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RESUMO 

Resumo factual do processo judicial instaurado em 1789 con-
tra a Inconfidencia Mineira, incluindo breve introducao ao tema e 
comentarios sobre diversos aspectos do movimento. A analise 
dedicada principalmente a minudenciagao dos fatos e procedimen-
tos judiciarios ocorridos apes o fim da conspiracao. 

ABSTRACT 

A factual summary of the criminal proceedings initiated in 1789 
against the participants of the Inconfidencia Mineira, including short 
introduction on the theme and commentaries about various aspects 
of the sedition. The analysis is mainly devoted to a detailing of the 
facts and legal proceedings whieh followed the curshing of the 
conspiracy. 

INTRODUcA0 * 

A hist6ria da Inconfidencia Mineira 6 urn drama imenso. Isso 
se torna patente quando os estudiosos resolvem se aprofundar na 
sua impressionante dimensao. As ideias correntes sobre a Inconfi-
dencia e os inconfidentes sao pouco precisas e, muitas vezes, in-
fundadas; quando urn pesquisador se ve atrafdo a buscar nnelhores 
informagoes sobre o movimento republicano de 1781-1789 sente-
se arrastado a urn intenso e vibrante perfodo historic°. 

Urn dos argumentos que se °poem aos que pretendem, hoje 
em dia, estudar a Inconfidencia Mineira 6 o de que o tema ja esta 
por demais pesquisado e analisado. Nao 6 verdade. A Inconfiden-
cia Mineira 6 urn tema ainda no infcio de sua profunda explicacao, 
guardando muitos assuntos obscuros, pouco ou insuficientemente 
pesquisados. Todos os que, recentemente, dedicaram-se a sua 
pesquisa, puderam verificar que a bibliografia, apesar de numerosa, 
is freq0entemente repetitiva. 

• Extrafdo e adaptado do livro 
do mesmo autor — "Sfntese fac-
tual da Inconfidencia Mineira", 
Belo Horizonte, Institute Cultural 
Codeser, 1988, 435 pans. 

Revista do Departamento de 
Historia, 9 (1989): 64-73. 
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A Hist6ria da Inconfidencia Mineira esti na rafz da nacionalida-
de brasileira. Sua explicagao tern muito a ver corn a explicagao do 
carater nacional brasileiro, distinto do portugues, seu criador. Por 
isso, ao tema devem ser dedicadas pesquisas serias, corn rigor 
tecnico indispensavel, da mesma forma pela qual a moderna histo-
riografia dedica-se ao perfodo republican mais recente. 

Pode parecer estranho o fato de se dizer que a Inconfidencia 
esta ainda exigindo estudos aprofundados e tecnicos, como se ja 
nao bastasse a extensa bibliografia existente. Mas o fato 6 que, em 
relagao ao tema, aparecem dois tipos basicos de posicionamento: 
urn, rigorosamente apegado ao aspecto factual e baseado exclusi-
vamente nos Autos da Devassa; outro, baseado em informagOes 
diversas, sem apego a documentagao fornecida pelos Autos. Am-
bos pecam pela deficiencia formal. 0 estudo da Inconfidencia Mi-
neira baseado apenas nos fatos depreendidos dos Autos 6 insufi-
ciente em talk da profusao de dados existentes em outras fontes 
e pelo evidente desvio da 6tica pelo angulo do devassante, isto 6, o 
poder vencedor analisando os vencidos e estes, em posigao de 
subordinagao completa, enfrentando o terror da morte iminente. 

0 estudo da Inconfidencia de 1781-1789 sofre, assim, urn 
profundo desvio na sua analise, que ainda nos dias que correm, 
muito a custo se vem conseguindo corrigir. A esmagadora maioria 
dos autores que trataram do tema baseou-se nos Autos ou naque-
les que se apoiaram nos Autos exclusivamente. NA° resta a menor 
d6vida de que os Autos sao a principal fonte de informagoes sobre 
o perfodo; no entanto, 6 preciso que essas informag6es sejam con-
frontadas corn intmeros outros dados que vao, pouco a pouco, 
sendo fornecidos pela historiografia moderna. 

0 fato hist6rico 6 a materia-prima corn que deve trabalhar o 
historiador. E, no caso, a maior parte deles 6 fornecida pelos Autos, 
que, nao obstante, devem sofrer o crivo do pesquisador, porque re-
presentam momento definido no period° historico: aquele em que 
os vencidos tom a vida nas mks do devassante, completamente 
subjugados e sem nenhuma esperanga na reviravolta da situagao. 
Disso decorre a atitude que o leitor ou o pesquisador deve assumir 
frente a visa° dos interrogatorios. Neles vemos homens arrasados, 
tentando fazer o possfvel para salvar-se a si mesmos de uma 
morte cruel (que seria, pela legislagao criminal da epoca, o esma-
gamento dos ossos corn o ;Au vivo, como no processo, recente pa-
ra eles, dos revoltosos contra Pombal). Apesar disso, muitos — a 
maioria dos interrogados — assumem posigao corajosa, revelando 
apenas o mfnimo que nao poderiam esconder e aquilo que, diante 
de outras revelagoes, seria in6til furtar ao devassante. Por isso sao 
totalmente infundadas as informagoes de alguns historiadores —
que, inclusive, fizeram notas aos Autos —, de que os inconfidentes 
foram fracos, delatando tudo no momento mesmo em que foram 
presos. Essas informagOes, que sao constantemente passadas ao 
pOblico, sao falsas, e basta a leitura atenta dos Autos para verificar 
o contrario. Longe de querer fazer aqui a apologia da atitude inver-
sa, de exaltagAo pura e simples dos inconfidentes, o que se deve 
mostrar 6 que, numa visa° de conjunto dos Autos, do perfodo histo-
ric°, do momento do interrogatorio e do conjunto de provas, o que 
restou para o devassante foi muito menos do que poderia obter. Os 
inconfidentes escamotearam, ate o fim, informagOes completas so-
bre seu movimento; tanto que o processo, cuja duragao foi de trOs 
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anos, jamais conseguiu desvendar a real extensao do movimento 
rebelde, cujas repercussoes o poder devassante temeu e procurou 
minimizar. 

0 epis6dio da Inconfidencia Mineira fez aparecer na sociedade 
brasileira urn fen6meno curioso: de urn lado, grande parte da histo-
riografia diminuindo a importancia do movimento, mesmo sem o 
querer, mas por repetir falsas e infundadas informagaes; de outro 
lado, o povo, que, sem que ninguern o tenha dito, acredita simples-
mente na autenticidade de seus herdis, os quais, mesmo denegri-
dos, continuam a inspirar-Ihe devocao e respeito. A atitude dos in-
confidentes durante a Devassa foi uma atitude absolutamente nor-
mal de quem perdeu uma guerra, esta preso e tudo indica que sera 
executado por metodo cruel. Procuram diminuir a importancia da 
conjuracao, ora deturpando-Ihe as dimensoes, ora ridicularizando 
suas consequancias; tentam diminuir a pi-6pda importancia pessoal, 
e, em alguns casos, elogiar desmedidamente o devassante. Evi-
dente que tinham eles todo o direito de saivar a pr6pria yida, a nao 
ser que se exija de todo condenado a morte uma atitude de desas-
sombro para que a Historia o reabilite. Mas a Hist6ria nao a feita 
assim; as atitudes de seus personagens devem ser vistas em rela-
cao a epoca em que viveram e Mc) a nossa — flock elementar, 
mas que necessita ser repetida para que se entendam alguns fra-
gorosos erros de nossa historiografia, julgando o passado ao inves 
de interprets-lo. 

0 estudo da Inconfidencia Mineira revela que foi esta urn movi-
mento importante, de vasta repercussao poiftica, corn solida estru-
tura para uma revolucao armada, iluminista e liderado por homens 
notaveis de seu tempo, certamente contados entre os mais ilustres 
do Estado do Brasil. Seus personagens principals agiram corn as-
sombrosa capacidade, estruturando urn futuro pars independente 
nos maiores e menores detalhes, procurando conseguir meios para 
faze-lo e dando infcio aos preparativos. Factualmente, a Inconfi-
dencia revela um aspecto Onico: sendo movimento precursor da 
emancipacao polftica do Brasil, ao inves de ser apenas uma sim-
ples representacao local da crise revolucionaria europeia, assumiu 
uma expressao tipicamente nacional como reacao de ordem eco-
n6mica e politica da populacao de Minas Gerais contra a atitude 
restritiva de sua capacidade produtiva. 1  Sua importancia nao 
afetada pelo fato de ter sido debelada. Pelo contrario, a violenta re-
pressao que se abateu sobre os inconfidentes, num processo alta-
mente sigiloso, demonstra a extensao da ameaca que o movimento 
representou, por ter sido, potencialmente, urn dos maiores fertme-
nos de subversao da ordem colonial. 2  

A bibliografia sobre o terra e, sem dOvida, vasta. 0 bibli6grafo 
Hello Gravata relacionou 1.093 tftulos sobre o assunto (Rev. do Ar-
quivo POblico Mineiro, ano XXIX, 1978). No entanto, uma analise de 
sua constituicao revela alguns dados interessantes: a) sao poucas 
as obras completas e especfficas sobre o terra, o que vem de-
monstrar a tese de que a historiografia ainda esta longe de esgotar 
a pesquisa sobre o perfodo; b) das centenas de tftulos existentes, a 
maioria constitufda de artigos curtos ou palestras, na quase totali-
dade comemorativos, repetitivos de ideias superficiais, envolvendo 
muitas vezes apenas o personagem Joaquim Jose da Silva Xavier; 
c) dezenas de.obras repetem erros grosseiros de interpretacao da 
leitura dos Autos, iniciados na obra de Joaquim Norberto de Sousa 

1, AMARAL, Azevedo. "Braslll-
dade da Inconficlancia . ;in "Minas 
Gerais', Belo Horizonte, Impren-
sa Oficial, 21.04.1930. 

2. RESENDE, Maria Efigenia 
Lage de. Inconfidencia Mineira. 
Sao Paulo, Global Editora, 
1983, p. 15; NOVAIS, Fernando 
A. Portugal a Brasil na case do 
antlgo sistema colonial; 
1777-1808. Sao Paulo, Ed. Hu-
cites, 1979, p. 171. 
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e Silva, do seculo XIX, na qual se baseam; d) muitas obras sao 
partidarias, isto 6, sao lus6fobas ou lus6filas, fen6meno deturpador 
da verdade; a maioria 6 lus6foba, pintando o colonizador portuguas 
corn imagens tao aviltantes, que chegam as raias da insanidade; 
uma atitude muito comum e isenta da busca de provas, pois, ati-
rando-se a culpa do processo no "elemento colonizador" tudo fica 
explicado e dispensarn-se maiores consideragOes; exemplo desse 
posicionamento 6 o levantamento das causas da Inconfidencia em 
que os autores atom-se apenas aos "excessivos impostos" e dai 
depreendem toda a revolta; e) permanecem obscuros temas im-
portantes como o papel das Camaras Municipais, da Magonaria, e 
a compteta investigagao da posicao politica individual dos inconfi-
dentes. 

A primeira referenda ao tema foi publicada em Londres em 
1798 por George Staunton, no livro "An Authentic Account of an 
Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China" 
(Cf. Maxwell, Kenneth, A Devassa da Devassa, p. 230, 309). A se-
gunda foi em Robert Southey, HistOria do Brasil, de 1810-1819. Sao 
obras capitals para a compreensao do assunto os trabalhos de 
Joaquim Norberto de Sousa e Silva (Historia da Conjuragao Minei-
ra, de 1860-1873), Lucio Jose dos Santos (Inconfidencia Mineira, 
1927), Fritz Teixeira de Salles (Vila Rica do Pilar, 1965), Tarquinio 
Jose Barboza de Oliveira (Cartas Chilenas, fontes textuais, 1972; 
Erario Regio de Francisco A. Rebelo, 1976; correspondencia ativa 
de Joao Rodrigues de Macedo, 1979), Kenneth R. Maxwell (A De-
vassa da Devassa, 1978) e Fernando A. Novais (Portugal e Brasil 
na crise do Antigo Sistema Colonial, 1979). A fonte indispensavel 6 
o processo: Autos de Devassa da Inconfidencia Mineira (publicado 
pela primeira vez na Revista do Arquivo do Distrito Federal, a partir 
de 1861; pela segunda vez pelo MEC, de 1936 a 1938; e, por ulti-
mo, pela Imprensa Oficial de Minas, de 1976 a 1983, em dez volu-
mes). 

0 MOVIMENTO 

0 movimento insurrecional abortado em 1789 em Minas Gerais 
teve caracterrsticas marcantes que o fizeram distinguir-se das ou-
tras tentativas de Independencia brasileiras. Foi melhor preparado 
do que a Inconfidencia Baiana de 1798 e a Pernambucana de 1801, 
porem queimou menos etapas que a Revolugao Pernambucana de 
1817, pois esta chegou a eclodir. Alern disso distingue-se total-
mente da Confederagao do Equador de 1824: esta objetivava uma 
nagao separada do restante do Brasili os mineiros que lideraram a 
conspiragao de 1781-1789 tinham bem em vista a independencia 
global do Brasil, nao tendo jamais passado por seus pianos a hip& 
tese de formar uma repOblica s6 em Minas Gerais. A documenta-
cao existente permite afirmar que o piano mineiro era iniciar a re- 

3. Autos, vol. I, p. 176-180; volta por Minas, estende-la ao Rio de Janeiro (garantindo a vital 
vol. IV, p. 40. saida para o mar) e em seguida as demais Capitanias. 3  Por cir-

cunstancias peculiares ao movimento mineiro, morreram no nasce-
douro as pequenas tentativas de contato corn Sao Paulo, e nao ha 
qualquer prova de contato corn as outras capitanias. A peculiarida-
de que causou essa deformaga'o no guadro conspirativo foi a evi-
dente urgencia que tomaram os pianos diante da iminencia da Der-
rama, acontecimento politico imperdivel para os rebeldes. No mo- 
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mento das reunifies finals e decisivas da Inconfidencia Mineira — 
dezembro de 1788 — estavam bem amarradas as ligagOes corn o 
Rio de Janeiro e iriam se iniciar os contatos corn Sao Paulo. 

A Inconfidencia Mineira nao foi produto da mente de ninguern 
em particular. Nasceu das condigoes estruturais da sociedade bra-
sileira. Suas concausas podem ser encontradas na estrutura eco-
n6mica brasileira dentro da superestrutura econernica do Reino 
Portugues, na situagao poiftica do Estado do Brasil, na formageo 
ideologica de uma elite francamente favoravel a separagao entre 
Brasil e o resto do Reino, na estrutura etnica do portugues do Brasil 
— completamente distinta do reinol — e por fim no desejo ,generaliza-
do de independencia entre o povo, estimulado pelo exemplo recente 
e brilhante dos ingleses da America do Norte. 

A origem da Inconfidencia pode ser factualmente apontada em 
1781. 0 Padre Carlos Correia de Toledo disse que Lufs Vieira da 
Silva je havia falado em revolugao corn ele nesse ano. Em 1785 foi 
o ano que Tiradentes apontou a Joao Dias da Mota como ö do infcio 
dos preparativos. Tambern é factual que no governo de Luis da Cu-
nha Meneses (1783-1788) era piblica e noteria a propaganda de 
levante feitapor Tiradentes em Vila Rica. 0 preprio governador te- 4. Autos, vol. I, p. 169, 

176.180, 251; vol. u, p. 46; vol. 
ye ciencia disso e deu pouca importancia ao caso. 4  Lufs Vieira da IV, p. 152-156; vol. VIII, p. 197. 

Silva era urn ide6logo ilustradfssimo, apaixonado pela Revolugao 
Norteamericana que, rebentando em 1776, em 1781 era urn movi-
mento vitorioso e hoar na Historia (nesse ano o General Cornwal-
lis rendeu-se aos americanos em Yorktown,,encerrando-se a etapa 
militar). Portanto, muito logic° que nesse ano possa ser fixado urn 
limite para os preparativos ideolegicos da revolugao brasileira, a 
partir das conversas do C6nego da Se de Mariana corn seus alu-
nos do Seminario, corn seus colegas de diocese e corn seus ir-
maos masons. Francisco Ant6nio de Oliveira Lopes, depondo, dis- 
se que o Padre Luis Vieira, desde 1781, "tinha bem deitado as Ii- 	5. Autos, vol. II, p. 46, vol. 
nhas do negocio" 5 , fato que the fora revelado pelo Padre Toledo, e viii, p. 197. 

bem notado pelo governador. Se juntamos essa infomiacao aquela 
de Tiradentes de que desde 1785 estavam sendo feito preparati-
vos, a conclusao é que iniciou-se a Inconfidencia Mineira nas reu-
ni6es de uma elite pensante entre 1781 e 1785. A partir deste ultimo 
ano intensificaram-se os contatos e providencias preliminares; em 
Minas e no Rio langavarn-se as "linhas do negocio". Os dois pri-
meiros passos importantes foram a definiga'o da estrategia por Lufs 
Vieira da Silva e a resolugao dos comerciantes cariocas de obter o 
apoio dos Estados Unidos. As iniciativas dos liberals brasileiros 
estendiam-se tambern a Jose Aivares Maciel que, estudando os 
fornos siderergicos em Birmingham, entrou em contato corn corner-
ciantes ingleses, interessados vivamente na abertura dos portos 
brasileiros. 6 	 6. Autos, vol. V, p. 332. 

A conjugageo da analise das atitudes subversivas peblicas de 
Tiradentes no governo de Cunha Meneses, em tomb de 1785-1786, 
da admiragao que por ele nutria Lufs Vieira da Silva e de suas via-
gens rotineiras ao Rio de Janeiro na mesma epoca, 1786-1788, for-
cam a conclusao de que o Alferes tambern fazia parte do grupo ini-
cial restrito que iniciava os preparativos para o levante. Longe es-
tava de ser urn inocente ittil muitas vezes apresentado na historio-
grafia. Suas atitudes nas reuniOes finals, alem disso, pOem por terra 
qualquer analise que queira-lhe atribuir papel secundario na conspi-
rack. 
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7. Autos, vol. V, p. 206; ANA-
LA, Alfonso. Res/duos seiscen-
tistas em Minas. Belo Horizonte, 
Centro de Estudos Minelros da 
UFMG, 1967, 2 vols., p. 67-69. 

8. Autos, vol. IV, p. 146. 

9. Autos, vol. V, p. 329; RE-
SENDE, op. cit.. p. 13; BARBO-
SA, Waldemar de Almeida. A de-
cadancia das minas e a fuga da 
mineracao. Belo Horizonte. EsL 
Graf. Santa Maria, 1961, p. 21. 

10. Autos, vol. V, p. 345-346. 

11. Autos, vol I, p. 91-95, 
123-124, 191, 193, 204, 214, 
255; vol. II, p. 49, 53, 66; vol. 
IV, p. 152-156; vol. V, p. 121, 
160, 251, 274, 440-447, 453; 
vol. VIII, p. 197, 263; MAXWELL, 
Kenneth R. A Devassa da Devas-
sa; a Inconlidencia Mineira: Bra-
sil a Portugal; 1750-1808. Rlo 
de Janeiro, Paz e Terra, 1978, 
2,  ed., p. 152, 165. 

12. Autos, vol. I, p. 214; vol. II, 
p. 46; vol. IV, p. 146. 

0 ambiente de Vila Rica nos anos do governo de Lufs da Cu-
nha Meneses s6 favorecia a revolucao. Tomas Gonzaga, prova-
veimente aliciado para os conciliabulos subversivos desde 1786 
(nesse ano requerera vaga de Desembargador na Bahia), deixou 
registrado nos versos das Cartas Chilenas o pessimo ambiente po-
Iftico-social respirado pelos mineiros. 7  

0 piano elaborado por Lufs Vieira da Silva tinha urn detalhe de 
fundamental importancia: era necessario a ocorrencia de urn fato 
que abalasse profundamente o povo, ocasiao propfcia para o infcio 
do levante (nao fora assim nos Estados Unidos, cuja historia co-
nhecia ele tao bem?). Isso nao 6 criagao: consta do depoimente de 
Domingos Vidal de Barbosa Laje corn as mesmas palavras e a re-
ferencia a Lufs Vieira, e nao ern termos genericos. 8  A ocasiao, sem 

seria o lancamento da Derrama — cobranga imediata e (mi-
ca de impostos sobre a extracao do ouro, atrasados e acumulados 
ha varios decenios. A historiografia 6 urianime em constatar que a 
Derrama nao foi a causa da Inconfidencia, mas sim "0 mais forte 
elemento catalisador da oposicao capaz de superar o terror da re-
pressao". 9  

A conspiragao em 1788 fazia-se em tits pianos: a) em Vila Ri-
ca, congregando a elite intelectual civil e do clero, a elite comercial 
e os indivfduos magons; b) no Rio de Janeiro, atraves das reuniOes 
de comerciantes e intelectuais liberals e iluministas, macons e nao-
magons; c) atraves da propaganda disseminatoria que, executada 
principalmente por Tiradentes em varias regietes de Minas, espa-
lhava-se em proporcao geometrica. Nao houve uma unica reuniao 
formal e previamente preparada para decidir tudo. Houve uma serie 
delas, realizadas no period° de 15 a 26 de dezembro de 1788, em 
Vila Rica. 10 A reuniao final, da noite de 26 de dezembro de 1788, 
compareceram os principais lfderes e deliberou-se mais abrangen-
temente, dos menores aos maiores detalhes. 

Pelo piano inconfidente seria impiantado urn govemo republi-
cano unitario. A organizacao do novo Estado estava a cargo de 
Tomas Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Claudio Manuel da Costa e 
Lufs Vieira da Silva, pelo menos desde 1787. A eles estava entre-
gue a tarefa de redigir a Constituicao a as leis complementares 
principals. Iniciada a guerra, seria implantada uma Junta Governati-
va Provisoria; estimava-se que a guerra duraria de dois a trios 
anos, perfodo no qual governaria essa Junta, e a seguir seriam fei-
tas eleicOes peri6dicas, que se projetavam inicialmente para serem 
anuais. 11  

0 piano militar da revolucao era, essencialmente, de defesa. A 
estrategia basica, que foi montada por Lufs Vieira da Silva 12 , era, 
em primeiro lugar, obter o que fosse possfvel de apoio externo e, 
em segundo lugar, utilizar o sistema de guerriiha (o mesmo usado 
inicialmente na Revolugao Norte-americana); deve-se dizer que 
alern de ser a estrategia mais I6gica e perfeitamente coerente com 
a natureza do terreno mineiro e carioca, era tambern a (mica plausf-
vel. 

Os principais pontos do piano inconfidente eram: a) tomar a 
Caixa Real; b) instalagao da Casa da Moeda; c) extincao do mono-
pblio sobre a extracao diamantina; d) instalagao de fabricas 
de polvora, tecidos e usinas siderorgicas; e) concessao de anistig° 
geral sobre as dfvidas para corn a Fazenda Real; f) separacao en-
tre lgreja e Estado; g) instalagao da nova capital em Sao Joao del- 

. 
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Rei; h) criagao de uma Universidade em Vila Rica; i) aboligao da 
nobreza; j) abolicao do Exercito permanente e profissional; I) incen-
tivo ao crescimento demografico; m) manutengao do sistema es-
cravagista; n) criagao de srmbolos nacionais: bandeira e armas da 
RepOblica. 

Assentado o piano do levante, iriam acontecer tres variaveis 
hist6ricas de fundamental importancia: uma, o trabaiho executado 
para dar infcio ao levante; outra, a divisao de posigao politica entre 
os inconfidentes, enfraquecendo-lhes o animo revolucionario, e, por 
ultimo, a suspensao da Derrama, pondo fim a motivacao basica do 
povo em geral e solidificando a ruptura entre os inconfidentes. Na 
Inconfidencia Mineira aconteceu o fenonemo perfeitamente I6gico 
da divisao inconciliavel entre aqueles que pretendiam a indepen-
dencia corn rep6blica e aqueles que a pretendiam sob a forma de 
monarquia constitucional (o mesmo ocorrido corn os personagens 
da Rev°luck Francesa). Corn a divisao politica dos inconfidentes, 
o piano de independencia de 1781-1789 comegava a mcfrrer. A so-
lidificagao da ruptura entre os conspiradores iria acontecer em 15 
de marco de 1789: a decisao de suspender a Derrama, sine die, 
tomada pelo Visconde de Barbacena ao receber a den6ncia formal 
de Joaquim Silveri° dos Reis. Corn a ameaca da Derrama pairando 
sobre a cabega dos mineiros, estava de pe o projeto de revolugao, 
ainda que enfraquecido. Sem esse perigo, perdia-se o 6nico motiv0 
capaz de empolgar o povo. Sem o povo e sem a metade dos Ifde-
res, a revolugao estava morta. 

A trajetoria do processo dos reus da Inconfidencia foi tortuosa. 
A ideia inicial do Visconde de Barbacena era prender os Ifderes e 
expulsa-los do Brasil, ap6s urn pequeno inquerito feito pelo Vice-
Rei no Rio de Janeiro; tudo se faria assim sem maior aparato e sem 
maiores consecitiencias para si mesmo. A atitude do Vice-Rei, 
mandando abrir uma Devassa ampla, no Rio de Janeiro (7 de maio 
de 1789), corn poderes de estender-se a Minas, obrigou-o a mudar 
de atitude para defender-se. 13  Nao se sabe porque, mas ate o inf- 13. Autos, vol. VIII, p. 158. 

cio de junho, o Visconde de Barbacena nao tinha nogao exata do 
que acontecera no Rio. Tudo indica que nao ficara sabendo que 
seu tio Vice-Rei havia aberto uma Devassa; remetendo Gonzaga, 
Alvarenga e Carlos Toledo direto para o Rio, sem interroga-los, a 
22-24 de maio, a certo que ainda nao tinha conhecimento. Eles 
chegariam a 2-3 de junho. Em 8 de junho, Barbacena deve ter re-
cebido as primeiras notfcias ou suspeitado fortemente do fato, pois 
mandou, as expensas da Camara de Vila Rica, que fosse requisi-
tada a casa de Joao Rodrigues de Macedo (Casa dos Contos) para 
servir de quartel aos esquadrOes do Vice-Rei e corn adaptagOes 
feitas as pressas para acomodar presos corn privilegios especiais 
(eclesiasticos, oficiais militares, diplomados em curso superior, 14. Autos, vol. IV, p. 185; vol. 
portadores da comenda da Ordem de Cristo). 14  E claro que corn vii, p. 210-211. 

isso demonstrou que sabia que iriam acontecer novas prisOes du-
radouras em Minas e que o processo nao iria resolver-se como 
pensara inicialmente. E no dia 12 mandou, apressadamente, abrir 
uma outra Devassa, a sua corn evidente desrespeito ao seu supe- 
rior e em atitude, no mfnimo estranha. 15 	 15. Autos, vol. I, p. 90. 

Estavam, em 12 de junho de 1789, abertas duas Devassas: a 
carioca, corn base nas dent ncias de Joaquim Silveri° dos Reis e 
do Ajudante de Ordens Ten.-cel. Joao Jose Nunes Carneiro, e a 
Devassa mineira, corn base nas den6ncias de Silveri°, Basflio de 
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16. MAXWELL, op. cit., p. 207, 
211, 213. 

17. MAXWELL, op. cIL, p. 214. 

18. Autos, vol. VII, p. 116. 

Brito Maiheiro do Lago, hack) Correia Pamplona, Ten.-cel. Francis-
co de Paula Freire de Andrada, Francisco Ant6nio de Oliveira Lo-
pes, Domingos de Abreu Vieira e Domingos Vidal de Barbosa Laje. 

As duas Devassas tinham como componentes, no Rio, o De-
sembargador Jose Pedro Machado Coelho Torres e o Ouvidor Ge-
ral Marcelino Pereira Cleto, como Presidente e Secretario-escrivao, 
respectivamente; em Minas, o Ouvidor Geral de Vila Rica Pedro 
Jos6 Aratijo de Saldanha e o Ouvidor Geral de Sabara, Jose Cae-
tano Cesar Manitti, nas mesmas posig6es. 

Martinho de Melo e Castro, Ministro do Ultramar, recebeu as 
primeiras n6ticias concretas da conspiragao em margo de 1790. 
Eram tranquilizadoras para a Corte, mas especialmente intrigantes 
para ele, como notou Maxwell: Melo e Castro tinha 88 anos de ida-
de, era angl6filo e sentia o poder fugir-Ihe as mks naqueles turbu-
lentos anos de 1789 em diante, quando a Revolugao Francesa vi-
rava o mundo; arguto, deve ter percebido erro logistico nas duras 
Instrugoes que remetera ao Visconde de Barbacena em 1788; sua 
intengao seria, portanto, naturalmente inclinada a minimizar as con-
seqUencias daquele processo instaurado contra os inconfidentes 
mineiros. 16  

Amortecido o primeiro impacto da notfcia da conjuragao mineira 
no infcio de 1790, e amortecido tambem o medo da Revolugao 
Francesa, Martinho de Melo e Castro, corn sagacidade, inteligencia 
e avangos calculados, deixou o primeiro semestre de 1790 escor-
rer. Somente em julho daquele ano convenceu a Rainha — inteira-
mente em suas maos, ja que semidebil — a nomear uma Comissao 
suprajudicial e extraordinaria, apenas para julgar especificamente a 
Inconfidencia Mineira. Homens escoihidos a dedo por ele, corn dois 
objetivos: a) julgar efetivamente a conspiragao, pois em que pese o 
desejo de minimizar suas proporgoes, era necessario ao Estado 
dar uma demonstragao de forga, especialmente porque os aconte-
cimentos na Franca exigiam atengao especial do Trono 17; b) for-
mar uma Comissao corn fins ja delineados em forma geral e corn 
modo de atuagao delimitado por normas especiais que levaria 
prontas. Nesse segundo objetivo, Martinho de Melo e Castro fez 
dois lances muito inteligentes: urn dos seus tits componentes seria 
o Desembargador Ant6nio Diniz da Cruz e Silva, homem suspeito 
de jacobinismo na Corte, poeta afamado e, por feliz e estudada 
coincidencia, amigo particular de verbs reus — seria natural que 
sua atitude fosse de indulgencia para corn eles; a Comissao su-
prajudicial levaria uma Ordem Regia secreta, corn a forma final da 
sentenga, de modo a garantir-se o efeito atemorizador no povo, 
sem alargar demasiadamente as repercussoes desse efeito. A 
Carta Regia nomeou a Comissao Especial de Algada sobre a In-
confidencia ern 17 de julho de 1790, composta pelo Desembargador 
Sebastiao Xavier de Vasconcelos Coutinho, Presidente, nomeado 
tambern Chanceler do Tribunal da Relagao do Rio de Janeiro, pelo 
desembargador Ant8nio Diniz da Cruz e Silva, agravante, e pelo 
Desembargador Ant6nio Gomes Ribeiro, agravista. Tinha plenos 
poderes: "havendo por suprida qualquer falta de formalidade, a por 
sanadas quaisquer nulidades jurfdicas, positivas, pessoais ou ter-
ritorials, que possa haver nas ditas Devassas"; podia nomear 
quantos auxiliares quisesse dentre quaisquer magistrados do Rio 
ou de qualquer outra parte; era, portanto, uma Comissao de Algada 
suprajudicial. 18  
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Mas o Ministro do Ultramar ainda. tinha outro trunfo a arrancar 
• da entouquecida • Rainha: a ordem secreta de minimizar a sentenca. 
Nomeada .em 17 de julho, ficou a Comissao Especial de Algada es-
perando • a ordern,clo Ministro para .partir. Ele autorizou-a em outu- 
bro,.. nao tendo Ihe entregue a Ordem Regia secreta, obtida por ele 
no dia 15 desse Ines. Nessa ordem, a Rainha (que a essa altura 
nao saberia sequer ler ou escrever),mandava aos seus Desembar-
gadores especiais: "MP sendo esta qualidade de Mu, ou de revs, 
pela atrocidade e escandatosa .publicidade do seu crime, revestido 
.de tais e tao agravantes cirtunstancias, digno de alguma comise-
rack: Ordeno que a sentenca contra ele, ou contra eles proferida, 
Segundo disposicao das leis, se .de logo a sua devida execucao; 
quanto, porem; aos outros revs, tambem chefes da mesma Conju-
racao, que nao se acharem em iguais circunstancias, querendo 
usar corn eles de minha real clemencia e benignidade, ordeno, pelo 
que respeita tao somente a pena capital em que tiverem incorrido, 
que esta Ihes seja comutada na imediata de degredo por toda a vi-
da para os presfdios de Angola e Benguela, corn pena de morte se 
voltarem para os domlnios da America". 19  

19. SANTOS, LW() Jose dos. 
Inconlidencia Mineira; papel de 
Tiradentes na Inconlidencia Mi-
neira. Belo Horizonte, Imprensa 
Oficial, 1972, p. 422. 

Martinho de Melo e Castro mandou a Ordem Regia secreta, 
mas corn o conhecimento apenas do Presidente da Comissao. Isso 
se depreende tambem pelas afirmagoes do preso Domingos Vidal 
de Barbosa Laje: os outros dois jufzes viram a Ordem no Rio de 20. Autos, vol. VIII; p. 324; vol. 

Janeiro, depois da chegada. 20  Melo e Castro era, sem devida, urn IX, p. 180-181. 

conservador brilhante, aos 88 anos de idade. 
A Algada chegaria ao Rio de Janeiro em 24 de dezembro de 

1790. Nomeou-se, como escrivao,,o Desembargador do Tribunal 
da Relagao do Rio, Francisco Lufs Alvares da Rocha, e como auxi-
liar de escrivania o entao Intendente de Vila Rica, Jose Caetano 
Cesar Manitti (que havia sido escrivao da Devassa mineira), subs-
tituindo o Desembargador Marcelino Pereira Cleto, que foi removido 
para a Bahia, para o lugar deixado por Tomas Gonzaga. 0 Desem-
bargador Jose Pedro Machado Coelho Torres, Presidente da De-
vassa unificada em 1790, entregou em 31 de janeiro de 1791, ao 
Chanceler da Algada, o processo, que passou a intitular-se "Autos 
Crimes; Juizo da Comissao 'contra os Reus da Conjuragao de Mi- 21. Autos, vol. I, p. 27; vol. VII, 

p. 121; SANTOS, op. cit. p. 422- 
nas Gerais". 21 	 423. 

A Comissao de Algada, especialmente o Chanceler Vascon-
celos Coutinho, trabalhou duro no ano de 1791. Renovou interro-
gaterios, procedeu a diligencias, prisoes de alguns que haviam fi-
cado em liberdade mas eram suspeitos (os Rezende Costa, Vi-
cente Vieira da Mota, por exemplo). No dia 17 de agosto, Vascon-
celos Coutinho comunicou ao Ministro do Ultramar que ja tinha ele-
mentos suficientes para preparar a acusagao. Levaria dois meses 
para redigir urn relaterio e as conclusoes, pois a 21 de outubro dava 
por terminados os trabalhos, comunicando o fato ao Vice-Rei e ini-
ciando a discussao interna entre a Algada para a encenagao final: 
leitura e execugao da sentenca. 0 trabalho todo, apes o encerra-
mento dos interrogaterios e diligencias (exame dos Autos, redagao 
do relaterio e acusagao, discussao entre os membros da Comis-
sao, revisao e redagao final) ficou pronto somente em abril de 1792, 22. MAXWELL, op. cit., p. 220; 
tendo durado o gigantesco esforgo, portanto, seis meses. 22 	 SANTOS, op. cit., p. 424. 

No dia 21 de outubro de 1791 foram intimados os reus da deci-
sao e para isso foi-Ihes nomeado urn defensor dativo (31 de outu-
bro), o Dr. Jose de Oliveira Fagundes, advogado da Santa Casa de 
Misericordia do Rio de Janeiro. Foi-lhe dada vista do processo em 2 
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23. Autos, vol. VII, p. 143 e 
segs., 254 e segs.,' 284, 313 e 
segs, 371; vol. IX, p. 267, 
269-270; PORTUGAL Henrlque 
Furtado. *0 advogado dos In-
confidantes"; in "Estado de Mi-
nas", 	Belo 	Horizonte, 
23.03.1973. 

24. Autos, vol. IX, p. 99; SAN-
TOS, op. cit. p. 427-429. 

de novembro; no dia 23 (portanto 21 dias depois) apresentou a de-
fesa, em 121 paragrafos (10 em latim), corn 54 paginas (na edigao 
impressa e moderna dos Autos) relativa a 29 reus vivos e 3 faleci-
dos; a Algada precisara de dois anos para concluir o related° do 
processo e a ele foram dados prazos cada vez menores. 

Lavrada a sentenga em 18-19 de abril de 1792, teve vista por 
24 horas para apresentar embargos; apresentou-os no dia seguinte 
(20 de abril), corn 19 paragrafos, rejeitados no mesmo dia; teve 
vista por mais meia hora e adicionou segundos embargos, corn 7 
paragrafos, tudo rejeitado sem nenhuma consideragao ou justifica-
tiva de mais de uma linha. Depois da execugao de Tiradentes teve 
vista novamente, no dia 25 de abril, por 24 horas; seus embargos 
foram rejeitados, mas algumas penas foram revistas, favoravel-
mente. No dia 2 de maio de 1792 teve vista pela (Alma vez no pro-
cesso, por 24 horas, para defesa dos condenados a degredo per-
petuo, elaborando 42 paragrafos .e juntando mais 7, escritos por 
Tomas $onzaga, tudo igualmente rejeitado pela Algada. 

Urn anotador dos Autos notou que o advogado usou o nome de 
Silva Xavier 69 vezes, jamais chamando-o pelo apelido de "Tira-
dentes". Depois do enforcamento, inverteu o criterio, chamando-o 
34 vezes de Tiradentes e apenas 6 vezes pelo nome. Urn ano apes 
o enforcamento do Alferes Silva Xavier o defensor recebeu seus 
honorarios, estipulados pela Santa Casa de Misericerdia: 200$000 
refs, quantia equivalente a urn tergo das custas totais do processo 
e a rnetade do que recebera o Desembargador Francisco Rocha, 
escrivao da Algada, sinal de que seus superiores consideram-no 
digno de boa remuneragao. Seu prestrgio seria demonstrado nova-
mente ern 1795: os habitantes do Rio de Janeiro elegeram-no Ve-
reador. 23  

Ern janeiro de 1792 a Comissao de Algada acabava de exami-
nar a defesa produzida por Fagundes e comegava a deliberar sobre 
a sentenga. Nesse meio tempo, a Rainha Maria I enlouquecia defi-
nitivarnente, tendo sido substitufda pelo filho Joao, como Prfncipe 
Regente, em 10 de fevereiro. No dia 17 de abril estava pronta a 
solugao final: a noite, foram retirados de suas celas os onze acu-
sados que receberiam a pena de morte na forca e conduzidos 
sala do Oraterio da Cadeia Peblica do Rio de Janeiro, para ouvir 
a leitura do acordao. As 8 da manhe seguinte — 18 de abril, a Co-
missao de Algada reuniu-se em•outro local (o Tribunal de Relagao) 
em sessao extraordinaria, sob a presidencia do Vice-Rei, Conde de 
Resende, iniciando a lavratura do acordao, trabaiho que durou 18 
horas. 0 termo final foi assinado, enfim, no dia 19, as 2 horas da 
madrugada; nesse mesmo momento, o escrivao Desembargador 
Francisco Rocha dirigiu-se para a cadeia, onde tirou os reus de 
seus cantos para ouvir a leitura do que Ihes cafra sobre a cabega; 
s6 para ler a pega Rocha gastou quase 2 horas. 24  

Ap6s a leitura, tendo os reus sido acometidos de natural de-
sespero e sofrimento, fez-se a encenagao que fora preparada mui-
tos meses antes: o escrivao leu a Ordem Regia que mandava co-
mutar a pena de morte em degredo pert:Au°, e a parte final do 
acerdao que mantinha a condenagao capital apenas para Tiraden-
tes. 
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