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O presente lrabalho apresenta alguns resulta
dos da pesqwsa realizada sobre a prática da terça e 
da tercinha do defunto encontrada nos autos de 
inventários do séc. XVIII, ond parte dos bens da 
herança vão ser destinados a alma do morto. Esse 
estudo se alinha com a tendência atual da historio
grafia contempor~nea que, em suas novas aborda
gens, tem privilegiado a religiosidade popular. 

A morte e as atitudes em relação à morte conquistam espaço cada vez 
maior na historiografia. As experiências do Ocidente cristão e seus vários ritos 
de salvação da alma são temas sedutores. No Brasi l, esse caminho tem sido 

1 Comunicação apresentada no 1Q Congresso de Ciências Humanas Letras e Artes de Minas Gerais São 
João Dei Rey, m io de 1993, junt mente com dem is trab lhos desenvolvidos no projeto "Vida Cotidiana 
na C~arca do Rio das Velhas. Séc. XVIII" orientado pol Professora Beatriz Ricardina de Magalhães, 
com f1nanclam nto do CNf'q no porfodo do janeiro de 1992 julho do 1993 
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percorrido por Kátia Mattoso, João José Reis, Adalgisa Arantes Campos, Inês 
Oliveira, Afonso Ávila entre outros, 2 como também tem estimulado a produção 
de monografias de graduação.3 

Nesse sentido, este estudo tem por objetivo fornecer alguns elementos que 
contribuam para a pesquisa do tema. 

Inventários e testamentos são aqui fontes privilegiadas na medida em que 
tratam dos bens e de suas disposições após a morte. 

Os inventários consultados, pertencem ao período compreendido entre os 
anos de 1725/1799 e, em sua maioria, foram realizados em razão de falecimen
to.4 Nesse caso, os autos de inventários buscam, na sua essência, a descrição, 
a soma e a partilha dos bens. Para isso são tomados vários procedimentos como 
nomeação e juramento das pessoas que, ao lado do juiz e do escrivão dos 
órfãos. vão contribuir para a produção do inventário: um inventariante que 
descreve os bens do falecido, avaliadores (geralmente em número de dois) para 
avaliar os bens descritos, partidores para fazer a partilha, tutores e curadores 
encarregados dos órfãos menores e sua herança. 

Na parte que se refere à partilha, o juiz dos órfãos faz jurar sob os Santos 
Evangelhos os partidores (ou partilhadores) nomeados, encarregando-<Js de 
somar os bens avaliados e os créditos, fazendo o monte-mor, abatendo as 
dividas que o falecido tiver e o funeral. Do liquido faz-se a meação do casal, no 
caso do inventariado ser casado, que é a divisão dos bens em duas partes 
iguais, pois a metade dos bens são, por direito, do cônjuge. A metade que cabe 
ao defunto é dividida em três partes iguais: duas partes são divididas igualita
riamente entre os herdeiros e a outra é a chamada terça do defunto ou terça do 
testador. 

Segundo João José Reis "legalmente o testador podia legar a quem lhe 
aprouvesse um terço - denominava-se 'sua terça' - dos bens, o restante indo 
forçosamente para os herdeiros legítimos".5 

2 MAITOSO, K. "Testamentos de Escravos Ubertos n Bahia do séc. XIX: uma fonte para o estudo das 
mentalidades", Publicaçoos do Centro de studos Bai nos. UFBa, 85 . Salvador. 1979. 
CAMPOS, Adalgisa A. Considerações sobre pompa fúnebre na Capitania das Minas • o séc. XVIII. In: 
"RDHUFMG". BH 4 (1987): 3-24. 

A presença do macabro na cultura barroca. In: "RDHUFMG", BH. 5 (1987). B3-90. 
-------Notas sobre rituais da morte na sociedade escravista. In: "RDHUFMG", BH, 6 
{1988): 1()9..122. 
REIS, João José. "A Morte é uma Festa·. Cia das letras, SP, 1988. 
OLIV IRA. Maria lnOs C. do. ·o Uberlo o seu Mundo e os Outros, Salvador 1790/1890'. SP, Currupio, 
1988. 
ÁVI A. Affonso, "O Lúdico as projeções do mundo barroco· SP, P rspocUva. 197 t . pégs. 187-196. 

3 DAVES, Alexandre, "Últimas Vontades: A lnslltuiç o da Alma por Universal Herdeira (17~0/1780)", 
Monografi de Bacharelado, Dcpto de Hislória/UFMG. 1992. 

4 Os inventários podiam ser feitos também por motivo de demência ou ausência do Inventariado durante 
longo tempo de seu local de domicílio. sem que dele se tivesse notícias. 

5 op. cít. pi!lg. 93 
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.. ~e ac~rdo com o comentário de C~ndido Mendes de Almeida no Código 
Ph1hpmo, L1vro 4, Titulo 81 , Parág. 6 "chama-se 'terça' a terça parte dos bens 
móveis, imóveis, disponíveis, e direitos e ações que o testador possuir na época 
de sua morte. Essa cota dos bens só se julga apurada depois de paga a despesa 
do enterro, assim como as dividas passivas.'' 

Esse procedimento ocorre quando o inventariado fez seu testamento e nele 
distribuiu a sua terça. Essa é a parte que o testador pode distribuir de acordo 
com a sua vontade. Nas legitimas, que são os outros dois terços, a herança dos 
filhos ou herdeiros mais próximos, ele não pod interferir. na terça parte de 
seus bens que o testador faz a sua vontade, dispondo desses bens com 
liberdade. 

Geralmente o testador distribui a sua terça em missas e sufrágios para a 
sua alma ou para a alma de parentes, amigos e escravos, podendo também 
libertar escravos, casar órfãos, deixar para filhos ou cónjuge, deixar para 
pessoas que acreditavam ter prejudicado em algum negócio, etc. Mas a maior 
parte dos testadores distribui a sua terça em missas e sufrágios para o bem de 
sua alma. Na verdade, o que ocorre é um atrelamento do mundo espiritual ao 
mundo material, onde essa prálíca evidencia, na hora da morte, o temor da 
danação, o medo do Inferno e a tentativa de assegurar a vida eterna. A terça do 
defunto, enquanto ato de última vontade, é uma estratégia que viabiliza a morte 
planejada, onde, na passagem deste mundo para o Paralso, se espera ficar o 
menor tempo posslvel no Purgatório. ste, lugar intermediário entre o Inferno e 
o Céu. segundo a doutrina católi a, é o destino da maior parte dos cristãos que 
por ah passam para purgar os pecados cometidos em vida e assim purificar a 
sua alma antes de entrar no Paralso. O lempo que um pecador deve permanecer 
no Purgatório não é previamente determinado e as missas e sufrágios "tinham o 
poder de abreviar esse tempo". Para Adalgisa Arantes Campos, "as missas 
exerceram um verdadeiro fasclnio na sensibilidade dos devotos que lhes atri
bulam um poder purificador''. 

Na espera da morte e na esperança de bem morrer, ou seja, de proporcionar 
à alma um destino digno, os bens materiais se revelam em toda a sua precarie
dade. Se~ mor~e impossibilita ao homem usufruir das riquezas materiais, que 
estas, entao, s1rvam para promover a salvaçÃo da alma, dando ao morto 
passagem para a eternidade. 

O Estado, fazendo parte desse mundo barroco ainda não racionalizado pelo 
capitalismo, permite que o testador tome a terça parte de seus bens e a deixe 
a quem lhe aprouver ou a distribua depois da sua morte segundo a sua vontade, 

6 CAMPOS, AdaJgisa A. Considerações sobre pompa lúnebre na Capitania das Minas - ée XVIII. In: 
"RDHUFMG', BH 4(1987): pég.19. 
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sem tomar das legitimas dos herdeiros, validando o testamento assim feito.7 

Entretanto, o Estado não permite às pessoas condenadas à pena capital fazerem 
seus testamentos. Mas, as preocupaçces com o bem da alma acabam por se 
impor na legislação: "Qualquer pessoa, que por sentença for condenada à morte 
natural não poderá fazer testamento, e se o fizer não valerá coisa alguma. ( ... ) 
Porém, considerando nós acerca disso, por nos parecer coisa muito grave e em 
alguma maneira contra a humanidade, porque a pena corporal, por qualquer 
delito que seja dada, é para a justiça satisfatória e para o bem da alma não deve 
ter lugar, que o que cada um para a salvação dela e remissão de suas culpas 
ante Nosso Senhor pode fazer de seus bens ( ... ) queremos que quaisquer 
pessoas que por justiça houverem de padecer, possam fazer seus testamentos 
para neles somente tomarem suas terças e disporem delas, distribuindo-as em 
tirar calivos, casar órfãos, fazer esmolas aos hospitais, mandar dizer missas, e 
para consertos, e refazimento de mosteiros e igrejas. 

"Em outras quaisquer coisas e despesas não poderão distribuir as ditas 
terças. Porém isso não haverá lugar nos que forem condenados por crimes de 
heresias, traição e sodomia" .8 

A pena capital que o Estado impõe é para o supllcio do corpo, sendo que 
para os condenados considerados cristãos, aqueles que não se incluem na 
categoria de hereges, traidores e sodomitas, fica preservado o direito de dispor 
da terça de seus bens para o bem de sua alma. 

O valor destinado à terça varia, naturalmente, de acordo com o montante 
dos bens de cada um. Manoel Dias Borges, casado com 4 filhos, deixa em 1734 
uma terça de 660$129 réis para "satisfação das disposições em testamento".9 

Alguns inventários, no entanto, nos mostram valores bastante altos como o 
do Licenciado Manoel Maciel (1750)10 com sua terça avaliada em 5:421$888 
réis. Outros como Manoel Lopes Machado (1743),11 João Mendes da Cunha 
(1763), 12 ernando Pereira Guimarães (1763),13 Estevão Rodrigues Maia 
(1767), 14 Tenente Custódio José de Almeida (1793) 15 vão ter a sua terça variando 
entre 1 :500$000 e 2:800$000 réis. O inventário que mais nos chamou a atenção 
foi o do Capitão Mathias do C rasto Porto, 16 um rico negociante da primeira 
metade do séc. XVIII , que morre em 1742 e deixa uma terça de 13:330$296 réis 

7 C6dlgo Phlllplno, Uvro 4, titulo 82. 
8 Código Phillpino, Livro 4, Titulo 81, parágrafo 6. 
9 Museu do Ouro, CPO, ex. 01, doe, 09. 

1 O Museu do Ouro, CPO. ex. 03, doe, 32. 
11 Museu do Ouro, CPO, ex. 02, doe, 22. 
12 Museu do Ouro, CPO. ex. 05, doc. 46. 
13 Museu do Ouro, CPO. ex. 05, doc. 45. 
14 Museu do Ouro, CPO, ex. 06, doc. 53. 
15 Museu do Ouro. CPO, ex. 10, doc. 83. 
16 Museu do Ouro, CPO. ex. 02, doc. 19. 
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que vai ser distribui da em sufrágios e missas para o bem de sua alma. De acordo 
com seu testamento feito em 05.10.17 42 e anexo ao inventário, Crasto alforria 
alguns escravos e deixa esmolas para outros; deixa 2000 missas pela sua alma 
(a 2 tostões cada uma) a serem rezadas em Portugal, 2 missas por semana a 
$320 réis cada no Bispado do Porto. 2 missas nestas Minas a meia oitava de 
ouro cada uma onde os testamenteiros acharem melhor e missas todos os dias 
na Matriz de Roça Grande. Além disso, deixa 50 oitavas de ouro para N. S. do 
Monserrate, 50 oitavas para N. S. do Rosário, 50 oitavas para Santa Quitéria, 50 
oitavas para as almas, 50 oitavas para Santo Antônio, 50 oitavas para São 
Sebastião, 50 oitavas para São Francisco Xavier na Matriz da Roça Grande, 50 
oitavas para N. S. da Ajuda de Capela da Lagoa, Bispado do Porto. Sendo irmão 
do Santíssimo Sacramento da freguesia de Roça Grande, deixa 50 oi1avas de 
ouro para fazer um pavilhão para o Sacrário. Aos lugares Santos de Jerusalém 
deixa 150$000 réis. Aos testamenteiros, encarregados de fazer cumprir a sua 
vontade, deixa3 mil cruzados (1 :200$000 réis). Tudo o mais que restasse da sua 
terça deveria ser revertido em sufrágios para o bem de sua alma. 

Há também casos em que a terça do defunto é modesta. Micaella Fernan
des deixa, em 17 47, uma terça avalíada em 60$720 réis. 17 O mesmo ocorre com 
a preta forra Catarina de Barros (1731),18 com Manoel Martins (1771)19 e 
Domingos Fernandes Chav s (1794)20 entre outros casos. 

É importante notar que terça do defunto e funeral não se confundem. As 
despesas com o funeral são retiradas do total da herança (do monte-mor) e se 
destinam a encomendação missas de corpo presente, acompanhamento do corpo 
pelos vigários, direitos paroquiais dos mesmos, hábito, fábrica (rendas aplicadas 
às despesas de culto e manutenção de uma igreja) e cera. Em 1792, o marido 
da falecida Maria Moreira, parda livre, diz ter mandado fazer o funeral de sua 
mulher onde "celebraram missas de corpo presente e acompanharam para a 
matriz, entrando cera, hábito, fábrica, direitos paroquiais e mais despesas 
tendentes ao seu funeral ". 21 

O dinheiro gasto no funeral, que serve para promover o destino do morto, 
além de ser retirado do valor total dos bens, juntamente com as dividas que o 
defunto possuir, se destina ao enterramento. No auto de partilha do inventário 
de Manoel Lucas Velho (1743) que faleceu tenrf0 feito seu "solene testamento" 
e tendo nele institurdo sua alma como única beneficiária de sua terça, o juiz dos 
órfãos recomenda aos partidores que na hora da divisão dos bens "se não façam 

17 Museu do Ouro. CPO, ex. 03, doc. 30. 
18 Museu do Ouro, CPO, ex. 01 , doc. 05. 
19 Museu do Ouro. CPO, ex. 07, doe 58 
20 Museu do Ouro, CPO. ex, 07, doc. 85. 
21 Museu do Ouro, CPO, ex, 09. doc. 77. pãg. 10r. 
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( ... )conta da certidão que se junta ~o. Reve~endo Vigári~ de Roça ~rande sobre 
a despesa que se diz se fez de oftcto, pots este se nao fez no dta do enterro 
deste defunto e por isso não sai do monte-rnor como funeral , .m~s st~ dos bens 
que tocarem à terça do mesmo defunto, pois d~ me~m~ cert1~ao nao .c~~;tava 
ser este ofício estando o corpo presente, mas s1m fo1 fetlo mu1to depo1~ : 

Há casos em que além de mandar dizer missas o testador beneftcta seus 
filhos, como fez Francisco de Araújo que deixou o remanescent.e de su? terça 
para ser igualmente dividido entre seus 7 filhos.23 Já P~dro da S1lva ArauJO t~m 
parte de sua terça destinada a compor o dote de sua fll.ha Ros~na, que é mator 
que a legitima a que tem direito.24 O mesmo ocorre no 1nventáno de Manoel de 
Souza Oliveira. 2 

Há também casos em que o testador divide a sua terça em legados ~ios e 
legados profanos e que vem expresso nos autos de inventários. Manoel ?ti dos 
Santos, da sua terça de 208$062 réis, deixa 69$354 réis para legados ptos em 
favor de sua alma e 138$708 réis para legados profanos.26 O Alferes Manoel 
Luiz da Cunha também expressa a sua vontade em que a maior parte de sua 
terça (518$130 em 777$195 réis) fosse distribuída em legados profanos.27 

Essa é a morte planejada, onde o testamento possibilita. ao testador morrer 
em paz, já que deixou suas recomendações quanto ao desttno de seus bens e 
o que fazer deles em benefício de sua alma. . 

No caso da morte repentina, sem nenhuma preparação, "aquela temtda por 
todos" a alma do defunto ainda assim é beneficiada na partilha dos bens. 

o~ acordo com os levantamentos feitos nos inventários do Cartório do 
Primeiro Ofrcio do Museu do Ouro em Sabará, a "salda" para estes casos é a 
tercinha para a alma do defunto, a terça da terça. Como o próprio nom~ já diz é 
a terça parte da terça que, nos autos de inventá~ios, vai ~er dest1nada à 
celebração de missas para a alma do defunto. A tercmha, ass~m como a terça, 
não pode ser confundida com gastos para o funeral. Na parttlha dos bens os 
dois montantes são diferenciados. 28 

Esse procedimento é legal e ocorre quando o inventa~iado morre se~ fazer 
testamento. Nesse caso. o juiz de órfãos manda aos partidores q~e ret1re~ do 
valor líquido do monte-mor a tercinha para o bem da alma. No 1nventáno de 
Margarida Alvares o juiz recomendou que "fizessem o monte-mor do qual 

22 Museu do Ouro. CPO. ex. 02. doc. 23. pág. 16r 
23 Museu do Ouro. CPO, ex. 09, doc. 78 • 1785. 
24 Museu do Ouro. CPO, ex. 08, doc. 69 - 1777. 
25 Museu do Ouro, CPO, ex. 03, doc. 31 • 1749. 
26 Museu do Ouro. CPO. ex 08, doc. 68 • 1777. 
27 Museu do Ouro. CPO, ex. 08. doc. 73 · 1778. 
28 Dos lnvent:élrios levantados, somente no caso de Cat rlna Soares Per ir (CPO, ex. 0 1, doc. 08) de 1773 

é que a tercinha foi dlspens da nao apenas em sufrágios mas também no funeral. 
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tirassem a tercinha ( ... ) para o bem da alma da defunta( ... ) por haver morrido 
abintestada".29 Outra recomendação sempre presente é a que o valor da 
tercinha não exceda a 100$000 réis, mesmo nos casos em que a terça parte da 
terça é maior que essa quantia. Nos inventários trabalhados, seja na primeira 
metade do séc. XVIII. seja na segunda metade, o valor da tercinha não excede 
a 100$000 réis. Em 1733, Catarina Soares Pereira tem a tercinha em favor de 
sua aima estipulada em 100$000 réis, apesar do valor liquido da sua herança 
ser de 4:879$700 réis.30 O mesmo acontece com Manoel Furtado Pacheco em 
1739,31 Catarina da Costa Dias em 1769,32 Rita Coelho Carneiro em 179633 e 
vários outros casos. 

A tercinha se destina unicamente ao pagamento de mi sas e sufrágios em 
favor da alma do defunto. O valor de 1 missa era 1/2 oitava de ouro ou $600 réis 
e com 100$000 réis realizavam-se uma média de 167 missas como se vê nos 
recibos apresentados no Juízo dos Orfãos para prestação de contas feitas pelo 
inventariante nos processos de João Chaves Bintenquor34 e de Rita Coelho. Já 
no inventário de Catarina Custódia, em 1778, são rezadas somente 49 missas 
"para o bem da alma da falecida abintestada", pois a sua tercinha é de somente 
27$400 réis.35 

As missas em favor da alma do defunto como forma de proporcionar ao 
morto uma passagem segura para o Além e um tempo breve no Purgatório conta 
com a "cumplicidade dos fiéis".36 Aqueles que ficavam não podiam deixar a 
alma do defunto penar por falta de sufrágios. Cabia a eles ajudar o cristão a ter 
uma passagem tranqüila para o Além, mandando dizer o maior número de 
missas possíveis, "para que por falta de sufrágios não padeça".37 

Mesmo assim, se registram casos em que a tercinha para a alma do defunto 
não é satisfeita. O inventariante dos bens de Francisca da Silva, crioula forra, 
não manda dizer missas para a falecida com a sua tercinha de 29$444 réis. O 
Jufzo pede prestação de contas durante anos sendo que o processo aberto em 
1766 termina somente em 1800 com a morte do inventariante sem nenhum 
bem.38 

Em outros casos, o inventariante demora para satisfazer a tercinha. A alma 
da defunta Maria Ângela teve que esperar doze anos para receber suas 

29 Museu do Ouro, CPO, ex. 04, doc. 42, p g. 10r - 1760. 
30 Museu do Ouro, CPO, ex. 01 , doc. 08. 
31 Museu do Ouro. CPO, ex. O 1, doc. 17, 
32 Museu do Ouro, CPO, ex. 06. doc. 55. 
33 Museu do Ouro, CPO, ex. 11 . doe 88. 
34 Museu do Owo, CPO. ex 07, doc. 65, pégs. 47r e 49r • 1775. 
35 Museu do Ouro, CPO, ex. 08, doc. 71, 
36 R IS, Jo o José, op . cit. p g. 203. 
37 rdem. Ibidem. pág. 208. 
38 Museu do Ouro, CPO, ex. 05, doe, 48, 
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missas e sufrágios.39 
. . 

A sociedade mineira dos setecentos, com a ênfase catól1ca nas manifes-
tações exteriores da té, tem sua prática religiosa reafir~ada na instituição, 
através do Estado, da terça ou tercinha do defunto, de1xando perceb~r, na 
religiosidade popular da época, a predominância da "ânsia ~ela salvaç~o da 
alma, questão barroqufssima por excelência" .40 Além_ do ma1s, ~o esp!nto ~a 
época, uma missa é pouco para salvar uma a~ma. Joao J?sé Re1s fala qu~ a 
tradição popular se encontrava com a doutnna da IgreJa que prescrevia o 
sacrifício da missa como recurso mais apropriado ao res~ate das ~lmas do 
Purgatório".41 E quanto maior o número de missas melhor, aliás a quantidade de 
missas tinha relação direta com a devoção. . 

Assim o funeral era insuficiente para colocar a alma no cam1nho do Para!so, 
cabendo e~tão, na contabilidade da morte, a instituição e prática da terça e da 
tercinha do defunto, estratégia para garantir a salvação da alma. 

39 Museu do Ouro, CPO, ex. 07, doc. 56 -1770. • . 
40 CAMPOS, Adalgisa A. Execuções na Colônia: a Morte de nradentes e a Cultura Ba.rroca. In: Rev1sta 

Tempo Brasileiro·, RJ. 110:141/168, jul-set. 1992. 
41 Idem, ibidem pâg. 204. 
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