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RESUMO 

A construcao de uma historia social passa obrigatoriamente 
pelo exame cuidadoso de fontes primarias, as mais variadas. No 
presente trabaiho damos relevo as de caster jurldico: os invent& 
hos "post-mortem" e os autos de sequestro, bem como tentamos 
evidenciar tanto a especificidade quanto a riqueza dos dados re-
gistrados nos documentos focalizando, sobretudo, as potencialida-
des de analise dos elementos contabeis neles presentes. 

ABSTRACT 

The construction of a social history necessarily includes a ca-
reful examination of the varied primary sources available. Here, we 
shall be paying special attention to those of a judicial charater: "post 
mortem" testaments and decrees of seizure, in an attempt to de-
monstrate their specificity as well as the wealth of information re-
gistered in such documents, especially the potential of analyses 
dealing with their accounting elements. 

Revista do Departamento de 
Historia. 9 (1989) : 31-45. 

INTRODUCAO 

Partindo do pressuposto lOgico de que a pesquisa empfrica 
deva proceder as elucubragoes te6ricas, vamos apresehtar inicial-
mente algumas consideragoes em torno de uma preciosa fonte 
historica para urn estudo da sociedade, os inventarios "post-mor-
tem". 

Ha restricoes quanto ao use desse tipo de fonte, mas as van-
tagens as superam. Vamos, contudo, nos limitar a mencionar algu-
mas delas. Trata-se de uma documentagao seriada. Embora pouco 
numerosa 6 diversificada, nao se repete. Cada inventario 6 &gm 
Tem-se, pois, uma gama variadfssima da populagao (sobretudo das 
camadas medias) que vai dos artesaos aos profissionais liberais, 
de funcionarios pOblicos a alguns poucos religiosos. Os relatos sac) 
minuciosos. E como se tivessemos em maos uma camera indis-
creta vascuihando os meandros da casa, o vestuario, o mobiliario, 
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o vasilhame, a despensa, o quintal, o sftio, as datas de minerar e 
sobretudo a mao-de-obra. 

Minas Gerais conta corn urn estimavel acervo dessa categoria 
de documentos. Nos (limos anos a SPHAN tern dado uma aten-
Oro especial a ele no sendo de elaborar uma seria !politica de or-
ganizagao do material sob sua guarda em Orgaos tais como Casa 
do Pilar, em Ouro Preto, Casa da Cultura, em Mariana, Biblioteca 
Ant6nio Torres, em Diamantina e Museu de Sao Joao del Rei e do 
Ouro em Sabard. 

Atualmente estamos 1  catalogando e fichando os inventariOs 
"post-mortem°  do fundo cartorial do 1 2  Offcio do Museu do Ouro, 
em Sabara (seculos XVIII e XIX). Alem do acervo acima referido ja 
trabalhamos corn parte dos manuscritos da Casa do Pilar, os quaffs 
somam, hoje, 3.687 processos relativos aos 1 2  e 29  OfIcios. Saba-
se que o fundo cartorial do Museu do Diamante (na Biblioteca Anto-
nio Torres) vem sendo catalogado, mas ignora-se qual seja o seu 
volume. 

Fica constatada, pois, a existencia desse genero de docu-
mentos em fase de organizagao. No entanto, a fragmentagao do 
acervo, a dispersao dos arquivos, a ausencia dos documentos e de 
sua divulgagao atraves de instrumentos de pesquisa, de guias e de 
boletins informativos e mesmo de urn banco de dados, constituem 
os principals entraves enfrentados pelo pesquisador ao eleger os 
inventarios como fonte basica para seu trabalho histOrico. 

Na primeira parte desse artigo pretendemos tratar da descri-
gao detalhada dos bens de urn inventariado em 1740: "Um afortu-
nado trasmontano em Vila Rica de Ouro Preto". Em seguida, 
corn o subtftulo: "Alguns infortunados inconfidentes", tomamos 
como referenda dados dos Autos de Devassa da Inconfidencia Mi-
neira. 2  Sao dois momentos diferentes, bem como sao documentos 
de natureza diferente, embora ambos estejam ligados a administra-
gao da justiga no perrodo colonial em Minas Gerais. 

1. Urn afortunado trasmontano em Vila Rica de Ouro Preto 

1. 0 trabalho vem sendo exe-
cutado por alunos do Departa-
mento de HistAria, FAFICH-
UFMG. Ele 6 acompanhado pales 
professoras Lucy G. Fontes e 
Beatriz R. de Magaihrtes a se 
desenvolve graces ao patrodnio 
do Conselho de Pesquisa da 
UFMG e da directio dos Museus 
da SPHAN. 

2. Os manuscritos dos Autos de 
Devassa da InconfidOncia Minel-
ra encontram-se no Arquivo No-
clonal. Nossa leittlra baseou-se 
na publicaglio da Camara dos 
Deputados, Brasilia, em 1982, 
vol. 6. 

• Esse item 6 parte de urn texto 
por nos apresentado como tra-
balho de estagio no Curso 
"Problemes a Methodes de 
rHistoire Economique" dIrigido 
polo Prof. Ruggiero Romano, 
na Ecoie des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Univ. de 
Paris vi, em 1976. 

A escoiha do inventario do trasmontano Joao Baptista GON-
VALVES (ou Joao Gongalves Baptista) ** "que faleceu no MOM) 
desta foi sepultado na capela de Sao Joao Batista cita 
em o niesmo Morro delxando duas filhas por nomes Joanna e 
outra Ouiteria" (FIs. 1) *** em 1740, seguiu o criterio da complexi-
dade de elementos nele encontrados. 3  

A primeira vista, apurando os valores dos bens do inventaria-
do, choca-se a desproporgao existente entre os elementos de sua 
riqueza. Trata-se, evidentemente, de urn mineiro-agricultor. Vamos 
tentar delimitar o universo em que ale gravita. 

Gongalves tinha cinco catas em sociedade corn Joao Teixeira 
da Silva e Alexandre de Carvalho. 0 valor das catas e das ferra-
mantas de trabalho a irrisorio comparado ao valor da forga de tra-
balho (escravos), que representa quase o triplo em relagao aos ou-
tros: 

0 inventarlo de Joao Gongal-
yes Baptista, cOdice 67, Auto 
802, 1 2  Offcio, foi transcrlto 
por Marla des Dores de Paula 
Alves, do Museu da Inconfi-
dOncla, em 1975, e pertence 
ao acervo da C.1* ,1 do Pllar, 
0, Preto. 

*** A numeractio entre parante-
ses corresponds a des pagl-
nas do manuscrito. 

3. Partindo da descricao dos 
bens da partilha, usamos prefe-
renclaimente os valores reglstra-
dos no Monte•mor. 
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CLASSIFICAcA0 DOS BENS E RESPECTIVOS VALORES 

4. 0 prey.° medic) do escravo 
neste Inventrido é de .169$237 
(canto e sessenta e nova mil, du-
zentos e trinta e sate rels). 

OBJETOS PRECIOSOS 	 OUTROS BENS 

Ouro 	Prata 	Outros 	Vest. 	Moveis 	Gado 	Utens. 
e tecidos 

12$250 128$525 28$500 252$824 44$625 143$950 228$130 

OUTROS BENS 

Escravos 	Bens de raiz 	Dfvidas 	Crdditos 
9:985$000 	3:764$906 	7:604$184 	2:274$835 

Tal forga de trabalho, o fundamento de sua riqueza, suscita 
certa curiosidade. Ha 59 escravos, excluindo dois: urn fugitivo e 
uma escrava morta enquanto se processa o invented°. Ambas sao 
perdas insignificantes. 

Os escravos sao originarios, em sua maioria, da Costa de Mi-
na e do Cabo. A faixa eteria predominante vai de 30 a 40 anos. Se-
gue-se imediatamente a do grupo de 20 a 30 anos. Os pregos va-
riam entre 280$000 e 20$000. 4  Ao que parece, o criterio para se 
estabelecer o valor da pega nem sempre fora idade. HA uma. sen-
sivel predominancia masculina: 47 homens para 12 mulheres. 

A descrigao 6 simples e direta:"Ant6nio Gago de Nagao Mi-
na de idade que mostrou ser de trinta e seis anos vistos e ava-
liados pelos ditos louvados em cento e oitenta mil reis" (Rs. 
10). "Maria crioula que mostrou ter idade de vinte e tres anos 
vista e avaliada pelos ditos iouvados com sua cria de peito por 
nome Slink) em duzentos e vinte mil rats" (Fls. 10v.). 0 mais 
caro escravo a Andreza, crioula, corn 19 anos. De um modo geral 
as mulheres, como as vacas e as cabras, eram avaliadas corn 
suas crias. Isso, entretanto, nao impede que as criangas tenham 
seu prego isoladamente: "Joanna, crioula, onze anos, avaliada 
em cento e trinta mil rats" (Fls. 10v.). 

Tudo indica que as lavras de Gongalves nao eram muito pro-
dutivas, tendo despesas excessivamente elevadas e baixos rendi-
mentos. Na prestagao de contas de urn de seus secios, Alexandre 
Pereira de Carvalho (Fls. 91), vase a relagao das despesas desde 
1737. 0 produto mais consumido era o milho, seguido do feijao. Ao 
contrario do que sempre se observa, o custo do ferro nao nos pa-
rece exagerado. Le-se, na relagao das despesas, referencias, nao 
s6 a captagao, como tambem ao custo das bateias, do feitio das 
telhas para as senzalas, do bronze para rodas dos bards de azeite 
de mamona, das bruacas de sal etc. 

Que significava a propriedade imobilidria no contexto da civili-
zagao mineira? 

Numa indicagao rapida, sao relatadas as propriedades de 
Gongalves, o que nos impede de melhor situar . o espago onde eta 
circulou. No local da mineragao, as casas, incluindo o moinho, 
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pertenciam a sociedade com Antonio Francisco Franca e Alexan-
dre Pereira de Carvalho, sendo este ultimo tambour socio das Ia-
vras (FIs. 136v.). Enquanto as casas onde vivia valiam apenas 
200$000 o Ai° no arraial de Sao Bartolomeu 5  "na paragem cha-
mada Santa Quiteria", sem descrigAo mais miriuciosa, s6 valia 
150$000. Por outro lado o custo da captagao de agua, 1:800$000, 
da qual ele devia ser o onico proprietario, 6 bastante elevado. 

Aliado ao baixo valor de suas propriedades, houve problemas 
na avaliagao, como se ve: "e o mais que avaliarem tudo em urn 
prego, e este foi tao exorbitante que 6 impossfvel haver pes-
soas que queiram rematar, de sorte que se cubra a primeira 
avaliagio. E como agora se oferece ocasido de vender uma ca-
ta e evitar uma demanda que a respelto dela se punha em ter-
mos, e quando nao fosse por esta razio sempre se faz preciso 
nova avaliagao, tanto para se moderar o exorbitante prep) em 
que as ditas catas e rego d'agua e tanques estao na primeira 
avaliagio, avaliadas, como para se avaliarem as ditas catas ca-
da uma separadamente, e assim tambem a parte que o dito de-
funto tinha no rego d'agua' e tanques em que era sock) o 
que parece justo para que na partilha se bote a cada quinhao 0 
que por boa razao the tocar e por todos os princfpios se faz 
preciso nova avallacao" (FIs. 80). Infelizmente nao nos foi possf-
vel saber o prego "tao exorbitante" da primeira avaliagao. Os 
testamenteiros sugerem a venda de uma das cinco catas para "e-
vitar uma demanda", pratica hoje inusitada, que levaria por si s6 
uma reavaliagao. Mas o que nos intriga 6 "se avaliarem as ditas 
catas cada uma separadamente". Seria apenas em funcao da 
partilha, a fim de que "se bote a cada quinhao o que por boa ra-
tio the tocar"? 

A primeira vista, parece-nos que, sendo desmembrada a sua 
propriedade, cessa a continuidade do trabalho por parte de seus 
herdeiros. Pois a esse proposito v6-se na partilha: "Pagamento 
aos credores e mais despesas". 

"Primelramente the deram em pagamento as duas panes 
do servigo das Congonhas no prego de sua avallagio: 
900$000" (FIs. 139v.). 

"Deram-Ihe mais nos dois primeiros pagamentos da agua 
rematada a fls. 102, 800$000" (FIs. 144). 

"A cats junto da Capeta da Senhora da Piedade - 100$000" 
(F s. 144). 

"A cata cita Wits das casas de Domingos Goncalve: e em 
que 6 sdcio o Cap.-Mor Bento Gomes da Silva - 200$000. 

"A mineracao da agua que 6 sock) o Capitao-Mor -
300$000" (FIs. 144v). E mais utensflios de trabalho: almocrafes, 
alavancas, cavadeiras, enxadas, correntes de ferro e, coisa intei-
ramente insolita, "um par de meias de seda cor de café". 

A propriedade 6 coletiva, suas herdeiras sao as duas filhas e 
os credores sao seus socios. Parece-nos justo, entretanto, que a 
estes caiba nao s6 o maior quinhao de sua propriedade como tam-
bern os instrumentos de trabalho em recebimento das drvidas. Fi-
cava, assim, assegurada a continuidade da empresa. 

VA-se, contudo, que no quinhao das herdeiras a composigao 
se faz da seguinte maneira: 

5. 0 arralal de S. Bartolomeu, 
hoje distrito de Ouro Preto, fits 
a 15 km da mode do municfplo. 
Ha na bibiloteca da SPHAN, em 
Belo Horizonte, urn primoroso 
estudo de recuperagao dessa lo-
calidade Intitulado "Projeto de 
levantamento hlstOrtco e foiclari-
oo do arralal de S. Bartolomeu", 
elaborado peta equipe dIrigIda 
pelo Prof. No Porto Menezes, 
durante o r Festival de Inverno. 
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6. Ver instrucees pare o Go-
verno de Capltanla de M. Gerais" 
de Jose Joe° Teixeira Coelho —
178 — In: Revista do Arquivo PO-
blloo Minefro VIII (1903): 
608-810. 

para Joanna: 

"Duas catas de Pedra Branca avalladas em cento e noven-
ta mil re's, sessenta e tres mil e duzentos e trinta e tres rats e 
urn tergo do real 63$333 1/3" (Fls. 146). 

"Duzentos mil rats em que se acham avaliadas as casas do 
testador 100$000" (Fls. 148v). 

para Quiteria: 

"Duzentos mil refs das casas em que moram o testador 
100$000" 

"Cento e noventa mil rats das dues catas de Pedra Branca" 
63$333 1/3. (Fls. 152) 

Enquanto a Terga vai receber: 

"Primeiramente the deram e a dita Doutor Juiz dos Orfaos 
e partidores em pagamento o resto da agua que vem da serra 
que se acha arrematada a folhas 102 1:000$000" 

"As catas da Pedra Branca que se acham avaliadas em 
cento e noventa mil rats 	63$333 1/3" 

"A raga cite na freguesia de S. Bartolomeu 150$000" (Fls. 
153v) 

Interessa-nos menos o valor das catas do que o sistema juri-
dic° da transmissao da propriedade vigente na epoca. 6  A atividade 
mineira fica resguardada. Seus bens (de trabaiho) sao vendidos 
entre os s6cios e suas herdeiras. Se Gongalves tinha, em socieda-
de, 5 catas — uma vendida as pressas restaram 4 para a partilha. 
Ora, as 2 catas de Pedra Branca foram retaihadas, distribuidas en-
tre tres pessoas. Isto significa que suas propriedades (a major par-
cela) passam as maos de terceiros, assim como todos os beneff-
dos e ferramentas nelas existentes. Fica a salvo a produgao mi-, 
neira. 

As herdeiras sao despossuidas ate da maioria dos escravos, 
cuja distribuigao na partilha a de 13 para Joanna e de 14 para Qui-
teria. 

Urn outro detalhe nos intriga: e o relativo a determinagao dos 
Louvados (Fls. 113 — p. 18) do dia 25 de novembro de 1740, quanto 
ao sftio em Sao Bartolomeu. Jose Martins de Carvalho e Francisco 
Alves Filgueiras "declaram ao Doutor Juiz dos Orfaos que de-
baixo do juramento que flzeram viram e examinaram a raga de 
que se trata da qual tinham piano conhecimento e por sa-
ran vizinhos da mesma raga, he muitos anos, uniformente ava-
liaram por sua comum e geral estimagao em cento e cinquenta 
mil reis (150$000) fiada por urn ano por seem as terras ja can-
sadas". 

Os avaliadores sao antigos vizinhos da roca. Sua credibilidade 
parece absoluta e eles "uniformemente avallaram". Nao ha uma 
autoridade competente, nem provas sao exigidas, ao que parece. 
Nao ha mengao do cultivo, fala-se apenas das "terras ja cansa-
das", o que desvaloriza a propriedade 

Mas, em se tratando de urn sftio, que importancia [he atribuir 
numa economia mineira? 

Gongalves era urn mineiro que cuidava de se auto-abastecer. 
Criado ou nao no sftio de Sao Bartolomeu, seu pequeno rebanho 
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pesa de certa forma no inventario. A descried° do referido rebanho 
por demais pitoresca para a deixarmos de Iado: 

"Hua vacs de lelte de cifre torto corn bezerro vista e avalia-
da pelos ditos louvados em nove oitavas". (Fls. 8) 

"Outra dita ... corn malhas 	(linhas ilegfveis). 
"Hua dita corn rabo cortado corn seu bezerro 
"Dois bezerros sem mais quatro mil e quinhentos". (Fls. 8) 
Enfim, ao que tudo indica, havia 6 vacas, 5 bezerros, 8 cabras 

e "Urn cavaiho castanho rematado a fls. 59, cinquenta e um mil 
setecentos e cinquenta reis" (p. 23). HA, no entanto, referenda a 
urn outro cavalo murzelo (p. 8), que depois ndo a mencionado na 
partilha. 

Em \id() buscamos referencias a mula ao porco, nenhum si-
nal. Esses dois animais foram estreitamente ligados a civilizagao 
do ouro, seja para o transporte, seja para a alimentagAo. Por outro 
ado a existencia de . apenas urn cavalo, cujo preeo revela bem sua 
importancia (mais de urn tereo do valor do pequeno rebanho) talvez 
nos mostre os limites das atividades — ou do espaeo percorrido 
pelo seu proprietario. 

Deixando o mundo do trabalho de Gonealves, voltemos para 
sua existencia cotidiana. Percebem-se, como a comum em todos 
os relatos coevos, habitos bastante modestos. 

Vamos tomar como ponto de partida sua casa (ou casas) loca-
lizada no "Morro desta Vila". NA° ha outra descried° send° a do 
mobiliario. Tres catres, urn grande e dois pequenos de menor valor, 
urn bail, "uma mesa lisa sem gaveta, mil e quinhentos reis" 
"uma dita corn gaveta e chave, dois mil seiscentos e vinte e 
cinco reis" (Fls. 130). Falta especificagAo da madeira e do estilo; a 
preocupaedo corn as bavetas 6 not6ria. 

NAo encontramos mencionadas as cadeiras. HA apenas tits 
bancos de encosto, que supomos serem compridos, a semelhanea 
dos encontrados atualmente no interior de Minas. A desproporgao 
entre mesas e bancos a estranha E a guisa de guarda-louea, 
existe uma frasqueira. 

Ao lado desse mobiliario de pobreza franciscana, no espOlio de 
Gongalves encontra-se alguma louea da India. 0 estanho predomi-
nava (18 pratos) em seus utensflios domesticos. Havia tachos de 
cobre (de grande valor), almofarizes, bacias, chocolateiras, tigelas, 	7. MACHADO, Alcantara. Vida 

balangas, panelas, colchoes, etc. 	 e morte do bandeirante, S. 
Paulo, Livrarla Martins Editors 

A semelhanea dos inventarios dos paulistas do secuto XVII 7 , S.A., 1955, p. 80. 

encontra-se muita prata a mesa. Aqui o inventario revela: 
"as dezoito colheres de prata importa em vinte e nove mil e 

oitocentos e vinte Ms" 
"dezessete garfos da mesma, vinte e dois mit cento e qua-

renta reis" 
"tres colheres de chapa de prata, dois mit seiscentos e 

quarenta reis" 
"quatro garfos de prata antigos, tres mil e sessenta Ms" 
"tres facas de cabo de prata, dezoito mil reis". (Fls. 128v) 
A desproporgdo entre colheres e garfos em relagao as facas 

ndo causa estranheza. Muito pelo contrario, revela ate certo refi-
namento de habitos de seu possuidor. Ate rneados do seculo XIX, 
raramente se utilizavam as facas no interior do Brasil. 

A existencia, entre outras, de uma toalha de mesa corn doze 
guardanapos,- a mais urn elemento a confirmar a categoria do in-
ventariado. 
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8. Ver AZEVEDO, J. L5cio. 
Epocas de Portugal EconOmico. 
3,  ed., Lisboa, livrarla ClassIca 
Editora, 1973. p. 405 a 427. 

Sua indumentaria 6 menos simples que os adornos de sua ca-
sa. Pode-se mesmo falar em requinte: 

"A casaca e calgas de lemiste e 	preta rematada a folhas 
quarenta e quatro, dezoito mil trezentos e setenta e cinco 
18$375". 

"Uma casaca e calgio de pano e vestia de veludo remata-
do tudo a folha sententa e sete verso por vinte e cinco mil e 
quinhentos reis 25$500". (FIs. 133) 

Ndo s6 o custo de sua vestimenta como a qualidade dos teci-
dos e os apetrechos que Ihe sao acrescentados fazem do inventa-
riante urn homem preocupado corn sua aparencia pessoal. Possufa 
4 perucas, 12 pares de meia, 7 lengos, 2 chapeus, 1 guarda-sol, 
capotes, camisas, vestes, etc. Nao vimos, porem, referenda a sa-
patos e luvas. 

Seu traje era completado corn uma variada colegao de armas. 
Citemos algumas: 

"Uma espingarda corn bragadeira de prate e seu guarda 
mao do mesmo vista e avaliada pelos ditos louvados em seis 
oitavas de ouro". (FIs. 2v) 

"Um bacamarte corn bragadeiras de latio corn bastante 
use visto e avaliado pelos ditos louvados em quatro oitavas". 
(FIs. 2v) Aparecem ainda, no espalio de Gongalves, 9 espadas e 
urn par .de pistolas. 

Indaga-se, depois dessa relagao exaustiva de bens de urn mi-
neiro em period° de pleno esplendor do ouro, por que s6 se encon-
tra "Uma corrente de ouro corn sua veronica do mesmo que 
pesou oito oitavas e tres quartos vista e avaliada a catorze tos-
toes a oltava que ao todo emporta doze mil e duzentos e cin-
quanta Ms" (p. 4) entre 18 colares de prata cujo valor era de 29$820? 

E, para finalizar, necessario se faz referir-se ao estado das fi-
nangas do inventariado. 0 volume das dividas a pagar atingia 
7:604$184, tits vezes superior ao que devia receber 2:274$835 
(Fls. 137v). Quern eram os devedores e os credores de Gongal-
ves? 

Pode-se dizer, entretanto, que Joao Gongalves Baptista acu-
mulou uma fortuna que, para a epoca, devia ser incomum. Deduzi-
das as dividas e outras despesas, "fica liquldo para a partilha 
9:017$351, e que esta quantia repartida em fres partes Iguais 
faga a cada uma 3:005$783 e dois tergos do real". (FLS. 139V) 

Em suma, o inventario supra-mencionado nos oferece uma 
gama imensa de problemas. Como funcionava essa propriedade 
coletiva de catas e de servigos? Por que minimizavam o im6vel? 
Qual a situagao do inventariante diante do fisco? Uma s6 vez vi-
mos mencionado o imposto de captagao (p. 16). Como se alimen-
tavam? Os maiores gastos corn milho e feijao destinavam-se res-
pectivamente a alimentagao do gado e dos escravos? Os produtos 
importados sao especialmente os tecidos (guimaraes, bretanhas, 
etc). A pobreza interna da casa, contrastando corn a riqueza da in-
dumentaria pessoal, 6 urn trago peculiar a essa sociedade? Ou 
constituiu urn habit° enraizado entre os portugueses da epoca, 
amantes do consumo conspIcuo, o que motivou a promulgagao de 
\Arias pragmaticas nos seculos XVII e XVIII? 8  
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2. Alguns Infortunados Inconfidentes 

Aproximadamente cinqUenta anos sao passados apes o esp6- 
lio do afortunado trasmontano. Em 1789 iniciaram-se os processos 
contra os reus da Inconfidencia, dos quaffs temos notrcia pelos Au-
tos de Devassa da Inconfidencia Mineira. 9  E a justiga 'penal em 
plena atividade, funcionando corn objetivos politicos de dominagdo. 
Dentre os varios sentenciados vamos nos ater apenas a alguns 
deles, aos tits religiosos: Padre Jose da Silva Rolim, Conego Lufs 
Vieira da Silva e Padre Carlos Correa de Toledo e Melo. Essa es-
colha se justifica por eles habitarem outras localidades que ndo Vila 
Rica, dando mostras da extensdo do movimento; por serem sacer-
dotes seculares que se imiscuiam nas quest6es polfticas; e por 
exercerem atividades diversificadas, alern do cuidado corn seus 
rebanhos. 

Ndo se pode trabaihar os bens dos autos de sequestro da 
mesma forma como se trabalha corn os inventarios. Sao. categorias 
diferentes. Alern do processo ser descontfnuo, ha interrupgoes para 
arrematagoes e leiloeS (de escravos, de animals, etc), ha bens de-
volvidos aos reus e, sobretudo, ha destinagoes diferentes dos 
bens. 

Apesar da publicagdo dos Autos de Devassa nos possibilitar o 
acompanhamento dos processos, afigura-se-nos a necessidade de 
uma releitura dos manuscritos 10  em alguns aspectos. HA falhas e 
mesmo omiss6es dos escrivaes, em virtude do que permanecem 
muitas avidas para nos. 

Inicialmente vamos examinar a Tabela abaixo 11 : 

(Ver Tabela 1, p. 39) 

Neste Resumo estao listados 11 inconfidentes cujos bens re-
gistrados apresentam valores nem sempre coincidentes 12  corn os 
encontrados em nossos calculos, a excegdo de urn dado referente 
ao Pe. Rolim (na 8a linha) cuja soma 6 de 4:895$306, eliminando-se 
o valor da linha 7. Corn relagdo ao Meg° Lufs Vieira, o total 6 de 
889$500; e quanto ao Pe. Toledo, o total encontrado foi de 
9:554$115. Mesmo considerando as observagOes do Desembar-
gador Jose Caetano Cesar Manitti que explicam o Resumo acima, 
dizendo que os dados ndo sdo definitivos porque existem bens 
"que ainda estao por satisfazer; assim como podem acrescen-
tar outros que se hajam ainda de sequestrar e nossos 
cAlculos foram feitos sobre as avaliagoes que precederam o Re-
sumo ... 

Tern-se, pois, dificuldade no estabelecimento da soma final dos 
bens, o que seria o Monte-mor apresentado no modelo anterior, 
apesar do que as discrepancias quanto a soma final sdo freq0entes 
nos dois tipos de fontes. 

Embora fosse expressiva a participagdo do clero na Conjura-
gdo, apenas 5 foram sentenciados. Vamos nos referir aos tits mais 
significativos. 

6. Vide Nola 2. 

10. Os manuscritos dos Autos de 
Devassa da Inconfidencia Noel-
ra encontram-se no Arquivo Na-
cional, na DIvistio de Documen-
tagAo Manuscrita, Rio de Janei-
ro, Codice 5 (11 vs.) 

11. Autos de Devassa, op. cit. 
p. 360. 

12. Para chegarmos a esses 
valores elaboramos urn maps, a 
semelhanga do que foi feito para 
o Inventario de 1740, onde os 
bens foram assim classificados: 
Ouro, Prata, Outros (Moedas, 
J6las), VestuArio, Tecidos, Mo-
bind° , UtensIllos, Gado, Es-
cravos, Bens de rafz, Creditos, 
Debitos, Outros. 
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TABELA 1 

RESUMO GERAL DO ESTADO EM QUE SE ACHAM OS SEQUESTROS 
FEITOS NA CAPITANIA DE MINAS GERAIS 

- 1789 / 1791 - 

• 
SEQUESTROS 

ACRESCIMO 

EM PRACA TOTAL ARREMATADOS 

EXISTENCIA 

BENS EM SER. 

DESPESAS 

PAGAS 

NO COFRE E 

EM DEPOSITO 

Desembargador Tomes Antonio Gonzaga 845$900 1$087 8468987 338$400 507$500 168770 322$717 

Francisco de Paula F. de Andrada 480$300 3$000 483$300 436$500 43$800 7$460 4328040 

Joaquim Jose da Silva Xavier 797$979 5$247 8038226 376$107 421$872 43$120 338$234 

Francisco Antonio de Oliveira 29$100 2$250 31$350 9$000 20$100 3$555 7$693 

Claudio Manuel da Costa 9:154$540 13$098 9:167$638 402$467 8:483$461 53$790 630$387 

Domingos de Abreu Vieira 5:013$120 1$385 5:014$505 96$850 4:450$338 14$450 549$717 

Padre Jos6 da S. de Oliveira Rolim 558$818 558$818 409$908 3$845 145$065 

Dr' no Tejuco. Certidtto ng 1 4:895$306 4:895$306 4:895$306 

Padre Lufs Vieira 900$320 900$320 900$320 

InAcio Jos6 de Alvarenga 42:063$155 42:063$155 42:0838155 636$793 

Padre Carlos Correa 7:679$815 7:6798815 80$200 7:599$615 36$153 

Luiz Vaz 1:103$600 1:1038600 1:103$600 46$042 

SOMA TOTAL 73:521$953 26$067 73 548$020 1:7395524 70:898$975 1895032 3:0965800 



Bens do C6nego Lids Vieira da Silva 

Praia 	Vestuario Mobiliario Utensflios 	Livros 	TOTAL 

40$400 	63$950 	57$275 	56$375 	671$500 889$500 

Bens do Padre Carlos Correa de Toledo e Melo 

Prata 
	

Vestuario 	Mobilifirio 	Gado 	Utensflios 

3$100 
	

6$600 	433$900 	146$000 	137$265 

Escravos 	Livros 	Bens de raiz 	TOTAL 

1:860$000 	103$750 	6:863$500 	9:554$115 

Bens do Padre Jos6 da Silva Rolim 

Bens m6veis e de raiz: 
	

1:959$950 

Creditos: 
	

2:355$356 

580$000 

TOTAL: 
	

4:895$306 

As fortunes divergem bastante. Sem divide a figura do Gene-
go se.distingue por ser um intelectual de grande culture, haja visto 
que 75% de seus bens estavam constitufdos por livros. Havia 236 
tftulos e 560 volumes em sua biblioteca. 13  JA a biblioteca do Pe. 
Toledo contava corn 36 obras e 64 volumes, o que representava 
urn pouco mais de 1% de sua fortuna. Sem dilvida he divergencia 
tambem quanto 6 qualidade das obras. 0 universo do professor de 
Filosofia do Seminario de Mariana era mais amplo. 14  Nem de inCr-
mores obras de referencia, havia exemplares dos mais variados 
generos do conhecimento. Predominavam as obras em latim e em 
frances. Havia livros em ingles, italiano, espanpol, etc. Evidente-
mente encontravam-se tambern os de teologia. E nesse ponto que 
as duas bibliotecas se aproximam. Das 36 obras do Pe. Toledo 31 
tratavam de assuntos religiosos. 

Pe. Toledo alum de vigario tinha outras atividades: era fazen-
deiro e minerador. Tinha 28 escravos. Apenas sua case na Vila de 
Sao Jose d'El Rei foi avaliada em 3:600$000 "corn as cavalarioas 
e demais oficinas". 

Destaca-se tambem seu rico mobiliario corn raros elementos 
de decorageo (molduras douradas, urn retrato de D. Jose, urn re16- 
gio de parede, urn espelho, etc.) 

13. Ops. cit. v. 6, p. 307 a 321. 
Esses dados foram obtidos tip% 
o fichamento de cada obra. 

14. Ver a magnifica obra de 
Eduardo FRIEIRO, 0 dlabo na Ib 
vraria do Cesnego, 'Belo Hori-
zonte, itailaia, 1957. 
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15. DIAS, FlOicla. '0 moblilarlo 
dos Inconfldentes". In: Revista 
do Seri* do PatrimOnlo Pastor,. 
co a Artfstico Nacional, 3 (1939): 
163-172 

16.CUNHA MATOS, Ralmundo 
Jose. Corografia Histerica da 
ProvIncia de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Imprensa Oficial, 
1679. 2 vis. 

17. Ver Joaquim FEIJCIO DOS 
SANTOS, Memdria do Distrito 
Diamantino, 4' ed., Belo Hori-
zonte, Ed. Itatlaia: S. Paulo, Ed. 
da USP, 1976, p. 166. Interee-
sante 6 notar que nao houve 
partIcIpaglio dos habitantes da 
Comarca do Rio das Velhas. Sa-
be-se. contudo, que qulnze anos 
antes das dentinclas da Inconfl-
dencla aconteceu a revolts de 
Curvelo que fol duramente sufo-
cads. 

1-16Icia Dias 15 , ao comparar o mobiliario dos inconfidentes corn 
os dos paulistas do sec. XVII, mostra o quanto ele evoluiu em n6- 
mero, qualidade e variedade. Tambern dA enfase ao mobiliario da 
casa do Pe. Toledo, assim como ao da casa de outro inconfidente, 
o Corona! Francisco Ant6nio de Oliveira Lopes. Ambos habitavam a 
pitspera Comarca do Rio das Modes, que alum de ser a mais ex-
tensa das Minas Gerais, em 1821 tinha uma populagao de 209.664 
habitantes, sendo que em 1770 contava corn 82.780 habitantes, 
segundo Cunha Matos. 16  

Lamentavelmente os registros nao sao uniformes, ate porque 
nao eram feitos pelas mesmas pessoas. Os bens do Pe. Rolim fo-
ram arrolados no Distrito Diamantino sem avaliagao individualizada 
de cada item. Como no caso do Conego Vieira, nao he registro de 
casa pr6pria. Seu guarda-roupa era modesto, a acreditar nos Au-
tos. Dols de seus escravos foram listados no sequestro e "aos 
macs escravos os ve hoje nas mitos dos irmaos Entretanto, 
ele era acusado de contrabandista e tinha bons creditos a receber. 
Foi o linico implicado da Comarca do Serro Frio 17  apesar de as 
ideias libertArias terem sido bem aceitas na regiao onde a opressao 
era das mais intensas. 

Abandonando os aspectos gerais dos bens registrados nos 
Autos, e voltando as vistas para as mais prosaicasidas avaliagOes, 
vamos indagar se 6 posstvel verificar o comportamento dos pregos 
de certas mercadorias nos dois momentos enfocados. 

Sendo a idade urn fator importante na avaliagao dos escravos, 
6 arriscado comparar os precos do plantel do Pe. Toledo corn o de 
Gongalves. Este tinha escravos jovens, cuja media de prego atin-
giu 169$237. A media encontrada para os escravos do Pe. Toledo 
foi de 66$428, pois eram mais velhos. E ainda, seus dois escravos 
mais valorizados atingiram o prego de 140$000, enquanto o mais 
valioso escravo de Gongalves chegou a valor 280$000. 

Em se tratando dos outros objetos, corre-se tambern o risco de 
se fazer falsas afirmagoes, porque nao se encontraram objetos que 
se identificassem rigorosamente. Apesar do que tomou-se como 
referenda alguns dales. 

QUADRO COMPARATIVO 

BENS 1740 1789 

Uma cavadeira $750 (fls. 131v.) $150 (p. 342) 
Uma chocadeira de cobre 1$875 (fls. 7) 1$800 (p. 303) 
Urn prato de estanho 2$250 (fls. 6v.) $900 (p. 344) 
Uma ervcada $750 (fls. 131v.) $300 (p. 343) 
Uma sela 5$250 (fls. 6) 4$500 (p. 344) 
Urn bad 2$250 (fls. 6) 1$800 (p. 344) 
Urn cavalo 52$000 (fls. 8) 40$000 (p. 340) 

Estamos comparando alguns dados de urn inventariado e de 
urn sequestrado. Na primeira coluna (1740) os dados referem-se 
aos bens de Gongalves e na segunda (1789) aos bens do Pe. To-
ledo, a excegao da chocolateira de cobre que pertencia ao Conego 
Vieira. 
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Os pregos vao depender da qualidade, do tamanho, do mate-
rial empregado e principalmente do estado de conservagao dos 
objetos. Nesse caso, especular em torno de uma desvalorizagao 
dos bens é pura fantasia. Por outro lado, a excusado tentar uma 
comparagao entre os requintados m6veis do Pe. Toledo ;e os Kist-
cos de Gongalves ou mesmo os mais modestos do C6nego Vieira. 

Finalmente, os tits infortunados Inconfidentes foram presos, 
tiveram seus bens confiscados, sofreram vexamosos interrogat6- 
dos nas devassas abeIrtas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, e, 
apos promulgada a sentenca, seguiram para Portugal onde foram 
confinados na Torre de S. Juliao da Barra. 18  

Excetuando as despesas corn os Inconfidentes, relacionadas 
no Flesumo Geral, Tabela 1, a soma obtida corn o seq0estro de 
seus bens nao era desprezfvel. Inclusive, ao se analisar o docu-
mento em anexo, os Rendimentos dos bens confiscados aos In-
confidentes 18  pode-se fazer urn balango, para os primeiros anos, 
do destino dado aos referidos bens. 

Os dados da 6Itima coluna "No cofre em dep6sito", Tabela 1, 
se repetem em parte na Tabela 2 dos "Rendimentos ." A partir de 
entao, verifica-se quais os dispendios de parte dos rendimentos 
dos reus em questao: na manutengao dos "seus" bens, no paga-
mento de emolumentos ao juiz, nos servicos para o cumprimento 
da sentenga e na administragao municipal. 

(Tabelas 2 e 3, p. 43-44) 

Cumpre ressaltar o desprop6sito das despesas relativas a Ti-
radentes. Para a demoligao de sua casa na vila de Sao Jose gas-
tou-se 119$550. E sobretudo, a acreditar nos Autos, foi exorbitante 
o dispendio corn o transporte de sua cabega ao Rio de Janeiro, 
240$600. Ha certamente urn engano no registro, a quantia deve ser 
de 24600, pelos nossos calculos. Seha a importancia de 410$000 
paga ao Pe. Joaquim Pereira de Magalhaes uma indenizagao pela 
casa a ser demolida, ou pelos bens que la se encontravam? 

Os 5:862$400 apurados como entrada, isto 6, como "produto 
de bens", da venda das utilidades, dos pagamentos de creditos, 
das rendas de aluguOis, nao condizem corn os nossos calculos 
porque eles mostram uma diferenga de 1:328$564, equivalente a 
18,48% do total. Seria apenas urn erro contabil? Pela Tabela 2 po-
de-se verificar que o total de entrada 6 de 7:190$984 e nao 
5:862$420. Outro erro contabil ocorre na Tabela 3 onde os gastos 
de 211$375 do ano de 1796 nao foram computados. 

Na verdade, eliminadas as despesas em "obras 	que se 
fez" e "Importancia de ditas de carpinteiro ...", cuja soma 6 de 
392$000, aplicadas irregularmente (a nosso very, restavam de ren-
dimentos a soma de 4:834843. 

Esses dados indicam nao s6 pistas a serem percorridas, como 
tambOm a necessidade de uma leitura mais cuidadosa e sobretudo 
de uma pesquisa sistematica de documentos, em busca de corn-
preensao deste perfodo que 6 por urn lado importante e, por outro, 
ainda bastante obscuro. 

Em sfntese, pretendemos corn esse rapid° esbogo demonstrar 
as potencialidades desses dois tipos de documentos, guardadas as 
suas peculiaridades. Sao documentos ricos e instigantes. E, espe-
cialmente, so trabalhados em seu conjunto regional e / ou nacional 
a Hist6ria social do Brasil teria fundamentos mais solidos. 

18. 41,10 primeiro semestre de 
1803, foi concedido passaporte 
ao Pe. Rolim ao Pe. Manuel Ro-
drigues da Costa e ao C6. Luls 
Vieira da Silva para regresso 
;Atria. 0 Pe. Jos6 Lopes de Oli-
veira morrera no drcere de S. 
Julia% o vigario Carlos Correa 
de Toledo, no convento de Lis-
boa', in: Autos de Devassa, op. 
cit. vol. 3, p. 455. 

19. C6dice Casa dos Contos OF, 
n9  1364 (.1vro dos Rendimentos 
desta Capitania), FIs. 157, Ar-
qulvo Mlle° Mlneiro. 
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TABELA 2 

RECURSOS PROVENIENTES DOS BENS DE ALGUNS INCONFIDENTES 

- 1792 / 98 - 

INCONFIDENTES 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 TOTAL 

Tomas Antonio Gonzaga 322$717 - - - - - 108$255 430$942 

Francisco de Paula Freire 432$040 - - - - 435875 - 475$915 

Joaquim J. Silva Xavier 332$234 - - - - - - 332$234 

Francisco Ant6nio 0. Lopes 7$695 - - - - - - 7$695 

Claudio Manuel da Costa 636$385 72$337 189$674 599$674 112$300 1935337 350$194 2:153$759 

Domingos Abreu Vieira 549$717 - - - - - - 549$717 

Pe. Jose S. Oliveira Rolim 1455065 - - - - - - 145$065 

Inacio J. Alvarenga Peixoto - - - - 1: 267$577 - 1: 729$340 2:996$917 

Vicente Vieira da Mota - - - - - 98$390 2$350 98$740 

TOTAL 2:4253855 72$337 1895532 599$674 1:379$877 3335602 2:190$110 7:190$984 



TABELA 3 

DESTINO DOS RECURSOS OBTIDOS COM OS BENS SEQUESTRADOS 

— 1792 / 96 — 

TIPO DE GASTO 1792 1794 1795 1796 TOTAL 

Cumprimento de Sentenga 554$150 - 554$150 

Manut. dos Bens Sequestrados - 648$352 549$717 191$325 1:389$394 

Emolumentos 20$050 20$050 

Obras Pilblicas - - 392$550 - 392$550 

TOTAL  554$150 648$352 943$267  211$375 2:356$144 
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