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Resumo: A fiscalizacao da contabilidade das confrarias cons-

tituia uma das principais formas de controle de suas atividades 

durante o periodo colonial. A Coroa e a Igreja entraram em con-
flito sobre o monopOlio da funcao em Minas. Neste embate, as 

aciies do bispo D. Manoel da Cruz e do ouvidor Caetano da Cos-

ta Matoso foram decisivas para o estabelecimento definitivo dos 

limites de jurisdicao entre os dois poderes. Objetiva-se analisar a 

natureza do conflito e avaliar a efetividade deste mecanismo de 

controle na coercao de iniciativas de autonomia das irmandades. 

Abstract: The close inspection of the Fraternity's accounts 

constituted the main control of its activities, during the colonial 

period. Both the Crown and the Church quarrelled about such 
matter in Minas fighting for the Captaincy control. The 

interference of both the Bishop D. Manuel da Cruz and the 

"ouvidor" Caetano da Costa Matoso was the step towards the 
settlement of jurisdiction's borders within the Establishment. The 

goals of this text are then to analyse such conflicts' natures as well 

as to evaluate the effectiveness of the controlling mechanisms 

towards compulsive initiatives from the Fraternity's autonomy. 
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As confrarias organizavam-se administrativamente em contexto ditado 
por legislacao especifica, fiscalizada no ambito local por autoridades eclesiasti-
cas e seculares através da conferência de documentacao interna. 0 principal 
mecanismo de controle de suas atividades, durante o periodo colonial, consis-
tia na conferéncia de sua administracao financeira. 0 século XVIII é marcado 
por conflitos de jurisdicao entre os poderes secular e eclesiastico sobre a toma-
da de contas das confrarias. Pretende-se analisar a natureza do confronto, esta-
belecer a cronologia da imposicao do poder régio no exercicio da funcdo e 
qualificar esta forma de controle através de uma analise comparativa entre os 
procedimentos de fiscalizacao adotados por visitadores eclesiasticos e funcio-
narios régios. 0 nosso universo de analise privilegia a cornarca de Vila Rica, 
ainda que algumas referéncias comparativas pontuais sejam mencionadas. 

0 estabelecimento anterior da organizacao administrativa e judicial ecle-
siastica fez corn que a Igreja concentrasse em suas maos a fiscalizacao das ir-
mandades. Aprovava cornpromissos, acompanhava o curnprimento da vonta-
de dos instituidores, a decencia e conformidade do culto, além de verificar os 
livros de receita e despesa 2 . No entanto, tao logo os problemas iniciais relativos 
a irnplantacao da estrutura juridico-administrativa civil foram superados, os 
provedores dos defuntos e ausentes, capelas e residuos — cujo cargo, no que 
tange a tomada de contas das confrarias, era acumulado pelos ouvidores 3  — 
procurararn impor o dominio da coroa naquelas areas onde entendiam que a 
legislacao o previa, vindo dai a eclosão dos conflitos no periodo de 1740 a 
1760. 0 grande embate em tomo das tomadas de contas das irmandades mi-
neiras opôs o ouvidor Caetano da Costa Matoso ao recém empossado bispo de 
Mariana, D. Manoel da Cruz, abalando seriamente suas relacOes. 

A legislacao comportava margens de indeterminacao que favoreciam 
conflitos de jurisdicao. As Ordenafoes Filipinas previarn quatro situacoes cuja 
particularidade definia a jurisdicao na verificacao de contas. Os provedores 
tomavam contas das confrarias fundadas e administradas por leigos. Constan-
do, por prova legitima, que foram fundadas e instituidas por autoridade e con-
sentimento dos prelados, cabia a estes a funcao. Todavia, a posse conferia di-
reito e mesmo nas confrarias de instituicao secular, mas onde o ordinario esta-
va no exercicio da funcao, nela deveria ser conservado. Em todas elas era re-
servado o direito aos eclesiasticos de prover nas questoes de natureza espiritual. 

2. BOSCHI, Caio C. Os leigos e o poder. São Paulo: Atica, 1986, p. 112-116. Apenas em 1711 
foram criados os lugares de provedores clas fazendas dos clefuntos e ausentes, capelas e 
residuos das comarcas de Vila Rica, Rio clas Mortes e Rio das Velhas. EDJ, verbete prove-
dor. 

3. Para acumulacao de funcoes pelos corregedores no Ambito do sistema judicial e administra-
tivo portugues ver SWCHARTZ, Stuart. Burocracia e sociedade no Brasil colonial. São Paulo: 
Perspectiva, 1979, p. 6-7. 



Por fim, nas instituicoes de imediata proteclo regia — como as Misericeirdias — 
a Igreja não teria lugart 

O ouvidor Caetano Furtado de Mendonca iniciou a investida, na década 
de quarenta, ao tomar contas das irmandades de Santo Antonio e do Santissimo 
Sacramento, ambas da freguesia de N. S. do Pilar de Ouro Preto. Na irmanda-
de de Santo Antonio, a primeira intervencao da jurisdicdo secular ocorreu em 
16 de junho de 1741, para ser desprezada pelo bispo D. Joao da Cruz, que 
toma contas em 3 de janeiro de 1742. Contrariado, Furtado de Mendonca 
anula esse ato, em 13 de maio de 1743, "em razdo desta confr.' ser leuga, e o 
acto das contas profano". A partir dai, a tomada de contas secular não foi mais 
contestada. Em visita do bispo D. Manoel da Cruz, de 1754, é reconhecida a 
natureza laica da confraria e a fiscalizacao restringe-se aos atos pios'. Na ir-
mandade do Santissimo Sacramento, o bispo D. F. Joao da Cruz antecipou-se 
ao ouvidor e, em 6 de fevereiro de 1743, advertia em termos duros os irmdos. 
Ameacando com excomunhão aos confrades, proibia-os de entregar os livros a 
outras pessoas e fazia notar que a igreja estava de posse da jurisdicdo e nela 
deveria ser conservada. Caso surgisse alguma controvérsia, determinava o bis-
po aos irrndos que recorressem judicialmente e comunicassem o ocorrido ao 
Procurador da Mitra, o qual se encarregaria de tomar as providencias legais 
cabiveis. 

Os confrades, contudo, recorreram ao ouvidor, o qual não se intimidou 
com as ameacas e em 15 de maio voltava a tomar contas. Segundo o magistra-
do, quando a confraria pediu aprovacao do ordinario o seu corpo administra-
tivo ja se encontrava constituido. Portanto, a aprovacao do ordinario nao po- 

Livro I, tit. 62, § 39, 40, 41, 42 e 43. 0 cônego Antonio Xavier de Souza Monteiro expiae a 
mesma interpretacao das Orclenacoes e acrescenta que estavarn conformes corn o Direito 
Canônico antigo, corn o Condlio de Trento e corn as concordatas celebradas entre os reis e 
os bispos. Código das Cohfrarias: Resurno do Direito Ecclesiastico, Civil, administrativo e cri-
minal relativo a estas associacöes. Coimbra: Imprensa da Universidacle, 1870, p. 107-108. 
Estas mesmas fontes são citadas nas notas de Candid() Mendes de Almeida as Ordenacbes 
e arnbos os autores reportam-se a Pereira de Castro; OL, p. 125. As ConstithiOes P•hneims do 
Arcebispado da Bahia, embora nao facarn menção ao clireito consuetudinario, manifestam o 
mesmo entenchmento das Ordenacoes. Coimbra: Real Collegio cias Artes cla Comp. de 
Jesus, 1720; Livro IV, tit. 60 e 61. Os comentadores geralmente esquecern de referir urn 
porem que aparece, no refericlo § 39 clas Ordenacoes, logo após a rnencao de reserva de 
conferencia de contas ao ordinario nas confrarias de instituicao edesiastica: "Porern aos 
Juizes leigos pertence o conhecirnento de taes feitos, e nao aos Ecdesisticos". Nao seria esta 
urna afirmacao da natureza secular da tornada de contas, portanto em contradicao ao que a 
ordenacao determina nesse lugar? A interpretacao de Manoel Mendes de Castro sobre o § 
39 sugere o mesmo: "Capdlas, posto que sejSo fundadas por auctoridacle Apostohca, o 
conhecirnento dos feitos dellas, pertence aos Juizes Leigos, e nao Ecdesiasticos", ROL, 
verbete capelas. 
Livro de Receita e Despesa da Irmandade de Santo Antonio (1715-1774), APP, fs. 48-48v., 
51-51v., 51v. e 76. 
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deria alterar sua natureza secular e consequente jurisdicao régia. 0 provimen-
to do bispo carioca, no seu entender, achava-se "corn nottorio deffeito de 
jurisd.am, e uzurpacao da Real, e assirn nullo e de nenhu eff.", e mais se Ilan 
dern estes Livros de Contas ao Prelado, e seus Vezitadores pena de se proceder 
contra os off:" da Irmand: corn as penas q. pl.' Lei estam impostas aos secula-
res, q ern semelhantes cazos se sogeitdo a jurisd.'"' Ecc.", renunciando a do d." 
Snr. o q nao podem por rnodo algu fazer, pertender em prejuizo da Coroa". 

A interferéncia dos irmaos a favor da jurisdicao secular fica mais clara na 
Ultima tornada de contas da autoridade eclesidstica. 0 visitador Henrique 
Moreira de Carvalho so teve acesso aos livros da irmandade após notificar o 
tesoureiro de excornunhao. Apresentava uma justificativa original para funda-
mentar a jurisdicao eclesiastica. Mencionava o direito conferido pela posse e 
"ainda que nao tiuece compromiso approvado pelo d." ordinr.", sernpre hera 
Ecc.a por ser annexa administracao do Sacramento da Eucharistia ao off." 
Parochial como sentem, e declarao m."' DD.". Os irrnaos propunham-se ate 
mesmo a modificar o cornpromisso para perrnanecer sob jurisdicao civil. Em 
12 de setembro de 1749, D. Manoel da Cruz reconhecia a validade das toma-
das de contas da provedoria enquanto aguardava decisao final da Coroa de 
recurso que tinha interposto. Em 13 de seternbro de 1753, o bispo aquiesceu da 
conferência de contas e limitou-se, na sua visita, ao conhecirnento in spiritualibus' . 

Neste mornento, os critérios de definicao da natureza das confrarias defi-
niam o ambito da jurisdicao, sendo necessário esclarecê-los. Os provirnentos 
de Furtado de Mendonca, apesar de aludirem argumentos centrais do embate 
posterior, apresentavam certa indefinicao. As acOes do magistado estavarn Ion-
ge de refletir a abrangência que suas referencias legais autorizavarn. 0 ouvidor 
Caetano da Costa Matoso foi responsavel por uma contestacao mais efetiva e 
conclusiva da jurisdicao eclesiastica nesta matéria. Por volta de 1750, Matoso 
enviou relato a Coroa onde historiava o conflito corn D. Manoel da Cruz e 
apontava os fundarnentos legais de suas acOes: "Pelo q respeita a erecao de 
Irmand.", e tomar delas contas, he exceso o pratica (o bispo), porq em todas 
as Comarcas, de q: me informei he raris.' a de q: tornao pelo juizo secular, 
q. d" pelas da cornarca em q servi, achei q: todas são Securares, e q as q tern 
provizao lhe adveio rn.to porterior m.te ao ato da erecao, e a tempo q ja 
conservava a natureza de Seculares q: se lhes nap podia mudar, bastando 
serem vistas corn Provizao serem julgadas eccl.as, e corno rneo predecesor 
Caet." Furtado foi o pr." q tomou contas de alguas destas, eu exarninando as 
todas foi raris.A a qe achei emq interviese a authorid: ed..' antes da sua erecao, 
ou no ato dela, ficare na fr.' do dir."' desta natureza, e por isso praticando 
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G . Livro de Termos, Acôrddos da Mesa e Receita e Despesa da Irmandade do Santissimo 
Sacramento (17112-1745), APP, fs. 33-33v. e 33v.; Livro de Receita e Despesa da Irmanda-
de do Santissimo Sacramento (1729-1755), APP, fs. 44-, 50v. e 63-63v. 
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corn o B." aceder delas, como não estou por isso obriguei aos irmdos aq desem 
contas perante mim, e principal.te em todo o tr." da da emq.' não 
havia so qe sendo tomace contas pelo eccl." sendo quasi todas seculares, porq 
depois qe a erijiao he qe mandavao buscar Provisoens de erecao ao Ro de 
Janr." donde residia o B.", e lhe chegavao tarde, e não havia tempo de 
prescricao" 7 . 

0 criterio basico de distincao da natureza da confraria consiste, portan-
to, na intervencao eclesiastica no momento da erecdo, antes da ocorrencia de 
qualquer ato confrarial, como eleiceies de oficiais, festejos religiosos, etc. Na 
visão de Costa Matoso, a situacao peculiar de colonizacao do território impos-
sibilitava a intervencao do prelado na erecao das confrarias. 0 tempo entre a 
instituicao e a confirmacdo não era suficiente para prescricao da jurisdiceao. As 
estratégias de Matoso e do bispo passaram, entdo, a privilegiar a justificacao 
do carater das confrarias visando recompor as circunsfancias de sua fundacao. 
A argumentacao histórica assume importancia decisiva no debate. Esta pole-
mica histórica refletiu-se, corn toques irônicos e as vezes agressivos, em pratica-
mente todos os livros de receita e despesa existentes nos arquivos mineiros. No 
Rosario do Alto da Cruz, entre 1751 e 1753, a disputa concentrou-se na vali-
dade juridica de uma acao de justificacao e nao se chegou a acordo. A confra- 

7. Códice Matoso, Biblioteca Mario de Andrade, f. 408-409v. Os conflitos cle Matoso corn o 
bispo na"o se resurniram a questOes confrariais. Conflitos de jurisclição sobre a administra-
cdo da justica, a forma de governo de D. Manoel e interesses locais de ambas as partes 
constituiram motivos constantes de atrito. Ver AGUIAR, Marcos M. de. Vila Rica dos confindes: 
a sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no seculo XVIII. Dissertacao de Mestrado, 
USP, 1993, p. 158-159; Carta de Caetano da Costa Matoso ao Conselho Ultramarino (5 de 
outubro de 1750), AHU, caixa 55; Requerirnento de Francisco Angelo Leitao, Juiz de Fora 
de Mariana (novernbro de 1751), AHU, caixa 59. 0 Con. Raimundo Trinclade relata os 
conflitos entre Matoso e D. Manoel sobre as tomadas de contas das irmanclades de Mariana 
nos seguintes terrnos: "0 mesmo ouvidor rnandou publicar eclitais, chamanclo a contas as 
irmandades. De acordo corn os Canones e ordens régias, escreve o Vigario Geral a Caetano, 
fazendo-lhe sentir o seu erro, e por sua vez faz afixar editais, prevenindo as mesmas irman-
dades de que as contas se deviam prestar ao juiz eclesiastico; que para este fim se apresentas-
sem trazendo os livros competentes. Caetano devolve as cartas ao Vigario-Geral corn desa-
foros ao pé das mesmas, e o Domingo seguinte, 13 de junho de 1751, no adro da se, perante 
irnenso concurso de fiéis, no momento em qua saia uma procissào, estando o Santissirno 
Sacrarnento exposto, faz publicar espalhafatosamente, ao som de caixas, um segundo edital 
de mesmo teor, que, a mesma hora, era publicado em toclas as freguesias do termo de 
Mariana". Segundo Trindade, os excessos do ouvidor resultararn na sua prisao e transfe-
réncia para Portugal. Arguidiocese de Mariana: subsidios para sua história. Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial, 1953, p. 120-122. 



ria havia perdido os documentos de sua fundacao e, através da inquiricao de 
testemunhas, procurava demonstrar a interferencia eclesiastica na sua erecao 8 . 

Na irmandade de N. S. do Pilar de Vila Rica, em 6 de rnaio de 1750, 
Matoso argumentava de maneira incisiva: "Agora, q me chegao a mao os E-
vros desta Irmandade, admiro a facilid:, e affectada menos advertencia, corn q 
os Sr.'s Ecclesiasticos, ihe tern tornado contas, supondo-a eccles.', sem mais 
lembranca das Leis, e concordatas, q estao obrigados a observar, nem exame 
da natureza, e qualidade della, tudo a rnesrna forma, e corn a mesma pouca 
ponderacao cornq:' as tomao a todas as m.ms mais, q. trazem neste Pais uzurpadas 

Jurisd."'" real, em q nao ha algua, q nao seja desta natureza". Além da distân-
cia entre a regiao das minas e o Rio de Janeiro, sede do bispado, lembrava que 
em 1712, ano de fundacao da irmandade, os descobrimentos estavam no seu 
principio e "era ainda mais impraticavel o cam." em q se gastavao mezes, como 
he bem notorio aos q ainda existem dese tempo, e por esta cauza tanto esta 
corno todas as mais Irmandades nao recorriao se nao depois de constituidas, e 
haver congregacao de Irmaons Leigos, porq estava ja fundada a Jurisd.'m 

Matoso expressava as mesmas consideracoes na verificacao das contas da 
irmandade de N. S. da Conceicao de Antonio Dias, em 9 de junho de 1749. 
Nessa epoca, as relacoes corn o bispo ainda tido haviam azedado. Embora o 
tom da resposta fosse Aspero, D. Manoel lembrava ao ouvidor a 
complernentariedade que deveria existir entre as duas jurisdicoes no servico a 
coroa: "corn o pretexto de ser esta Irmand: secular, de que dis, tern indevidam." 
tornado contas (o ouvidor) o Ecclez." sem mais lernbranca de Direito, nem de 
Conciencia nos emolurn."' indevidos, q percebem, palavras q. nao creramos 
proferidas por hum Menistro tao serio e de tanta authorid.' se as nap vissernos 
escriptas do seu proprio punho esquecendo-se do mesmo q affirma no seu 
preambulo, q hua e outra jurisdicao devern ser uniforrnes e ajudar-se rnutuarn." 
concervando hua inalteravel arrnonia como Moises e Aron no governo do povo". 
Matoso respondia, em 6 de rnaio de 1750: "sendo crime de excornunhão rnaior 
pertubarern ce os eccl.'', não sei porq nao sera ao rnenos queixa a perturbacao 
dos seculares". E afirmava ter muito pouco de "espiritual" o exame das contas 
das confrarias i". Estes conflitos nao se restringirarn as irmandades de Vila Rica 
e do termo de Mariana, mas disseminaram-se em todas as freguesias do termo 

8. 

10 

Livro de Receita e Despesa cla Irmanclade de Nossa Serihora do Rosário do Alto da Cruz 
(1726-1798), APAD, fs. 54v-55 e 58-59. Entre as cluas tomadas de contas, consta outra do 
ouvidor Francisco Angelo Leitão, de 2 de novembro cle 1752, f. 56. 
Livro de Receita e Despesa da Irmandade de N. S. do Pilar (1725-1789), APP, f. 60v-63. 
Livro de Receita e Despesa da Irmandade de N. S. da Conceicao de Antonio Dias (1726- 
1805), APAD, fs. 112-112v, 115-116 e 117v-118. 
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de Vila Rica. Os Rosarios das freguesias de Santo Antonio da Casa Branca, de 
Itatiaia, e de Cachoeira do Campo também os presenciaram". 

Urna carta régia registrada nos livros de receita e despesa da irmandade 
do Senhor Born Jesus dos Passos de Vila Rica, ern visita do bispo de 4 de 
fevereiro de 1754, buscava responder as queixas enviadas a Lisboa e apaziguar 
os &limos dos contendores. Determinava ao bispo a observância da ordern 
régia de 12 de maio de 1744: "as Irmandades em que o acto de ereissão não 

interveio a authoridade do ordinario sendo podern numqua respeitar 
ecclesiasticas nem ficarern sugeitas ajurisdissao e vizita do Bispo, mais que 
naquillo que ali lhe permite ainda que depois o mesmo ordinario as confirme 
lhes de compromisso e approvacao e os confrades se lhe sugeitern e as queiram 
fazer eccleziasticas o que sou servido declarar vos como tambern que não basta 
que o Vigario do Bispo do Rio de Janeiro que assistiam nessas Minas antes da 
creassão do Vosso Bispado authorisassern na sua creesarn algumas Irmd." para 
estas se dizerern eccleziasticas porq, os d.''' Vigarios eram foraneos que nunqua 
se consideram nem tern authoridade dos ordinarios e ainda que fossern vigarios 
gerais podia ser duvidoso sendo rnostrando especial commissão lhe era conce-
dido este acto de Jurisdicao graciosa e voluntaria". Havendo dissensão entre o 
bispo e ouvidor determinava o envio de relato instruido do ocorrido para deci- 

Il Livro de Receita e Despesa da Irmandacle de N. S. do Rosario de Casa Branca (1739- 
1805), ACM, prateleira LI, fs. 1,10-10v. e 18-26. D. Manuel da Cruz, seguindo as reco-
rnendacoes da carta régia abaixo cornentada, reconheceu a erecSo secular da irrnanclade 
em 14 de novembro de 1753. 0 visitaclor Joao de Almeida, em 10 de janeiro de 1748, 
chegou a proibir a reeleicao de dois oficiais da irmanclade por suposta colaboraca - o corn o 
proveclor. Os mesmos oficiais acusarn seus antecessores de apresentar os livros no juizo 
eclesidstico para n'ao prestarem contas de glosas impostas pelo provedor. Várias folhas deste 
livro est -So deslocadas da sua numeracdo original. Livro de Receita e Despesa, EleicOes e 
Termos da Mesa da Irmandade de N. S. do Rosario cle Itatiaia (1730-1791), prateleira 
M23, ACM, fs. 57-57v, 64v.-65, 71-71v., 78, 81-82, 91v.-92. A primeira tomada de contas 
do secular é de Costa Matoso, de 1751. Ate 30 de julho de 1766, quando o proveclor Jose da 
Costa Fonseca toma comas, sornente eclesiasticos exercerarn a funcao. Livro de Receita e 
Despesa de N. S. do Rosario de Cachoeira do Campo (1723-1773), ACM, prateleira AA23, 
fs. 46, 52-52v., f. 53, 59v., e 60. A primeira tomada de contas do secular é do provedor José 
Antonio de OLiveira Machado, em 20 de rnaio de 1746. Houve outra do antecessor de 
Oliveira, provavelmente Caetano Furtado de Mendonca, pois e mencionada pelo visitaclor 
Joao de Almeida. Todavia, a folha onde cleveria constar, f. 38, foi arrancada do livro. Ape-
sar do visitador Miguel de Almeida Mattos censurar a tornada de contas de Costa Matoso, 
em 10 de dezembro de 1749, após essa data nao temos rnais registros de eclesiasticos na 
funcão. Em todas estas contenclas era muito cornurn o recurso a sanceies contra os 
confrades. 
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sac) em Lisboa. Ate decisao régia, deveria conservar-se o que estava na posse de 
tomar contas' 2 . 

A disposicao real dificultava a situacao da igreja, pois restringia conside-
ravelmente as circunstancias de erecdo eclesiastica, sobretudo na enfase colo-
cada na interferencia direta do prelado. A comprovacdo condicionada a pro-
vas detalhadas esbarrava no desaparecimento da documentagan e na falta de 
preocupacao de registro destes fatos nos primOrdios da colonizacao. Algumas 
irmandades tiveram sua natureza secular reconhecida pelo próprio bispo: N. 
S. da Conceigao de Antonio Dias, Santo Antonio e Santissimo Sacramento. 
Nas outras, onde a questa.o continuava pendente, adotou-se a recomendacdo 
ditada na carta régia acima mencionada. Nesta situacdo inscrevia -se a irman-
dade do Senhor Born Jesus dos Passos, o Rosario do Alto da Cruz e as duas 
Mercés de Vila Rica (ver nota 11 para outros exernplos). Todo este processo 
confirma urn dos traços rnais notaveis da sociabilidade confrarial rnineira: as 
devocoes que se enraizaram pouco deviam ao poder eclesiastico, apesar dos 
esforços de alguns rnissiondrios na década de 20. Tipicamente leiga, a vida 
religiosa caracterizou-se, desde os principios, por notavel autonomia na gest -do 
do culto religioso. 

0 principio de precedencia de instituicao da confraria não era novo. Como 
vimos, aparecia nas Ordenafoes Filzfiinas, sendo mesmo bastante anterior a elas. 
Todavia, podernos perceber siginificativa profusao de medidas da coroa, nas 
décadas de 40 e 50 do seculo XVIII, voltadas a reafirmacdo desse principio. 
AlegacOes baseadas no direito consuetudinario, e asseguradas nas Ordenacöes 

Filipinas, desaparecerarn nessas medidas, e perderarn forga nos argurnentos do 

12 2" Livro de Receita e Despesa, Termos e DefiberacOes cia Mesa da Irmandade de Bom 
Jesus dos Passos (1733-1777), APP, fs. 48v-49 e 58-60v.; ver ainda BOSCHI, Caio C., op. 
cit., p. 125 e nota 124. Esta ordern régia teve por base consulta do Conselho Ultrarnarino 
de 13 de novembro de 1750, a qual recusou dois fundamentos apresentaclos por D. Manoel 
da Cruz para subsicliar a alegadaiurisdicao eclesiástica: a) cram vAliclas as erec:Oes de con-
frarias corn autoridacle dos vigArios da vara que recebiarn dclegacao dos bispos para o dito 
fim; b) os atos confrariais anteriores a aprovacão dos compromissos so ocorriam devido a 
autorizacao do vigário cia vara. Portanto, a sugeicao a autoridade ordinaria era anterior a 
quaisquer atos. Ver a consulta na Integra em Documentos Históricos, vol. 94, p. 172-177. Anto-
nio Alves da Silva, corregedor e provedor da comarca de Viana, procedeu extenso levanta-
mento da questao na jurisprudência e nos tratadistas. Contestava, em 1752, clois argumen-
tos defendidos pela Igreja: a) a sujeicdo posterior ao ordinario , normalrnente registracla nos 
compromissos, tinha efeito retroativo nas confrarias em cuja instituicao não houve interfe-
réncia eclesidstica. Este ponto, defendicio por Manoel Themuclo da Fonseca, a quem os 
eclesiásticos freqUenternente recorriam, caiu em desuso corno demonstra a carta regia cita-
da; b) eram válidas as alegacoes baseadas no direito consuetudinitrio. Silva nâo chegava a 
desconsiderar totalmente o clireito conferido pela posse — ainda que manifestasse clUviclas a 
respeito das possibifidacles de prescricão da jurisdicao real — mas introduzia condicoes bas-
tante restritas para sua observilncia: a ciencia e consentimento do Rei. ADS, Suplemento, 
p. 144-150. 
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ordinario e dos provedores n . 1\1 -ao parece facil dimensionar a importancia dos 
conflitos da comarca de Vila Rica na definicao de urn quadro legal que afeta-
ria as relacaes entre o poder eclesiasticb e o secular em todo o imperio portugues. 
Pouco tempo depois, em 1752, o corregedor e provedor da Comarca de Viana, 
Antonio Alves da Silva, enfrentou conflitos de jurisdicao corn o ordinario exa-
tamente sobre as mesrnas questoes. Parece irnportante destacar a 
homogeneidade e coerencia da Coroa ao definir os espacos de atuacao dos 
seus provedores nos mesmos termos delineados para a colônia't Da mesrna 
forrna, na comarca de Paranagua, sul do Brasil, questbes correlatas opuseram 
provedores e visitadores, entre 1736 e 1756, quando o juizo secular passou a 
rnonopolizar a atribuicao de tomar contas das irrnandades' '. A coincidencia 
das datas de eclosão dos conflitos em espacos tao distanciados uns dos outros 
pode sugerir alguma orquestracdo da Coroa. Antes mesmo do periodo 
pombalino, o poder régio criou condicoes para acompanhamento Inais próxi-
mo de ulna das poucas formas de organizacao da acao coletiva de cal-Ater 
secular nas colônias. Ao rnesmo tempo, restringiu consideravelmente o raio de 

13. As seguintes iniciativas da coroa reafirmarn o principio da precedencia da erecão ou refe-
rem a distincao conf•arias leigas/confrarias eclesiasticas: provisão de 5 de fevereiro de 1593 
(EDJ, verbete conta); provisão de 5 de fevereiro de 1693 (RGMFT, V 292); provisão de 20 
de janeiro de 1740 (RGMFT, V 292, P 978 e C 210); ordem regia de 12 de maio de 1744, 
consulta do Conselho Ultramarino de 13 de novernbro de 1750 e respectiva ordern regia 
(ver acima); provisOo de 21 de junho de 1752 (ADS, Suplernento, p. 143-144); provisão de 
20 de julho de 1752 (ADS, Suplernento; p. 144-150); provisao de 20 de junlso de 1772 
(RGMFT — V292); provisao de 6 cle junho de 1785 (EDJ, verbete confrarias); provisão de 3 
de fevereiro de 1801: "Confrarias do Brazil e Ilhas. Proviclencias sobre as contas clellas" 
(RGMFT, C 1347; nao detalha o contenclo da provisao). Para comentarios sobre jurispru-
dencia e casos concretos de conflitos de jurisdicilo sobre a materia ver ROL, verbete cape-
las, e a Alegacao de Direito do corregedor e provedor da Comarca de Viana, Antonio Alves 
da Silva, ADS, Suplemento, p. 144-150. Manoel Mendes de Castro refere dUvidas existen-
tes sobre a jurisclicao dos provedores nas instituiciies fundadas por leigos — no caso dos 
isentos, i. e, que tern juizo privativo, corno bispos e regulares - e aclministradas por eclesias-
ticos, mas inclina-se a defender que mesrno nestes casos o provedor tern lugar. Esta chstin-
cão aparece clararnente — juntarnente corn o principio de precedencia — na lei de 9 de 
janeiro de 1458, de Afonso V (citada explicitarnente rlas Ordenacöes Filipinas, rro § 39 acima 
cornentado), e nas Ordenafôes Manuelinas, como o dernonstra Furtado de Mendonca. Neste 
ponto, o erninente historiador (la igreja parece enganar-se ao afirmar que estas normas 
persistiram ate o seculo XVII (nOo obstarite certa ambiguidade da frase constante nas Orde-
nacöes Fihpinas, L. I, tit. 62, § 40 "prover corno aclrnistrarn os bens e cousas"). Ver História do 
Igreja ens Portugal. Porto: Portucalense Editora, 1967, T. I, p. 363 e p. 459; T. II, p. 56, p. 335 
e p. 494; e T. III, p. 63. Dravidas ja surgiam nesse perioclo, corno apontou Manoel Mendes 
de Castro. 

14. Provisöes de 21 de junho de 1752 e de 20 de julho de 1752, ADS, Suplernento, p. 143-144 
e p. 144-150. 
WESTPHALEN, Cecilia M.; BALHANA, Altiva P. "Irmandades religiosas de ParanaguA 
no século XVIII, in SILVA, Maria Beatriz N. da (org.). Cultura Portuguesa na Terra de Santa 
Cmz. Lisboa: Estampa, 1995, p. 125-137. 



acdo da Igreja, sobretudo se levarmos em conta a importancia decisiva da vida 
associativa na estrutura material do culto religioso em territórios mineiros. 

A questao parece ter se definido na virada de 1765 para 1766. E deste 
periodo a posse definitiva da fiscalizacao dos livros de receita e despesa das 
irmandades pela provedoria de capelas, ausentes, defuntos e residuos, ocupa-
da nesses anos pelo ouvidor Jose da Costa Fonseca. A coincidencia das datas 
indica que a solucao nao foi individual: no Rosario do Alto da Cruz, 6 de 
dezembro de 1765; no Senhor Bom Jesus dos Passos, 7 de dezembro de 1765; 
e em N. S. do Pilar, 9 de dezembro de 1765. Mesmo nas irmandades onde tido 
houve guerra de provimentos, como as duas Mercês, as datas foram proximas: 
na Merces de cima, 13 de dezembro de 1766; e na Meras de baixo, 15 de 
dezembro de 1769. As suas contas n'alo foram verificadas antes simplesmente 
porque tido apresentaram no periodo previsto, conduta muito comum nelas. 
Posteriormente, a questao nap foi mais ventilada na comarca de Vila Rica. A 
provisao de 8 de marco de 1765, que impunha a obrigatoriedade de confirma-
can dos compromissos de irmandades na Mesa da Consciencia e Ordens, tra-
zia consigo, segundo Caio C. Boschi, a clausula de reserva de fiscalizacao de 
contas aos provedores. A partir desse periodo, todas as provisOes de confirma-
(do emanadas desse tribunal incluiam a mesma clausula. QuestOes de defini-
cao da natureza das instituicOes cederam espaco a determinacao do poder ré-
gio. A coincidéncia das datas acima indicada reforca a importancia conferida 
a esta provisao na mudanca de atitude da coroau'. No entanto, a provisao de 
22 de marco de 1793 declarava que os "Provedores das Comarcas devem to-
mar contas as Ordens Terceiras". Esta determinacao régia, dirigida ao prove-
dor dos orfaos e capelas de Lisboa, parece ter sido suscitada mais como freio as 
aspiracOes de isencao de conferencia de contas sustentadas em algumas ordens 
terceiras do que por conflitos de jurisdicao com o ordinario ' 7 . 

Feitas estas observacoes acerca das atribuicoes de autoridades na fiscali-
zacao das atividades das irmandades, é necessario definir sua natureza, i. é, 
quais seus objetivos e condicoes de efetivacao. Antes de avaliar comparativa-
mente o trabalho de provedores e visitadores, podemos identificar alguns tra-
cos comuns na sua atuacao. Em primeiro lugar, o objetivo principal das toma- 

16. Boschi atribui grancle irnportancia clas reformas pombalinas nesta muclanca de atitude, op. 
cit., p.116. Todas as provisöes de compromissos da Mesa da Consciencia posteriores a 1765, 
listadas na nossa tabela, apresentam a clausula de reserva de fiscalizacao das contas aos 
proveclores; ver AGUIAR, Marcos M. de, "TensOes e conflitos entre parocos e irmanclacles 
na capitania de Minas Gerais", Textos de História, Revista do Programa de POs-Graduacao 
em História da UnB, vol. 5, n.2, 1997, p. 45-104. 

17. ADS, p. 31. Ver ainda provisSo de 22 de marco de 1793 e resolucao de 15 de novembro de 
1792, citadas por Manoel Fernandes Thomas como correlatas (nSo tivemos acesso ao texto 
delas); RGMFT, C 1524. Sobre as alegacoes de privilégios das ordens terceiras ver AGUIAR, 
Marcos M. de. "TensOes e conflitos...", op. cit. 
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das de contas, como ambos nao se cansavam de repetir, era conferir a adequa-
cdo dos gastos as prioridades estabelecidas nos compromissos. Como estes sab 
repletos de prioridades os fiscalizadores, sobretudo eclesiásticos, lirnitavarn-se 
a observar que o firn Ultimo das confrarias consistia na devocdo, terminando 
por recomendar que se abstivessem de gastos "supérfluos", realizados, no seu 
entender, principalmente nas ocasiöes festivas. Estas orientaVies constavarn da 
legislacao. As Constituifoes Primeiras do Arcebispado da Bahia recomendavam aos 
visitadores eclesiasticos "ndo levem em conta gastos demasiados, e excessivos, 
feytos em comer, e beber, dancas, comedias, e cousas semelhdtes, mas antes do 
q crescer dos gastos ordinarios, e licitos, ordenardo que se comprem ornamen-
tos, e pecas para as Confrarias" 1 ". 

No inicio do século XVIII, os visitadores demonstravarn preocupaca.o 
fundamental corn a organizacan administrativa das irmandades, insistindo na 
manutencao de livros que registrassern sua receita e despesa, no cumprimento 
de obrigacoes prescritas nos compromissos, em particular a satisfacao dos su- 
frágios pelas almas dos irm -aos através da exigencia de certidbes de missas. 
Tentava-se estabelecer padrao na organizacao dos livros de receita e despesa 
que facilitasse sua conferencia e, ao mesmo tempo, possibilitasse aos irmdos a 
vigilância necessaria. Neste ponto, algurnas irmandades desenvolveram prati- 
ca admirável, embora existissem sempre oficiais relapsos, ou pouco escrupulo- 
sos, provocando confusOes também admiraveis. Esta preocupacao manteve-se 
corn os provedores que, mais para o final do século, afinados corn a contabili- 
dade comercial, recomendavarn varias regrinhas do bem organizar a receita e 
despesa de urna instituicao. Eram correntes advertências sobre cuidados exigi- 
dos corn administracdo de excedentes que as instituicoes emprestavam a juros, 
muitas vezes aos próprios oficiais e irrnans''. Algumas deterrninacoes esbarra- 
vam em lirnites naturais das proprias irmandades. A exigencia de se passar 
recibo de toda receita, reafirmada continuarnente pelos provedores, encontra- 
va obstaculos nos baixos indices de alfabetizacao, sobretudo entre os confrades 
negros. Naturalmente, os irrndos desenvolveram formas alternativas de con- 
trole que escapavam a estas recornendacOes e provararn várias vezes sua eficacia. 

As dificuldades no cumprirnento das sentencas de provedores e visitadores 
eram varias. Algurnas motivadas pelo desconhecimento, bern mais presente 

18 	Op. cit., Livro IV, tit. 62. 
19 Livro de Receita e Despesa cla Irmandade de N. S. do Rosario do Alto (la Cruz (1726- 

1798), APAD, fs. 28, 54v.-55, 81v.-82v., 128-128v. e 154v.; Livro de Receita e Despesa, 
Eleiceies e Termos cla Mesa cla Irmandade de N. S. do Rosario de Itatiaia (1730-1791), 
ACM, prateleira M23, fs. 19-19v., 26-26v., 29v.-30, 78 e 81-82; Livro de Receita e Despesa 
da Irmandade de N. S. do Rosario de Casa Branca (1739-1805), ACM, prateleira LI, fs. 
34-34v., 36v., e 70v.; Livro de Receita e Despesa da Irmanclade de N. S. do Rosario de 
Cachoeira do Campo (1723-1773), ACM, prateleira AA23, Es. 73, 81v.-83, 86-86v., 100- 
103 e 126-127. 



nos visitadores, da realidade da vida confrarial mineira setecentista. Assim, em 
capitulo de visita a irmandade de N. S. do Pilar, de 4 de janeiro de 1742, D. F. 
Joao da Cruz, bispo do Rio de Janeiro, determinava a execucao de todos oficiais 
que serviram desde 1735 e deviam suas esmolas, e de todos os irmdos cujos 

anuais não estivessem em dia. Caso os devedores estivessem mortos ou insol-
ventes, os oficiais que lhes sucederam deveriam pagar pela omissao. A cobran-
ca seria feita através de rnonitOrios e concedia-se urn mes para entrega de cer-
tidao de execucao da diligência sob pena dos oficiais repararern os danos corn 
seus bens. 

0 prelado apenas desejava colocar em pratica capitulo do compromisso 
da confraria. Os irmdos recorreram evidenciando os riscos de atitudes pouco 
moderadas. Destacando a decadência da região, discurso muito familiar aos 
mineiros, concluiam: "he infalivel ficar detriorada a Irrnand.' tanto q se 
entrar a executar os taes Irmaos devedores, q huns por escandellizados, e ou-
tros pela sua pobreza se hao de riscar, e izentar de irmaos, e a concervacao das 
Irmand.-  no Pais, conciste em cobrar corn suavid.' dos devedores, e o contr." 
he occazionar o mesmo q. sucedeo a Irmd.' dos Passos, e de N. Sr." da Conceissao 
da mesma Matris q. estdo, hua, de todo extincta, e a outra quasi nos mesmos 
tr.''. 0 paroco respondeu pedido de informacao do bispo e confirrnou os ar-
gumentos da confraria: "A penuria, e ultima consternacao emq se acham as 
Minas, he occaziam dos Irmdos,não serem pontuaes em satisfazer seus annuaes, 
e he infalivel q' se os obrigarem, todos se deixaram de ser Irmaos, e as Matrizes 
ficarao de algua sorte desemparadas, porq. as Irmand.es sam as ajudam a re-
parar as Nestas circunstancias, o bispo recuou e determinou que a co-
branca se fizesse pelos meios os mais suaves, pois de outra forma "era infalivel 
ficar a 	sem II-1115.os, por q. todos se haviao de riscar e exzebir (sic), vendo 
ce executados pella 	Irmandade, q. concervao por sua devacao, e a custa da 
sua fazenda" 21 . 

Os provedores cometiarn deslizes de mesrna natureza. Em 21 de novem-
bro de 1752, Francisco Angelo Leitao determinava acao semelhante a irman-
dade de S. Antonio e recebeu a mesma resposta. Alegavam os confrades que a 
cobranca executiva resultaria na fuga dos irmdos. Se ja estava dificil 
arregimentar oficiais, pois na Oltima eleicao juiz, escrivão e tesoureiro eleitos 
recusaram os cargos, "m.t" menos, daqui por diante corn o novo encargo, e 
corno escuzando ce todos ficara o S."' sem culto, por ser devossao e nao 
Leitao reformou a glosa da correicao, pois "q' erdo os tr.''' em q podia ter lugar 
a pobreza dos Irmaos" 21 . Estes exemplos dernonstram claramente o 

Livro de Receita e Despesa da Irmanclade de N. S. do Pilar (1725-1789), APP, a visita e 
resposta f. 3?, a peticao e informa0o do ptiroco em clocumentacao avulsa. 
Livro de Receita e Despesa (la Irmanclade de Santo Antônio (1715-1774), APP, fs. 73-73v. 2 I. 
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descumprimento do compromisso nas confrarias e a necessaria flexibilidade 
das autoridades responsáveis pela fiscalizacao dos seus atos. 

Outras questOes tratadas em autos de contas ou correicão sequer eram 
atendidas pelas irmandades. Algumas definiam o próprio exito de agregacdo 
das confrarias que delas dependiam para sobreviver economicamente, como a 
quantidade de artefatos e requintes utilizados nas festas. Outras constituiam 
elernentos estruturais da organizacdo confrarial, como a questao do rodizio na 
eleicão dos oficiais". Visitadores e provedores reforcavam a execucão do rodi-
zio", mas a permanencia no mesmo cargo era fenOmeno recorrente. 0 provi-
mento so adquiria condicOes de ser efetivado quando a reconducao ao cargo 
era acompanhada de suspeita na conduta dos ocupantes. Em 16 de junho de 
1741, o ouvidor Caetano Furtado de Mendonca manifestava irritacão corn a 
forma de apresentacão da contabilidade da irmandade de S. Antonio de Vila 
Rica. A confusdo das contas, segundo o provedor, nascia da permanencia do 
mesmo tesoureiro durante varios anos "sem constar da necicid: que isso 
havia, e menos da faculdade de cr lha podia dar, para guardarem esse mau 
abuzo, deq se pode sem escrupalo inferir haver niso algum conloio"". Men-
donca condicionava, então, a reeleican a prova de sua necessidade. 

Podemos supor diferencas qualitativas entre as tomadas de contas dos 
visitadores e dos provedores. As visitas diocesanas eram itinerantes e seguiam 
roteiro que visava cobrir o território mineiro em ocasi6es diferentes, dada a 
impossibilidade de compreender todas as comarcas em uma sO oportunidade. 
Isto resultava em intervalos de dois a tres anos, ou ate mais, entre uma visita e 
outra, de forma que as confrarias passavam anos sem apresentar contas. Por 
outro lado, as milltiplas atividades do visitador em espaco exiguo de tempo 
provavelmente deveria repercutir na qualidade da conferencia das contas, agra-
vada ainda pelo trabalho acumulado de dois ou tres anos. Por isso, sua atencdo 
concentrava-se na fiscalizacao dos atos•pios, raramente glosando despesas "mal" 
realizadas, a n -do ser quando advertidos por irmdos". 

22. Para glosas de proveclores e visitaclores de "excessos" nas festas dos oragos clas confrarias 
ver AGUIAR, Marcos M. de, Vila Rica dos Confrades, p. 202-225; sobre o rodizio de oficiais 
ver p. 68-98 e listagern dos oficiais de irmandades de Vila Rica em anexo. 

23. Livro de Receita e Despesa da Irmandade de N. S. das Mercés de Ouro Preto (1754-1824), 
APP, f. 55v.; Livro de Receita e Despesa da Irmandacle cle N. S. do Rosario de Casa Branca 
(1739-1805), ACM, prateleira LI, f. 20; Livro de Receita e Despesa, EleicOes e Termos da 
Mesa da Irmandacle de N. S. do Rosario de Itatiaia (1730-1791), ACM, prateleira M23, f. 
64v.-65. 

24. Livro de Receita e Despesa da Irmandade de Santo Antonio (1715-1774), APP, fs. 48-48v. 
25. Sobre a atuacao das visitas eclesiasticas na capitania de Minas ver: BOSCHI, Caio. "As 

Visitas Diocesanas e a Inquisicão na colônia", Revista Brasileira de História, vol. 7, n. 14, maio 
— ago. de 1987, p. 154-184; FIGUEIREDO, Luciano R. de A. Banycas 	vida fami- 
liar em Minas Gerais no século XVIII. SR) Paulo: Hucitec, 1997, p. 41-79. 



Os provedores de capelas, residuos, ausentes e defuntos detinham pa-
drao distinto de tomada de contas. Editais de correicao, afixados anualmente 
em lugares pnblicos, convocavam as confrarias e determinavam prazo para 
apresentacdo dos livros. Esta regularidade anual permitia aos ouvidores acom-
panhamento mais preciso da observancia de suas determinacoes, lancando mao 
de citacoes e intimacoes visando o seu cumprimento. Estabelecidos em local 
fixo, a sede da comarca, faziam corn que os oficiais de irrnandades de todas as 
freguesias viessem a eles prestar contas. 0 fato de residirern no mesmo local 
das confrarias, no caso especifico de Vila Rica, tornava-os mais atentos aos 
rumores de condutas inescrupulosas de oficiais. De outro lado, poderiam ser 
influenciados a fazer vista grossa quando o suspeito participava de seu circulo 
de relacoes. Em todo caso, suas fiscalizacoes demonstravam maior rigor e cri-
tério, como se rnanifesta da constancia da interferéncia através de glosas, ad-
vertências e punicoes. A titulo de exemplo, poderiamos citar o livro de receita 
e despesa da irmandade de Santo Antonio de Vila Rica, que passou pelo crivo 
dos visitadores sem qualquer cornentario sobre a forma de organizacdo da conta-
bilidade e foi duramente criticado pelo primeiro provedor que teve acesso a ele. 

A constatacao desta diferenca não resulta na hipótese de grande poder de 
intervencao nas atividades confrariais. Eram variadas as formas adotadas para 
não questionamento de despesas consideradas inegociaveis. As notaveis dife-
rencas entre os poucos relatos de festas de santos patronos disponiveis para o 
periodo colonial e as despesas registradas corn as rnesmos festejos nos livros de 
contabilidade podem ser explicadas pelo deslocamento dest es gastos para uma 
zona de penumbra. As glosas dos provedores sobre gastos "supérfluos" reforca-
yam o voluntarismo difuso que enquadrava despesas de caráter heterodoxo 
em areas onde a fiscalizacao rid() alcancava. Nos casos de interfere'ricia dos 
provedores, podemos constatar manifestacoes de solidariedade dos confrades 
que assumiam coletivamente as despesas realizadas corn a mencdo indiscuti-
vel: "por ordem da mesa". Esta solidariedade era ativada também em situa-
cOes de suspeita de conduta desviante dos oficiais. Nestes casos, as instancias de 
fiscalizacao erarn invocadas pragmaticamente, corno recurso possivel de fazer 
valer seus direitos". Como os compromissos eram vagos no estabelecimento de 
prioridades, glosas de despesas eram passiveis de ser acornodadas, havendo 
unanimidade da mesa. 

Isto tudo restringia fatalmente suas possibilidades de interporem limites 
autonomia das confrarias que, a partir da decada de 80 do século XVIII, co-
mecaram ate mesmo a desprezar as chamadas anuais para correicau. Esta ati-
tude englobou tantas irmandades ao mesmo tempo que as intimacoes e amea- 

26' Livro de Receita e Despesa da Irmandade de Santo Antonio da Matriz de N. S. do Pilar 
(1715-1774), APP, fs. 9, 30v.-31, 37v., 45v. e 48-48v. 

27' AGUIAR, Marcos M. de. Vila Rica dos coafrades, p. 68 -98. 
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cas de prisão não bastavarn como forma de convencê-las, dai os provimentos 
constantemente irritados dos provedores ao constatar o desrespeito a sua auto-
ridade. Durante onze anos, entre 1777 e 1788, o Rosario de Cachoeira do 
Campo eximiu-se de apresentar seus livros na correicdo anual, motivando pro-
vimento do ouvidor Pedro José de Aranjo Saldanha que, em 19 de janeiro de 
1788, determinou ao escrivão intimar a mesa a apresentar os livros. 0 escrivão 
notificou os irrndos em 15 de setembro de 1789, quase dois anos depois, quan-
do então apresentararn as contas. 0 Rosario de Itatiaia enfrentou por quase 
dez anos os provedores que exigiam da irmandade livro de recrita e despesa 
proprio, onde recibos pudessem ser registrados para efeito de conferir com as 
despesas lancadas. Entre 1782 e 1791, Tomas Antonio Gonzaga e Pedro Jose 
de Aranjo Saldanha intimaram seis vezes a confraria sobre a mesma questão, 
qualificando-a de insubmissa e rebelde, e acusando-a de desrespeitosa as or-
dens dos magistrados. Somente em 1791, quando Saldanha deterrninou-se a 
nao mais receber os livros da irmandade sem ter os provimentos atendidos, 
providenciou-se outro livro de receita e despesa. 0 Rosario do Alto da Cruz de 
Vila Rica, sempre muito pontual nas correicoes durante todo o século XVIII, 
na década de 90 passou a atrasá-las. Em 1793, apresentou contas de 1791 e 
1792, e nao apareceu mais durante 5 anos, entre 1793 a 1797. 0 provedor 
AntOnio Ramos da Silva Nogueira reagiu através de intimacOes aos oficiais. As 
duas Merces de Vila Rica, desde o momento de sua criacdo, na segunda meta- 
de do seculo XVIIII, caracterizaram-se pelo retardamento na apresentacao da 

.1 sua contabilidade. A Merces de baixo, antes da década de 90, ja havia atrasa- 
do a prestacdo de contas tres vezes, mas contou com a benevolencia do prove-
dor que limitou-se a adverti-la em termos leves. Todavia, ao ausentar-se das 
correicoes entre 1791 e 1794, e entre 1795 e 1796, sofreu duas inbmacOes seve-
ras de Antonio Ramos da Silva Nogueira. A Mercrs de cima foi intimada duas 
vezes devido a dois atrasos consecutivos, na década de 90, pelo mesmo prove-
dor. A irritacao do magistrado chegou ao apice quando os oficiais nao apare-
ceram entre 1797 e 1801. Nogueira utilizava os termos "rebeldia", "omissão" e 
"falta de zelo" para descrever a conduta dos confrades os quais, somente de-
pois de arneacas de prisdo, surgiram corn os fivros 2". Os exempkT poderiam ser 

28. Livro de Receita e Despesa do RosArio cle Cachoeira do Campo (1774-1839), ACM, prate-
leira AA23, fs. 36-58v.; Livro de Receita e Despesa, Eleicties, Recibos e Tqmos da Mesa da 
Irmanclade de N. S. do Rosário de Itatiaia (1773-1831), ACM, prateleira A429 ,fs. I 2v., 16, 
20,25, 28 e 37. Caio C. Boschi refere o mesmo caso e afirma que após o provimento de 
Salclanha, em fins de 1788, "mechclas punitivas concretas" forarn tomadas. A documenta-
c5o menciona apenas intimacSo de provimento. Op. cit., p. 126-127. I4vro de Receita e 
Despesa do Rosário do Alto da Cruz (1726-1798), APAD, fs. 177v.-180v. e 182v.-188v.; 
Livro de Receita e Despesa da Irmanclade de N. S. clas Merces do Bom Jesus dos Pet -defies 
(1759-1813), APAD, fs. 44v.-51, 76v.-80, 107, 219, 228, 242, 245-254 e 264-266; Livro de 
Receita e Despesa cia Irmanclade de N. S. das Mercés de Ouro Preto (174-1824), APP, fs. 
108v.-111, 113v.-115v. e 137. 
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multiplicados, mas conclui-se que as duas Oltirnas décadas do século XVIII 
foram particularmente dificeis para o acompanhamento da contabilidade das 
confrarias mineiras. Neste mesmo periodo, atitudes de insubmissão difundi-
ram-se entre as irmandades e o poder eclesiastico também enfrentava dificul-
dades para sustentar suas prerrogativas nas capelas e matrizee ) . 

Provedores e visitadores, como ja foi dito, insistiarn na adequacao dos 
gastos e atividades confrariais aos objetivos e prioridades estabelecidos nos es-
tatutos. Mas, ate que ponto os confrades consideravarn estes docurnentos "lei 
inviolável no governo da irmandade", expressao muito corrente nos autos de 
contas e comprornissos? A justificacdo de perda de compromisso, feita pelo 
Rosario do Alto da Cruz nos anos 1733-1734, sugere elementos de resposta 
questao. As testemunhas chamadas a depor esclarecern as circunstâncias deste 
desaparecimento. Joao Pinto Guedes, minerador português, afirrnou que quan-
do servia o cargo de escrivão da confraria, quinze anos antes, procurou o com-
promisso, mas so encontrou a capa que era de veludo verde. Ouviu dizer aos 
irmdos que "tinha apodrecido corn os mais papeis, e Livros da mesma Irman-
dade, que tudo estava podre, e comido das baratas". Ao que o também 
minerador Pedro Vaz Oiteiro acrescentava: "o ditto Compromisso, livros, e 
mais papeis da ditta Irmandade tudo apodrecera comido das baratas por lhe 
não derern a estimacao que deviarn ter, por cujas cauzas se acha hoje a ditta 
Irmandade sem titulos alguns Ecclesiasticos"'. 

A irmandade passara quase quinze anos sern compromisso e so neste 
momento sentiu sua falta, provavelmente motivada por repreensao de alguma 
autoridade eclesiastica. Ou talvez, como indica os depoimentos, necessitada de 
titulos eclesiasticos que lhe favorecessern em alguma disputa acerca de privilé-
gios e regalias, assegurados por antignidade de erecao. Tal foi o caso do Rosa-
rio de Ouro Preto, que procedeu a justificagao de perda de compromisso corn 
vistas a manter sua posicao nas procissoes do Corpo de Deus, entdo ameacada 
pela irrnandade de S. Quitéria. Como atribuir irnportância definitiva aos corn-
prornissos se os próprios irrndos nao lhe davarn a "estimacao que deviarn ter"? 
Certarnente nao desconheciarn as clansulas que eram de seu interesse. Muitos, nos 
seus testamentos, nao se esqueciarn de cobrar o acompanhamento, sepultura e 
sufragios a eles devidos. Nau é de supor que a rnaioria dos irrn -dos tivesse co-
nhecimento de muitos outros termos além destes. A flexibilidade na fiscaliza-
(do dos comprornissos, como vimos, era a regra, e o principio de sobrevivéncia 
das instituicOes temperava a acao enérgica de provedores e visitadores. 0 acordo 
ou a tergiversacdo quase sernpre surgiarn como saida do impasse. Afinal de contas, 
nao afirmavam os confrades que o culto aos santos era devocao e nao obrigacao? 
Nestes terrnos, a lei e a norma amoldavam-se as deterrninacoes da vida colonial. 

29-  AGUIAR, Marcos M. de. "TensOes e conflitos...", op. cit. 
3()• Anexos do Compromisso da Irmanclade de N. Senhora do Rosário do Alto da Cruz (1733), 

APAD. 
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