de suas fazendas, idade 
de quarenta e seis anos, testemunha a quem o dito Ministro 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe 
encarregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, o que assim prometeu fazer, como lhe era en- 

 
papel, ou informação, que ultimamente apresentou ao Ilus- 
tríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, 
Governador e Capitão General desta Capitania, que por 
ordem do mesmo Senhor se acha apenso a esta Devassa, 

 
da Varginha do Lourenço, Freguesia dos Carijós, a averi- 
guar alguns particulares relativos à matéria de que no Auto 
desta Devassa se faz menção, e de que havia notícia que se 

 
rido sítio, em que habita João da Costa (1), fora com efeito 
pousar uma noite à dita estalagem, achando logo nela o 

 
 

estava na Cachoeira, ao que ele testemunha respondeu que 
 
 

dado pago, dizendo que levava ordens muito apertadas do 
Senhor General para ir examinar um descoberto que apa- 

 
Testemunha 32ª
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grande para ele levar consigo, à qual ia esperar em sua 
 
 
 
 
 
 
 

dado os outros seus antecessores, porque o Pamplona, o que 
 
 
 
 

a Sua Majestade para determinar o que se havia de fazer, 
acrescentando ele, testemunha, que esta Capitania devia 

 
outro General que não tivesse tanta bondade, a lançava e 

 
 

pago, que ia para o Rio de Janeiro, o qual disse que, no caso 
 

perguntando-lhe, ele, testemunha, com todo o jeito, o nome 
 
 
 
 
 
 
 

José, por alcunha o Tiradentes, julgou logo ser o próprio de 
 

ele testemunha para o seu quarto cear, levou consigo o dito 
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que aqui foi neste mesmo quarto, havia de pasmar! quando 

 
e também uns poucos de homens do Rio das Mortes e um 

 
perdidas, e que os Governadores vinham enviados de Por- 
tugal para acabrunharem os homens e nunca os deixar le- 
vantar a cabeça, e que cada Governador que vinha, ia cheio, 

 
indo todos cheios de dinheiro, e os Ministros da mesma 

 
ouro que se tirava nesta terra, e que assim que estavam 

 
 
 
 

não falasse assim, pois que o Rei era senhor de tudo, acres- 
 
 

queria comer, e os outros todos da mesma forma, dizendo- 
 
 

Governador, que agora veio, trouxe ordem para não deixar 
 
 
 
 
 
 
 
 

e temos um homem muito grande e de muito saber que nos 
 
 

temunha, por ser, quanto declarado tem, o que pôde al-
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E lido o seu juramento, o assinou com o dito Ministro e eu,
o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, 

Saldanha — Basílio de Brito Malheiro do Lago

João da Costa Rodrigues, natural desta Vila Rica, 
morador na Varginha, que vive de ter estalagem, de idade 
de quarenta e um anos, e testemunha a quem o dito Minis- 
tro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos, sob cargo 
do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse 
e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir, como 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que só sabe que, 
passando em certa ocasião pela sua estalagem o Alferes 
Joaquim José da Silva, por alcunha o Tiradentes, com outra 
pessoa da parte do Rio das Mortes, chamada Antônio (1), 

 
 

e ele testemunha servindo a mesa, entrou a dizer o dito Al- 
feres Tiradentes que esta terra era riquíssima, mas com a 

 
 
 
 
 

clara mais que, depois deste encontro alguns dias, passan- 
do também por sua casa o Capitão João Dias da Mota, lhe 
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(1) Tiradentes partiu de Vila Rica para o Rio a 10-03, passando no mesmo dia 
 

11-03, encontrar-se-ia em Carijós (atual Lafaiete) com seu compa- 
nheiro de Regimento, Alferes Matias Sanches Brandão, prosseguindo juntos 

 
 

na estrada com Joaquim Silvério dos Reis, este a caminho de denunciar a 

nha, lhe tornou que era um semi-clérigo (o que lhe disse 
por graça, porquanto quem era, na verdade, fora o dito 

 
 

Depois disto, passou também por casa dele, testemu- 
nha, o Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro e, em con- 
versa que teve, lhe contou ele testemunha os referidos passos 

 
 

mesmo Capitão João Dias da Mota, e perguntando-lhe se 
 
 
 
 

em que isto se passou, não pode designar ao certo, só tem 
 

E perguntado ele, testemunha, pelo referimento que 
nele fez a mesma testemunha João Dias da Mota, de que 
tem falado, disse que, quanto a falar o referente no Padre 

 
porquanto, o que ali se menciona, o disse ele testemunha ao 

 
mento, que nele fez o mesmo Mota, disse que tudo assim 

E perguntado mais pelo referimento que nele fez a 
testemunha, o Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro, 

 
nesta Devassa, disse que passava todo o referido na verda-
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bacena, e as Câmaras de Vila Rica e Mariana, além de outras autoridades, 
 
 

de, a exceção que o fato recontado se não passou na presen- 
 

o Alferes Joaquim José, Tiradentes, naquele mesmo quarto 
em que ele se achava com o referente, dito Tenente-Coro- 

 
que aquele clérigo Doutor, com quem sucedeu a passagem 

 
 
 

nou com o dito Ministro e eu, o Bacharel José Caetano 

Saldanha — João da Costa Rodrigues

Testemunha 34.ª

O Reverendo Padre Francisco de Paula Meireles, (1) 
natural do Arraial do Tejuco, no Serro do Frio, morador na 

 
de que é professor régio, idade de trinta anos, testemunha a 
quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan 
gelhos em um livro deles em que pôs a sua mão direita, 
sub cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que 
soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que só sabe por 

 
desta Capital, que se tratava de concitar um levante na Ca- 

Saldanha — Francisco de Paula Meireles
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(TJBO)

 
o dito Ministro e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, 

Testemunha 35ª

José dos Santos de Azevedo e Melo, bacharel forma- 
do em leis, natural da cidade do Porto, residente na cidade 
de Mariana, que vive de sua advocacia, idade de cinqüenta 

 
juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles em que 
pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou ju- 
rasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, o 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que depois de se 

 
Mortes, ouviu ele testemunha falar freqüente e publicamen- 

 
 

que o referido procedimento derivara de se pretender con- 
 

achavam presos, concorrentes para a mesma, segundo se 
 

o dito Ministro e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, 

Saldanha — José dos Santos de Azevedo Melo (1)

Testemunha 36ª

Basílio Antônio Moniz Beleago, professo na Ordem 
de Cristo, natural da cidade de Lisboa, Freguesia de São 
Sebastião da Pedreira, morador na cidade de Mariana, que
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idade de trinta e cinco para trinta e seis anos, testemunha 
a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos 
Evangelhos em um livro deles em que pôs a sua mão direi- 
ta, sob cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade do 
que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, nada disse, nem aos 

 

Saldanha — Basílio Antônio Moniz Beleago

Testemunha 37ª

 
riana, morador na mesma cidade, que vive de seu ofício 
de inquiridor e mais anexos, de idade de trinta anos, tes- 
temunha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos 
Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão 
direita, sob cargo do qual lhe encarregeu jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim pro- 

 
desta Devassa, que todo foi lido, nada disse, nem aos costu- 

 

Saldanha — Faustino Soares de Araújo (1)
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(1)   Irmão, por parte do pai — Manuel Francisco Lisboa — de Antônio Fran- 

Testemunha 38ª  

O Reverendo Padre Félix Antônio Lisboa (1), natu- 
ral da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição desta Vila 
Rica, onde é residente, que vive de suas ordens, idade de 
trinta e quatro anos, testemunha a quem o dito Ministro de- 
feriu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles 
em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarre- 
gou que jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse per- 
guntado, o que assim prometeu cumprir como lhe era en- 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que logo que 
houve notícia nesta Vila de se acharem presos na cidade 
do Rio de Janeiro o Alferes Joaquim José, por alcunha o Ti- 

 
e geralmente que os ditos tinham sido presos por andarem 

 
 

Gonzaga e outros, assim como na Comarca do Rio das Mor- 
tes, também ouviu falar da mesma forma, que nasciam do 

 
a quem, que tinha certo homem rebuçado ido em uma noite 

 
 
 
 

Saldanha — Padre Félix Antônio Lisboa

Testemunha 39ª

Antônio José de Araújo, Capitão do Regimento Pago 
de Cavalaria destas Minas, natural de Vila Nova de Fama- 
licão, termo de Barcelos, Arcebispado de Braga, morador
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Antônio Rebelo, encarregado da prisão no dia 23-05-1789, e de entregar o ex- 
 

Rica no mesmo dia 23, passando por Cachoeira do Campo, onde o Viscon- 
de de Barbacena atestou que Gonzaga permanecera em Vila Rica por força de 

 

nesta Vila Rica, de idade de sessenta e quatro anos, teste- 
munha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos 
Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão 
direita, sob cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prome- 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que, tendo acom- 

 
tônio Gonzaga (1), logo depois de ali chegar, chegou tam- 
bém o Tenente do seu Regimento, Antônio José Dias, e o 
Furriel João Rodrigues Monteiro, que também tinham con- 

 
Toledo, e o Coronel Alvarenga, aos quais, ditos Tenente e 

 
quando vinha em caminho, lhes dissera que em certa oca- 
sião tinha ido encontrar em sua casa o mencionado Joa- 

 
Sargento-Mor Luís Vaz de Toledo, em um quarto, sobre um 
levante que se pretendia fazer nestas Minas, o que ouvindo, 

 
 

de ele, testemunha, voltar para esta Capital, tanto em ca- 
 

mente que um Alferes do seu Regimento, por nome Joaquim 
José, fora quem andara falando em um levante, dizendo 

 
a um homem do caminho, Fulano Pires, (2) que carregasse



— 237 —

 
 
 
 

 
 

Saldanha — Antônio José de Araújo

Testemunha 40.ª

Matias Sanches Brandão (1), Alferes do Regimento 
de Cavalaria Paga desta Capitania, natural da Cachoeira 
do Campo, Bispado de Mariana, desta Comarca, residente 
nesta Vila Rica, que vive de seus soldos, idade de quarenta 
e sete anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o 
juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles em 
que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, 

 
 

por ouvir dizer a alguns soldados de cujos nomes se não 
 

nesta Vila, que as mesmas tinham sido por causa de extra- 
vio de ouro em pó, o que ele testemunha mal ouviu aos ditos 
soldados, que conversando se achavam, e no que não fez 

 
e assinou com o dito Ministro, e eu, o Bacharel José Cae- 

Saldanha — Matias Sanches Brandão 

Testemunha 41ª

  O Reverendo Padre José Martins Machado, natural 
da Freguesia do Ouro Preto, nesta Vila Rica, onde é re-
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(1) O Pe, José Martins Machado (o gordo Josefino das Curtas Chilenas) era 
 
 
 

sidente, que vive de suas ordens, idade de quarenta e um 
anos, testemunha a quem ele dito Ministro deferiu o jura- 
mento dos Santos Evangelhos em um livro deles em que-
pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou ju- 
rasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, o 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que logo que foi 
preso nesta Vila o Tenente-Coronel Domingos de Abreu, 
ouviu ele testemunha dizer que era por diamantes, ou ouro 

 
Regimento Pago, Joaquim José da Silva, por alcunha o Ti- 
radentes, ouviu ele testemunha dizer a algumas pessoas, 

 
tão desavisado, que andava falando e convocando gente, 
tanto nesta terra como no Rio de Janeiro, para um levante, 

 
ouviu ele, testemunha, que os mais presos fossem compreen- 
didos naquele delito, nem ainda mesmo o próprio Domingos 
de Abreu, pois deste só ouviu que fora preso por extravio 

 
do-lhe lido este juramento, o assinou com o dito Ministro, 
e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão no- 

Saldanha — José Martins Machado (1)



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica, faço esta Devassa 

 
nha, Ouvidor e Corregedor desta Comarca, de que para 

 

Conclusos

 
tano César Manitti, Escrivão nomeado para escrever nesta 
Devassa, junte por apenso à mesma a carta que dirigiu ao 
Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador 
e Capitão General desta Capitania, o Sargento-Mor Joaquim 
Pedro da Câmara (1) com a outra inclusa nela, que lhe es- 

 
também a Antônio João de Oliveira, para virem ambos 

 
 

Doutor Manuel José de Almeida, (2) que pelas circunstân-

7 — CONCLUSÃO PARA DESPACHO
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cias e sinais declarados no juramento da testemunha João 
da Costa Rodrigues, se faz persuadir ser o próprio de que 
fala a dita testemunha, para vir também jurar sobre aquele 

Saldanha

— Data

 
centos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica, e casas de re- 

 
nha, Ouvidor e Corregedor desta Comarca, onde eu Escri- 
vão ao diante nomeado fui vindo, e sendo aí, pelo dito Mi- 
nistro me foram dados estes Autos com o seu despacho 
retro, que houve por publicado na mão de mim Escrivão, 
e mandou se cumprisse como nele se contém, de que para 

 

8 — INQUIRIÇÕES DE TESTEMUNHAS (III) 

ASSENTADA

 
centos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica e casas de re- 

 
Ouvidor e Corregedor desta Comarca, onde eu Escrivão no- 
meado fui vindo, e sendo aí, pelo dito Ministro foram in- 
quiridas as testemunhas cujos nomes, naturalidades, mora- 
das, ofícios, idades, costumes e ditos são os que ao diante 
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localidade foram escandalosamente protegidos pelo Ouvidor Geral da re- 
ferida vila, José Caetano César Manitti, que servia de Escrivão da Devassa 
em Vila Rica por designação do Visconde de Barbacena e que, mais tarde, 

 
 
 
 
 

vamente procurado pelo Barbacena sem resultado, conquanto fosse certo 
 
 
 

feitura Municipal, é uma das mais belas moradas do estilo barroco 

Testemunha 42.º

O Doutor José Correia da Silva,  
 

rador, que vive de suas lavras e advocacia, idade de cin- 
quenta anos, testemunha a quem ele referido Ministro de- 
feriu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles 
em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encar- 
regou que jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, o que prometeu assim cumprir como lhe era 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que antes das 

 
das Mortes, nunca ouviu falar coisa alguma sobre seme- 

 
ouviu ele testemunha discorrer com variedade sobre o mo- 
tivo delas, dizendo uns que tinham origem em algum con- 

 
também falam em que se premeditava um levante na Ca- 

 
fossem para lhes declarar os nomes, porque nestes diversos 

 
 

bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, o 

Saldanha — José Correia da Silva
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(1) Fazia parte cio grupo de estudantes brasileiros que na Europa começaram 
 

Pereira Ribeiro de Vasconcelos (preso como suspeito a 27-05, envolvido 
no caso do embuçado e nos avisos dados ao Desembargador Gonzaga, de 

 
do Ajudante de Ordens Antônio Xavier de Resende, foi libertado dias antes 

 
 
 

importância: a do Abade Raynal, e um segundo exemplar das Lois Cons- 

Testemunha 43.ª

José Pereira Ribeiro (1), bacharel formado em leis 
pela Universidade de Coimbra, natural de Congonhas do 
Campo, Comarca desta Vila Rica, morador na cidade de 
Mariana, que vive de sua advocacia, idade de vinte e cinco 
anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o juramen- 
to dos Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs 
sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou jurasse 
a verdade do que soubesse e que lhe fosse perguntado, o 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que depois das 

 
Mortes, é que ouvira discorrer a algumas pessoas sobre o 
motivo das mesmas, raciocinando uns que eram por extra- 
vios, e alguns que seriam por algum levante que se premedi- 

 
fundamento, e menos acenar os que eram compreendidos 
naquele malefício, e tão somente falar nesta matéria por 

 
 

Saldanha — José Pereira Ribeiro
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8.2 — ASSENTADA

 
centos e oitenta e nove anos, (1) nesta Vila Rica de Nossa 

 
 

Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu o ba- 
cherel José Caetano César Manitti, Ouvidor e Corregedor 

 
e sendo aí, por ele dito Ministro foram inquiridas as teste- 
munhas abaixo nomeadas, das quais seus nomes, moradas, 
naturalidades, ofícios, costumes e ditos são os que ao diante 

 
 

Testemunha 44.º

 na- 
 
 

um anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o jura- 
mento dos Santos Evangelhos em um livro deles em que 
pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou que 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que dois dias 
antes de ser preso  (2)   nesta  Capital  o Desembargador

 
troca de ofícios com o Visconde de Barbacena nos dias anteriores, assim 
como as credenciais e poderes que lhe haviam sido conferidos a 14-06-1789 

 
jurisdição estava manifesto desde que Barbacena se resolvera a abrir 
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amizade, lhe contou este que se dizia que tinham dado dele, 
 
 
 

acrescentando aquele Doutor que isto o desassossegava por- 
 

sucedia contudo muitas vezes de uma pequena faísca levan- 
 

nessa mesma ocasião, ir também a Mariana, contando isto 
 
 
 
 

José e o Coronel Alvarenga, ouviu ele testemunha discorrer 
com variedade sobre os motivos de que poderiam derivar 

 
 
 
 

te se não lembra, atribuíam aquele procedimento à recon- 
 
 

e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão no- 

Saldanha — Miguel Eugênio da Silva Mascarenhas.

Testemunha 45.ª

O Bacharel João Rodrigues Lamego, natural da Vila 
 

cia, idade de quarenta e sete anos, testemunha a quem o 
dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos 
em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo 
do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse 
e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir como 
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desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que só depois 
 

Mortes, é que ele testemunha ouviu dizer a algumas pessoas, 
 

que era por conta de uma sublevação que se pretendia con- 
 

falavam com o maior recato, nunca ele testemunha ouviu 
circunstanciar esta matéria, e menos indicar sujeito que con- 

 
 
 

Saldanha — João Rodrigues Lamego

Testemunha 46.ª

Silvestre Gomes Correia Falcão, natural da cidade de 
Braga, morador nesta Vila Rica, em que vive dos soldos de 
Anspeçada do Regimento de Cavalaria Paga desta Capita- 
nia, idade de trinta e seis anos, testemunha a quem o dito 
Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em 
um livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do 
qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe 
fosse perguntado, o que prometeu cumprir como lhe estava 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que, sendo ele 

 
São José e Coronel Alvarenga, do Rio das Mortes para o 

 
 

devia ser asneira de Joaquim José e Joaquim Silvério, os 
 

guns dias, ouviu também dizer ao Furriel João Rodrigues 
 

certa ocasião fora dar com seu irmão, o Sargento-Mor Luís 
Vaz de Toledo, e o Coronel Joaquim Silvério dos Reis a fa-
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Angola,  em  1804,  por  crime  comum,   do  qual  pedia  perdão   por  recurso

(2) Frutuoso José Correia foi membro do Senado da Câmara de Vila Rica no 
 
 

pagamentos a seus protegidos, foi encarcerado conjuntamente com o Pre- 
 

depois destituídos de seus cargos e substituídos por eleição de barrete 
 
 

 
 
 
 

de nesta matéria do levante, e que o Coronel Alvarenga ti- 
nha agregado na Campanha do Rio Verde dois mil homens, 

 
ouviu contar a outro camarada, por nome Antônio Manuel, 
da Sexta Companhia, que na Vila de São João, ou São José, 
se tinha feito uma função em que assistiu o dito Alvarenga, 

 
 
 
 

E eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão no- 

Saldanha — Silvestre Gomes Correia Falcão (1)

Testemunha 47.ª

Frutuoso José Correia (2), Ajudante da Ordenança 
desta Vila Rica, natural da Freguesia de São Pedro do Fra- 
goso, termo de Barcelos, Arcebispado de Braga, morador na 

 
senta e dois anos, testemunha a quem o dito Ministro defe- 
riu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles 
em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encar-
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regou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse pergun- 
tado, o que assim prometeu cumprir como lhe era encar-

 
 

desta Devassa, que todo lhe foi lido, nada disse e assinou 
 

Saldanha — Frutuoso José Correia 

Testemunha 48ª

José Manuel Xavier Vieira, homem pardo, natural da 
 
 

trinta e seis anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o 
juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles em 
que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que antes das 

 
Mortes, nunca ouviu falar em matéria alguma relativa ao 

 
diversidade sobre o fundamento das mesmas, atribuindo-o 
uns a extravios de ouro ou diamantes, e outros, a um levante 
que se pretendia concitar nesta Capitania, porém ainda isto 

 
mas, de sorte que ainda se não formou juízo certo nesta ma- 

E perguntado pelo referimento que nele fez a teste- 
munha José Joaquim de Oliveira, que todo lhe foi lido, 

 
que ele contou ao referente foi que, em certa ocasião, fa- 
zendo menção de que queria castigar aquela discípula, Dona 
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ocasião foi também inquirido o referente José Joaquim de Oliveira, comer- 
 
 
 
 

talvez lisonjeado pelo poema inacabado de Alvarenga Peixoto incluso neste 
volume, garantiu-lhe de imediato a meação livre do seqüestro imposto ao 

 
 
 

E outras vezes lhe ouviu dizer que em São Paulo a sua fa- 
 
 
 
 

Saldanha — José Manuel Xavier Vieira (1)
ASSENTADA

 
centos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Se- 

 
 

Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu o Ba- 
charel José Caetano César Manitti, Ouvidor e Corregedor 

 
vindo, e sendo aí, pelo dito Ministro foram inquiridas as 
testemunhas abaixo declaradas, das quais seus nomes, natu- 
ralidades, moradas, ofícios, idades, costumes e ditos são os 

Testemunha 49.ª

Antônio Manuel de Almeida, soldado do Regimento 
de Cavalaria Paga desta Capitania, natural da Freguesia de 
São Pedro dos Fanados, de Minas Novas, Comarca do Serro
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(1)  

(2)  
sob o comando do Tenente Antônio José Dias Coelho, prendeu e conduziu 

 
 
 

ledo, que também era feitor de lavras na Vila de São José, e que negou 

do Frio, deste Bispado, morador nesta Vila Rica, que vive 
de seus soldos, de idade de trinta e cinco anos, testemunha 
a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos 
Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita, 
sob cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que 
soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cum- 

E perguntado ele testemunha pelo referimento que 
nele fez Silvestre Gomes Correia Falcão, que todo lhe foi 

 
 

Correia, o Coronel Alvarenga, o Desembargador Gonzaga, 
 

Sargento-Mor disse, então, que para o General bastava o 
 
 
 

ele, testemunha, ouviu a algumas pessoas de cujos nomes 
 

-
 
 
 

o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, 

Saldanha — Antônio Manuel de Almeida (2)
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(1) O Coronel José Aires Gomes passaria também, em 1791, da condição de 
testemunha à de réu, sendo condenado, no ano seguinte, a degredo em 

(2) Tiradentes deixou o Rio, com destino a Vila Rica, a 12-08-1788, chegando 
 
 
 

22-09, o Visconde de Barbacena achava-se no Registro do Paraibuna, para 
 

feito preparar previamente 8 pousos entre o Paraibuna e Cachoeira do 
 

Testemunha

José Aires Gomes (1), Coronel do Regimento de Ca- 
valaria Auxiliar do Rio das Mortes, natural da Freguesia 
de Nossa Senhora da Assunção, do Engenho do Alto, ca- 
minho do Rio de Janeiro, Comarca de São João del Rei, mo- 
rador na Borda do Campo, que vive de agricultura, idade 
de cinqüenta e cinco anos, testemunha a quem o dito Mi- 
nistro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um 
livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual 
lhe encarregou que jurasse a verdade do que soubesse e 
lhe fosse perguntado, o que assim prometeu fazer como 

E perguntado pelo primeiro referimento, que nele fez 
nesta Devassa a testemunha, o Padre Manuel Rodrigues da 
Costa, que todo lhe foi lido, disse que, na ocasião em que 
subiu do Rio de Janeiro para esta Capital o Desembargador 

 
vinha na sua companhia também o Alferes Joaquim José 

 
 

Alferes, o qual achando-se em um quarto só com ele teste- 
munha, (que estava exagerando a virtude e belíssimas quali- 
dades do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de 

 
ele fosse o diabo, e ainda pior que o Excelentíssimo Luís 
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(1) José Aires Gomes, em viagem anterior, deixara Vila Rica em 29-09-1788 na 
 
 

perpetrar uns divertidos versos antiportugueses, literariamente criticados 
 

(TJBO)

do que admirado, ele testemunha o repreendeu asperamen- 
 
 

Padre Manuel Rodrigues da Costa por casa dele testemu- 
nha, e em conversa, lhe perguntou se o Alferes Joaquim 
José da Silva lhe tinha contado alguma coisa, porque o 
mesmo lhe tinha feito, a ele referente, um discurso engran- 
decendo as riquezas e comodidades deste país, e que podia 

 
 
 

que o mesmo, pouco mais ou menos, lhe tinha dito o mesmo 
 
 
 
 

testemunha voltou desta Capital, onde veio ultimamente vi- 
 

ximo pretérito, (1) transitando pela casa do dito Padre 
Manuel Rodrigues da Costa, lhe perguntou este em conver- 

 
 
 
 
 

persuadia que sim, porquanto tinha ouvido ao Furriel João 
Rodrigues Monteiro que o dito Alferes andava com aquelas 

 
falara nisto, mas que, sabendo aquele Senhor, dissera 

 
nha, que isto que ouviu ao dito Furriel, foi quando o mesmo 
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E perguntado pelo segundo referimento, que nele fez 

nesta Devassa a outra testemunha, o Padre José Lopes de 
Oliveira, que todo lhe foi lido, disse que nada se tinha pas- 

 
em uma ocasião, indo ele, testemunha referida, da sua Fa- 
zenda da Borda do Campo para a outra da Mantiqueira, le- 
vando em sua companhia a um seu cunhado, o Padre Sil- 

 
Oliveira, em termos de conversa lhe perguntou este, a tempo 

 
dre, se o Rio de Janeiro fosse invadido pelos franceses, e 

 
 
 
 
 

pouco mais ou menos no tempo que no referimento se de- 
clara, porém que no mais é tudo falso quanto se acrescenta, 

 
tumes declarou ele testemunha que o dito referente, o Padre 
José Lopes de Oliveira, era seu inimigo em razão de lhe 
correr com umas escravas que lhe tinha deixado na fazen- 

 
temunha, que sobre esta matéria do levante que se preme- 

 
 

pessoa alguma, nem nesta Capital, quando nela se achou, 
 

sobre ambos os referimentos, pelo achar conforme, o assinou 
 

Saldanha - José Aires Gomes



— 253 —

 
 
 

O Padre Manuel José de Almeida (1), bacharel for- 
mado em Cânones, natural da Vila de Boarcos, Comarca e 
Bispado de Coimbra, morador na Vila de São José del 
Rei, onde vive de suas ordens e advocacia, de idade de qua- 
renta e seis anos, testemunha a quem o dito Ministro defe- 
riu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles 
em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarre- 
gou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse pergun- 
tado, o que assim prometeu fazer como lhe estava encarre- 

 
desta Devassa, que todo foi lido, disse que nada absoluta- 
mente ouviu dizer a respeito da matéria de que o Auto 

 
e na Comarca do Rio das Mortes, ouviu discorrer com varie- 

 
 
 

Mas nunca ele testemunha ouviu referir circunstâncias al- 

E perguntado pelo fato que aponta no seu juramento 
a testemunha desta Devassa, o Tenente-Coronel Basílio de 
Brito Malheiro, referido pela outra testemunha, João da 
Costa Rodrigues, que tudo lhe foi lido, disse que com ele 
testemunha se não passou o recontado fato e que de sorte 
nenhuma lhe quadram as circunstâncias que no dito refe- 
rimento se declaram, porque nunca se achou naquela pa- 
ragem da Varginha do Lourenço com os sujeitos que se 
mencionam e menos ouviu falar em semelhante matéria de 

 
E que só é verdade haver ele testemunha saído desta Capital 

Testemunha 51ª
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Costa, fez parte do grupo de deputados mineiros às Cortes Gerais que 
 
 
 
 

Antônio José Coelho, comandante de Cachoeira do Campo, e foram con- 
 
 
 
 
 
 
 

rito, mas que, nessa ocasião, nem comeram, nem ao menos 
 
 
 

Racharei José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, o 

Saldanha — Manuel José de Almeida

Testemunha 52ª

José de Resende Costa,  
(1), natural da Freguesia de São José do Rio das Mortes, 
morador na Aplicação de Nossa Senhora da Penha de 
França da Laje, que vive em casa de seu pai, de idade de 
vinte e quatro anos, testemunha a quem o dito Ministro de- 
feriu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles 
em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encar- 
regou que jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, o que assim prometeu fazer como lhe era en- 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que formando 
tenção de ir para o Rio a freqüentar a Universidade de
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de Toledo, que também se pretendia ausentar para Por- 
 
 

a esta Capital, a pedir licença ao Excelentíssimo Bispo para 
 

tando-lhe quando se havia de aprontar, ao que lhe respon- 
 

porque na índia tinha havido um levante, e que assim no 
Rio de Janeiro como em Lisboa, se prendia muita gente para 

 
 

perguntou este se ainda tinha tenção de ir para Coimbra, e 
 

daquele intento, e lhe contou debaixo de muito segredo, co- 
minando-lhe infalível pena de morte quando o contasse a 
alguém, que não tinha necessidade de ir a Portugal para 
frequentar os estudos, porquanto estava próximo a fazer-se 

 
que havia de haver nela sete Parlamentos, sendo a Capital 

 
 
 
 
 
 
 
 

a cabeça ao General e ao Escrivão da Junta Carlos José da 
Silva, dizendo-lhe que isto se tinha assim disposto em razão 

 
 

se não matava o General, mas que o dito Coronel Francisco 
de Paula havia de falar-lhe, cobrindo um corpo de gente, 

 
 

ao Paraibuna, tinha mantimentos para seis meses para mil 
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(1)   O fazendeiro Severino Ribeiro era Coronel Comandante do Regimento de Ca- 
 

velho, era capitão com autoridade sobre os arraiais da Laje e de Santa 

ameaçando-o sempre com a morte, caso delatasse nem ainda 
mesmo a seu pai, receoso que este o contasse ao Mestre do 

 
Ribeiro (1), os quais logo o passavam ao dito Carlos José da 

 
uma carta ao mencionado Tenente-Coronel Francisco de 

 
nente-Coronel: Dou parte a Vossa Senhoria que nos meus 
pastos tenho cento e cinquenta cavalos gordos e prontos para 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 E perguntado pelo referimento que nele fez a teste- 
munha, o Doutor Domingos Vidal de Barbosa, que todo lhe foi 
lido, disse que era verdade o que nele se relatava, excetuando 
o dizer o referente que o Sargento-Mor Luís Vaz havia de 
tomar São Paulo, porque o que ele testemunha lhe contou 
foi o que o dito Sargento-Mor havia de ir emboscar-se para a 

 
para reprimir qualquer invasão que se quisesse praticar 

 
em casa de seu pai, José de Resende Costa, quando se passou 
a revista à sua Companhia, foi o mesmo Sargento-Mor que
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(1) João Carlos Xavier da Silva Ferrão, tio de Maria Dorotéia Joaquina de 
 

 
de quem dentro de um ano nada havia de dever à Fazenda 

 
 

sente o Ajudante de Ordens João Carlos Xavier (1), e que isto 
ouvira ele testemunha ao dito seu pai, porquanto não tinha 
efetivamente assistido à mesa, e por isto não ouvira aquela 

 
 
 

Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, o 

Saldanha — José de Resende Costa

Testemunha 53.ª

José de Resende Costa, Capitão do Regimento Auxi- 
liar da Vila de São José, natural da Freguesia dos Prados, 
Comarca do Rio das Mortes, morador na Aplicação de 
Nossa Senhora da Penha de França da Laje, que vive de 
agricultura, idade de cinqüenta e nove anos, testemunha 
a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan- 
gelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob 
cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que sou- 

 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que, tendo ele 

 
também José de Resende, para Coimbra, em companhia do 

 
 
 

ao Excelentíssimo Bispo, quando voltou, disse a ele teste- 
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Lisboa, porquanto no Rio de Janeiro e mesmo em Lisboa, 

 
 
 

Depois disto, passados alguns tempos, indo o Sar- 
gento-Mor Luís Vaz por casa dele testemunha, lhe pergun- 

 
 

ia, porquanto, quando viera a Vila Rica, achara uns poucos 
conjurados a fazerem um levante e a reduzirem as Minas 

 
 
 
 
 

na permutação dos efeitos, sem que jamais saísse o 
 
 

de São José, Carlos Correia de Toledo, um Fulano de Abreu 
(1), Contratador, o Tenente-Coronel Francisco de Paula, o 

 
lhe não disse (2), mas só que aprestava trezentos ou quatro- 

 
 

também lhe parece, a ele testemunha, que também falou no 
 
 

e Excelentíssimo Senhor Visconde General, e ao Escrivão 
 

jurar-se de ouvir semelhante coisa, lhe disse aquele Sar- 
gento-Mor que se contasse a alguém o que tinha ouvido, 

 
achando-se ele testemunha em um dos dias dela na Matriz
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(1) Francisco Gregório Pires Monteiro Bandeira, Intendente do Ouro em Vila 
Rica. Amigo íntimo do Desembargador Tomás Antônio Gonzaga. Embora 
suspeito aos olhos de Barbacena, nada se pôde provar contra ele.   (TJBO)

de São José a fazer oração de joelhos, à noitinha, e pas- 
sando por ele aquele Sargento-Mor, se chegou e lhe disse 

 
neral, mas que se havia de prender o Desembargador Ouvi- 
dor Pedro José e o Doutor Intendente Francisco Gregório 
(1), e irem à Cachoeira prender o Senhor General e re- 

 
 
 
 

testemunha que, jantando em sua casa, quando se passou 
revista à sua Companhia, o Ajudante de Ordens João Carlos 
Xavier, o Coronel Joaquim Silvério, e o dito Sargento-Mor 

 
 
 
 
 
 

o levante, se perdoava quanto se estivesse devendo a Sua 
 
 

assinou com o dito Ministro, e eu, o Bacharel José Caetano 

Saldanha — José de Resende Costa

ASSENTADA

 
centos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Se- 

 
 

Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu o Ba- 
charel José Caetano César Manitti, Ouvidor e Corregedor da
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24-05-1789, foi logo inquirido a 29-05 e a 4-06, quando foi restituído à 

 
 

Brito, que o denunciara a 15-04, foi obrigado na acareação a descarregar 
 

 
e sendo aí, pelo dito Ministro foram inquiridas as testemu- 
nhas abaixo declaradas das quais seus nomes, naturalidades, 
moradas, ofícios, idades, costumes e ditos, são os que se 

 

Testemunha 54.ª

O Bacharel João de Araújo e Oliveira (1), natural da 
 

celos, Arcebispo de Braga, morador na Vila de São João del 
 

testemunha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos 
Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão 
direita, sob cargo do qual lhe encarregou jurasse a ver- 
dade do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim 

E perguntado ele testemunha pelo Auto desta Devas- 
 

se praticaram nesta Vila Rica e na Comarca do Rio das 
Mortes, é que ouviu discorrer com variedade nos motivos 
das mesmas, contando uns que eram por extravio de ouro 

 
dias, ouviu também discorrer a alguns sujeitos, de que es- 
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(1)   Foi aferidor de pesos  e medidas no  ano  de  1788, eleito  pelo  Senado  da 
Câmara  de  São  José  del-Rei.   (TJBO)

nem sabe mais circunstância alguma que deponha a este 

E perguntado pelo referimento que nele fez a teste- 
munha, o Tenente-Coronel Antônio José Soares de Castro, 
que todo lhe foi lido, disse que bem podia suceder na ver- 
dade o que no dito referimento se acusa, mas que se o disse, 

 
deração de que todo aquele que ofende ou persegue algum 

 
como lhe tem sucedido a ele testemunha e a alguns seus 

 
lhante palavra, quando se falasse nesta matéria a respeito 

 
 
 

e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão no- 

Saldanha — João de Araújo e Oliveira

Testemunha 55ª

Joaquim José dos Passos (1), natural da Vila de São 
José, Comarca do Rio das Mortes, Bispado de Mariana, mo- 

 
vinte e seis anos, testemunha a quem o dito Ministro defe- 
riu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles 
em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encar- 
regou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse per- 
guntado, o que assim prometeu cumprir como lhe era en- 
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E perguntado ele testemunha pelo referimento que 

nele fez a testemunha desta Devassa, o Capitão João Dias da 
Mota, que todo lhe foi lido, disse que é totalmente falso o 
que no dito referimento se menciona, pois que ele testemu- 
nha não falou ao referente em batizado algum, sendo certo 
que quando se fez o de que trata o referimento, se achava 

 
 
 

charel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, o 

Saldanha — Joaquim José dos Passos

Testemunha 56ª

Manuel Domingues Monteiro, natural da Freguesia 
 

ca de Valença do Minho, Arcebispado de Braga, morador 
no Arraial de Ibituruna, Freguesia e Comarca de São João 
del Rei, que vive de sua arte de cirurgia, idade de trinta 
e quatro anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu 
o juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles em 
que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou 
jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, o 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que, indo ele 
testemunha à casa de Antônio João de Oliveira, que assiste 
uma légua distante, e conversando com o mesmo, este lhe 
contou que ouvira dizer que esta América estava para não 

 
 
 
 

dariam embora para Portugal, que nada governava nesta
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Antônio João de Oliveira, de quem tinha ouvido semelhan- 
 

 

Saldanha — Manuel Domingues Monteiro.

Testemunha 57.ª

Antônio João de Oliveira, natural da Freguesia das 
Congonhas do Campo, Comarca desta Vila Rica, morador 

 
çalo, que vive de agricultura, idade de cinqüenta e dois anos, 
testemunha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos 
Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão 
direita, sob cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prome- 

 
fez a testemunha Manuel Domingues Monteiro, que todo 
lhe foi lido, disse que passa tudo na realidade como nele 

 
 

devedor por nome Francisco Luís dos Santos, para lhe sa- 
tisfazer um crédito, o qual reside no Córrego da Onça, sete 
ou oito léguas distante da casa dele testemunha, encontrou 
no caminho, onde chamam a Mata do Macaia, a um Fran- 
cisco Ferreira Peso, casado com uma sobrinha dele teste- 
munha, que tinha loja de fazendas nas Lavras do Funil, e 
costumava girar nas suas cobranças por toda aquela Co- 

 
cumprimentarem, lhe contou que havia a novidade de se 
quererem levantar as Minas, e tudo o mais que no dito 
referimento se menciona, sem porém lhe dizer, nem os que 
lhe tinham contado aquela novidade e menos os que entra-
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ceu da vida presente haverão quinze dias pouco mais ou 
 

anos, sem caixeiro algum, porque o não tinha, e menos pa- 
 
 

Saldanha — Antônio João de Oliveira

Testemunha 58ª

O Padre Bento Cortês de Toledo, natural da Vila de 
Taubaté, Comarca de São Paulo, morador na Vila de São 
José, Comarca do Rio das Mortes, que vive de suas ordens, 
de idade de quarenta e um anos, testemunha a quem o dito 
Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em 
um livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do 
qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse e 
lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir como 

E perguntado ele testemunha pelo referimento que 
 
 

dito referimento, mas que contudo se acha alterado no 
modo, porquanto o que ele, testemunha referida, contou ao 
referente, vem a ser que o Padre Assis (1) lhe dissera, que 
passando por ali o Alferes Vitoriano Gonçalves Veloso, que 
levava uma petição para obter na cidade de Mariana certa 
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Antônio de Santa Úrsula Rodovalho, do Convento de Santo Antônio do Rio 
 
 

ele alude Frei Raimundo Penaforte, custódio do mesmo Convento, numa 
 
 
 
 

mesmo Padre José Maria de Assis lhe acautelou e advertiu 
que visse bem não levasse alguma carta, ou papel, que lhe 
examinassem e de que lhe pudesse resultar algum traba- 

 
de fato apareceu um pequeno papel que o dito Vitoriano 
trazia solto na algibeira, e aberto o qual disse o referido 
Padre que o rasgasse, e que desse mesmo papel podia infe- 

 
 

e todo o expressado é quanto ele testemunha sabe pelo 
 
 
 

sinou com o dito Ministro, depois de lhe ser lido o seu ju- 
 

Saldanha — Bento Cortês de Toledo (1)

Testemunha 59.ª 

José Franco de Carvalho, Tenente-Coronel do Regi- 
mento de Cavalaria Auxiliar da Vila de São José, Comarca 
do Rio das Mortes, natural da cidade do Rio de Janeiro, 
morador vizinho à dita Vila de São José, que vive de suas 
lavras, de idade de cinqüenta e seis anos, testemunha a quem 
o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos
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em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo 
do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse 
e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu fazer como 

E perguntado ele testemunha pelo referimento que 
 

temunha que jurou nesta Devassa, o qual todo lhe foi lido, 
 

quando ele testemunha falou com o referente sobre as causas 
 
 
 
 
 

assistentes saiu com uma mulher pelo braço pela rua afora, 
 

podia acontecer mais alguma desordem naquela referida 
 

rido quanto ele, testemunha, disse ao mencionado Mestre de 
Campo Pamplona, sem lhe relatar os nomes dos sujeitos 
que se acharam naquele batizado, porque totalmente os 

 
 
 

Saldanha — José Franco de Carvalho

— ASSENTADA

 
tos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Senhora 

 
 

Corregedor desta Comarca, onde eu o Bacharel José Cae- 
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aí, pelo dito Ministro foram inquiridas as testemunhas abai- 

 

Testemunha 60.ª

O Padre José Maria Fajardo de Assis (1), natural da 
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Campo dos 
Carijós, residente na mesma Freguesia, que vive de sua 
roça, idade de quarenta e um anos, testemunha a quem o 
dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos 
em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo 
do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse 
e lhe fosse perguntado, o qual assim prometeu cumprir 

E perguntado ele testemunha pelos referimentos do 
 
 

verdade o que nos mesmos se declarava, porquanto, passando 
por casa dele testemunha, na noite do dia vinte dois do 

 
 
 

sua sobrinha, e que ia pedir ao Tenente-Coronel do Regi- 
mento Pago, Francisco de Paula Freire de Andrada, se in- 

 
tempo que o dito Alferes tirou da algibeira um lenço, lhe 
caiu um papel pequeno que ele testemunha viu, e abrindo-o,
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Teixeira de Carvalho, mulher de Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que 

 
 

dia 25-05, fugindo pelo Arraial da Laje, Luís Vaz de Toledo diria a José 
de Resende Costa, o velho, que o levante fracassara por causa da covar- 
dia do Tenente-Coronel — opinião comparticipada inclusive por Gonzaga e 

 
 

o dia 17-05, apresentara-se ao Barbacena para contra-denunciar Joaquim 
 
 

comandante, pois fora Capitão do Regimento de Cavalaria Regular quando 

 
cujas palavras formalmente se não lembra, mas em subs- 

 
 

desconheceu a letra, bastante grossa e preta, sem contudo 
 

Coronel Francisco Antônio, nem da mulher deste, nem de 
pessoa alguma do conhecimento dele testemunha, (1) o 

 
disse àquele dito Vitoriano que rasgasse aquele papel por- 

 
disse foi porque, passando também por sua casa o Coronel 
Francisco Antônio de Oliveira Lopes de volta da Cachoeira, 

 
propósitos do Coronel Joaquim Silvério dos Reis, o qual, 
quando o Ajudante de Ordens João Carlos Xavier foi passar 
revista aos Regimentos da Comarca do Rio das Mortes, na 
presença do dito Ajudante, chegando a uma situação que 

 
delicioso país! Bem podia nele fundar-se um famoso Impé- 

 
igualmente aquele Francisco Antônio do dito Joaquim Sil- 

 
(2) e a outro que lhe não declarou, de tal sorte que, se não 
tivesse ido naquela ocasião à Cachoeira, (3) estaria àquela
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referido papel, é que disse ao mencionado Vitoriano que 
não trouxesse semelhantes papéis, maiormente aquele que 
nem trazia o nome de quem o escrevera, nem a quem se 
escrevia, e lhe podia motivar algum perigo por correrem 

 
 
 
 

tiu naquela passagem e se persuade haveria no referido 
 

res Vitoriano trazia consigo naquela ocasião cartas algu- 
mas, que visse ele testemunha, nem tal contou ao referente, 
em cujos termos se acha manifestamente alterado nesta 
parte o referimento do Mestre de Campo Pamplona, acres- 
centando também que ele testemunha tinha rasgado o men- 
cionado papel, o que na verdade nem fez, nem disse, por 

 
 
 

e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão no- 

Saldanha — José Maria Fajardo de Assis

Testemunha 61ª

Joaquim Pedro de Sousa da Câmara,  
Casa de Sua Majestade, e Sargento-Mor de Auxiliares da 
Comarca do Rio das Mortes, natural de Vila Viçosa, mora- 
dor na Vila de São João del Rei, que vive de seus soldos, 
idade de sessenta anos, testemunha a quem o dito Ministro 
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe en- 
carregou que jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse 
perguntado, o que assim prometeu fazer como lhe era en- 
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Joaquim Pedro de Sousa da Câmara viera para o Brasil como Tenente do 
Regimento de Infantaria de Moura, enviado de Portugal para reforço da guar- 

 
 

remunerado de Sargento-Mor dos Regimentos Auxiliares da Comarca do Rio 
das Mortes (Instrutor Militar dos Regimentos), fez-se nomear para o mesmo, 

 

 
 

 
que todo lhe foi lido, disse que nunca ouviu falar em seme- 

 
 

Toledo, se ajuizou que as mesmas tinham por objeto algum 
 

ordens circulares do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
General para serem capturados o Sargento-Mor Luís Vaz de 
Toledo Piza, que ele testemunha efetivamente prendeu (2), 
o Padre José Lopes, e o Padre José da Silva, da Comarca do 
Serro do Frio, é que ouviu falar geralmente em que se dis- 
punha um levante nesta Capitania, mas que nunca ouviu 

 
e lida a cópia de uma carta escrita a ele testemunha por 
Dona Joana de Meneses e Valadares, freira do Convento de 
Santa Clara de Coimbra, cuja cópia se acha autuada nesta 

 
mo que se continha na original que ele testemunha havia 
remetido ao Excelentíssimo Senhor General, e à qual se re- 

 
 
 
 

lembra que respondesse, assim como o não fez a outras mui- 
 
 
 
 

Saldanha — Joaquim Pedro de Sousa da Câmara (1)
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(1) Futuro sogro de Joaquim Silvério dos Reis que se casou, em 1791, no Rio 
 
 
 
 

vido Administrador dos bens do Visconde de Asseca, em Campos, celebrizan- 
 
 

(HGM)

 
 

irmã Ana Quitéria e que recebera por dote a Fazenda do Ribeirão de Alberto 
 
 

Nova (atual Barbacena), quando viu passar a escolta conduzindo presos o 
 

dido até 30-06, quando se apresentou ao cunhado e lhe pediu o mandasse 
acompanhar até Vila Rica, onde foi preso à ordem do Visconde de Barba- 

 

Testemunha 62ª

Luís Alves de Freitas Belo (1), Coronel de Cavalaria 
Auxiliar dos Campos Gerais da Piedade, Comarca do 
Rio das Mortes, natural da Vila de Monte Real, Comarca 
e Bispado de Leiria, morador na Borda do Campo do Rio 
das Mortes, que vive de agricultura, de idade que disse ser 
de quarenta e nove anos, testemunha a quem o dito Minis- 
tro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro 
deles em que pôs sua mão direita, sobcargo do qual lhe en- 
carregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse per- 
guntado, o que assim prometeu cumprir como lhe era encar- 

E perguntado pelo referimento que nele fez a teste- 
munha desta Devassa, o Padre José Lopes de Oliveira (2), 
que todo lhe foi lido, disse que é verdade ter chegado à sua 
fazenda aquele Alferes Joaquim José da Silva, por alcunha 
o Tiradentes, em uma noite na qual lhe não falou a ele tes- 

 
no dia seguinte pela manhã cedo, sempre lhe falou no mes- 
mo quarto em que ele, testemunha, se achava ainda na cama 

 
Alferes que se destinava a ir para o Rio de Janeiro na dili-
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rava grandes utilidades, cujo projeto tratou ele testemunha 
 

versação, nem ele testemunha fazer o sinal que no referi- 
mento se acusa, porque nem havia para tal necessidade, nem 
o mesmo Alferes ignorava que ali se achava acordada a mu- 
lher dele testemunha, porque ao momento que ele entrava, 

 
tudo o que de mais se ajunta ao dito referimento é pura fal- 

 
o aviso do Rio a respeito de se ter levantado ali o seqüestro 
que se havia feito ao Coronel Joaquim Silvério, passa tudo 

 
 

juramento, que achou conforme, o assinou com o dito Minis- 
 

Saldanha — Luís Alues de Freitas Belo

Testemunha 63ª

Domingos Pires, natural de Pena Longa, Freguesia de 
São Salvador de Canedo, Comarca de Vila Real, Arcebis- 
pado de Braga, residente na Cidade de Mariana, que vive de 

 
e cinco anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o 
juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles em que 
pôs sua mão direita, subcargo do qual lhe encarregou juras- 
se a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que 

E perguntado ele testemunha pelo referimento que nele 
fez o Sargento-Mor José de Vasconcelos Parada e Sousa, e 
também o Capitão José Vicente de Morais Sarmento, teste- 
munha desta Devassa, que todos lhe foram lidos, disse que 
era verdade ter-lhe falado o Alferes Joaquim José, por al- 
cunha o Tiradentes, na Cidade do Rio de Janeiro, quinze 
dias antes pouco mais ou menos de ser preso, dizendo a ele,



— 273 —

(1) O encontro no Rio, de Tiradentes com Domingos Pires, teria ocorrido a 
 

(TJBO)

 
nhas de Cima do Serro do Frio, depôs mais uma vez em separado, sobre a 

 

testemunha referida, que trouxesse bem pólvora para Minas, 
 

chumbo, nem em sal, e se com efeito lhe falou, ele testemu- 
 
 
 
 

o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado, o 

Saldanha — Domingos Pires (1)

Testemunha 64.ª

Manoel Antônio de Morais (2) Sargento-Mor das Orde- 
nanças de Minas Novas, natural da Vila de Mogadouro, Co- 
marca da Torre de Moncorvo, Arcebispado de Braga, morador 
nas Congonhas de Cima do Serro do Frio, que vive de agri- 
cultura, idade que disse ser de quarenta e oito anos, teste- 
munha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos San- 
tos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão di- 
reita, subcargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prome- 

E perguntado ele testemunha pelos referimentos que 
nele fez o Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro, que to- 
dos lhe foram lidos, disse que era falso o que nos ditos referi- 
mentos se mencionava, porquanto verdade era que ele tes- 
temunha veio a esta Vila e se hospedou em casa do Sargento- 
-Mor José Joaquim da Rocha, em que residiu oito ou nove
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como que, em uma delas, se encontrou na mesma casa com 
 

porém nessa ocasião só se falou em querer o mesmo Alferes 
vender umas terras e lavras, que tinha nas cabeceiras do Pa- 

 
 

mente o dito Alferes que tinha feito muitos serviços a Sua 
Majestade, e que nem por isso era premiado, por cujo mo- 
tivo estava desgostoso deste país, presenciando toda esta con- 
versação o Capitão José Maurício de Castro e Sousa, hoje 
Fiel no Registro de Caeté Mirim, tanto assim, que o mesmo 
Capitão persuadia a ele testemunha que comprasse a dita 

E quanto ao outro referimento que nele fez a mesma 
testemunha, dito Tenente-Coronel, também é totalmente fal- 

 
para tal havia motivo algum, por ignorar o procedimento 

 
Declara porém ele, testemunha, que ainda antes de se pra- 

 
sujeitos, que casualmente passavam pela fazenda onde as- 
siste no sítio do Cercado, nas Congonhas de Cima, que estava 
para se lançar a derrama, mas que havia quem se lhe opu- 

 
cia alguma a este respeito, sem que semelhantes notícias lhe 
merecessem o menor crédito, por virem de pessoas de pouca 

 
 
 

e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão no- 

Saldanha — Manuel Antônio de Morais



 
e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar do Ouro Preto, faço estes Autos conclusos ao Doutor 

 
Geral, e Corregedor desta Comarca, do que para constar, 

 

Conclusos

Visto acharem-se tiradas nesta Devassa a maior parte 
das testemunhas nela até aqui referidas, e outras indicadas 
no horroroso delito que fez o seu objeto, se suspenda o pro- 
gresso da mesma na conformidade da Portaria do Ilustrís- 
simo e Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Gover- 
nador e Capitão General desta Capitania, datada de vinte e 
dois de julho do corrente ano, que o Doutor José Caetano 

 
 

com os documentos de que se faz menção, cumprindo em 
tudo o mais o que o mesmo Excelentíssimo Senhor determi- 

 
constem os motivos que ocorrem para se não tirarem as 

 

Saldanha

9 — CONCLUSÃO PARA DESPACHO
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Data

 
 
 

Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu o Bacharel José 
 

meado, fui vindo, e sendo aí, pelo dito Ministro me foram 
dados estes Autos de Devassa com o seu despacho retro, que 

 
 
 



 
setecentos e oitenta e nove, nesta Vila Rica e casas de resi- 

 
Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu, o Ba- 

 
Escrivão nomeado, fui vindo, e sendo aí, pelo dito Minis- 
tro me foi apresentada uma ordem do Ilustríssimo e Exce- 
lentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Ca- 
pitão General desta Capitania, datada de vinte e dois de 
julho do corrente ano, com a cópia do ofício datado de vinte 

 
pelo dito Excelentíssimo Senhor ao Desembargador da Re- 
lação do Rio de Janeiro, José Pedro Machado Coelho Tor- 
res, e certidão inclusa do Doutor Marcelino Pereira Cleto, 
Ouvidor Geral e Corregedor da mesma Comarca, datada 

 
 
 
 

Ofício do Visconde de Barbacena ao Ouvidor Pedro 
José Araújo de Saldanha. Vila Rica, 22-07-1789.

 
Estado que me foi presente na certidão inclusa, tomei a 
resolução que consta da carta com que respondo à repre- 
sentação e mais instâncias do Desembargador José Pedro 
Machado Coelho Torres, para continuar, nesta Vila e Capi- 
tania, a averiguação dos sediciosos fatos que nela foram

10 — JUNTADA
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do Vice-Rei Luís de Vasconcelos ao Ministro da Marinha e Ultramar (8-05- 
-1790), assim como no ofício ao Visconde de Barbacena (2-04-1790), am- 

 
 
 

de ser mais ou menos civil, mas sim o ser verdadeiro, desinteressado e de 

 
para sua observância na parte em que limita as minhas 

 
principais da referida deliberação, que teve também por 
fundamento parecer-me: por uma parte, incompetente a 
continuação de dois processos com o mesmo objeto no mes- 
mo tempo e lugar, além do embaraço que pode resultar desta 

 
 

que terão de ambos eles, os exames judiciais que devem pra- 
ticar-se no Rio de Janeiro com os presos que, no princípio 
de tudo e antes de Auto algum ou culpa formada, mandei 

 

 
se acha importantemente adiantada, tanto pelos ditos das 

 
rios e papéis que formam o corpo de delito ou estão apensos, 
e nela fundei a conta circunstanciada que acabo de dar a 

 
dos Autos originais ao sobredito Desembargador Juiz Devas- 
sante, faça tirar duas cópias completas de tudo, uma das 

 
na conformidade das ordens de Sua Majestade, o Doutor 

 
e outra por Carlos José da Silva, Escrivão Deputado da Junta 

 
 

com uma delas informar mais amplamente a Sua Majesta- 
 

cópia na Secretaria deste governo 
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Entretanto que as sobreditas cópias se concluam, in- 

 
 
 
 

mesmo processo se achem indiciadas no menor conhecimen- 
 
 
 

individuais importantes do sistema e progresso da projetada 
 

mais réus que ainda não foram perguntados, é conveniente 
 

toda a formalidade de direito, reperguntando-os na presença 
do Doutor Ouvidor da Comarca do Rio de Janeiro, Marce- 

 
 

para serem depois continuados no Rio de Janeiro, para on- 
de tenho convindo igualmente com o sobredito Desembar- 

 
 
 

ao Desembargador José Pedro Machado Coelho Torres, co- 
 
 
 
 

não só pelo constante trabalho e exação com que se empre- 
 
 

tantes, que vão facilitar a conclusão do mais grave negócio 

Visconde de Barbacena
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 Ofício do Visconde de Barbacena ao Des. José Pedro 

Machado Coelho Torres. Vila Rica, 

( T R A S L A D O )

 
 

do o Desembargador Ouvidor Geral desta Comarca, em ra- 
 
 

cassem e atendido nas mais que lhe parecessem convenien- 
tes a bem da importante averiguação que é objeto dela, me 
pareceu a mais regular e competente que podia ocorrer, visto 

 
quiridas quase todas as testemunhas da relação que me apre- 

 
 

cluso por certidão na sua carta de dezoito do corrente, te- 
 

dito Ministro, e que todos os Autos originais sejam entregues 
 

sejam as cópias que me são precisas, e tiradas somente, en- 
 
 
 
 
 
 

com outros motivos atendíveis nas presentes circunstâncias, 
assentei que excluíam não só a disputa, mas até o exame 

 
 
 

toda a forma completamente satisfeito o verdadeiro e sin- 
cero zelo com que nos temos empregado na mesma inves- 
tigação, porque ou a veremos acabada com toda a clareza, 
individuação e certeza que é conveniente ao real serviço, e
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Silva) foram tiradas e tiveram o seguinte encaminhamento, ambas remetidas a 
Martinho de Melo e Castro, Ministro da Marinha e Ultramar em Lisboa: (a) 
a cópia Manitti seguiu em mãos do Ajudante-de-Ordens Francisco Antônio 
Rebelo, que deixou Vila Rica em 1-03-1790, chegando ao Rio a 12 e em- 

 
(b) a cópia Carlos José da Silva seguira em mão do Porta-Estandarte 
Francisco Xavier Machado até a Bahia, com ofício ao Governador da mesma 

 
é datado de 20-02-1790, ao passo que o ofício entregue em mãos de Francisco 

 
ginais, o Visconde de Barbacena alegou que não estavam ainda copiados quando 

 
para o Rio por mão de Francisco Antônio Rebelo, quando de sua ida para 
Portugal, com dois ofícios ao Vice-Rei, indo anexos ao segundo (datado de 

 
tanto, os deixou com algum terceiro para entrega ao Vice-Rei após sua 
partida, pois Luís de Vasconcelos, em ofício de 27-03 ao Visconde de Bar- 

 
 
 
 

maio, pois a cópia da Devassa-RJ foi expedida por seu Ajudante-de-Ordens 
com ofício de 24-02-1790, pelo navio Viriato, achando-se o Vice-Rei ainda 

 
 
 
 
 

das Devassas MG e RJ foram reunidos por Torres a 26-01 que os entregou 
 

tados até 9-04-1791, foram remetidos ao Conde de Resende por Barbacena 

de que ela pode ser ainda suscetível, ou nos lisonjearemos 
de ter alcançado em pouco tempo quanto era possível exa- 

 
 
 

também sempre pronto para toda a cooperação que for con- 

 

Visconde de Barbacena

Senhor Desembargador José Pedro Machado Coelho 
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CERTIDÃO

(Ordem de 14-06-1789, do Vice-Rei Luís de Vas- 
concelos e Sousa ao Des. José Pedro Machado Coe- 

lho Torres.)

Marcelino Pereira Cleto, Cavaleiro Professo na Ordem 
de Cristo, Ouvidor e Corregedor da Comarca do Rio de Ja- 
neiro, e Escrivão nomeado pelo Ilustríssimo e Excelentíssi- 
mo Vice-Rei do Estado para uma Devassa a que se mandou 
dar princípio no Rio de Janeiro e continuar nesta Capitania 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Visconde de Barbacena, Go- 
vernador e Capitão General da dita Capitania, que, 
pelo Ilustríssimo e Excelentíssimo Vice-Rei do Estado, foi 
dada ao Desembargador José Pedro Machado Coelho Torres, 
Juiz da dita Devassa, uma ordem do teor seguinte: Como 

 
de maio do presente ano, tem principiado a Devassa a que 
mandei proceder sobre a importantíssima matéria que da 
mesma consta, e em um negócio de tanta gravidade se de- 

 
ção da verdade, o que se não pode conseguir aqui, sendo o 

 
rais, pede a grande ponderação deles que se não perca tem- 
po algum em se acelerarem, e para isso: ordeno a Vossa 

 
Capitania com o Ouvidor e Corregedor desta Comarca Mar- 

 
cia, para ali a continuar, indagando os fatos que a ela deram 

 
que lhe participar o Governador e Capitão General daquela 

 
 
 
 
 

Rio, quatorze de junho de mil setecentos e oitenta e nove 
— Luís de Vasconcelos e Sousa.
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taubateanos ilustres, freqüentemente representada nos cargos da Câmara de 

Senhor Desembargador José Pedro Machado Coelho 

E nada mais se continha na dita ordem, à qual 
me reporto e dela passei a presente certidão em tudo con- 

 
vidor e Corregedor da Comarca do Rio de Janeiro, e Escri- 

Marcelino Pereira Cleto

11 — ENCERRAMENTO

Primeiro encerramento da Devassa-MG segundo ordem do 
Visconde de Barbacena de 22-07-1780

E concluída esta Devassa na forma em que se acha, 
em observância do determinado na ordem do Ilustríssimo e 
Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador 

 
de julho do corrente ano, que se acha junta à mesma, a en- 

 
 

referida, o Sargento-Mor Simão Pires Sardinha (1), por se 
 
 
 
 

e que igualmente se acha ausente, sem se saber até agora o 
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(1) Manuel Pereira Chaves foi inquirido no Rio, por Torres e Cleto, em 6-11- 
 
 
 

ao Porta-Estandarte Francisco Xavier Machado, no sítio do Capitão Wer- 
 

 

ves, (1) também consta achar-se ausente, fora desta Capi- 

 

ridas as referidas testemunhas nesta Devassa, de que para 

 

José Caetano César Manitti



(1) Os Ministros da Devassa-RJ Torres e Cleto, deixaram Vila Rica a 9-09-1789, 
 
 

para efeito aparente de ser copiada (o que não ocorreu) e serem entregues 
os originais àqueles ministros (o que também não ocorreu), usa da partida 

 
 
 

ela se efetivaria e somente a 12-10 seriam eles conduzidos para o Rio, aonde 
 

 
tos e oitenta e nove anos, (1) nesta Vila Rica e casas de 

 
nha, Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu 
Escrivão ao diante nomeado fui vindo, e sendo aí, pelo dito 

 
 

o Racharei José Caetano César Manitti, Escrivão por co- 

 — Conclusos

 
José Caetano César Manitti, Escrivão nomeado para esta 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde General des- 
ta Capitania, datado de vinte do corrente, para se executar 

Saldanha

12 — CONCLUSÃO PARA DESPACHO
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teeentos e oitenta e nove anos, nesta Vila Rica, e casas de 

 
nha, Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu 
o Escrivão ao diante nomeado fui vindo, e sendo aí, pelo 
dito Ministro me foram dados estes Autos de Devassa com 
o seu despacho retro, o qual mandou se cumprisse e guar- 

 
 



 
teeentos e oitenta e nove anos nesta Vila Rica e casas de re- 

 
Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu Escri- 
vão ao diante nomeado fui vindo, e sendo aí, pelo dito Mi- 
nistro me foi dado um ofício do Ilustríssimo e Excelentíssi- 
mo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão 

 
tos, ao que satisfaço, e é o próprio que ao diante se segue, 

 

Oficio do Visconde de Barbacena ao Ouvidor Pedro 
José Araújo de Saldanha; 

Como não pôde executar-se completamente a minha 
ordem de 22 de julho deste ano, por se ter retirado desta 
Vila o Desembargador José Pedro Machado Coelho Torres 
antes de estarem concluídas as cópias da Devassa, que lhe 
havia de ser entregue na conformidade da dita ordem e do 
ofício que tinha dirigido ao mesmo Desembargador, tendo-se 
desvanecido o principal fundamento daquela determinação, 
não só por esse fato como pelas circunstâncias dele, tenden- 

 
sobredito processo para a averiguação dos delitos sobre que 

 
 

parte, não sendo prudente julgar-se completa: nem a dili- 

13 — JUNTADA
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cena apenas disfarçou uma confrontação aberta com o Vice-Rei, pas- 
 

dadeira razão do modo de agir de Barbacena resida em supor que a sedi- 
 
 

 

dele, por ter consistido na repetição das mesmas inquiri- 

 

que notei na referida Devassa algumas circunstâncias que 

 

 

 

 

 

à vista da mesma Devassa, para ser remetida com o possí- 

vel complemento a seu tempo, conforme a resolução de Sua 

 

 

 

 

se lhe ajuntarem por apensos os mais Autos que tiverem 

 

Visconde de Barbacena (1)

 



 
 
 

Corregedor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante no- 
 

zesse estes Autos conclusos, o que assim cumpro, e para 
 

 — Conclusos

 
tano César Manitti, Escrivão nomeado para esta Devassa e 

 
celentíssimo Senhor Visconde General, datado em quatorze 
do corrente, para se proceder na forma que em ele se deter- 

 

Saldanha

 — Publicação

 
 
 

Corregedor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante no- 
meado fui vindo, e sendo aí, pelo dito Ministro me foram 
dados estes Autos de Devassa com o seu despacho retro, o

14 — CONCLUSÃO
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qual mandou se cumprisse e guardasse como nele se contém, 

 

Juntada

 
 
 

e Corregedor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante 
nomeado fui vindo, e sendo aí, em cumprimento do despa- 
cho retro, juntei a estes Autos o ofício e mais documentos, 
que no mesmo se mencionam, e são os que ao diante se se- 

 
José Caetano César Manitti, Escrivão por Comissão, que o 

Ofício do Visconde de Barbacena ao Ouvidor Pedro José 
Araújo de Saldanha; Vila Rica, 14-01-1790

Por ofício de trinta de dezembro do ano passado, me 
avisou o Senhor Vice-Rei do Estado que, para se concluir 

 
os Autos originais que mandei processar nesta Capitania, e 
que esperava que eu lhos remetesse com a possível brevi- 

 
entregar sem demora, fazendo primeiro a juntar-lhe a cer- 
tidão inclusa do seu Escrivão, sobre os presos que mandei 
conduzir à Cidade do Rio de Janeiro a bem da mesma dili- 

 
 
 
 

José da Silva de Oliveira Rolim, como o mulato Manuel da 
Costa Capanema, preso na cadeia da Vila de São João del 

Sendo conveniente que na Devassa conste o resultado 
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viveu mais tempo no Rio que em Vila Rica, durante a propaganda e orga- 

 
 
 
 
 

Pedro Machado Coelho Torres continuou na Comarca do 
Rio das Mortes, indo de caminho para o Rio de Janeiro, ajun- 

 
tro, para satisfação de algumas particularidades que na 

 
 

to-Mor do Regimento Pago desta Capitania, em que se veri- 
 

demorou no Rio de Janeiro, o tempo em que se recolheu, 

 
Ajudante de Ordens Antônio Xavier de Resende, acerca do 
fato sobre que foi perguntado o Bacharel Diogo Pereira Ri- 
beiro de Vasconcelos, para se ajuntar ao respectivo Auto 

 
 

 

Visconde de Barbacena

Ofício do Des. José P. M. Coelho Torres. 
São João del Rei, 23-09-1789
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quanto em substância me parece bastante para se reputar 
 
 
 

Tirei as testemunhas que restavam aqui e em São 
José, das quais não resultou coisa alguma de notícias mais 

Tenho concluído o que aqui havia de fazer e amanhã, 
 

o Rio, onde e em toda a parte espero as ordens de Vossa 

 

José Pedro Machado Coelho Torres 

Certidão das licenças concedidas ao Alf.

Joaquim José da Silva Xavier para viagens ao Rio.

Vila Rica, 

Pedro Afonso Galvão de São Martinho, Sargento-Mor 
Comandante do Regimento de Cavalaria Regular de Vila 
Rica, de que é Coronel o Ilustríssimo e Excelentíssimo Se- 
nhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão General 
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o Rio de Janeiro em 2 de março de 1787, com dois meses de 
licença, e depois teve mais dois meses de prorrogação, con- 
cedida pelo Excelentíssimo Senhor Luís da Cunha Meneses, 

 
além do dito tempo, o mesmo Alferes se demorou no Rio de Ja-
neiro, por moléstias e outras causas, até que se apresen- 

 
 
 
 
 

de maio de 1789 foi preso na Ilha das Cobras do Rio de Ja- 
 
 
 
 

Pedro Afonso Galvão de São Martinho, Sargento-Mor 

Recibos de presos pelo Vice-Rei. Vila 

O Bacharel José Caetano César Manitti, do Desem- 
bargo de Sua Majestade, Ouvidor Geral e Corregedor da Co- 

 
celentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e 
Capitão General desta Capitania, para escrever na Devassa 

 
foram apresentados cinco ofícios do Ilustríssimo e Excelentís- 
simo Senhor Vice-Rei do Estado, pelos quais consta haver
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entregue na Fortaleza da Ilha das Cobras da Cidade do Rio 
de Janeiro: I — o Tenente do Regimento de Cavalaria Regu- 
gular desta Capitania de Minas Gerais, Antônio José Dias 

 
 

Tenente-Coronel Francisco Antônio Rebelo, Ajudante de Or- 
 
 

Excelentíssimo Senhor Vice-Rei, Miguel Nunes Vidigal: o 
Cônego Luís Vieira, o Sargento-Mor Luís Vaz de Toledo Piza, 

-
feres do mesmo Esquadrão, Joaquim José Ferreira: o Coronel 

 
V — e o Capitão do dito: (1) o Tenente-Coronel do Regimen- 
to Regular desta Capitania, Francisco de Paula Freire de An- 

 
tidos pelo Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de 

 

 
porto, os quais tornei a entregar ao mesmo Excelentíssimo 
Senhor, donde por sua ordem vocal, passei a presente cer- 

Eu o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão 

Vila Rica, quatorze de janeiro de mil e setecentos e 

José Caetano César Manitti
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Certidão dos Apensos, com índice dos 
Autos de  Perguntas, Acareações, Cantas e Diversos.

Vila Rica, 

O Bacharel José Caetano César Manitti, Ouvidor da 

Certidão dos Presos na Cadeia de 
Vila Rica. Vila Rica, 13-01-1790

Francisco Xavier da Fonseca, Escrivão da Ouvidoria 
Geral e Correição nesta Vila Rica e sua Comarca, no impe- 

 
deia desta Vila, onde examinando o livro dos assentos dos 
presos dela, que serve com o carcereiro atual, Manuel Pa- 

 
se acha o que se fez ao Padre José da Silva e Oliveira Rolim, 
o Padre José Lopes de Oliveira, o Doutor Domingos Vidal 
Barbosa, Francisco José de Melo, Antônio de Oliveira Lopes, 
João da Costa Rodrigues, Salvador Carvalho do Amaral 
Gurgel, Vitoriano Gonçalves Veloso, Alexandre da Silva, 
pardo, escravo do Padre José da Silva, os quais se acham 
presos na referida Cadeia à ordem do Ilustríssimo e Exce- 
lentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e 

 
consta do dito assento a que me reporto, e para constar pas- 
sei a presente certidão, por mim subscrita e assinada, por 
ordem vocal do Doutor Desembargador e Ouvidor Geral e 

 
Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, aos 

 
eu Francisco Xavier da Fonseca, Escrivão da Ouvidoria, a 

Francisco Xavier da Fonseca
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mo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão 
General desta Capitania, para escrever nesta Devassa e suas 

 
guntas seguintes: I — o que se fez ao Tenente-Coronel Do- 

 
II — Um dito ao Coronel de Cavalaria Auxiliar Francisco An- 
tônio de Oliveira Lopes, com uma inquirição de testemunhas 

 
 

Manoel da Costa (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Um dito de confrontação das testemunhas João Dias da 
 

frontação das testemunhas, o Padre José Lopes de Oliveira 
e o Coronel José Aires Gomes, com outros mais Autos jun- 
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— Uma carta ou informação do Sargento-Mor Antônio José 
 
 

XXV — Outra do Sargento-Mor Joaquim Pedro da Câmara 
 
 
 
 
 

Câmara com uma inclusa do Sargento-Mor Luís Vaz de Toledo 
-
 
 

—  

Vão mais apensos a esta Devassa os traslados dos Au- 
tos de seqüestro seguintes: XXIX — Do que se fez ao Tenen- 

 
 
 
 
 

—  
 
 
 
 

sei a presente certidão nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 
 

E eu, Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão por Co- 



— 298 —

 
 
 

pois os originais foram enviados ao Vice-Rei, igualmente por mão de Fran- 

 
estes Autos, ou a eles apensos, vão por mim rubricados por 

Ma- 
nitti, ut retro. 

José Caetano César Manitti

15 — TERMO — Entrega dos Autos ao Ouvidor Pedro José 

 
e noventa, nesta Vila Rica e casas de morada do Desembar- 

 
regedor desta Comarca, onde eu escrivão ao diante nomea- 
do me achava, aí entreguei ao dito Ministro estes Autos de 

 
até a do presente termo inclusa, com todos os mais apensos 

 
 
 

José Caetano César Manitti



AUTOS DE DEVASSA
DA 

INCONFIDÊNCIA MINEIRA

B) FORMAÇÃO DE CULPA – PARTE II

JUIZ: Dr. Des. Pedro José Araújo de Saldanha, Ouvidor 
Geral e Corregedor da Comarca de Vila Rica.

ESCRIVÃO: Bach. José Caetano César Manitti, ex-Ouvi-
dor Geral e Corregedor da Comarca de Sabará, em
comissão.

(Continuação)





 
Auto de Continuação de Devassa de Minas Gerais, no que diz respeito à 

 Juntada

 

setecentos e noventa, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 

 

 

Corregedor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante no- 

 

ofício do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de 

Barbacena, Capitão General desta Capitania de Minas Gerais, 

 

 

tem procedido, por ordem do mesmo Excelentíssimo Senhor, 

nesta Capital, e continuar por virtude dele na inquirição 

 

 

 

 

1 — ORDEM DE CONTINUAÇÃO   (1)



(1) Consta um ofício do Visconde de Barbacena (AMI 2:79) ao Ministro da Ma- 
rinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, com data de 10-01-1790, em 

 
de 8-01-1790, Luís de Vasconcelos submeteu ao mesmo Martinho de Melo 

 
 

Ambos tratariam, subseqüentemente, de remeter cópias dos respectivos autos 

— Ofício do Visconde de Barbacena ao Ouvidor Pedro 
José Araújo de Saldanha; Vila Rica, 

 
 

Portaria de doze de junho de mil e setecentos e oitenta e 
 

mesma inquirição, perguntando sobre o Auto dela as teste- 
munhas que tenham parecido ou parecerem convenientes 

 
esperamos as ordens de Sua Majestade,(1) havendo-se Vos- 

 
 
 
 

 
o Doutor José Caetano César Manitti, Ouvidor Geral da Co- 

 
 

desinteressada constância com que tem suportado as injus- 
 
 

outra nomeação, que eles entendem promover por es-
ses e outros indecorosos meios, sendo agora feita, ordeno que o 
dito Ministro continue também na referida Comissão, escre-
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(1) As queixas contra o procedimento do Escrivão José Caetano César Manitti 
avolumaram-se a tal ponto que até mesmo em Portugal levantaram-se acu- 

3 
no Volume 9, alguns documentos inéditos bastante elucidativos a esse res- 

 
da Marinha e Ultramar, tendo a frente Martinho de Melo e Castro, a quem 
estavam subordinados os vice-reis e governadores de Capitanias ultrama- 

 
 
 

2 — INQUIRIÇÕES DE TESTEMUNHAS (IV)

Assentada

 
tecentos e noventa, nesta Vila Rica e casas de morada do

 
tureza, não obstante a chegada de seu sucessor para a Ou- 

 
Câmara respectiva, porque esta ação deve reputar-se exe- 
cutada e consentida sem prejuízo ou inconveniente da so- 

 
em conformidade das Reais ordens, e afeta presentemente 
a Sua Majestade pelas contas que tenho dirigido à Secreta- 

 

Visconde de Barbacena 

— 301 —



— 302 —

 
 
 

carregado por Barbacena, dias após a inquirição supra, de levar ao Governador 
 

Barbacena temeria que o Vice-Rei, seu tio, não autorizasse o embarque no Rio 
 

 
Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu o Escrivão ao 
diante nomeado vim, e sendo aí, pelo dito Ministro foram 
perguntadas as testemunhas cujos nomes, ofícios, idades e 
ditos, (naturalidades e moradas), são os que ao diante se 

 

Testemunha 65.ª

Francisco Xavier Machado, homem branco, natural 
de Anadia, Comarca e Bispado de Coimbra, que vive de ser 
porta-estandarte do Regimento de Cavalaria Paga da guar- 
nição desta Vila-Rica, onde atualmente reside, de idade de 
trinta e quatro anos, testemunha a quem o dito Ministro de- 
feriu o juramento dos Santos Evangelhos em um livro de- 
les em que pôs sua mão direita, sob cargo do qual lhe encar- 
regou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fosse pergun- 
tado, o que assim prometeu cumprir como lhe era encarre- 

E perguntado ele testemunha pelo mais que tem que 
(1) e 

consta da carta que posteriormente dirigiu ao Ilustríssimo e 
Excelentíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador 
e Capitão General desta Capitania, que vai apensa à mes- 
ma Devassa, disse que além do que jurou nela e novamente 

 
tendo tido alguma demora no Rio de Jantiro, quando ali 
chegou do destacamento da Jacobina para se recolher a esta 
Capital, sucedeu encontrar-se em uma manhã na Rua dos
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Ourives daquela cidade com Simão Pires Sardinha, o qual 
chamando-o à parte como em segredo, lhe disse que quisesse 
ele testemunha avisar ao Alferes Joaquim José da Silva, por 
alcunha o Tiradentes, que pusesse uma grande vigilância 
nos seus passos, porque era espiado por duas sentinelas que 

 
 
 
 

tinha ao menos alguns indícios de por que haveria seme- 
lhante procedimento, lhe respondeu que o avisasse que tal- 

 
fosse por algum extravio de ouro ou diamantes, certamente 
estava inocente o dito Alferes, em cuja casa entrava ele 
testemunha muitas vezes repentinamente sem que lhe per- 
cebesse coisa alguma a este respeito, aquele Sardinha só lhe 

 
 
 

pois que lhe tinham segurado que dois sujeitos continua- 
 
 

mas que lhe dissesse ele, testemunha, quem lhe tinha con- 
 
 

tal Sardinha para saber aquela novidade com mais indivi- 
 

testemunha, o dito Alferes e, bastantemente assustado, lhe 
assegurou ser certo seguirem-no dois vultos de capote, e que 
eram soldados granadeiros, tendo, para se disfarçarem me- 

 
que isso era o pior, pois que tal não podiam fazer sem or- 

 
todas as vezes que com ele testemunha se encontrava, não 
fazia mais do que exagerar o aperto em que o traziam as 
ditas vigias, por cuja causa estava determinado a encami- 
nhar-se para alguma parte mais deserta e partir eles com 
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sabendo-se vigiado, foi indagar do próprio Vice-Rei Luís de Vasconcelos 

 
 
 

Sanches Brandão, que partiu nesse dia (2-05), sabia do plano de fuga de 
 
 
 
 

nha, o desembaraço e péssima conduta do dito Alferes, jul- 
 

que aqueles homens talvez fossem mandados pelo Senhor Vi- 
 
 
 
 

apresentar-se perante o Senhor Vice-Rei representando-lhe 
 
 
 
 

ao dito Alferes, e indo no dia seguinte falar ao Senhor Vice- 
-Rei (1) não tirou desta ação sossego algum, mas antes 

 
gumas casas do seu conhecimento e amizade, vigiando-se de 
todos os lados, tanto na entrada como na saída, observando 
ele, testemunha, que até os seus próprios amigos antigos se 

 
Simão Pires Sardinha, depois do que tem referido, que fu- 

 
o que recomendava a todos logo que no dito Alferes falavam, 
mostrando até desprazer de ouvir falar em Minas, como 
sucedeu com ele, testemunha, indo a despedir-se do dito Sar- 
dinha e perguntando-lhe se queria alguma coisa para Minas, 
ao que lhe respondeu que nada queria, nem de tal país de- 

 
testemunha, que o dito Alferes estava resolvido a voltar a
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(1) 0 Cabo Pedro de Oliveira Silva, comandante da Escolta da Permuta do 
Ouro (encarregada de trazer para o Rio os quintos reais para remessa ao 

 

 
 
 
 

(TJBO)

esta Capital ocultamente, o pretendeu dissuadir disso lem- 
brando-lhe que, se não tinha cometido crime, o dava pelo 

 
 

que não levando passaporte, nem ordem, como o haviam de 
deixar passar as guardas? E que, na hipótese de passar, que 
desculpa daria ao Excelentíssimo Senhor Visconde General 

 
nhor Vice-Rei, e que não merecesse castigo? Ao que respondia 

 
 

solvido o seu regresso para esta Capital com o Cabo de Es- 
quadra Pedro de Oliveira, (1) determinando a sua saída 

 
entrar na casa dele testemunha um mulato do dito Alferes 
asseverando-lhe ter fugido seu senhor, o que lhe causou 

 
prender, lhe respondeu o mulato que nem o sabia, nem 

 
aprontar-se para a sua jornada, observou que todos falavam 

 
 

tíssimo Senhor Vice-Rei e buscar o seu passaporte, o mesmo 
Senhor, conduzindo-o a um quarto particular, lhe fez largas 

 
 
 

que o mesmo Senhor se dirigia a fazer-lhe algumas pergun- 
tas acerca da fuga do dito Alferes, lhe pediu ele testemunha 
licença para miudamente lhe relatar todos os passos que 
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dentro com o boiadeiro Manoel Pereira Chaves, sobre a derrama e o ânimo 

 
Almeida, enviado dias antes para tentar cercar Tiradentes no Paraibuna e 
agora chamado de volta ao Rio, que o Alferes teria sido preso na noite de 

(2) Gonzaga, preso a 23-05 e conduzido no mesmo dia para o Rio, teria atraves- 
 
 

e com tanta exação que até o fez do péssimo modo com que 
 

para lhe apanhar as suas armas, que usava nas jornadas, 
 

ouvido toda aquela narração, lhe determinou que seguisse 
 

vamente ele testemunha, logo no terceiro dia da sua viagem, 
 
 

trar nesta, encontrou preso o Desembargador Gonzaga, e no 
 
 

e sendo-lhe lido todo o seu juramento, pelo achar confor- 
 

Saldanha — Francisco Xavier Machado

 
 
 

regedor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante nomea- 
do vim, e sendo aí, pelo dito Ministro foram perguntadas as 
testemunhas, cujos nomes, ditos naturalidades, moradas, ofí- 
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Testemunha 66ª

Pedro de Oliveira e Silva, Cabo de Esquadra do Regi- 
mento de Cavalaria Regular desta Capitania, natural da ci- 
dade de São Paulo, residente nesta Vila, onde vive de seu 
soldo, de idade que disse ser de quarenta anos, testemunha 
a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan- 
geihos em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob car- 
go do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubes- 
se e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir 

E perguntado ele testemunha pelo Auto desta Devas- 
sa que todo lhe foi lido, disse que tendo saído desta Capital 

 
ano pretérito, segundo sua lembrança, por Cabo da escolta 
que conduzia o ouro para a permuta, com inteira e total 

 
 

to-Mor Joaquim de Almeida uma busca por ordem do Ex- 
celentíssimo Senhor Vice-Rei, levando-lhe todas as cartas 
que consigo trazia, ou seus camaradas e toda a mais comitiva 
que o acompanhava, retendo-o até que chegou a decisão 
para poder seguir para a Cidade do Rio de Janeiro onde, 
logo depois que chegou, o foram visitar o Alferes Matias 
Sanches Brandão e o Alferes Joaquim José, por alcunha o 

 
visita, se levantou o dito Alferes Joaquim José, que se acha- 

 
 
 
 

derem e desacreditarem com uma busca, e isto a um Cabo 
 

talvez por uma leve informação de algum invejoso? Eis aí 
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mesmo tempo acudiu o Alferes Matias Sanches, que se esta- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ceu que, no dia em que foi dar-se por pronto na sala do 
Senhor Vice-Rei, encontrasse a Simão Pires Sardinha, para 
quem tinha levado carta do seu Tenente-Coronel Francisco 

 
sucedeu avistar-se o mesmo Alferes Joaquim José, que vi- 

 
vidou a ele testemunha a retirarem-se para uma botica vi- 

 
ande triste, que a busca que lhe deram não era nada com 

 
que o seu General e o Vice-Rei andam averiguando uma sub- 
levação que o Alferes Joaquim José intenta fulminar, e ou- 

 
José Dias com cartas do Senhor Visconde para o Senhor 

 
 

para eu lhe traduzir certas passagens, o qual lhe tornei a 
 
 
 

efeito, permitindo-lhe o Senhor Vice-Rei que ele testemu- 
 
 

mesmo Sargento-Mor Joaquim de Almeida com seis solda- 
dos e um Cabo, e depois de gracejar com ele testemunha,
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alcançar o Paraibuna antes de 11-05, tendo chegado a Vila Rica na noite 
 

vendo-o algum tanto carregado, o chamou de parte, e per- 
 
 
 

Joaquim Silvério, que andam fulminando um levante do 
 
 
 
 

assim passado, e continuando a jornada, achando-se arran- 
chado na Fazenda onde chamam o Chapéu d’Uvas, ali che- 
gou um camarada do Piquete, cujo nome ignora dando a 

 
 
 

que deu ocasião a ele, testemunha, recomendar aos seus sol- 
dados, muito especialmente a João Francisco Teles que vi- nha adiante fazendo os pousos, que não contassem seme- 

 
 

do o mesmo Teles, onde chamam a Bandeirinha, ao Padre 
 
 

munha ter chegado a esta Capital, e ouvir falar sobre as 
 

nham com o que lhe contaram o dito Simão Pires Sardinha, 
no Rio de Janeiro, o Sargento-Mor Joaquim de Almeida, e 
ultimamente o dito soldado do Piquete, ouvindo publicamen- 
te dizer que os autores da dita sublevação eram os mesmos 
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Joaquim de Almeida, a 11-05, data em que ainda estava ao pé da Serra, 
 
 
 

 
 

e que ouviu falar no projetado levante, ainda que se achas- 
se doente sem poder sair, deu logo parte de tudo ao seu 
Excelentíssimo General, e depois, tanto que teve melhora, o 

 
 

rimento que nele fez o Coronel Francisco Antônio de Oli- 
 

-Ihe lido todo o seu juramento, pelo achar conforme, o assi- 
 

Saldanha — Pedro de Oliveira Silva (1)

 
e noventa, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do 

 
 

dor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante nomeado 
vim, e sendo aí, pelo dito Ministro foram inquiridas as tes- 
temunhas cujos nomes, ditos naturalidades, ofícios, mora- 
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nomeado para a instrução e orientação dos Regimentos Auxiliares da 
 
 
 

Matias Sanches Brandão (1) natural da Cachoeira do 
Campo desta Comarca, morador nesta Vila, que vive de seu 
soldo de Alferes do Regimento de Cavalaria Regular desta 
Capitania, de idade que disse ser de cinqüenta anos, teste- 
munha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos San- 
tos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão di- 
reita, subcargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim pro- 

E perguntado ele testemunha pelo referimento que 
nele fez o Cabo de Esquadra Pedro de Oliveira e Silva, que 
todo lhe foi lido, disse que é verdade ter ido visitar a ele 
testemunha, e àquele Alferes Joaquim José, o Cabo referen- 

 
corda ter ouvido as palavras mencionadas no dito referi- 
mento, o que era factível assim acontecer, ainda a estar ele 
testemunha na mesma sala em que se disseram, pela notó- 

 
acudiu e disse ao mencionado Cabo o que se relata no refe- 
rimento, de que igualmente se não recorda, foi talvez por 
os ver juntos em ação de conversar, e por saber que o dito 
Alferes Joaquim José se não poupava a dizer mal, como fa- 
zia continuamente, do Excelentíssimo Senhor Luís da Cunha, 

 
pode muito bem suceder que, entendendo que a dita con- 
versação rolava sobre o mesmo objeto, fosse casualmente 
desviar aquele Cabo de a ouvir, e então proferisse o que men- 
ciona o referimento, sendo que ele testemunha fazia bem

Testemunha 67 .ª
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(1) Florêncio José Ferreira Coutinho era compositor de alto conceito em seu 
tempo e cantava a voz de baixo, estando presente na maioria das arrema- 

 
no 

pouco conceito da capacidade daquele Alferes, que sempre 
 
 
 

o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão por Comis- 

Saldanha — Matias Sanches Brandão

Testemunha 68.ª

Florêncio José Ferreira, (1) natural do Arraial do 
Infeccionado, termo da cidade de Mariana desta Capitania, 

 
do Regimento de Cavalaria Regular da mesma, de idade 
que disse ser quarenta anos, testemunha a quem o dito Mi- 
nistro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos em um 
livro deles em que pôs sua mão direita, subcargo do qual 
lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse e lhe fos- 
se perguntado, o que assim prometeu cumprir como lhe era 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que o que somen- 
te sabe a esse respeito é que achando-se no ano de mil e 
setecentos e oitenta e nove em princípio da sua moléstia, 

 
gia, por nome Salvador Gurgel do Amaral, para o ver e 
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Em 1797 Joaquim Félix Pinheiro propôs ao Visconde de Barbacena a cria- 
ção de uma Cadeira de Anatomia, Cirurgia e Partos na Capitania de Mi- 

 
 
 

vido no cargo por Carta Régia de 17 de junho de 1801 (Cadeira de Cirur- 

(2) Na verdade, deu parte somente depois da prisão de Salvador Carvalho 
 
 
 

praticado a respeito da enfermidade, lhe contou o dito Gur- 
gel, que tinha pretendido ser Ajudante do Cirurgião-Mor (1) 
do Regimento mas que o não havia conseguido, porém 

 
-lhe ele testemunha que vinha a dizer naquilo? lhe res- 
pondeu o dito Amaral que estava para haver um levante na 

 
 

do, ele testemunha o repreendeu de falar em tal, e se foi 
 

o veio visitar o dito Amaral, e em conversa lhe disse se se 
lembrava do que lhe tinha dito, e tornando-lhe que sim, acres- 

 
 
 
 

E logo depois que se retirou, apesar da sua moléstia que o 
 

uma carta que era exatamente do mesmo teor da cópia que 
 
 
 

Saldanha — Florêncio José Ferreira
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noventa, nesta Vila Rica e casas de morada do Desembar- 

 
regedor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante nomea- 
do vim, e sendo aí, pelo dito Ministro foram inquiridas as 
testemunhas, cujos nomes, ofícios, idades e ditos são os que 

 
charel José Caetano César Manitti, Escrivão por Comissão, 

Testemunha 69.ª

Joaquim José de Freitas, natural de Santa Luzia do 
 

Capitania, de idade de cinqüenta anos, testemunha a quem 
o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos 
em um livro deles em que pôs sua mão direita, subcargo do 
qual lhe encarregou dissesse a verdade do que soubesse e 
lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir como 

 
Auto desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que 

 
 

viu falar neste objeto, foi no sítio e Registro denominado 
 

nomeado com outros camaradas, comandados pelo Capitão 
 

nio Rebelo, para conduzirem preso à cidade do Rio de Ja- 
 

Ouvidor nesta Comarca, chegando ao referido Registro, aí 
ouviu dizer que aquela prisão era por ser o dito Ministro 
um dos confederados para o levante que se pretendia exe- 
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Isto mesmo escutaram alguns dos seus camaradas, de cujos 
 

Chegando, porém, ao Rio de Janeiro, aí achou vulgarizada 
a mesma novidade, em que publicamente se falava asseve- 
rando a ele, testemunha, alguns camaradas do Esquadrão 
do Excelentíssimo Senhor Vice-Rei, que também se achava 
ali pronto um segredo para o Tenente-Coronel Francisco 

 
tanto pelo caminho como depois de chegar a esta Capital, 
ouviu falar constantemente no dito levante e que nele en- 
travam os sujeitos que foram presos, sem que até agora 
ouvisse que fosse compreendido naquele delito alguma outra 

 
ses, na Vila do Príncipe, com o Sargento-Mor Roberto Mas- 

 
tou este, ou que lhe tinham dito, ou que o mesmo ouvira 
ao Ouvidor da dita Vila, Joaquim Antônio Gonzaga, que a 
prisão do Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de 
Andrada tinha sido urdida pelo Ajudante de Ordens Antô- 
nio Xavier e pelo Sargento-Mor do Regimento, Pedro Afon- 

 
todo o seu juramento, pelo achar conforme, o assinou com 

 

Saldanha — Joaquim José de Freitas (1)

Testemunha 70.ª

Roberto de Mascarenhas, Sargento-Mor do Regimento 
de Cavalaria auxiliar da Vila do Príncipe, natural do Te- 
juco, Freguesia da mesma Vila, que vive de seu ofício de
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(1) O Sargento-Mor Pedro Afonso Galvão de São Martinho foi diretamente be- 
 

a quem sucedeu no comando do Regimento de Cavalaria Paga da Capita- 

(2) Roberto Mascarenhas Vasconcelos Lobo se converteu em espião do Visconde 
de Barbacena no Serro, visando sobretudo o Ouvidor Joaquim Antônio 

 
crevia ao Governador extensa carta sobre o comportamento do Ouvidor do 

 
 

gento-Mor do Regimento de Cavalaria Auxiliar do Serro, e nesta qualidade 
 
 
 

remunerado de Sargento-Mor dos Auxiliares da Comarca do Serro e de 

Tabelião, que aí serve, idade de trinta e oito anos, testemu- 
nha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos 
Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita, 
subcargo do qual lhe encarregou dissesse a verdade do que 
soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cum- 

E perguntado pelo referimento que nele fez a 
testemunha antecedente, Joaquim José de Freitas, que 
todo lhe foi lido, disse que passava na verdade 

 
uma vez em casa do ouvidor daquela Comarca do Serro, 
Joaquim Antônio Gonzaga, e praticando-se sobre a prisão 
do Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrada 
e sua remessa para o Rio de Janeiro, ouviu falar àquele Mi- 
nistro, que diziam que tinham metido para dentro o dito 

 
Regimento Pedro Afonso(1) e o Ajudante de Ordens An- 

 
se achavam também naquela ocasião outros sujeitos, que 
igualmente ouviram o referido, contudo não pode recordar- 

 
sendo-lhe lido todo o seu juramento, pelo achar conforme, 

 

Saldanha — Roberto Mascarenhas (2)
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Sousa (1787-1789), convertendo-se ambos em instrumentos dóceis de Fan- 
 
 
 
 
 

 
 
 

Geral, e Corregedor desta Comarca, onde eu Escrivão ao 
diante nomeado vim, e sendo aí pelo dito Ministro foram 
perguntadas, e inquiridas as testemunhas, cujos nomes, ofí- 
cios, ditos e idades são os que se seguem, do que para cons- 

 

Testemunha 71.ª

José de Sousa Lobo, (1) Sargento-Mor do Regimento 
de Cavalaria Regular desta Capitania de Minas Gerais, na- 
tural da Vila de Viana do Minho, residente nesta Vila Rica, 
de idade que disse ser de trinta e sete anos, testemunha a 
quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan- 
gelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob- 
cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que sou- 
besse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cum- 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que nunca ouvira 

 
 

principalmente das que se praticaram nesta Capital, foi que 
principiou a ouvir falar que as mesmas tinham por ob-

2.5 — ASSENTADA
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jeto uma sublevação que se projetava, e de que eram chefes 

 
de capacitar que isto era verdade, pela variedade com que 

 
inclinando-se mais a que fossem por algum extravio de ouro 

 
até que, sendo nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Viscon- 
de General para conduzir um dos ditos presos para o Rio 
de Janeiro, que era o Padre José da Silva e Oliveira Rolim, 

 
 
 

mente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrada era 
um dos mais empenhados no dito levante e que sempre lhe 
dizia que para o mesmo estava tudo pronto, instando-o que, 

 
-lhe que tinham determinado mandar o Excelentíssimo Se- 
nhor General e sua família pelo Rio das Velhas abaixo em 
canoas, e sair à Bahia, ao que ele dito Padre se opusera 

 
 
 

dre, que o Tenente-Coronel Domingos de Abreu Vieira fora 
 

E que tinha sido o diabo darem com ele no mato onde se 
ocultara, porquanto, se assim não sucede, estava esperando 

 
E tudo isto relatou ele testemunha ao Excelentíssimo Senhor 
Luís de Vasconcelos e Sousa, logo que chegou ao Rio de 

 
pendido, porquanto, topando naquela cidade com o Coro- 

 
acrescentando que ele fora um dos convidados para entrar 
na sublevação projetada de que veio a ser o denunciante, 

 
General na Cachoeira, no dia quinze de março de mil e sete- 

 
mo Senhor o mandara disfarçadamente para aquela cidade
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Tiradentes na noite de 6-05, foi Joaquim Silvério quem, por simulação 

 
 

mandou recolher à Ilha das Cobras o denunciante, que só seria libertado 

(1) José Bernardo da Silveira Frade foi assíduo frequentador da casa e da 
 
 
 
 
 
 

(TJBO)

com aparente pretexto e cartas para o Senhor Vice-Rei, a quem 
 

Mas, depois de ter convencido os mais companheiros confe- 
derados, o puseram em liberdade com homenagem por toda 

 
conde General não desse logo, e com tanto disfarce e saga- 

 
 
 
 

nhor pelo procedimento que tomou em semelhante desor- 
dem, não menos que também contra ele denunciante pela 

 
ele, testemunha, pelo que ouviu quase geralmente naquela 

 
 

Pereira que em certa ocasião, e na presença dele testemu- 
nha, falando mal dos procedimentos do Excelentíssimo Se- 

 
Visconde de Barbacena de ressarcir o crédito, honra, e fa- 

 
tura que ele, testemunha, esteve então quase perdido com 

 
com José Bernardo da Silveira Frade, (2) com que teve se- 
melhante encontro em casa do Capitão Antônio de Olivei-
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(1) Era Capitão de Companhia do Terço de Ordenança, morador na Praia 
 
 

Belo, foi quem lhe mandou aviso da prisão de Joaquim Silvério e de se lhe ter relaxado o 

João Coelho Martins, natural da Cidade de Ma- 
riana que vive de seu soldo no Regimento de Cavalaria 
Regular desta Capitania, em que tem praça de soldado, re- 
sidente nesta Vila Rica, de idade de vinte e cinco anos, tes- 
temunha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos 
Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão 
direita, sobcargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prome- 

 
também dito, o mesmo Joaquim Silvério, que os dois Co- 
mandantes, da Serra e Tejuco, os Capitães Maximiano e 
Brandão, ou tinham sido lembrados e encaminhados pelos 
ditos chefe da sublevação para aqueles Destacamentos, onde 

 
 
 

se ele tinha disto também avisado o Excelentíssimo Senhor 
Visconde General, lhe respondeu que, com a pressa com 

 
esqueceram algumas coisas, que havia de comunicar ao dito 

 
 

seu juramento, pelo achar conforme, o assinou com o dito 
 

Saldanha — José de Sousa Lobo e Melo 

Testemunha 72.ª
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E perguntado pelo referimento que nele fez a teste- 

munha, o soldado Joaquim José de Freitas, por ser ele um 
dos camaradas que o acompanhavam comandados pelo Ca- 

 
Antônio Rebelo, quando conduziam preso para a cidade do 

 
disse que era verdade ter ele testemunha sido também um 

 
 

que tendo todos chegado a Matias Barbosa de noite, logo de 
madrugada partiu ele testemunha com uma parada que lhe 
entregou o dito Tenente-Coronel Francisco Antônio para o 

 
Ribeirão, em casa do Coronel Luís Alves, lhe perguntou este 
com grande empenho, cuidando que vinha do Rio de Janei- 
ro, se era certo virem umas Companhias daquela cidade 
para esta Capital, ao que lhe respondeu ele, testemunha, que 

 
 
 

José Caetano César Manitti, Escrivão por Comissão, que o 

Saldanha — João Coelho Martins

-
 
 

Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu Escrivão ao 
diante nomeado vim, e sendo aí, pelo dito Ministro foram 
inquiridas as testemunhas, cujos nomes, naturalidades e di- 

 
e eu, o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão por 
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(1) A Fazenda da Vargem, em Matias Barbosa, era de propriedade de Manuel 
do Vale Amado (HGM)

 
 
 
 

em 20-05 à noite, sendo logo levado para Cachoeira do Campo, à presença 

João Coelho Martins (II), irmão da testemunha supra 
do mesmo nome, natural da Cidade de Mariana, que vive 
nesta Capital de ser soldado do Regimento de Cavalaria re- 
gular desta Capitania, de idade de vinte e dois anos, teste- 
munha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos San- 
tos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão di- 
reita, sob cargo do qual lhe encarregou dissesse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prome- 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, disse que o que somente 

 
 
 

Rio de Janeiro, um soldado do Piquete do Excelentíssimo 
Senhor Vice-Rei com parada para o Excelentíssimo Senhor 

 
naquela cidade o Coronel Joaquim Silvério dos Reis e o Al- 

 
Regimento da guarnição desta Capitania, com o seu Tenente- 
-Coronel Francisco de Paula, se mudava para aquela cida- 

 
ter descoberto que intentavam levantar-se com a Capitania, 

 
 
 
 

Testemunha 73.ª
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me o assinou: e eu, José Caetano César Manitti, Escrivão por 

Saldanha — João Coelho Martins

 
tecentos e noventa, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do Pi- 

 
 

dor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante nomeado vim, 
e sendo aí, pelo Ministro foram inquiridas as testemunhas, 
cujos nomes, ofícios, moradas, ditos e idades são os que se 

 
rel José Caetano César Manitti, Escrivão por Comissão, o 

Testemunha   74.ª

O Furriel Manoel José Dias, (1) natural de Santa Ma- 
rinha de Remelho, termo de Barcelos, Arcebispado de Braga, 
residente nesta Vila, onde vive de seus soldos de Furriel do 
Regimento de Cavalaria Regular desta Capitania, e de idade 
que disse ser de cinqüenta e um anos, testemunha a quem 
o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evangelhos 
em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob cargo 
do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que soubesse 
e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir como 

 
desta Devassa, que todo lhe foi lido, disse que sabe, pelo 
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o Reino, e que também trouxera consigo os autos originais da mesma, longa- 
mente reclamados pelo Vice-Rei, deixou o Rio para Lisboa a 18-03-1790, 

como nas outras Comarcas, que se projetava uma subleva- 
ção ou levante nela, da qual, segundo também ouviu dizer, 
eram cabeças e chefes os mesmos que foram presos, do que 

 
te-Coronel Francisco Antônio Rebelo até ao Rio de Janeiro, 
(1) quando foi para Lisboa, e encontrando-se ele testemunha 
naquela cidade com Joaquim Silvério dos Reis, este lhe con- 
tou que era certo haver-se disposto um levante nestas Minas, 
tanto assim que ele próprio fora um dos convidados para ele, 

 
 
 
 
 

duvidava desta realidade, falando soltamente contra o pro- 
cedimento do dito Senhor, porém que a seu tempo se desen- 

 
porque procurando em certa ocasião o Ajudante-de-Ordens, 
do Excelentíssimo Senhor Vice-Rei, Camilo Maria Tonelet, 
e achando-o ainda recolhido, principiou entretanto um seu 
criado, fulano Cordeiro, a conversar sobre o dito levante (que 
fazia então, naquela cidade, o objeto da maior parte das con- 

 
era mentira tudo, e que o Excelentíssimo Senhor Visconde 

 
xão, levado unicamente do que lhe contara Joaquim Silvério 
dos Reis, o qual se tinha servido daquele estratagema para 
ver se, por semelhante modo, podia subtrair-se ao pagamen- 
to das grandes somas que devia à Fazenda Real do seu Con- 

 
certíssimo o dito projeto, cuja averiguação se cometera a 
dois Ministros que tiraram uma exata Devassa, lhe respondeu 
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(1) O Professor Régio de Grego no Rio de Janeiro era o Padre João Marques 
Pinto, amigo intimo de Silva Alvarenga e seu companheiro na Sociedade 

 
 

a 4-11-1791), Mariano José Pereira e José Antônio de Almeida (alunos de 

quisesse escrever, e que os Ministros naturalmente satisfa- 
 
 
 

te com o professor de grego (1) na mesma cidade, este, não 
obstante ter sido da obrigação do dito Senhor Visconde Ge- 
neral, como ele testemunha entende, lhe falou também mal 
do referido procedimento, acrescentando que fora nímio 

 
e do Ajudante de Ordens Antônio Xavier de Resende, que 

 
 
 
 

cipiarem a recatar-se dele, que se demorava ali para mandar 
 

muito diversa a sua comissão, nem tinha tido a menor reco- 
mendação para examinar coisa alguma a esse respeito, e tão 
somente para esperar as cartas que viessem de Lisboa no 

 
 
 

eu, José Caetano César Manitti, Escrivão por Comissão, que 

Saldanha — Manuel José Dias da Costa

 
centos e noventa anos, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do
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Pilar do Ouro Preto e casas de morada do Desembargador 

 
dor desta Comarca, onde eu Escrivão ao diante nomeado 
vim, e sendo aí, pelo dito Ministro foram perguntadas as tes- 
temunhas, cujos nomes, ofícios, e ditos são os que se seguem, 

 

Testemunha   75.ª

Joaquim Ferreira da Cunha, homem branco, natural 
 

São Francisco, Arraial das Contendas, Freguezia dos Morri- 
nhos, que vive de criar gados, de idade de quarenta e seis 
anos, testemunha a quem o dito Ministro deferiu o juramen- 
to dos Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua 
mão direita, sub cargo do qual lhe encarregou dissesse a ver- 
dade do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim pro- 

 
disse que vindo das Sete Lagoas pernoitara segunda-feira, 
onze do corrente, na Estalagem de Santa Rita, Comarca do 

 
do Rio um passageiro que se apelidava Capitão, de estatura 
baixa, grosso, e com farda azul agaloada, o qual tem negó- 
cio para o Serro e é morador no caminho do Rio de Janeiro, 

 
guntando a ele, testemunha, se tinha encontrado a sua tropa, 
que conduzia o seu negócio para o dito Serro, lhe respondeu 

 
 

conversar, lhe perguntou ele, testemunha, entendendo que 
o mesmo vinha do Rio de Janeiro, se era certo haver-se en- 

 
 

se contava haverem chegado quatro Desembargadores e um 
Chanceler com o Ajudante de Ordens deste governo, Fran-
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Vasconcelos Coutinho, os Desembargadores Antônio Dinis da Cruz e Silva e 

 
 

chegaria ao destino em meados de junho (a 28-06, a cópia da Devassa-MG 
era submetida por Martinho de Melo e Castro aos demais Ministros), voltando 

 

 
passageiro de que fala a testemunha seria Antônio de Almeida Magro, 
Capitão de ordenanças e morador em uma fazenda junto à Borda do 

cisco Antônio Rebelo, (1) o qual logo que desembarcou em 
 
 
 

rem nova informação para se averiguar se aqueles presos 
 

conversação a respeito do Tenente-Coronel do Regimento de 
Cavalaria Regular desta Capitania, Francisco de Paula Freire 
de Andrada, dizendo ele testemunha que parecia incrível es- 

 
citar, segundo falavam, lhe contou o dito Capitão (2) que, se 

 
que tomou, e não mandasse vir a tropa do Rio, certamente 
ao tempo da prisão daquele Tenente-Coronel Francisco de 
Paula haveria alguma desordem, por ser o mesmo muito 

 
nha, que não podia capacitar-se como se havia de efetuar 
aquela sublevação, visto que apenas haveria em Minas qui- 
nhentos barris de pólvora, segundo a sua estimativa, que era 

 
 

pondeu que o seu cabedal, o dele testemunha e o dos mais, 
é que havia de suprir toda a despesa, porquanto, a não su- 

 
 
 
 

testemunha algumas mais instâncias de que presentemente
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se não recorda, conheceu bem que o dito Capitão estava ple- 
namente capacitado de que, com efeito, se intentara a referi- 
da sublevação porque, argüindo-o de que dela não dava pro- 
va alguma convincente, concluiu o mesmo Capitão, fazendo- 
-lhe como uma espécie de juramento de que bem se não lem- 

 
 
 

mentos e tanta tropa, como se tinham criado, obrigando-se 
 

Ao que, acudindo ele testemunha que o Excelentíssimo Con- 
de de Valadares é que tinha levantado os Regimentos, lhe res- 
pondeu aquele Capitão que isso tinha sido somente um em 

 
E tudo o referido, pouco mais ou menos, é quanto se passou 
em conversa entre ele testemunha e aquele Capitão, na so- 

 
 
 

Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão por Comis- 

Saldanha — Joaquim Ferreira da Cunha

Testemunha   76.ª

Serafim Dias Rosa, natural desta Vila Rica, onde as- 
siste, e vive de ser soldado do Regimento de Cavalaria Re- 
gular desta Capitania, de idade que disse ser de vinte anos, 
testemunha a quem o dito Ministro deferiu o juramento dos 
Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão 
direita, sob cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, o que assim prome- 

 
referimento que nele fez a testemunha, o Cabo de Esquadra 
Pedro de Oliveira e Silva, que lhe foi lido na parte que lhe
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Veloso veria a escolta e o preso passarem, desistindo de prosseguir para 

diz respeito, por ter sido ele testemunha um dos soldados 
que acompanharam o referido Cabo, quando o mesmo foi ao 
Rio de Janeiro com a Permuta, disse que nunca ouvira falar 
em levante, nem em circunstância alguma das mencionadas 

 
referente ao Rio de Janeiro, na volta para esta Capitania, 
encontrando perto da Boa Vista, onde chamam o Crioulo, 

 
rando totalmente a causa, logo que chegou a esta Vila entrou 
a ouvir falar em que aquela prisão e as mais que se tinham 
feito naquele tempo, eram por pretenderem os presos fazer 

 
correr diferentemente, asseverando alguns que eram por 

 
 

da do Piquete do Senhor Vice-Rei, e no sítio pouco mais ou 
menos apontado, com parada para o Senhor General, dizen- 
do que se achavam presos no Rio de Janeiro Joaquim Silvé- 
rio e o Alferes Joaquim José, mas não se recorda bem de 

 
sendo-lhe lido o seu juramento, pelo achar conforme o assi- 

 

Saldanha — Serafim Dias Rosa

 
 
 

dor Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu Escrivão
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Permuta deixara o Rio antes do referido dia 7-05, segundo sua jornada 
 
 

ao diante nomeado fui vindo, e sendo aí, pelo dito Ministro 
foram inquiridas as testemunhas, que ao diante se seguem, 

 

Testemunha  77.ª

João Francisco Teles, natural desta Vila Rica, e sol- 
dado do Regimento de Cavalaria Regular desta Capitania, 
de idade que disse ser de trinta e quatro anos, testemunha a 
quem o dito Ministro deferiu o juramento dos Santos Evan- 
gelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita, sob 
cargo do qual lhe encarregou jurasse a verdade do que sou- 
besse e lhe fosse perguntado, o que assim prometeu cumprir 

 
desta Devassa que todo lhe foi lido, e referimento que nele 
fez o Cabo de Esquadra Pedro de Oliveira e Silva, disse que 

 
mas que sendo ele, testemunha, um dos soldados da escolta 
que acompanhou a Permuta que foi fazer-se ao Rio de Ja- 
neiro o ano passado, de que era Cabo o referente Pedro de 

 
 

nome Joaquim de Almeida, que também vinha do Rio de Ja- 
neiro com uns soldados, aos quais ouviu ele testemunha dizer 

 
quim Silvério, e que eles, ditos camaradas e Sargento-Mor, 
iam no alcance do Alferes do Regimento dele testemunha, 
Joaquim José, por alcunha o Tiradentes, para também o 
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(1) O PE  
 

Lopes, a quem acompanhou até a localidade de Paraopeba (proximi- 
 

cida em Vila Rica tanto que Francisco Antônio, na manhã de 19-05 apre- 
sentou-se ao Visconde de Barbacena, em Cachoeira, para contra-denunciar 

 

 
um camarada do Piquete do Excelentíssimo Senhor Vice-Rei 
cujo nome ignora, que vinha com parada para o Excelen- 

 
 
 
 

tão foi que o referente Pedro de Oliveira lhe fez a recomen- 
dação mencionada, que não viesse contando semelhante no- 
vidade, porque ignorava se seria do agrado do Senhor Vis- 
conde General que em tal se falasse, o que ele testemunha 

 
indo da Paraopeba para a Bandeirinha, encontrou o Padre 
José Maria Fajardo de Assis, (1) que logo lhe perguntou pela 

 
 

dado, que nada sabia, lhe tornou o mesmo Padre Assis que 
era certa, porque o referido camarada do Piquete, que tinha 

 
eram por causa de um levante que os presos intentavam con- 

 
saber que o Alferes Joaquim José, por alcunha o Tiradentes, 
na ocasião em que passou para o Rio de Janeiro, arranchan- 
do-se na Fazenda das Taipas, aí falara com bastante soltura 

 
ele, testemunha, que o não podia crer, e que faziam eles em 
conceberem semelhante pensamento, lhe respondeu o mes- 

 
 
 

ao seu quartel nesta Capital, ouviu então falar geralmente
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que o dito Alferes, e os mais que foram presos, andavam com 

 
 
 
 

pelo achar conforme o que tinha dito, o assinou com o dito 
 

Saldanha — João Francisco Teles

3 — CONCLUSÃO PARA DESPACHO

 
centos e noventa e um, nesta Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar do Ouro Preto, faço estes Autos de Continuação de De- 

 
Saldanha, Ouvidor-Geral e Corregedor desta Comarca, do que 

 

 — Conclusos

O Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão des- 
ta Devassa, junte à mesma o ofício do Ilustríssimo e Exce- 
lentíssimo Senhor Visconde General, de vinte do corrente 

 

Saldanha

 — Data

 
centos e noventa e um, nesta Vila Rica e casas de morada 

 
dor Geral e Corregedor desta Comarca, por ele dito Minis- 
tro me foram dados estes Autos de Devassa com o despacho 
supra neles proferido, em cumprimento do qual junto aqui
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(1) Depois da chegada ao Rio de Janeiro dos ministros que comporiam a Alçada, 
o Visconde de Barbacena ordenou a remessa dos originais da continuação 

 

o ofício do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde 
 
 

Juntada — Ofício do Visconde de Barbacena ao Ou- 
vidor Pedro José Araújo de Saldanha. Vila Rica, 

Como são chegados ao Rio de Janeiro os Ministros da 
 
 
 
 

vância das Reais Ordens e do Aviso do Senhor Vice-Rei do 
Estado, que a continuação do mesmo processo nesta Capita- 
nia, com os mais papéis que lhe pertencerem, sejam remeti- 

 
 

ao traslado da Devassa, cujo original foi também remetido 
 

 

Visconde de Barbacena

 

4 — ENCERRAMENTO
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-Geral e Corregedor desta Comarca, pelo dito Ministro me foi 
 
 

 — Conclusos

O Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão desta 
Devassa, junte à mesma o ofício e atestação nele inclusa, do 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde General de 

 

Saldanha

 — Data

 
 
 

Geral e Corregedor desta Comarca, onde eu, Escrivão ao dian- 
te nomeado vim, e sendo aí pelo dito Ministro me foram 
dados estes Autos de Continuação de Devassa com o despa- 
cho supra neles proferido, em cumprimento do qual junto 
aqui o ofício e atestação no mesmo inclusa, tudo datado de 
vinte e cinco de fevereiro do corrente ano, e são os que ao 

 
o Bacharel José Caetano César Manitti, Escrivão por Comis- 

 
dos Reis, para que atestasse do dia em que ele me deu vocal- 
mente a primeira notícia da rebelião que se tratava, e pare- 
cendo muito justo que esta declaração conste formalmente
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Visconde de Barbacena

 

 Juntada — Atestação do Visconde de Barbacena em
         favor de Joaquim Silvério dos Reis. Vila Rica, . .
     

Luís Antônio Furtado de Castro do Rio de Mendonça, 
Visconde de Barbacena, do Conselho de Sua Majestade e Go- 

Atesto que no dia 15 de março do ano de mil e sete- 
centos e oitenta e nove, foi a primeira vez que Joaquim Sil- 
vério dos Reis me comunicou que se achava tratada e disposta 
nesta Capitania, e na do Rio de Janeiro, a rebelião que tem 

 
cação, e de quanto pude averiguar dele debaixo das cautelas e 

 
 
 

tes em negócio de tanta gravidade, e de alguns exames e ave- 
 

Senhor Vice-Rei, por carta de vinte e cinco de abril do dito 
ano, que havia de mandar o delator daquela notícia à sua pre- 

 
 
 

fosse visitar o referido Senhor e lhe contasse também as novi- 
 

livremente, e, segundo me pareceu, de boa vontade, o mandei
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partir para o Rio de Janeiro com toda a brevidade, levando 

 
mo e da qualidade do portador, escrita em dezenove do so- 

 
 
 
 

para que o examinasse também e inquirisse, e para servir-se 
dele oportunamente na averiguação dos conjurados naquela 
cidade e nesta Capitania, que ele me tinha prometido extor- 
quir individual e nomeadamente do Alferes Joaquim José da 

 
 

cunstânciadamente das cartas mencionadas, e assim o juro 

Visconde de Barbacena

 
do Joaquim Silvério dos Reis na segunda vez acima declarada, 

 
xado na presença do Coronel Francisco Antônio de Oliveira 
Lopes do aperto que eu lhe fazia pelos pagamentos devidos 
à Real Fazenda, ele dissera batendo-lhe no ombro: — “Deixa 
estar que brevemente te hás de ver livre desse flagelo”, e que 
isto se passara diante do Padre Francisco Vidal de Barbosa e 
do Padre José Lopes de Oliveira, entre os quais notara alguns 

 
Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa, em carta de onze de 
maio de mil e setecentos e oitenta e nove, mas não me lem- 
bro das mais circunstâncias referidas pelo mesmo Padre José 

 
certo que tratei o dito Coronel irmão dele com muita descon- 
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disfarçado, sem declaração das formais palavras, e mostran- 
do que o intento desta averiguação era contra o sobredito 
Joaquim Silvério, a quem ele Francisco Antônio de Oliveira 

Visconde de Barbacena

 Recibos de presos no Rio de Janeiro. 
               Vila Rica, 

O Bacharel José Caetano César Manitti, do Desembar- 
go de Sua Majestade, Intendente nomeado para Comarca de 
Vila Rica e Escrivão, por Comissão do Ilustríssimo e Excelen- 
tíssimo Senhor Visconde de Barbacena, Governador e Capi- 
tão General desta Capitania, para escrever na presente De- 

 
apresentados dois ofícios do Ilustríssimo e Excelentíssimo Se- 
nhor Vice-Rei do Estado, o primeiro datado de vinte e seis 
de abril, e o segundo de cinco de junho do ano de mil e sete- 
centos e noventa, pelos quais constava haver entregue naque- 
la cidade o Sargento-Mor do Regimento de Cavalaria Regular 
desta Capitania de Minas Gerais, José de Sousa Lobo, preso, o 
Padre José da Silva de Oliveira Rolim e um mulato, seu es- 

 
gimento, José de Vasconcelos Parada e Sousa, igualmente 
presos, o Padre José Lopes de Oliveira e Domingos Vidal de 

 
os referidos presos, juntamente com os que constam do Recibo 
passado pelo Coronel José Vitorino Coimbra, que vai apenso 

 
 

na outra Certidão junta a esta Devassa, acrescentando mais, 
além destes, o preso José Martins Borges, que foi também re- 

 
 

tornei a entregar ao mesmo Excelentíssimo Senhor, donde por 
sua ordem vocal passei a presente Certidão em tudo confor-
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me, nesta Vila Rica, aos nove de abril de mil e setecentos e 

 

José Caetano César Manitti

 Índice dos Apensos.   Vila Rica, 

José Caetano César Manitti, do Desembargo de Sua 
Majestade, Intendente nomeado para a Comarca de Vila Rica 
e Escrivão, por comissão do Ilustríssimo e Excelentíssimo Se- 
nhor Visconde de Barbacena, Governador e Capitão-General 
desta Capitania, para escrever na presente Devassa e suas de- 

 
mento de Joaquim Silvério dos Reis, feito ao Desembargador, 
Ouvidor-Geral e Corregedor desta Comarca, Juiz da presente 
Devassa, que compreende cinco artigos de acrescentamento à 

 
Auto de continuação de perguntas ao Padre José da Silva e 

 
 

5) uma certidão por onde consta o falecimento de Francis- 
co José de Melo, que era um dos presos compreendidos na 

 
nhas para averiguação do fato que no mesmo declara, com 

 
 

prisão do Padre José da Silva e Oliveira Rolim, com a certi- 
dão das ordens que a determinaram, e da resposta à carta que 

 
lados dos seqüestros que acresceram feitos em bens: 8) do 

 

11) 
12) um mapa do estado atual e valor de todos os seqüestros 

 
sei a presente certidão nesta Vila Rica de Nossa Senhora do
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José Caetano César Manitti

5 — ENTREGA DOS AUTOS

 
e setecentos e noventa e um, nesta Vila Rica e casas de resi- 

 
Ouvidor-Geral e Corregedor desta Comarca, aonde eu Escri- 
vão ao diante nomeado vim, aí entreguei ao dito Ministro estes 

 
desde folhas cento e cinqüenta e duas até folhas cento e oiten- 
ta, e que é a deste termo, com todos os mais apensos e pa- 

 
 

José Caetano César Manitti
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G L O S S Á R I O
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Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

 
ticulares por imposição da Câmara, a pedido ou ordem do 
Governador ou Comandante militar, através de boleto (= 
bilhete, boletim) que obrigava a hospedagem de soldados onde 

 
Rica transacionou com João Rodrigues de Macedo, por ordem 
do Visconde de Barbacena, a locação e adaptação do piso 
térreo de sua morada e senzalas anexas para aboletamento das 
tropas portuguesas que subiam do Rio, preparando-se na então 
chamada Casa dos Reais Contratos  

 
 

Esquadrão do Vice-Rei nela se aboletou em 24-06-1789, transfe- 
rindo-se preso de Mariana, para uma das celas (= segredos), 

 
 
 
 

A casa de Macedo, cedida após 1793 à Junta da Real Fazenda e 
 

Casa dos Contos.

ACADEMIA — (1) Reunião ocasional de pessoas cultas para se co- 
 
 
 
 

go José de Meneses e o Visconde de Barbacena, realizavam em 
academias  

ACABEAÇÃO — Confronto de testemunhas omissas ou contraditórias, 
confron- 

tação,  



 
 

ADOLESCÊNCIA — Idade após a infância, iniciando-se com a pu- 
berdade (12 anos no sexo feminino, 14 no masculino) e aca- 

 
bastante entendimento, isto é, com mais de 18 ou 19 anos de 

ADVENTO — Período entre o primeiro domingo de dezembro e o 
 
 

ADVOGADO — Racharei em leis ou cânones capacitado a aconselhar, 
 

Bacharel e Doutor. A advocacia por quatro anos na Casa da 
Suplicação de Lisboa habilitava para despacho a lugares de 

 
 
 

eram as 

 
 

de justiça (Porteiro dos Auditórios), incitando-os a cobri-lo 

AGÊNCIAS (VIVER DE SUAS) — Exercer representação comercial, 
 

pracista ou viajante.
 

tinguia-se de cognato, genérico para o parentesco tanto por 

AGRAVO — Recurso, contra despacho ou sentença de um juiz, à alçada 
embargo, recurso 

AGRAVISTA — Desembargador da Relação competente para conhe- 
agravante,  

de agravado, o 
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ga no quadro da unidade, gozando das vantagens e honras, 

 

Arquivo Histórico Militar, 

Arquivo Histórico Ultramarino, 

Aj.) Ofício, dignidade ou cargo de quem servia 
Ajudante-de-Ordens 

(Aj.—O.),  
 

Devia ser no mínimo capitão. Ajudante-maior (Aj.  
Sargento-Mor  

Na hierarquia, um alferes ou tenente. Sargento-Mor.

ALÇADA — (1) Poder do magistrado com limites de lugar (juris- 
 
 
 
 
 

bastião Xavier de Vasconcelos Coutinho (Chanceler), e os De- 
sembargadores da Casa de Suplicação Antônio Dinis da Cruz 
e Silva, e Antônio Gomes Ribeiro, que chegaram ao Rio em 

 
 
 
 

empate na votação da sentença, convocar-se-iam sucessivamente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a 
ronda de guarda noturna da vila ou cidade (= vila com sede 
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Alf.)  

 
de tropa auxiliar (esta constituída por civis não remunerados), 

 
 

que portava a bandeira e substituia o capitão, não existindo o 
 

feres como imediato do capitão (= comandante de distrito ou 
 

ALFORRIA — Liberdade concedida pelo senhor ao escravo, pondo-o 
 

romano: manumissão. Distinguia-se da coartação, liberdade 
condicionada à prestação de determinados serviços, ou a tor- 

 

al.) Termo latino empregado nas antigas leis 
e mais, tudo o mais, alguma cousa, outra cousa.

 
Arrematação 

ALMOTACÉ — (= ALMOTACEL) — Pessoas (eram duas por bimestre) 
 
 
 
 

Como regra, deviam servir de almotacés, no primeiro bimestre 
de cada ano, o presidente e o primeiro vereador que serviram 

ALTA TRAIÇÃO — Crime dos que atentavam contra a soberania do 
 

Alv  
 

carta de lei,  
 
 

 

Ansp.) Primeiro posto entre os chamados 
na hierarquia militar, acima de soldado e 
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lancia- 

-spezzata, denotando o cavalariano que perdia honrosamente a 
montada em combate, quebrava a lança, e continuava a lutar a 

 
te contra ataque inimigo a um lugar, convocando o povo para 

 
Aqui del Rei! (Foram proibidos outros brados 

como: Aqui Portugal! Aqui Santiago! Aqui São Jorge!)
APENSO — Auto, processo, ou documento anexado ao principal, 

Arquivo Público Mineiro.
APRENDIZ — Primeiro grau de iniciação em arte ou ofício, no sis- 

tema corporativo (que vigorou no Brasil até cerca de 1830), 
sob orientação de um mestre-de-ofício  

 
dizado ia dos 13 aos 18 anos, quando se passava ao grau de 

 
 
 
 

emitidos pelos colégios jesuítas e, depois de sua extinção, pelos 

ARTICULADO — Exposição ou peça judicial vasada em artigos (pro- 
 

provar, cada um principiando pela expressão Provará ou sua 
abreviatura P.,  

 
 
 

Gonzaga, considerando-se a exigüidade dos prazos concedidos 
 
 

dedicam-se a Gonzaga 21 artigos, seguindo-se José Aires Gomes 
 
 
 
 

ASCENÇÃO — Festa da Igreja celebrando o dia em que Jesus 
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ASSUADA — Ajuntamento de dez ou mais pessoas em tumulto com 

ASSUNÇÃO — Festa da Igreja celebrando o dia da ressurreição e 

ATESTAÇÃO — Termo preferido a atestado  
 

AUDIÊNCIA — (1) Atenção dada pela autoridade a quem a busca 
 
 
 
 

 

 
Aulista era o discípulo em alguma 

 
ausente presumia-se vivo até completar-se os cem anos de 

 
 
 

AUTÊNTICO — Ato ou documento solene, munido de autoridade e 

Auto de corpo de delito: 
 
 
 

Consideravam-se nulos, se omitida a prévia distribuição ou 

ológrafo 

AUXILIAR (TROPA) — Arregimentação civil destinada a servir, em 
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superiores (de alferes para cima): era preciso autorização do Ca- 
 
 
 

3 a 4 Regimentos Auxiliares por comarca, competindo a respec- 
tiva instrução e disciplina militar a um Sargento-Mor e aos 
respectivos Ajudantes, remunerados pelas Câmaras das Vilas 

 
 
 

Aux.)

— B —

BACAMARTE — Arma de fogo de cano curto, aberto em funil e 
reparado em coronha, carregado pela boca com pólvora e 
metralha (balins irregulares de chumbo ou ferro), de terrível 

Bach.) Quem recebeu o primeiro grau uni- 
 
 

exigir 4 anos de estudos na respectiva Faculdade para con- 
siderar-se bacharel, e um ano mais, com aprovação em ato 

bacharel formado, 
 

neste caso sujeito ainda a habilitação de gênere (pureza de 
sangue e ancestrais não contaminados pelo exercício de pro- 

 

 
 

biam baixa compulsória se condenados por sentença a mais de 

 
 

Eleição de barrete, a 
que se procedia extemporaneamente para preenchimento de 

 
à eleição de pelouro,  
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BATALHÃO — Unidade militar menor que um Regimento, essencial- 

 
toga, reservada 

 
Bilhete 

de crédito, documento expedido pelas Casas de Fundição em 
Minas, para maior aviamento das partes, correndo como moeda 
de troco (1, 2, 3, 4, 8, 12 e 16 vinténs de ouro, este equiva- 

 
 

pessoa  secular,  inclusive  os  governadores  capitães-generais 
 

 
 

— C —

Cabo)  
 

Regimento de Cavalaria Regular de Minas, entre o cabo e o 
 
 
 

o comando de escoltas no transporte do ouro e de pedras pre- 

Cad.) Não pertencia à 
 
 

não nobre, no uniforme de soldado, usava como distintivo 
 

de serviço, o que conduziu ao abuso de se alistarem até os 
 

CAIXA (= CAIXEIRO) — O que tinha em seu poder o cofre (= caixa 
de uma sociedade), encarregado das rendas e dinheiros, 
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pelos homens bons (maiores, com economia própria e con- 
 

e Ouvidor Geral, trienalmente, cabendo ao Corregedor distri- 
 
 

ristas que exerceriam o mandato no exercício anual seguinte, 
 
 

cia da Câmara e respondiam pela justiça de primeira instância 
(inexistentes onde houvesse juiz-de-fora, isto é, bacharel for- 

 
idade, e um procurador (executivo equivalente aos prefeitos 

quorum 
 
 
 

pelouros, cabendo a uma criança inocente tirar do cofre em 
 
 
 
 

supria-se com eleição de barrete. O exercício era compulsório 
 

A Câmara tinha direito de representação direta à Coroa e ao 
Desembargo do Paço, como expressão da vontade do Povo, 
gozando de imunidades e alta consideração, nos termos do 

 
Corregedor, recaindo a malversação sobre os bens particulares 

CAPA — Veste que se trazia solta sobre as outras, descendo dos 
 
 
 
 

Volta era a faixa 
de pano que cingia o pescoço, caindo à frente, símbolo do res- 

 

Cap.) O chefe ou comandante de uma compa- 
 

militar acima de tenente e inferior a sargento-mor, nas tropas
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e inferior ao Capitão-Mor (maior autoridade de uma vila e seu 
 

No Regimento de Cavalaria Regular de Minas, cujo comando 
 

meiras companhias tinham por comandantes simbólicos: o 
Capitão-General, o Tenente-Coronel Comandante, e o Sargento- 

 
 

comandantes, confundindo-se a companhia com a jurisdição de 
 
 

Luís da Cunha Meneses promovia os comandantes de ordenanças 
a sargentos-mores, sem alteração funcional, benesse conti- 

Carta de Lei (= Lei), 
 
 

pelo respectivo Ministro de Estado, e ter registro na Chancelaria 
Carta Régia CR), era a determinação ime- 

diata do Soberano, sobre determinado assunto, dirigida a deter- 
Carta de 

seguro, era o documento de livramento condicional do réu 

 
Casa 

da Suplicação, Casa dos Contos, 
lugar da Junta da Real Fazenda, compreendendo a Tesouraria e 

 
 

casas. As casas de morada 
 
 

CHANCELER — Nos tribunais, o magistrado encarregado de rubricar 
 

Era o mais graduado dentre seus pares, cabendo-lhe a direção 
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CONCLUSÃO — Ato pelo qual o escrivão submete ao juiz os autos de 
um feito ou causa para despacho (interlocutório) em questão 

 
 

prebenda, que é o direito a uma remuneração material pela 

 
nalidade, numa sentença judicial, pela qual o réu era privado 

seqüestro, 
ação de por em depósito judicial os bens do réu, ou os bens 
em litígio, para garantia eventual da execução de uma futura 

 
 

 

 

CONJURAÇÃO — Conspiração de muitas pessoas mal intencionadas 
contra o Soberano ou contra o Estado para tomarem o poder 

crime de lesa-majestade de primeira cabeça, 
diferindo da traição, que era a entrega de praça ao inimigo, 
ou dar-lhe a conhecer segredos do estado, e de rebelião ou 
revolta, que era o ataque a mão armada abertamente contra o 

 
réus de conjuração se equiparava ao crime e estava sujeito às 

CONSELHO — Tribunais ou juntas de ministros para deliberar ou 
assessorar o Soberano nas matérias de sua alta responsabi- 

Conselho de Estado,
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Conselho Ultramarino, L. 14-07-1642, 
Conselho da Fazenda, para 

 
Conselho de Guerra, 

em 11-12-1640, para julgamentos dos crimes de guerra e mais 

 
um conto =  

Casa dos Contos, substituída no 
Reino pelo Erário Régio (L. 22-12-1761), mantendo-se o nome 
em Minas para designar a casa onde funcionava a Junta da 
Real Fazenda, instalada em 1773 como órgão subordinado ao 
Erário Régio da Corte.

 

 
 

No crime, convencido era o acusado contra quem havia prova 

CONVENTÍCULO — Reunião clandestina, irregular, ilegal, ou se- 

 C e l . )  Posto militar acima de tenente-coronel 
 

Minas, o Regimento de Cavalaria Regular tinha por coman- 
dante simbólico o Governador Capitão-General, sendo efeti- 

CORPO DE DELITO — Caracterização judicial de um delito de forma 
 
 

Corr.) Magistrado com jurisdição em toda 
uma comarca sobre os juízes dela, de cujas sentenças se recorre 

 
 

em correição, conhecendo de tudo, com poderes para castigar, 
prender e suspender juízes, que tinham a obrigação de comu- 

 
pela exação das Câmaras no cumprimento das leis e defesa 

 
Ouvidor Geral,  

-lhe decidir no crime e no cível diretamente os delitos de
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ao Juízo da Coroa (com mais dois ministros), nos abusos 
 
 

Era membro nato da Junta da Real Fazenda, na administração 
 

-se, sobretudo em sua jurisdição, sem licença do Desembargo 
 
 
 
 

nem coagido pelos governadores e capitães-generais, enquanto 
 

mandato até a posso dos sucessores, podendo ser recondu- 
residência por 

delegado do Desembargo do Paço e julgados por este, se 

COTA — (1) Parte que cada qual deve pagar de uma despesa, 
 

mento à margem ou no corpo dos autos, a bem da justiça 
 
 

Régia 

CRIME — Ação cometida por dolo e que ofende diretamente o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de  Minas  correspondia  ao  terço   de  uma  oitava  de  ouro 
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— D —

Dom ou Dona. (2) Antes 
de data, abreviatura de decreto.

D.) Compreendia tudo que fosse ordenado 
 
 

tinha fórmula constante, porém via de regra não começava 
com o nome do Rei (como acontecia com as cartas de lei 

 
 
 

DEGREDO — (1) Pena de afastamento da terra em que residia o 
 
 

da Coroa, sendo-lhes vedado (até 1801) levarem consigo suas 
 
 
 

Des.) Ministro de tribunal de ins- 
 
 
 

quando doutores,  
de desembargadores. Os ministros de tribunais não podiam 

 
 

DESEMBARGO DO PAÇO — Tribunal na Corte correspondente ao 
 

administrativas no campo da Justiça que o constituíam no 
órgão de maior autoridade e graduação do Reino, acima ainda 

 
 
 
 
 

provimento de todos os cargos de justiça do Reino (juizes, 
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pria-lhe mandar tirar residência sobre o procedimento dos 
 
 

charéis formados e os doutores, candidatos à magistratura, 
tinham de habilitar-se perante ele (exame e habilitação de 
gênere).

DEVASSA — Processo judicial sobre delito ou crime, visando: a 
 
 

Devassa geral, era a que se tirava sobre 
Devassa especial, a que, havendo por certo o 

Devassa de Incon- 
a que visava apurar e punir crimes de lesa-majestade 

Dr.) O maior grau de uma universidade, tomado 
 
 
 
 

se distinguia de Licenciado no direito deste requerer o grau 
de Doutor e receber, no Convento de Santa Cruz, acompa- 

 
insígnias do título em cerimônia presidida pelo Geral do 

 
ciado se distinguia do bacharel formado por ser submetido, 

EMBARGO — (1) Impedimento oposto à execução de uma sentença 
 
 

Embargos de 
restituição — os que visavam reduzir a sentença, ou obter 

 
Deviam apresentar-se no prazo de 24 horas, não podendo os 

 
 
 
 
 

ESCOLTA DA PERMUTA — Escolta de soldados, sob comando de 
um Cabo de Esquadra, encarregada de transportar anualmente, 
de Vila Rica ao Rio de Janeiro, o ouro e os diamantes 
arrecadados na Capitania de Minas, trazendo de retorno moeda
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Reino numa das duas fragatas de guerra, que anualmente 
 

 

ESCRUTÍNIO — Modo de receber os votos, numa deliberação ou 
numa eleição, sem que se saiba de que parecer é cada um 

escrutínio secreto.

 
apenas nos casos de crime de lesa majestade de primeira 

EXAME VAGO — Era o que faziam os doutores, no Desembargo do 
 

Chamava-se vago 

EXTRAVAGANTE — O que se afastava do uso, ou estava fora do 
Lei extravagante, lei não compilada ou 

FARDA — Libré  
despedidos dos Regimentos eram tingidas para se não con- 

FASCES (FAXAS) — Feixe de varas tendo ao meio um cutelo, in- 
sígnia dos antigos magistrados romanos, para dar a entender 
que o infrator das leis seria açoitado com varas e decapitado 

 
 
 

Abater as faxas diante de alguém era prestar-lhe a maior 

 
apoiava, favorecia, ou protegia alguma ação ou empreendi- 

cúmplice (o que ajudava 
fautor (o que favorecia o cri- 

 
Nos crimes de lesa majestade, os fautores passaram a ser 
punidos com a mesma pena reservada aos autores (L. 

 
 
 

dicos: (1) O que é dado em favor de alguém não pode ser
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Cada qual é livre de renunciar aos favores ou privilégios 

FAZENDA — O mesmo que bens,  
Fazenda 

Real: todo e qualquer tributo, direito, renda, foro, ou pensão 
Erário 

Régio, Erário Público  
 
 
 
 
 
 
 

preferia a qualquer outro credor por mais privilegiado que 

FAZENDA SECA — Eram os bens de qualquer natureza não comes- 
 

FAZENDA MOLHADA — Eram os comestíveis de qualquer natureza, 
fazenda de

arco.

FAZENDA DE LEI — Eram os bens de uso constante, não sujeitos 

 
 
 

Fé pública, validade reconhecida 
 

Fazer fé, Fé de ofício, prova pela 
Fé de 

contrato, a obrigação das partes resultante do contrato e a 

Feito-crime, 
o 

FEITOR — O administrador ou negociante de bens alheios mediante 

FELONIA — Crime de qualquer natureza contra a pessoa de outrem, 
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Festa 

eclesiástica,  
 
 
 
 

Festas solenes:  
Festas móveis:  

 
 
 

Festa de Aparício 
 

Festa do Anjo Custódio do Reino (18-07), de obrigação em 
Festa do SS. Sacramento,  

se cair na Semana Santa, transfere-se para a primeira quinta- 
Semana Santa, a que termina no 

 
 
 
 
 

Filho da folha, 

 
do nome latino da cesta de vime em que os romanos guarda- 

— era a pena de incorporação 

 
corpo, para distingui-lo do clérigo, a quem competia o cuidado 

FOLHA (FILHO DA) — O que percebia ordenado ou tença por 
 

qual se fazia o pagamento, depois de aprovada pela repartição 

Fur.)  
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Frei) Frades 

maiores: Frades menores: 
 
 
 

Reputavam-se mortos para o mundo, sendo excluídos das 

 
 

Lisboa e Rio era atendida, anualmente, por duas fragatas de 
 

 
 
 

de 
gala, dia festivo em que a Corte era obrigada a vestir-se com 

 
 
 
 

GALÃO — Fita estreita, comumente usada para guarnecer as barras 
 

GALÉ — Pena infamante, sendo o réu forçado a trabalhar nas 
calceta. A pena de galés 

 

GALEÃO — O mesmo que nau de guerra. Navio de alto bordo, 

Gen.)  
Capitão-General — o que tinha o governo 

 
 
 

tribunal, nas sentenças e despachos levados ao seu conheci- 
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Gov. )  O administrador de uma praça, 

 
Governadores Capitães-Generais 

em Capitanias da América: eram proibidos de suspender 
ouvidores (CR 22-01-1624) ou prender ministros sem causa 

 
 
 
 

 

Gran.) Soldado ou praça de um Regimento 

 

 

HIERARQUIA — Escala de autoridade segundo os postos, ofícios 
hierarquia militar (tropa de linha e de auxi- 

(4)  
 
 
 

inferiores;  
 

Terço, unidade depois ampliada para Regimento, sendo aquele 
ajudante era uma função atri- 

 
Hierarquia das Ordenan- 

ças: 
(5)  
capitães podiam eventualmente ser agraciados com a patente 

 
rano, ou ao superior de quem recebia alguma praça, governo 

 
sua jurisdição durante o mandato, não podendo sair dela sem 

 
 
 

como prisão a alguém que dele não pode sair até que se lhe
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— I —

 
 

Sua divisão compreendia ordinariamente quatro épocas: a) 
Infância, do nascimento à puberdade (doze anos nas mulhe- 

Puberdade ou adolescência, 
 

Maioridade ou virilidade, Velhice, dos 

 
 

 
 
 

 
concedido à nobreza, não tendo cabimento nos casos em que 

HOMÍZIO — Originariamente era o direito de esconder-se para fugir 
 

tado daquele que se esconde da Justiça para não responder 

HORAS CANÔNICAS — Partes do ofício divino que os clérigos e 
 
 
 
 
 
 

HOSPÍCIO — Casa mantida em lugar distante, por uma ordem 
religiosa, para hospedagem de seus membros em trânsito, ou 

 
 

Hospício da Terra Santa, para hospedagem permanente dos 



— 364 —

— J —

 
 

primeiro convento em Paris situou-se na Rua de Saint Jacques 
 

que antes e durante a Revolução de 1789 se reunia no refe- 

  bém aplicada aos condenados por crimes de lesa majesta- 
L.º  

 
 

INFORMAÇÃO — (1) FORMAÇÃO DE CULPA — Fase do pro- 
 

(2) Exame da conduta ou dos costumes do pretendente a 
informação era tirada sob segre- 

 
sobre os opositores (candidatos) aos lugares de letras (ma- 
gistratura), suspensas durante algum tempo, foram restabe- 

INTENDENTE — Ministro habilitado perante o Desembargo do 
 

Intendente do Ouro,  
pela arrecadação dos quintos do ouro e pela direção das 

 
Intendente de Vila Rica, ao criar-se a Junta da Real Fazen- 
da, passou a membro nato desta (1773), funcionando tam- 

 

IRMANDADE — Confraria de pessoas, via de regra do mesmo ofí- 
cio, sob jurisdição da Coroa, não podendo sofrer intervenção 

 
processassem nas igrejas, não podiam ser presididas pelo 

Irman- 
dade de São José, Irmandade 
de Santa Cecília,  
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JANTAR — A principal refeição do dia, que se tomava ao redor 

almoço (refeição da manhã) 
e da ceia (refeição tomada ao cair da noite), ambas mais 

JEJUM — Prescrição religiosa de comer apenas uma vez ao dia, 
 
 

Jejum natural — era a abstenção de 
qualquer alimento ou medicamento a partir da meia-noite 

 
era obrigatório durante a quaresma (para imitar a Jesus que 

 
 

Jerarquia 
de ordem, a que respeita ao corpo místico da Igreja abran- 
gendo tanto os clérigos de ordens menores como os de ordens 

J .  de Jurisdição, a estabelecida para o governo e con- 
 

JESUÍTAS — Membros da Companhia de Jesus, fundada por Santo 
 
 
 

na Universidade de Coimbra (CR 17-05-1616) tal o prestí- 
 
 
 
 

são recolhidos à principal casa mais vizinha às vilas e ci- 
 
 

clara-os rebeldes, traidores, desnaturalizados, exterminados 
 
 
 
 
 

Jornaleiro, era 

 
Nas municipalidades onde não havia juiz togado nomeado 
por El-Rei, os homens bons elegiam no respectivo Senado da
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Lei.

Linguagem ladina, 

Câmara dois juizes ordinários que se alternavam mensalmen- 
te, ou se substituíam na administração da justiça de primei- 

juiz-de- 
-fora Juiz letrado 

 
Juiz da Vintena, era 

o magistrado menor, provido pela Câmara, para administrar 
justiça nos arraiais, distritos ou freguesias afastadas da sede 

Juiz de Ofício, era o mestre de ofício, eleito por 
seus iguais e provido pela Câmara, para examinar aqueles 
que quisessem abrir loja como mestres e assistir à Câmara 

Juiz de órfãos, era eleito 
pelos homens bons dentre os letrados moradores numa Vila, 
juramentados perante o Ouvidor, com mandato trienal, para 
a proteção de menores órfãos, sobretudo em direitos suces- 

 
Juiz de vara branca, era o juiz letrado e habilitado 

Juiz de vara ver- 
melha, 

Junta da Real Fazenda.

JURAMENTO — Ato de tomar Deus por testemunha de que se dizia 
a verdade, de sacramentar o compromisso de bem servir num 
cargo, ou de dizer a verdade por inteiro e sem reserva algu- 
ma, pondo a mão direita sobre um dos Evangelhos e solene- 

JURO — (1) O mesmo que jus, Senhor de juro, o possuidor 
Senhor de juro e 

herdade,  
quem o tinha legitimamente e com direito de passar aos her- 
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Marechal 
de Campo  

 
nominava-se Sargento-Mor de Batalha. Marechal-General dos 
Exércitos 

Ladino, dialeto 
luso-espanhol falado pelos sefardins emigrados da península 

 
 

LAUDES — Hora canônica correspondente às 3:00 h da madruga- 

 
 

 
 
 

ciados e doutores, formados após a reforma da Universidade 
de Coimbra, foram dispensados da leitura em 1775, tendo 
sido revogada a dispensa pela CR 3-06-1782 que a regulou 

 

LIBELO — Exposição escrita e breve, por artigos distintos, com 
Libelo 

famoso — escrito satírico contra a honra e reputação de 
 
 

 

LUMINÁRIAS — Luzes que se punham nas janelas, à noite, por 
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MÁSCARA — (1) Rosto falso de papelão, ou de outra matéria, 

 
 

 
Mestre.

MECÂNICA — Estado ou condição dos não compreendidos entre 
Profissões mecânicas,  

consideradas servis, como as dos artesãos e artistas em 

 
 
 

primeira instância, denominavam-se alcaides.  

M . C . )  Posto militar acima do Sar- 
Terço (unidade que 

correspondia originalmente a um terço de um Regimento), 
porém ao serem eles ampliados e convertidos em Regimen- 

 
Mestre de Campo General, era o imediato e substituto do Ge- 

 

 

a prova mi- 
lita em seu favor, 

 
 
 

militar eleito ou provido em cargo político (ou civil), seu 

MINISTRO — (1) O que exercia emprego ou ofício de Justiça, de 
 

Mi- 
nistros de letras, bacharéis ou doutores em leis, providos na 

 
no Ultramar sem licença régia, sob pena de serem riscados 

 
 

o título de desembargadores.  Estavam isentos da juris dição
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Ministros de Estado, o 

 
jestade nas respectivas pastas ou negócios de sua jurisdição 

 
 
 
 

 
 
 

MORTE — Estado da pessoa que cessou de viver (morte natural), 
ou da considerada como inexistente para a sociedade (morte 

 
quorum  

 
 

— N —

 
face do jus sânguinis, prevalecente em toda a Europa, a na- 
cionalidade (direito de cidadania) derivava da naturalida- 

 
 

status e os privilégios dos considerados nacionais do Reino, 
 

de países estrangeiros, como os ingleses e franceses especi- 
 

conser- 
vadores 

 
Seguia-se à sexta (12:00) e precedia às vésperas (18:00 ou 
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eram todos graduados acima de sol- 

dado e dividiam-se em inferiores (anspeçada, cabo, porta-es- 
tandarte, furriel ou sargento) e superiores (alferes, tenente, 
capitão, sargento-mor, tenente-coronel, coronel, brigadeiro, 

 
— o executor dos mandados 

no sistema corporativo, era o 
 

 
 

OITAVA — (Ecl.)  
Oitava do Natal, isto é, o período que vai de 

(Valor monetário), a oitava de ouro em pó, 
cuja circulação era limitada ao interior da Capitania de Minas, 

 

OPOSIÇÃO — Ato de candidatar-se a concurso para provimento em 
 

to cível como criminal, a intervenção de um terceiro por 
Opositor, o mesmo que 

 
o titular, podendo a igreja ter patronos 

OR) Ato emanado de uma Secretaria de 
 

 
po (soldo,  

quartéis. Distinto de ajudas de 
custo, ordinárias, propinas 

 
 
 
 

Sua maior autoridade era o Capitão-Mor, com jurisdição sobre 
 

de), compreendendo de 8 a 12 distritos ou companhias, cujos 
comandantes tinham o título de capitães (conquanto alguns
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PAN — Abreviatura de Publicação do Arquivo Nacional, Rio de 

Porta-Estandarte.

P e . )  Clérigo com todas as ordens sacras, fosse 
regular, secular, 

 
ordens religiosas (inclusive à Companhia de Jesus, antes da 
perseguição) ter casas, conventos, colégios ou mosteiros em 

 
 
 
 

pudessem recorrer ao Juízo da Coroa nos abusos de juris- 
 

 
civil 

 
à Câmara, ouvido o Capitão-Mor, propor uma lista tríplice 
para cada vaga que ocorresse, e ao Governador Capitão-Ge- 

 
 

Eram vitalícios e quase sempre sucedidos pelo parente mais 
 

ORDINÁRIA — Pensão ou mantimento assinado e dado regular- 
mente a alguma pessoa ou casa, mediante pagamento mensal, 

 

Ouv.)  
Ouvidor-Geral — o juiz com alçada no cível e no crime com 

 
mente, podendo ser reconduzidos, pela Secretaria do Reino 

 
 

tamento das autoridades menores e juizes de primeira ins- 
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PARADA — (1) Formatura militar era praça de quartel ou em 

 
 

 
Renda da meia pataca, tributo devido à Câmara por cabeça 

PATRONO — (1) Nome dado ao senhor de escravo, ao qual forrava 
 
 

 
 

divisões, ou quatro seções.
 

 
 

PRIMA — Hora canônica, primeira do amanhecer, correspondendo 
 
 

PRISÃO — Lugar de segurança onde se recolhia o acusado contra 
 
 

 
ciais inferiores eram de nomeação pelo Governador e Capitão- 

 
 
 
 
 
 

jus a promoção, quando transferidos individualmente para o 
Brasil, mas não podiam regressar à Corte antes de alcança- 

agregado quando 
promovido sem vaga no quadro de sua unidade, para ser 

PROVISÃO — Ato de nomeação para serventia de algum ofício ou 
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  e Patente (cargos militares), expedidos individualmente pela 

 
As serventias da justiça (Escrivães, Tabeliães, Meirinhos) 

 
matadas, aos que tivessem as partes 

 
de distribuir as boletas ou quartéis às subunidades, prover 

 
que aposentador, furriel-mor. 

QUINTO — Tributo em espécie tomado para o Fisco nas Casas de 
 

As pequenas quantidades eram pagas em bilhetes impressos que 
 

reduzidas, por fundição, a barras, retirada a parte do tributo, 
marcadas com o peso e o toque, sendo acompanhadas do com- 

 
 
 

quilates correspondiam a uma onça de ouro na sua maior pu- 
 

Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Hori- 

 
nas Gerais, também denominado Regimento Pago, por ser a 

 
 

dados levemente armados, sem uso de couraça, própria dos 
 

 
 

Real, Real por 
D .  Maria I, Rainha de Portugal!

REGIMENTO — Lei reguladora de um órgão, ofício ou comissão 
 

Regimento do Desembargo do Paço, Regimento do Físico-Mor 
 

do maior e de 8 a 12 companhias, sob comando de um coro- 
 

vernador Capitão-General da Capitania, respondendo pelo 
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do do Brasil se constituiu na Bahia (3-03-1609, sob Felipe II) 
 

mento de 13-10-1751 instituiu-se a Relação do Rio de Janeiro, 
com alçada sobre 13 comarcas, sendo 4 da Capitania de Minas 

 
 
 
 

limites, que compreendiam apenas o principal, cabia agravo 
 

mada pelo Vice-Rei (Governador), pelo Chanceler e pelo De- 
sembargador Agravista mais antigo, cabendo-lhe despachar 

RENDAS REAIS — Tributos devidos à Coroa, como tais distintos 
 
 

nio gerador, a comerciantes particulares que tivessem por si 
 
 
 
 

faziam no Conselho Ultramarino, na Corte, sendo depois trans- 
 

de arrecadação se regulavam pelas leis mercantis, perdurando 
 

rendeiro  
 

ças a partir de 1773, passaram à responsabilidade da recém- 
grandes rendas 

reais eram a dos dízimos e, sobretudo, a das entradas, seguin- 
 

rematar mais de uma grande renda ao mesmo contratador 

 
 
 

ou por seus sócios, tomar as mercadorias sonegadas, levando- 
 

não podiam ser presos nem mesmo por crime, salvo se em 
 
 
 

valor da arrematação, sem qualquer escusa, fossem casos de
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(2) Exame que se fazia, ou informação tirada sobre o proce- 
dimento de um ministro ou governador em sua gestão, na terra 

 
tros e delegados régios eram obrigados a pedi-la ao termina- 
rem seu tempo, cabendo ao Desembargo do Paço designar seu 

 
 

fato delituoso ou crime funcional, cometia o processo a um 
Corregedor do Crime da Corte, sendo os autos julgados em 

 
(sindicante), tinha o prazo de 20 dias para 

concluí-la, devendo perguntar apenas às pessoas com foro de 
 

-lhe vedado mandar recados, salvo por escrito e em mão do es- 
 

Junta da Real Fazenda, comprovando-lhe a exação no cum- 

RESOLUÇÃO RÉGIA — Determinação do Soberano em resposta às 
consultas que lhe faziam os Conselhos, Tribunais e Autoridades 

 
 
 

RESTABELECER — Repor uma pessoa ou cousa no estado em que se 

RÉU — Pessoa ou pessoas contra quem se dirige em juízo uma ação 
 

compreender todos os acusados, embora fosse livre a estes de- 
fender-se separadamente, exceto nos crimes de lesa majestade 
O réu não podia ser mantido em segredo  

 

Real Fazenda. Junta da Real Fazenda.

 
ro, 

 
Estado de Minas Gerais, 
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abertura e encerramento, deviam ter todas as suas folhas nu- 
 

 
mitindo a alguém entrar, permanecer por certo tempo, e sair 

 
 

mente diz-se senha. Às vésperas  
 

santo.
SARGENTO — O mesmo que furriel na organização do RCR de Minas 

 
 

S-M)  
 

contração para major,  
Regimento de Cavalaria Regular de Minas, o subcomando efeti- 

 
 

gindo mais tarde como benesse feita aos capitães de distrito ou 
 
 
 

Sargento-Mor de Batalha, denomi- 
nação mudada para Marechal de Campo  

SECRETÁRIO DE ESTADO — Alto posto administrativo junto ao

 
Corte: (a) do Reino (Negócios Interiores), equivalente a um 

 
 
 
 

incumbia diretamente à Secretaria do Reino através do De- 
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a Secretaria de Estado da Real Fazenda, ocupando-a o até en- 
 
 
 

0 Vice-Rei e os Governadores de Capitanias no Brasil esta- 
vam diretamente subordinados à Secretaria da Marinha e 
Negócios Ultramarinos, ocupada por Martinho de Melo e 
Castro desde os tempos de Pombal e que, no tempo da In- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEDIÇÃO — Moção popular, revolta, ou sublevação contra o poder 
 

 
cabilidade, vedada sua extensão além de 5 dias, salvo casos ex- 

 
 
 

 
da mulher, consentido pelo marido, eram ambos açoitados e 
obrigados a levar senhas 

literal) ou mediata ( s .  mís- 
tico) das palavras de um texto, em particular das Escrituras 

SEQÜESTRO — Medida acautelatória da autoridade judicial subme- 
 
 

achando-se os bens em litígio ou para garantia da solução do 
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SERVENTIA — Exercício de ura cargo ou ofício em lugar de seu 

 
 

tituídos salvo por culpa judicialmente provada ou por inca- 

 

SIMONIA — Convenção ilícita pela qual se dava ou recebia recom- 
 
 
 
 

 
de agulha) ou que fazia e vendia 

chapéus, armando-os, guarnecendo-os ou lhes pregando ga- 
de chapéu).

 
Sold.) Solda- 

do nobre,  

Tab.)  
 
 
 

réus ou de testemunhas, tomadas a termo, deviam ser assis- 

Taful, 

TALAR — Do latim talus, Veste talar, a de cerimônia, que 

TAMBOR — (1) Instrumento musical militar, tocado com duas bague- 
 

(2) O soldado, servindo ao capitão de uma companhia, en- 
carregado de transmitir ordens pelo tambor, ou de animar a 

 

TENÇA — Soma de dinheiro, sob a forma de renda, que o Sobera- 
 

obra pia).
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Ten.)  
hierarquia acima do alferes e abaixo de capitão na tropa 

Primeiro-tenente o que fazia as vezes 
 

do Coronel, do Tenente-Coronel e do Sargento-Mor), caso em 
que seu imediato se denominava segundo-tenente.

Ten.-Cel.)  
 

Minas, cujo comandante simbólico era o Governador Capitão- 
-General, o comando efetivo era exercido por um tenente-co- 

TERÇADO — Espada larga e curta, assim chamada por lhe faltar a 

 
 

Foi substituída e ampliada para Regimento, sendo os mestres 

TERMO — (1) Território encabeçado por uma vila ou cidade, cor- 
 
 
 

Tomar por termo,  

 
 

vo, o judeu, o mouro, o doido, o menor de 14 anos, o inimi- 

 
 

 

TOQUE DAS AVE-MARIAS — Indicação usual do tempo, correspon- 

 
Casa do Trem, edifício que lhe servia 
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5.ª  
apagavam-se sucessivamente as velas de um candieiro diante 

 
 
 

criar-se a Secretaria da Marinha e do Ultramar, seu titular 
 

tos da Justiça (Secretaria do Reino e Desembargo do Paço), 
 

VALOR —- (1)  Sentimento moral que leva a pessoa a afrontar o pe- 
 
 

tinto do preço, 
 

 
respectiva jurisdição, para que fossem conhecidos e não se 

 
Vara Branca, 

a reservada aos Corregedores, Ouvidores e Juizes letrados, 
 

vermelha, a reservada aos juizes leigos, 
Vara verde, com as armas 

reais, portadas pelos encarregados da vigilância noturna (al- 

VB — Sigla usada por Visconde de Barbacena,  

 
tume judaico, contava o dia desde o anoitecer do dia ante- 
rior, iniciando as festas pelas vésperas, nome das preces can- 

 

VIGÁRIO GERAL — Sacerdote, estabelecido por um Bispo, para exer- 
cer em seu nome sua jurisdição voluntária; ou aquele que faz 

 
do Provisor, que exerce a jurisdição contenciosa, embora am- 
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VIGÁRIO DA VARA — 

VILA —  Povoação importante, dotada de Juiz, Câmara e Plourinho, servindo de sede a 

-

-

Juiz da Vintena, o nomeado pela Câmara, com mandato de um ano, para 

VIOLÊNCIA — Todo ato pela qual a emprega a força contra o di-

,
-
-





Dicionário Técnico Militar,  

Auxiliar Jurídico, 

Vocabulário Português e Latino,  

Sistema ou Coleção dos Regimentos 
Reais, 
Ordenações e Leis do Reino de Portugal,  

Esboço de um Dicionário Jurídico, 

Prosódia, Évora, 1750

Repertório Geral ou Índice Alfabético das Leis Ex- 
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18-05 —  V.  Rica 
 

  181

Bandeirinhas — Encontro do vanguar- 
 
 

cias)   309

19-05 —  Caminho d e  Mariana  
 

drada sobre Embuçado   181

Cachoeira 
     89, 120, 268

  331

20-05 —   Paraopeba  
 
 

 
 

   310, 331

Cachoeira  
     119, 223, 309

Rio —  91

Mendanha  
 

 113

21-05 —    V.  Rica 
 243

Ponta do Morro  
 

Andrada  268

Págs.



— 396 —

-S. José)  126

Medanha 
 116

22-05 — Ponta do Morro  
 

                               114

Cachoeira 
  160, 127

Carijós 
 196

23-05 — Boa Vista  
zaga preso                               329

Rica  
 

 
por Cachoeira, onde VB atesta em fa- 
vor de Gonzaga    119, 124, 236
Ouro Branco  

 
segue e encontra no Capão do Lana a 
Escolta com Gonzaga preso                               114
São João 
Ode a VB (inacabada)                                133
Laje  

 
                                                  145

24-05 — Ponta do Morro 
a pri- 

 
                                                 197

Cachoeira  
 

 
 



— 397 —
                  Págs.

V.  Rica  
Martinho (diz mais tarde) nada ter sa- 
bido até esta data    223

Carijós  

   196

25-05 —   Laje 
 

 
 

Piza     268, 135

26-05 —   Rio    91

V.  Rica  
Ministros Devassa-MG encontram car- 

   126, 127

27-05 —   V.  Rica  

    126, 181

São João  
 

  135

Rica 
      89, 123, 125

Igreja Nova  

Foge    271

Tejuco    294

Rica  
jo e Oliveira    260

30-05 —   V.  Rica 
Pamplona    111

Paraibuna 
   306

31-05 — Paraibuna  
 

ledo    306



— 398 —

2-06 — Carta de VB ao Vice-Rei                            91,111

4-06 —  Rio 
Gonzaga na Ilha das Cobras                                135

5-06 — Rio  

das Cobras                                135

V. Rica 
liberdade, volta para São João                                260

7-06 — São João 

9-06 — V. Rica 
                                89

Rica 

10-06 — V. Rica — 
Soares                                 98

11-06 — V .   Rica — 
Gurgel         98, 160, 210, 313

Rica  
 

varenga                             132

Rica 
 

                                                                                                                                    313

V.  Rica — Ordem VB p .  abertura De-
vassa-MG                         90,111

Rica 

14-06 — São João 
Pestana sobre Tiradentes                               89

Rio  
res para continuar em MG a Devassa-
-RJ                      282,243

Rica — Ordem VB traslado das car- 

                            138

Págs.



— 399 —
        Págs.

V.  Rica       Corpo de delito para a De-
vassa-MG      89, 111

Juntada   da   Investigação   de   Antônio
   138

Rica     -  Abertura   da  Devassa-MG
e posse dos Ministros Juiz e Escrivão     87, 111

V.    Rica   
no corpo de delito    137

   138

Rica -  
 

17-06      V.  Rica      
   185

18-0(5 -    V.  Rica  
3.ª 

Basílio de Brito

   100

V.  Rica  
 

             155, 160, 161, 162

24-06 - São  João  -  
   270

V.  Rica 

na Casa dos Contos

Mariana -   O  
ferido para prisão na Casa dos Contos   100

25-06  -   V.  Rica 
   172

V. Rica  
 

             98, 164, 166, 168,
                                                                                                                                    170

Págs.



— 400 —

13-07 — V.  Rica  
 
 
 

221, 222
15-07  —   V. Rica  —   A Junta da Real Fazenda 

26-06 — V. Rica  

27-06 — V.  Rica —  
 

 
Pilatas        182, 183, 185

V.  Rica 

29-06 — Ibituruna  
 

Oliveira     239

30-06 — Laje  
    89

Igreja Nova 

Rica)  
 

 
 

Gurgel             192, 199, 202, 206,                
                                                                                                                                   207

Rica 

1-07 — São João 

Rica (Casa dos Contos) — Apenso: 

4-07 — V.  Rica -   (Casa dos Contos) — Apenso 

Págs.



— 401 —

V.  Rica — Os Ministros da Devassa- 
d a s

                                226

17-07 — V.  Rica — Certidão do Ofício do Vice- 
 

minando viagem a MG   282

18-08 — Devassa-MG — Inquirição de teste- 
munha (Apenso     Fuga d o  

  273

20-08 Devassa-MG - Portaria VB 22-07 En- 
  275

25-08 — Devassa-MG - Juntada da Portaria VB 

Torres de 14-06 (Devassa-RJ)     277, 282

-inquiridos   283

27-08 — Devassa-MG - Inquirição de testemu- 

Morais   273

4-09    — 
regresso ao Rio a 7-09   226

Rica -    Ordem VB para prisão de 

(suspensa)   285

7-09   —  Cachoeira      

  226

9-09   —  V.    Rica  -     Os  Ministros   Devassa-RJ 

Rio (sem receberem Autos Devassa-MG)    224, 281

20-09  — V.  Rica Ordem VB  

  294

V.  Rica - Ordem VB 

  285

21 Rica      Juntada da Ordem VB 20-09  287

22-09)    - Devassa-MG       Término da Parte I da
Formação de culpa  288

Págs.



— 402 —

 

                           294

 
comunicando próxima partida da Ca- 
pitania de MG                            291

 
 

 
 

tardada)                            100

 
 

10-10 — Rio — São entregues à Cadeia da Rela- 

                           100

 
 

ças de Tiradentes (São Martinho assume 
comando do RCR)                            292

                           294

 

17-07 — Devassa-MG — Juntada da Informação 
 

na Varginha do Lourenço, investigação 
por ordem de VB                            225

 
zação a VB para continuação da Devas- 
sa-RJ em MG                            226

 
munhas:

                           227

                           230



— 403 —
      232

 233
 234
 235
 235
   237
   237

21-07 — Devassa-MG - - Juntada das cartas de

  241

  242

22-07  —  Cachoeira -— Ordem VB suspensão De- 
 

notificadas     226, 227

 
autorizando continuar em MG a De- 
vassa-RJ    280

 
seguem em separado    226

 
munhas:

    244
    245
    246
    247

 
munhas:

   248



— 404 —

munhas:

     267
     269
     271
     272
     273

15-10      Rio — Chegara   de  MG  os  Ministros
Torres e Cleto, da Devassa-RJ     285

6-11 — Rio — Devassa-RJ: Inquirição da tes- 
    284

1 7 9 0

8-01 — Rio — Ofício do Vice-Rei a Martinho

10-01 — V.   Rica — Ofício VB a Martinho do 
Melo e Castro: críticas aos Ministres
da Devassa-RJ     300

14-01 — V.  Rica — Relação dos Réus enviados
    293

Rica  
nha: transmite pedido do Vice-Rei so- 

31-07 — Devassa-MG   
munhas:

4-08 — Devassa-MG 

                      250
                      253
                      251
                     257

Págs.



— 405 —

               14-01 e dos seguintes documentos:                     290

— 

— Certidão  das  licenças  de  Tira- 
dentes  292

— 
Rio  293

30-01 —   V.  Rica — Entrega dos Autos da De- 
 298

  29-01 —   Rio 
Ilha das Cobras    206, 319

Mariana — Carta anônima a VB de- 

Duarte   233
5-02 — V.  Rica — Ofício VB ao Vice-Rei 
anunciando remessa Devassa-MG (re- 
tido)     281

11-02 —   V.  Rica — Ofício VB a Martinho de 
Melo e Castro:  remete cópia Devassa-

    99, 281

11-02 —   V.  Rica  
sobre as culpas dos Réus (declara Réu

  202
20-02 — V.  Rica  

 
 

-MG    281

24-02 —   Rio  
remete  a  Martinho  de  Melo  e  Castro
cópia da Devassa-MG    281

V.  Rica  
nha   para   continuar  Devassa-MG    nos

25-02 —    V.  Rica — Reabertura da Devassa-MG
(continuação)   300

15-01 — Devassa-MG — Juntada do Ofício VB



— 406 —

1-03 — V.  Rica  
 

originais     281
18-03 — Rio — 

o Reino        99, 281, 324

20-03 — V.  Rica  
quirição da testemunha:

                             307

27-03 — Rio — Ofício do Vice-Rei a VB recla- 
mando remessa dos Autos da Devassa-
-MG     281

29-03 — V.  Rica  
quirição da testemunha  (Apenso): 

2-04 — Rio — Ofício do Vice-Rei a VB acusan- 
 

-MG      278, 281

15-04  — V.  Rica —  
quirição das testemunhas:

    311

-05 —     Montpellier 
Mariano Leal    213

8-05 — Rio — Ofício do Vice-Rei a Martinho 
 

07-1789): críticas aos Governadores de
MG     278
Entrega dos Autos da Devassa-MG ao

    281

21-05 — V.  Rica — Ordem VB remessa dos 
 

 302

26-02 — V.  Rica — 
              quirição de testemunha:

Págs.



— 407 —

23-05 — V.   Rica — 
 

Barbosa    271

5-06 — Rio — A escolta entrega na Cadeia da 

   271

8-06 — Serro  

  316

9-06 — Rio — Posse do Conde de Resende, 
sucessor de Luís de Vasconcelos e Sou- 
sa no cargo de Vice-Rei   281

1 7 9 0

8-06 — Serro 

9-06 — Rio — Posse do Conde de Resende 
como Vice-Rei, sucedendo a Luís   de
Vasconcelos  e Sousa    281

14-06 — Vila Rica — Devassa-MG — Inquiri- 

  320

17-06 — Rio — Devassa-RJ — Reabertura dos
  281

26-06 — V.   Rica — Devassa-MG — Inquirição 
da testemunha:

                            322

28-06 — Lisboa 
apresenta aos demais Ministros as De- 
vassas RJ e MG   327

Rica — Devassa-MG — Inquirição 
da testemunha:

Págs.



— 408 —

 
das testemunhas:

                           326

                           328

30-10 — Lisboa — Partem para o Rio: o Chan- 
celer e dois Juízes para a Alçada, 

24-12 — Rio — Chegam o Chanceler da Alçada
e seus acompanhantes                99,218,327

 
da testemunha:

 330

1 7 9 1

17-01 — Rio — Instalação da Alçada                            281

 
nha informando chegada da Alçada e mandan-
do   encerrar   Devassa-MG   para

remessa ao Rio                            333

Ofício VB 20-01                            333

 
tos de Devassa originais ao Chanceler
da Alçada                            281

 

                           205

 
ante passada por VB em favor de Joa- 

                  334, 335

atestação VB supra                           334

presos enviados ao Rio                           337

Págs.



— 409 —

Idem — Relação dos Apensos da De- 
vassa-MG    338
V.  Rica — Devassa-MG — Entrega dos

   339
V.  Rica Ofício VB ao Conde de 
Resende remetendo os Autos da De- 
vassa-MG  (Continuação)     281

18-04 — V.  Rica 
  87

Parada e Sousa   172

11-05 — Rio — Alçada Determina a prisão 
em MG e remessa para o Rio dos Réus:

-                                    155
-   199
- José Aires  Gomes                                     251
- 
-   254

Rica 
 

 
  155

15-05 — Laje  

18-00 — Barbacena — Seqüestro em bens de 

20-05 — Laje       
Costa  (pai)   155
Registro Velho - Idem em bens do 

 
sido preso a 15 e remetido para São
João)   155

27-05 — São João  
 

com os Réus presos, parte com destino
ao Rio   254

Págs.



— 410 —

3-06 — Rio — Entrega dos Réus à Cadeia da 

V.  Parada e Sousa    155, 254

22-08 — Lisboa — Terminado seu tempo no 

 125

-09   —  Rio — A Alçada ordena a remessa para 
o Rio dos Réus:

— 
—  234

1 7 9 2

18-04 — Rio — Alçada -   Acórdão de sentença

13-05 — Mariana — Te-Deum e sessão solene 
 

                                   232

22-05 — V.  Rica — Te-Deum e sessão solene 
 

 
1 7 9 2

Págs.

— 
— 
— 
—    

23-05 — Rio — Embarque e partida (25-05) dos 
 

sa de Portugal):

— 

— 

5-05 — Rio  



— 411 —
 — José Aires Gomes 
 —  
 —  
 — 
 — 

24-06 — Rio — Partem para Lisboa (nau Gol- 

— 
— 
— 
— 
— 

 
Ilhas:

 — José Resende Costa (pai)
 — José Resende 
 —  Barbosa
 — 100

25-06 — Rio  
(Corveta Santa Rita):

—  
                                   





Í N D I C E    O N O M Á S T I C O

Págs.

— A —

 218
ABREU VIEIRA, Domingos de  
AFONSECA PESTANA, Antônio de  
AIRES GOMES, José  
ALÇADA  241, 281, 296, 327
ALMEIDA, Antônio Manuel de  248, 249
ALMEIDA, Joaquim de  306, 309, 330

ALMEIDA, José Antônio de  325
ALMEIDA MAGRO, Antônio de    

    239, 251, 253

325

   171

        133, 135, 145, 170, 
          171, 218, 239, 248, 
        249, 253, 268, 271

ALVARES MACIEL, José       
     

ALVES DE FREITAS BELO, Luís      
ALVIM, Manuel Pereira    131

AMADO, Manuel do Vale    322

      

(Dos Atos Processuais e Notas)



— 414 —

327

124, 235, 236 

234

 

 

271

89, 117, 136, 174, 
181, 196, 197, 215, 
223, 226, 234, 268, 
285, 293, 294, 316, 

331

ANDRADE, Pedro Álvares de

ARAÚJO, Antônio José de

ARAÚJO, Faustino Soares de

ARAÚJO E OLIVEIRA, João de

ARAÚJO DE SALDANHA, Pedro José

ASSECA, Visconde de

                  196, 211, 264, 267,
  310, 331

 135

AZEVEDO E MELO, José dos Santos  233

— B —

BANDEIRA, Francisco Gregório Pires

90,97, 104, 108
111, 126, 127, 133
146, 154, 192, 226
233, 236, 248, 250
257, 259, 277, 278
280, 281, 285, 287
288, 289, 290, 291 
294, 300, 302, 315 
316, 322, 323, 331

333, 335, 336

          192
ANA QUITÉRIA        271

Págs.



— 415 —
BARROS, Manuel José Monteiro de  151
BELEAGO, Basílio Antônio Moniz  233
BELO, Luís Alves de Freitas  205, 271, 320
BERNARDINA CAETANA DO SACRAMENTO 202
BERNARDINA QUITÉRIA  205, 271

 241
BOTELHO DE LACERDA, José  
BRAGA, Francisco de Freitas  246
BRAGA, Manuel da Silva  218

BRANDÃO, Francisco Sanches  311

BRANDÃO, Manuel da Silva                  130, 145, 160, 172,
197,317

BRANDÃO, Matias Sanches                  124, 231, 237, 304,
 305,311

BRITO, José da Maia e  213

 95, 101, 102, 103,
106, 147, 150, 154, 
160, 179, 227, 260

— C —

CÂMARA, Feliciano José da  246

 138, 139, 140, 219,

239, 269, 270

CAPANEMA, Manuel da Costa

CARIA NETO  213

CARVALHO DO AMARAL GURGEL, Salvador 
CARVALHO, Antônio José Vieira de  313

 268, 116, 218

CARVALHO, Joaquim José  de  132

CARVALHO, José Franco de  265

CASTRO, Antônio José Soares de        160, 162, 164, 210,
260, 313

CASTRO, Luís Antônio Furtado de  



— 416 —

300, 301, 327

 301

CHAVES, Manuel Pereira  190, 284, 306

273, 283, 284, 285

COELHO, Antônio José  254

218, 249, 306

CONSTÂNCIO, Manuel  313
CORREIA, Frutuoso José  246
CORREIA LOBO, Raimundo  

 

              175, 181, 185, 234,
    238, 246, 267, 273
,       291

 89, 155, 216, 254

COSTA, José de Resende (pai)  89, 155, 198, 254,
256, 268, 284

COSTA, Manuel José Dias da  

229, 239, 250, 251, 
254

COSTA RODRIGUES, João da  
 

CUNHA, Felipe José da  311
 209

CUNHA, Joaquim Ferreira da  326
CUNHA, Maria Josefa Bueno da  171

— D —

 265
DIAS COELHO, Antônio José     



— 417 —

— F —

322

313

— G —

239, 250, 251, 253,



— 418 —

294
 

244 
213

145, 174, 224 
319 
205 

 
235 
235 
171 
235 
317 

160, 210

206, 249 
177, 179, 213, 239 

127, 160, 296

125, 316
 

124, 126, 131, 135, 
150, 160, 167, 172, 
181, 234, 236, 238, 
239, 241, 242, 259, 

268, 306, 329
104, 160, 172

316
325

160, 164, 207, 313

GONZAGA, Joaquim Antônio

GUEDES, Domingos Pereira

— J —

JÁCOME, Antônio José

JORGE GWERK, Nicolau

— L —

LACERDA, José Botelho de
LAGO, Basílio de Brito Malheiro do
LAMEGO, João Rodrigues

LEAL, José Mariano
LEITE, Maximiano de Oliveira

LIMA, Luís Alves de
LIMA E MELO, Joaquim de Lima
LISBOA, Antônio Francisco

LISBOA, João de Sousa
LISBOA, Manuel Francisco

LOBO E MELO, José de Sousa

LOBO, Raimundo Correia
LOBO, Roberto de Mascarenhas de Vascon- 
celos 



— 419 —
LOPES, Antônio de Oliveira  179, 230

 218, 223, 268, 271, 
   294, 310, 331

 
LORENA, Bernardo José de  315

LOURENÇO, Irmão  153

— M —

302, 304, 305, 309, 
310, 330

 237, 238

226, 250, 285, 293, 
294

MAGRO, Antônio de Almeida  327

242

 

 
MARIA INÁCIA POLICENA  218
MARIANA CÂNDIDA  205
MARÍLIA  121, 124, 222, 257,

311
MARQUES, José Pereira  99, 166, 167
MARTINS José Coelho  320

     181, 202, 226,233,
     241, 242, 254,281,
     288, 295, 301,337,

        338,339



— 420 —
MARTINS, José Coelho (II)  322

 
 243

MASCARENHAS  DE  VASCONCELOS  LOBO,
                    Roberto     315, 316
MATHIAS, Herculano Gomes  224, 297

 232
MELO, Francisco José de  268
MELO, Francisco Manuel da Silva e  163
MELO, Joaquim de Lima e  181
MELO, José Antônio de  124, 182
MELO, José dos Santos de Azevedo e  
MELO, José de Sousa Lobo e  
MENESES, Luís da Cunha  106, 121, 167, 172,

      190, 219, 222, 246

MENESES, Rodrigo José de  246
MENESES E VALADARES, Joana de  139

 
 

MONTEIRO DE BARROS, Manuel José  
MONTEIRO, João Rodrigues  219

MONTEIRO, Manuel Domingues  239, 262

MORAIS, Alexandre de Melo  189
MORAIS, Manuel Antônio de  273

MORAIS, Rubem Borba de  200

 
MOTA, Antônio José da  145, 151, 283
MOTA, Claro José da  103, 151, 197, 283
MOTA, João Dias da  176, 177, 179, 195,

231

MOTA, Vicente Vieira da  155
MOURA, Caetana Francisca de  184, 186
MOURA, Simplícia Maria de  184, 185



— 421 —

— N —

NORONHA, Antônio de                                   174, 311

NUNES VIDIGAL, Miguel

  — O —

OLIVEIRA, Antônio João de                                  239, 263
                         164, 218, 260

OLIVEIRA, João Fernandes de                                          190
OLIVEIRA, José Joaquim de                                  170, 248

                146, 202, 268, 271,
OLIVEIRA, José Lopes de (pai)                                          202

OLIVEIRA PINTO, Antônio de
OLIVEIRA E SÁ, Antônio de
OLIVEIRA E SILVA, Pedro de
OTÔNI, Francisco Davi                  135, 140, 198, 270

— P —

190, 192, 194, 284

PARADA E SOUSA, Fernando de Vasconcelos                               127, 155, 160, 202,
  254, 317

175, 176, 317
PASSOS, Joaquim José dos                                  178, 261

                                        200

PENAFORTE, Frei Raimundo de                                 265, 319
PEREIRA, Afonso Dias                                         109

PEREIRA CHAVES, Manuel                         
PEREIRA CLETO, Marcelino                           



— 422 —
PEREIRA MARQUES, José
PEREIRA, Mariano José  325
PEREIRA RIBEIRO, José

PESTANA, Antônio de Afonseca  168, 170

PILATAS (Ana Maria Rosa da Silva, Caetana 
Francisca de Moura e Simplícia Maria de
Moura)  184, 187

PINHEIRO, Joaquim Félix  313
PINTO, Antônio de Oliveira  319, 320

 325
PINTO, Manuel Fernandes  246
PIRES   (ou PEBES), Domingos        147, 175, 181, 184,

236, 272, 273

PIRES SARDINHA, Simão

PIZA, Luís Vaz de Toledo

—  Q —  

QUEIROGA, Anacleto Teixeira de  222
QUEIROGA, Manuel Teixeira de
QUINTÃO, Jacinto José da Silva  325
QUITÉRIA RITA DA SILVA  190

—  R —

REBELO, Francisco Antônio         99, 132, 193, 236,
281, 298, 302, 323, 

324, 327

REIS, Joaquim Silvério dos         91,   95, 122, 127,
146, 157, 195, 205, 
206, 219, 231, 268, 
271, 317, 320, 323, 

331, 335, 336



— 423 —
RESENDE, Antônio Xavier de  127, 181, 193, 242

RESENDE, Conde de  281, 319
 

RIBEIRO, Antônio Gomes  327

RIBEIRO, José Pereira  242
RIBEIRO, Severino  256

 217
RIBEIRO DE VASCONCELOS, Diogo Pereira 
ROCHA, José Joaquim da (o velho)  164, 166
ROCHA, José Joaquim da (o moço)  166
RODOVALHO, Frei Antônio de Santa Úrsula 265

 
RODRIGUES, João da Costa  179, 227, 230

RODRIGUES LAMEGO, João  
RODRIGUES MONTEIRO, João  
ROLIM, Alberto da Silva e Oliveira  214

                    127, 129, 130, 142,
       160, 190, 214, 258,  
       273, 294, 316, 317

 190
 190

 328

— S —

SÁ, Antônio de Oliveira e  136

                    87,   90, 126, 138,
155, 226, 233, 275, 
277, 285, 287, 288, 
      289, 298, 300, 331

 122, 270

223, 224, 292, 293, 
316



— 424 —
SARDINHA, Simão Pires  190, 283
SARMENTO, José Vicente de Morais  183
SEIXAS, Maria Dorotéia Joaquina de  
SILVA, Alexandre  130, 131
SILVA, Ana Maria Rosa da  184, 187
SILVA, Antônio Dinis da Cruz e  218, 271, 327
SILVA, Carlos José da  106, 108, 110, 116,

     192, 281

SILVA, Chica da  190

SILVA, Francisco de Lima e  205

 100, 233, 234, 243,
    267

 241

SILVA, Pedro de Oliveira e  305, 307, 310

         da  

SILVA, Vicente Gomes da  325

SILVEIRA FERNANDES, João da  
SOARES DE ARAÚJO, Faustino  
SOARES DE CASTRO, Antônio José  
SOARES, Crispiniano da Luz  160, 161, 210

 
SOUSA, Jerônimo de Castro e  89

 315

SOUSA, José da Silveira e  171

SOUSA LOBO, José de  
SOUSA, Vasconcelos Parada e  (José e Fer- 

nando)  

— T —

 116, 218
TEIXEIRA DE QUEIROGA, Anacleto  



— 425 —
TEIXEIRA DE QUEIROGA, Manuel
TELES, João Francisco  310,  330
TEODORO, Padre Mestre
TERESA MARIA DE JESUS  212
TIRADENTES

 196, 264, 265
                 115, 127, 130, 131,

135, 136, 138, 145, 
151, 170, 194, 198, 
216, 234, 248, 249, 

265, 271, 283

    249

TOLEDO PIZA, Luís Vaz de                  135, 140, 196, 198,
216, 219, 268, 270

        248, 273, 278, 280, 
        281, 282, 285, 291

       224, 232, 267

— V —

VALADARES, Joana de Meneses e

  291

VASCONCELOS PARADA E SOUSA, Fernan- 
do de 

SOUSA

SOUSA

VASCONCELOS E SOUSA, Luís de                    91, 278, 281, 282,
             288, 293, 300, 302, 
        304, 319, 322, 324

VAZ DE TOLEDO PIZA, Luís

VELOSO, Vitorino Gonçalves                   114, 196, 210, 329



— 426 —
Págs.
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IMPRENSA OFICIAL 

BELO HORIZONTE

NOVEMBRO — 1976



IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS



A Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 

rende os mais efusivos elogios à iniciativa da 

Coordenação de Programa Editorial de Publicações 

de Obras de Valor Histórico e Cultural da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais no sentido 

de propiciar a historiadores, pesquisadores e à 

sociedade em geral esta reedição fac-similar dos 

Autos de Devassa da Inconfidência Mineira, em 

meio físico, ansiado por inúmeros interessados que 

acessam o portaldainconfidencia.iof.mg.gov.br, 
lançado na web há um ano, possibilitando novos 

estudos sobre um dos mais importantes eventos 

do processo civilizatório brasileiro.

A importância deste trabalho ainda mais se 

acentua pela continuidade de publicações da 

Assembleia Legislativa de MG, já definidas 

com a Imprensa Oficial do Estado no âmbito do 

referido Programa Editorial, explicitando a elevada 

sensibilidade dos dirigentes das instituições no 

tocante à preservação da história em Minas 

Gerais, este singular e tão plural Estado, quase 

nação, berço e essência da Liberdade no Brasil.

Eugênio Ferraz, Diretor-Geral da Imprensa

Oficial do Estado de Minas Gerais
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