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Resumo 

 

 

A pesquisa busca analisar a penetração da Inquisição portuguesa em São João del-Rei, ao 

longo do século XVIII, por meio da estruturação de uma rede local de agentes a serviço da 

instituição, formada majoritariamente por imigrantes portugueses. Como a riqueza, em si, 

carecia de legitimação, negociantes e, em menor medida, lavradores, mineradores, militares e 

oficiais mecânicos, buscavam por insígnias que conferiam distinção social, tendo na posse de 

uma habilitação do Santo Ofício um instrumento privilegiado de comprovação de pureza de 

sangue e de aprovação do centro do Império das demais capacidades do habilitado. A 

instrumentalização da habilitação inquisitorial em processos de mobilidade social foi a 

principal forma de inserção social do Santo Ofício na região, quando se confronta a busca dos 

indivíduos por elementos distintivos que contribuíam para marcar as hierarquias na sociedade 

do Antigo Regime frente à atuação do oficial no aparelho repressivo da Inquisição. 

 

Palavras-chave: Agentes inquisitoriais, mobilidade social, São João del-Rei. 

 

 

 

Abstract 

 

The study seeks to analyze the penetration of the Portuguese Inquisition in São João del-Rei, 

throughout the XVIII century, through the structuring of a local net of the institution`s service 

agents mostly formed by Portuguese immigrants. As the wealth, itself, needed legitimation, 

traders and, on a smaller measure, farmers, miners, militaries and mechanical officers 

searched for badges which gave them social distinction having on the ownership of the Holy 

Office habilitation, a privileged instrument of blood purity proof and approvement of the 

empire’s center of others capacities of the licensed. The instrumentation of the inquisitorial 

qualification on social mobility process was the main form of social insertion of the Holy 

Office on the region, when confronted the search of individuals by distinctive elements which 

contributed to mark the society´s hierarchies of the Ancient Regime in face of the 

Inquisition´s repressive contrivance official role. 

 

Key-words: Inquisitional agents, social mobility, São João del-Rei. 
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Introdução 
 

 

 A formação de uma extensa rede de funcionários a serviço do Tribunal do Santo Ofício 

português foi fundamental para que a Inquisição pudesse se fazer presente em toda a 

amplitude do Império ultramarino. No termo de São João del-Rei, ao longo do século XVIII, 

54 indivíduos se candidataram e conseguiram entrar para o corpo de oficiais da instituição. A 

proposta desta pesquisa é estudar a trajetória percorrida por esse grupo, de modo a 

compreender o que a posse de uma habilitação inquisitorial significava em termos de 

distinção social em uma região distante da sede da Coroa, porém em fase de crescente 

prosperidade econômica e assentamento populacional. Além disso, pretende-se analisar qual o 

papel desses agentes no aparelho repressivo inquisitorial. 

 É recente a historiografia que trata sobre os aspectos institucionais do Santo Ofício, 

sobretudo a respeito dos agentes inquisitoriais. Em 1994, José Veiga Torres publicou um 

artigo inovador e indispensável para a compreensão do papel histórico desempenhado pela 

Inquisição na sociedade portuguesa, intitulado Da Repressão Religiosa para a Promoção 

Social: a Inquisição como instância legitimadora da promoção social da burguesia mercantil. 

O autor lançou uma nova perspectiva, a qual permitiu superar uma visão da instituição 

naturalmente vocacionada para a fiscalização, repressão e penalização daqueles que 

cometessem algum desvio religioso ou moral. Esta visão está presente mesmo naqueles 

trabalhos que buscavam analisar a Inquisição em termos de controle social.
1
  

 Torres demonstrou que, a partir do último quartel do século XVII, os quadros 

burocráticos da Inquisição passaram a crescer mais em função da promoção social 

proporcionada pela posse de uma habilitação do que pela atividade repressiva, ao verificar 

que à medida que o número de sentenciados declinava, o número de habilitações aumentava. 

                                                 
1
 De fato, as poucas pesquisas anteriores sobre o tema, embora tenham acrescentado valorosas 

contribuições, tenderam a enfatizar a função fiscalizadora da Inquisição, associada aos interesses 

colonizadores da Coroa. Destacamos o ensaio pioneiro de Anita Novinsky, que supõe uma intensa atuação 

dos agentes inquisitoriais, enquanto fiscais da Coroa na manutenção da ortodoxia no Império português. 

Há, ainda, a tese de Sônia Siqueira, na qual a autora buscou compreender a presença do Santo Ofício na 

Colônia, dentro de uma estrutura maior, ligada à integração do Brasil no mundo português. Siqueira 

esforça-se para sistematizar a organicidade da hierarquia administrativa do Santo Ofício e trabalha 

principalmente com a documentação resultante das Visitações em Pernambuco e Bahia. Estas pesquisas não 

abordaram ou não aprofundaram nas perspectivas de trabalho que buscamos desenvolver, que vieram 

acompanhadas de mudanças teóricas da própria disciplina histórica, especialmente das contribuições da 

nova história cultural. Cf: NOVINSKY, Anita. “A Igreja no Brasil colonial: agentes da Inquisição”. Anais 

do Museu Paulista, tomo XXXIII, 1984, pp.17-34; SIQUEIRA, Sonia A. A Inquisição portuguesa e a 
sociedade colonial. São Paulo: Ática, 1978. 
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Isso porque a pertença aos quadros inquisitoriais acabou por se transformar em um 

instrumento de legitimação e consagração de uma posição socioeconômica relevante que o 

indivíduo havia conquistado. Dessa maneira, o Santo Ofício teria alargado o seu espaço social 

de atuação, na medida em que “A Inquisição impôs-se [...], pela eficácia na investigação 

discriminatória das ‘linhagens’, no centro do poder de distribuição do ‘capital simbólico’, que 

legitimava a promoção social”.
2
 

 O trabalho apresentado no livro História das Inquisições
3
, de Francisco Bethencourt, 

representou uma valorosa contribuição para o estudo do funcionamento institucional do Santo 

Ofício. O autor faz uma abordagem global dos tribunais do Santo Ofício na época moderna, 

abrangendo Portugal, Espanha e Itália entre os séculos XV e XIX. Busca compreender, por 

meio de um método comparativo, o funcionamento e o enraizamento da instituição nos mais 

diversos contextos, a função desempenhada nos processos de estruturação de sistemas de 

valores e de configurações sociais e a apropriação dela pelas elites.  

 Em relação aos agentes inquisitoriais, Bethencourt afirma que a organização de uma 

rede de oficiais e de auxiliares civis não remunerados, especialmente os Comissários e os 

Familiares, foi o meio utilizado pelo Santo Ofício para conseguir um melhor controle sobre o 

território. O autor chama atenção para as funções de representação e de redistribuição de 

privilégios que envolviam os cargos, visto que o crescimento da malha inquisitorial, 

sobretudo entre os anos de 1690 e 1770, não pode ser explicado pelas exigências da atividade 

repressiva. 

 Para o Brasil, Daniela Calainho, em Agentes da Fé
4
, fez o primeiro estudo de pós-

graduação sobre os Familiares da Inquisição, buscando desvelar parte do funcionamento 

interno do aparelho inquisitorial português e as suas relações com a sociedade colonial. A 

autora buscou sistematizar a rede de Familiares no Brasil, mostrando como ela se estruturou 

numérica e geograficamente entre os séculos XVII e XIX. Verificou que os 1708 Familiares 

habilitados no Brasil distribuíram-se de acordo com as oscilações econômicas das capitânias, 

de modo que, aquelas mais prósperas contaram com maior número de oficiais. Como a fonte 

                                                 
2
 TORRES, José Veiga. “Da repressão à promoção social: a Inquisição como instância legitimadora da 

promoção social da burguesia mercantil”. Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 40, out.1994, p.105-35. 
3
 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – Séculos XV-XIX. 

Companhia das Letras: São Paulo, 2004. 
4
 O livro é a publicação da dissertação de Mestrado de Daniela Calainho defendida em 1992. Entretanto, 

quando foi publicado em 2006, a autora fez uma revisão bibliográfica, incluindo novas questões sobre o 

tema. Ver: CALAINHO, Daniela Buono. Agentes da fé: Familiares da Inquisição Portuguesa no Brasil 

Colonial. São Paulo: Edusc, 2006. 
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utilizada nesta pesquisa foram os índices dos Livros de Habilitações na Torre do Tombo, que 

na época da pesquisa só iam até a letra L, este levantamento ficou incompleto, tendo em vista 

que José Veiga Torres posteriormente encontrou um total de 3114 Familiares. 

 Calainho privilegiou o estudo das funções institucionais do cargo, porém abordou 

aspectos que giram em torno da distinção social oferecida pela familiatura, quando aponta que 

a Inquisição foi uma das principais instituições responsáveis pela cristalização do mito da 

pureza de sangue, em virtude do método adotado para a admissão de seus oficiais e pelas 

perseguições raciais que moveu. Segundo ela, os valores portugueses de uma sociedade de 

tipo estamental, baseada na honra e no privilégio, conjugaram-se à realidade escravocrata 

colonial, possibilitando uma recriação do ideal de nobreza nos Trópicos. Ao analisar aspectos 

sociais dos Familiares da Colônia, a autora demonstrou que a maior parte dos agentes de sua 

amostragem estavam ligados ao setor mercantil, de modo que, viam na posse de uma 

Familiatura a possibilidade de se diferenciarem da burguesia cristã nova. 

 Esse trabalho abriu o caminho para uma série de outros, que se dedicaram a estudar 

com maior profundidade a inserção dos agentes inquisitoriais nas diferentes regiões do país. 

James Wadsworth apresentou um dos trabalhos mais completos sobre o tema, dedicado a 

estudar os Familiares em Pernambuco colonial, em sua tese de doutorado, publicada sob o 

título Agents of Orthodoxy
5
. O autor inovou com uma discussão aprofundada sobre como a 

estrutura institucional do Santo Ofício em Pernambuco se articulou com os ideais de uma 

sociedade hierarquizada, a fim de contribuir para a promoção social de seus agentes. O autor 

trabalha a questão da pureza de sangue como uma arma utilizada para difamar os rivais nos 

conflitos locais de poder e mostra a importância do estudo da mobilidade social para o 

entendimento do processo de formação da rede de agentes. 

 Bruno Feitler, no livro Nas Malhas da Consciência: Igreja e Inquisição no Brasil
6
, 

busca compreender a ação inquisitorial em Pernambuco, entre os anos 1640 e 1750, 

articulando-a com a história da Igreja. Feitler afirma que, para os Inquisidores, a malha de 

agentes tinha, sobretudo, um interesse de representação. Não que isso minimizasse a sua 

importância na engrenagem local da Inquisição, mas que a instituição podia abster-se de seu 

serviço, pois o Santo Ofício mobilizou muito mais do que os seus agentes habilitados. Na 

verdade, contou com grande apoio do alto e baixo clero e do poder regular. Uma grande 

                                                 
5  WADSWORTH, James. Agents of Orthodoxy: honor, status and the Inquisition in colonial Pernambuco, 

Brazil. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007. 
6
 FEITLER, Bruno. Nas malhas da consciência: Igreja e Inquisição no Brasil. São Paulo: Alameda: 

Phoebus, 2007. 
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contribuição desse trabalho está no estudo aprofundado dos mecanismos que foram postos em 

movimento para que o Tribunal pudesse se estender até os seus domínios coloniais.  

A relação estabelecida entre o Santo Ofício e as estruturas eclesiásticas da América 

Portuguesa também foi estudada por Aldair Rodrigues, na tese de doutoramento Poder 

Eclesiástico e Inquisição no século XVIII luso-brasileiro: agentes, carreiras e mecanismos de 

promoção social
7
, em uma perspectiva diferente. Esse trabalho demonstrou que a procura por 

postos do poder inquisitorial, bem como do poder eclesiástico, foi uma das estratégias 

adotadas pelas elites, a fim de marcar o seu lugar social e uma forma de ascensão social para 

aqueles que vinham de patamares intermediários e de setores de baixa extração social. Desse 

modo, tanto a Igreja como a Inquisição interferiram de maneira forma eficaz no mercado de 

privilégios e nos processos de ganho de honra, distinção social e capital simbólico. 

 Assim como Calainho verificou para o caso da familiatura, Rodrigues demonstra que a 

expansão da rede de Comissários acompanhou a geografia do processo colonizador no 

decorrer do século XVIII. Além disso, o autor fez um estudo aprofundado sobre o processo de 

comunicação entre o Tribunal do Santo Ofício de Lisboa e os agentes no Brasil, 

demonstrando a importância fulcral dos Comissários inquisitoriais e da própria estrutura 

eclesiástica para o enraizamento da Inquisição no Brasil. 

 Para a Bahia, há o trabalho de Grayce Mayre Bonfim Souza, que estuda os 

Comissários, Qualificadores e Notários do Santo Ofício, ou seja, aqueles agentes que eram 

membros do clero. A autora faz uma análise dos agentes em atuação e as relações 

interpessoais dos oficiais da Bahia, tanto as que se davam entre os próprios agentes, como 

aquelas estabelecidas por estes com outros membros do clero e com os civis. Isso foi feito por 

meio da análise de uma documentação variada, privilegiando as denúncias dos Cadernos do 

Promotor e os registros de correspondências. Essa foi uma contribuição original desse 

trabalho, evidenciando relações conflituosas, que chegaram a provocar, inclusive, a 

intervenção direta do Tribunal. 
8
 

 Para Minas, o estudo mais aprofundado é o de Aldair Rodrigues, que fez uma pesquisa 

de Mestrado sobre os Familiares da capitania, publicada sob o título Limpos de Sangue: 

Familiares do Santo Ofício, Inquisição e Sociedade em Minas Colonial
9
. Esse trabalho segue 

                                                 
7
 RODRIGUES, Aldair Carlos. Poder eclesiástico e Inquisição no século XVIII luso-brasileiro: agentes, 

carreiras e mecanismos de promoção social. 2012. 373 p. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
8
 SOUZA, Grayce Mayre Bonfim. Para Remédio das almas: comissários, qualificadores e notários da 

Inquisição Portuguesa na Bahia (1692-1804). Tese (Doutorado em História). Salvador: UFBA, 2009. 
9
 Trata-se da dissertação de mestrado do autor, defendida em 2007. Ver: RODRIGUES, Aldair Carlos. 
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no mesmo caminho do estudo de James Wadsworth, embora dê mais atenção à função 

fiscalizadora dos agentes. O autor estuda o período que se estende de 1711 a 1808 e faz um 

levantamento de toda a rede de agentes de Minas Gerais, incluindo os Comissários e Notários.  

 Com base nos assuntos das correspondências, Rodrigues verificou que, entre 1750 e 

1770, foi enviado o maior número de diligências para a capitania, tanto no tocante às 

investigações relacionadas aos processos de habilitação, como no que concerne à própria 

repressão; isto é, mandados de prisão, sumários, contraditas, investigações e inquéritos. 

Portanto, estes dados corroboram a tese de Veiga Torres de que, a partir das últimas décadas 

do século XVII, a Inquisição teria se tornado um mecanismo de promoção social. Todavia, 

demonstram que, no caso de Minas, o período em que os Comissários mais se dedicaram às 

atividades burocráticas envolvendo a habilitação de Familiares, também correspondeu ao 

período de maior atividade repressiva do Tribunal. Rodrigues não avança nas razões que 

justificam esse fato, mas devemos ter em conta o mesmo não ocorreu em toda a Colônia e, 

tampouco, em Portugal.  

Rodrigues afirma que, após o enriquecimento no comércio, os homens passavam a 

buscar “o capital simbólico, investido em insígnias, privilégios, enfim, em formas de 

dignificação e distinção social”. Os titulares da familiatura se distinguiam pela pureza de 

sangue, pelos privilégios e pelo fato de serem “representantes e servidores em potencial de 

uma instituição metropolitana”.
 10

 Para verificar o valor da familiatura frente às demais 

estratégias de distinção social, o autor faz uma análise da entrada dos familiares em outras 

instituições: as Ordens Terceiras (somente os agentes de Mariana), a Ordem de Cristo (todos 

os oficiais de Minas) e as câmaras municipais. 

Em escala microanalítica, há a dissertação de Mestrado de Luiz Fernando Rodrigues 

Lopes, publicada sob o título Vigilância, Distinção e Honra: Inquisição e dinâmica dos 

poderes locais nos sertões das Minas Setecentistas.
11

 O autor investiga a trajetória dos 

Familiares da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Guarapiranga, e mostra a 

importância de se investigar a atuação da Inquisição e a formação da rede de agentes 

inquisitoriais juntamente com o estudo do comportamento das elites locais e das redes de 

sociabilidades. Além disso, Lopes busca analisar o alcance e as possibilidades que uma 

provisão inquisitorial trazia para a vida de indivíduos em termos de mobilidade social. 

                                                                                                                                                         
Limpos de Sangue: Familiares do Santo Ofício, Inquisição e Sociedade em Minas Colonial. São Paulo: 

Alameda, 2011. 
10

 Ibidem, p. 207-8. 
11

 LOPES, Luiz Fernando Rodrigues. Vigilância, Distinção e Honra: Inquisição e dinâmica dos poderes 

locais nos sertões das Minas Setecentistas. Curitiba: Editora Prismas, 2014. 217p. 
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 Nesse ínterim, a historiografia atual sobre o tema tem demonstrado que, no decorrer 

do século XVIII, os cargos inquisitoriais acabaram por adquirir um estatuto maior, para além 

da sua funcionalidade, que cada vez mais passou a ocupar um espaço secundário. 

Independente da posição hierárquica, foram objeto de cobiça dos súditos da Coroa por 

significar distinção em uma sociedade marcada por hierarquias, principalmente pela 

perpetuação dos critérios excludentes de limpeza de sangue, contribuindo assim para a 

promoção social dos habilitados, tanto na sociedade civil quanto na malha clerical. Esse se 

tornou o espaço privilegiado de intervenção social da Inquisição e, talvez por isso, seja 

também o caminho mais tomado pela historiografia brasileira recente sobre o tema, que tem 

enfatizado a inserção dos oficiais da Inquisição na sociedade colonial e o significado de ser 

um agente do Santo Ofício nos conflitos locais de poder.  

 A hipótese central deste trabalho é a de que a habilitação inquisitorial foi 

instrumentalizada por indivíduos, em sua maioria imigrantes portugueses, em processo de 

mobilidade social ascendente, que viam nessa insígnia uma forma de distinção social, 

sobretudo pela prova pública de pureza de sangue que ela oferecia. Para tal análise, julgamos 

necessário cotejar os dados sobre as trajetórias dos indivíduos que se habilitaram no Tribunal 

do Santo Ofício com a documentação resultante da atividade repressiva da Inquisição. Tendo 

em vista que, em Minas, o panorama quantitativo que se apresenta é de um crescimento da 

rede de agentes, por volta do terceiro quartel do século XVIII, ao mesmo tempo em que há um 

crescimento do número de denúncias à Inquisição.
12

 Só um estudo qualitativo dessas fontes, 

pode revelar quais agentes atuavam nesse processo. Desse modo, podemos avançar na 

compreensão dos mecanismos de enraizamento do Tribunal na região e no papel histórico 

desempenhado pela Inquisição na estruturação das hierarquias sociais. 

 Para tanto, recortamos a análise para o termo de São João del-Rei. Nessa época, além 

da vila, o termo era constituído pelas seguintes freguesias: Santana do Funil (Lavras); Nossa 

Senhora da Conceição da Aiuruoca (Aiuruoca); Senhora do Montserrat e Baependi 

(Baependi); Nossa Senhora da Conceição do Pouso Alto (Pouso Alto); Santana do Sapucaí 

(Silvianópolis); Nossa Senhora do Carmo de Cabo Verde (Rio Pardo de Minas); São Pedro de 

Alcântara do Jacuí (Ibiá); Nossa Senhora da Conceição de Camanducaia (Camanducaia); 

Nossa Senhora da Piedade da Borda do Campo (Barbacena); Nossa Senhora da Assunção do 

                                                 
12

  RODRIGUES, Aldair Carlos. “A Inquisição na comarca do Rio das Mortes: os agentes”. In: FURTADO, 

Júnia Ferreira. RESENDE, Maria Leônia Chaves de (Org.). Travessias inquisitoriais das Minas Gerais aos 
cárceres do Santo Ofício: diálogos e trânsitos religiosos no império luso-brasileiro (sécs. XVI-XVIII). Belo 

Horizonte: Fino Traço editora, 2013. p. 105-127. 
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Engenho do Mato e Nossa Senhora da Glória do Caminho Novo (Simão Pereira).
13

 

 O recorte temporal proposto vai de 1723 a 1790, anos em que se habilitou no Santo 

Ofício, o primeiro e o último agente inquisitorial de São João del-Rei. No entanto, quando 

necessário, alguns retrocessos e avanços nesse espaço cronológico foram feitos. 

 A pesquisa está dividida em três capítulos. No Capítulo 1, analisamos a formação da 

malha inquisitorial de São João del-Rei, dentro do contexto de expansão econômica e 

assentamento populacional da região. Verificamos ainda qual o perfil ocupacional dos 

agentes, a naturalidade e a idade com que se habilitaram, o estado civil e a camada social à 

qual pertenciam, considerando o cabedal desses oficiais no momento da habilitação.  

 No Capítulo 2, buscamos compreender quais as possibilidades e os limites de uma 

habilitação inquisitorial na região, tendo como panorama os processos de mobilidade social e 

a busca por outras insígnias de dignificação e reconhecimento no contexto social do Antigo 

Regime português. Isso nos permite compreender qual o significado de ser um homem 

honrado e distinto em São João del-Rei, no século XVIII, partindo das estratégias usadas 

pelos oficiais para alcançar tal patamar. 

 No Capítulo 3, investigamos qual o papel dos agentes oficiais da Inquisição no 

processo de controle e fiscalização do comportamento dos colonos para a repressão das 

heresias. Para tanto, foi necessário estudar os mecanismos postos em movimento para que o 

Tribunal de Lisboa pudesse estender o seu controle até uma região distante da sede do 

Império. Investigamos, ainda, os ciclos de vida dos oficiais eclesiásticos da Inquisição e a sua 

articulação no exercício de suas funções. 

 Para essa pesquisa, as fontes utilizadas foram os Livros de Provisões e Termos de 

Juramento, as Habilitações do Santo Ofício, as denúncias dos Cadernos do Promotor e os 

processos inquisitoriais, todos digitalizados e disponíveis no site do arquivo da Torre do 

Tombo.
14

 Analisamos também uma vasta documentação dos arquivos regionais de São João 

del-Rei: inventários, testamentos e cartas de sesmarias, arquivados no IPHAN-SJDR; 

acórdãos e termos de vereança da Câmara Municipal no arquivo da Biblioteca Municipal 

Batista Caetano; registros paroquiais da Matriz de Nossa Senhora do Pilar e da Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo. E, ainda, requerimentos do Arquivo Ultramarino e fontes diversas 

do Arquivo da Biblioteca Nacional e do Arquivo Público Mineiro. Utilizamos ainda o 

                                                 
13

 CASTRO, José Flávio Morais. “Organização espacial da capitânia de Minas Gerais no século XVIII”. In: 

IV SIMPÓSIO LUSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA HISTÓRICA, Porto, 2011. ISBN 978-972-

8932-88-6 
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programa yEd Graph Editor para elaborar os organogramas presentes na pesquisa. 
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Capítulo 1 

Os oficiais da Inquisição de São João del-Rei: a formação da rede e o perfil 

social dos habilitados 

 

 

1.1- São João del-Rei no século XVIII 

  

 Oficialmente, São João del-Rei teve seu foral de vila no ano de 1712 e foi elevada a 

essa categoria em 8 de dezembro de 1713. O título de cidade viria somente no século 

seguinte, em 6 de março de 1838. Entretanto, a região já mantinha uma pequena economia 

agropastoril desde o final do século XVII, com fazendas de cultura e criação, logo que foram 

fixados os primeiros núcleos povoadores às margens do Rio das Mortes.
15

 Atribui-se à 

iniciativa de Tomé Portes del Rei o estabelecimento do primeiro núcleo efetivo de povoação, 

à margem esquerda desse rio, na região conhecida como “Porto Real da Passagem”, com o 

objetivo de abastecer as tropas que se dirigiam às áreas mineradoras.
16

 

 O ouro foi descoberto do outro lado do Rio das Mortes somente após o falecimento de 

Tomé Portes del Rei, entre os anos de 1704 e 1705, onde se formou o Arraial de Nossa 

Senhora do Pilar. Esse metal atraiu muitos indivíduos ávidos por enriquecimento e o arraial 

cresceu rapidamente, tornando-se a cabeça da Comarca do Rio das Mortes, logo que foi 

elevado à Vila.
17

 A Comarca do Rio das Mortes era limitada, ao norte, pelas Comarcas de 

Sabará e Paracatu; a leste, pela Comarca de Vila Rica; a oeste, pelas Capitanias de Goiás e 

São Paulo; e, ao sul, pelas Capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro.
18

 

  Desde então, desenvolveu-se na região uma estrutura produtiva diversificada, na qual 

a mineração coexistiu com atividades comerciais e agropastoris. A extração do ouro teve, sem 

dúvida, uma importância muito significativa em São João del-Rei, ainda que não tenha se 

                                                 
15

 GRAÇA FILHO, Afonso. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas Gerais: São João del-

Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume: 2002. 256 p. p.33-36. 
16

 BRÜGGER, Sívia Maria Jardim. Minas patriarcal: família e sociedade (São João del-Rei – Séculos 

XVIII e XIX). São Paulo: Annablume: 2007. 382 p.  p. 25-26. 
17

 Ibidem, p. 25-26. As Capitânias dividiam-se em Comarcas, que, por sua vez, subdividiam-se em Termos. 

O Termo possuía uma sede, onde se localizava a Câmara Municipal. A sede do Termo principal da Comarca 

era conhecida como cabeça da Comarca. Ibidem, p.26. Nota 8. 
18

 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Ricos e pobres em Minas Gerais: produção e hierarquização social 

no mundo colonial, 1750-1822. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2010. 236 p. p.23. 
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equiparado a Vila Rica. De acordo com Carla Almeida, entre 1750 e 1779, 43% das unidades 

produtivas de São João del-Rei dedicavam-se à mineração, ao passo que, em Vila Rica, 60% 

das unidades estavam ligadas a essa atividade.
19

 

 Esse período foi caracterizado pela autora como o auge minerador, considerando-se 

que, na década de 1750, a arrecadação da quota de 100 arrobas anuais estipulada pela Coroa 

foi excedida, mantendo-se elevada na década seguinte, com uma arrecadação de 86 arrobas. 

Somente entre os anos de 1774 e 1785 é que se pôde verificar uma queda mais significativa na 

arrecadação, que caiu para uma média 68 arrobas anuais.
20

 

 Após o declínio da produção aurífera, entre 1780 e 1822, a agropecuária tornou-se a 

principal atividade da economia mineira. Nesse período, no termo de São João del-Rei, 

somente 23% das unidades produtivas continuaram a se dedicar à mineração. A região, que 

mesmo no período do auge minerador, tinha a agropecuária como a atividade mais 

disseminada, destacou-se no cenário econômico de Minas.
21

  

 As atividades agrárias tiveram um peso significativo na economia da região, 

empregando a maior parte dos escravos nesse trabalho. De acordo com Sílvia Brügger, em um 

levantamento feito no ano de 1766 para as Comarcas da Capitania de Minas Gerais, no qual 

foram arroladas as roças, as lavras e o seu respectivo número de cativos, o seguinte perfil foi 

encontrado para a Comarca do Rio das Mortes: 987 roças, com 9.266 cativos e 370 lavras, 

com 5.976 escravos.
22

 

 Devido à economia dinâmica que se formou em São João del-Rei, a população tendeu 

a crescer. Em 1767, havia uma população total, incluindo livres, forros e escravos, de 49.485 

pessoas. Na década seguinte, em 1776, 82.781. E, em 1821-1822, um expressivo crescimento 

foi registrado, 200.000 pessoas. O grande aumento populacional na segunda metade do 

setecentos é mais um reflexo da mudança de eixo econômico para a porção sul da capitânia e 

a crescente importância adquirida pelas atividades agropecuárias e comerciais.
23

 

 

 

1.2- A Inquisição no Brasil: estratégias de ação 

 

A América portuguesa não contou com um Tribunal do Santo Ofício, apesar da 
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tentativa frustrada do seu estabelecimento entre os anos de 1621 e 1622, quando o rei 

espanhol Felipe IV reinava em Portugal. A ideia era criar um tribunal autônomo e permanente 

com as mesmas prerrogativas dos tribunais de Lisboa (1539), Coimbra (1541), Évora (1541) e 

Goa. Entretanto, devido à resistência do Tribunal da Inquisição de Lisboa, que era o 

responsável por controlar os desvios da fé na Colônia, um tribunal no Brasil não passou de 

um projeto. Ainda que houvesse insistência por parte do rei, o projeto tornou-se inviável com 

as invasões flamengas no Nordeste e a ascensão dos Bragança ao trono, em 1640.
24

 

Ainda no final do século XVII, por conta da gravidade das “notícias das coisas da fé” 

que chegavam a Lisboa, cogitou-se, inclusive, mais uma vez a hipótese da implantação de um 

tribunal no Brasil, o que gerou debates entre o Inquisidor-geral D. Frei José de Lencastre e D. 

Pedro II. Contudo, não passou de um projeto, adiado pela recusa do Inquisidor de Coimbra, 

João Duarte Ribeiro, em vir para o Brasil.
25

 

Durante os três séculos em que Inquisição se fez presente na América portuguesa, as 

estratégias que utilizou para impor o seu poder, variaram de acordo com as especificidades de 

cada local e de cada período.  Apesar de não terem existido no Brasil os espetáculos dos autos 

da fé, que funcionavam como um mecanismo de intimidação do Santo Ofício, tampouco os 

cárceres secretos, o poder de julgar e a tortura, a Inquisição não deixou de atuar por esses 

motivos desde o século XVI.  

Uma estratégia de ação utilizada pelo Santo Ofício, a partir do século XVI e na 

primeira metade da centúria seguinte, foram as Visitações. A primeira delas, realizada pelo 

Licenciado Heitor Furtado de Mendonça, percorreu as capitanias da Bahia, Pernambuco e 

Paraíba, entre 1591 e 1595. Posteriormente, Marcos Teixeira empreendeu uma segunda Visita 

à Bahia entre 1618 e 1621. Houve, ainda, uma terceira visitação que passou pelo Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo nos anos de 1627 e 1628.
26

 

Francisco Bethencourt chama atenção para as funções de representação 

desempenhadas pelas Visitações. Ao longo de estabelecimento dos tribunais, elas permitiram 

uma rápida acumulação de um capital de informações, o que possibilitou iniciar as primeiras 

perseguições, assim como tiveram a função de apresentar o tribunal, a expressão simbólica do 

poder inquisitorial. Segundo o autor, o aumento das visitas inquisitoriais, entre 1530 e 1630, 

está relacionado ao enraizamento do sistema central de valores pregados por essa instituição e 

                                                 
24
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teria contribuído para a imposição do tribunal nos jogos de poderes locais.
27

 

A partir da primeira metade do século XVII, o Santo Ofício cessou o envio de 

visitadores para todo o Reino, por conta dos altos custos da Restauração. Exceção foi a Visita 

realizada no século XVIII ao Pará, Maranhão e Rio Negro, entre 1763 e 1769, ocorrida 126 

anos após a interrupção dessa prática na Colônia. Muitos autores a consideram extemporânea, 

considerando que, com as Reformas Pombalinas, a máquina inquisitorial já havia limitado 

bastante a sua atuação em Portugal e se encontrava próxima de abolir a distinção entre 

cristãos-velhos e cristãos-novos, que ocorreria em 1771.
28

 

A Inquisição também pôde contar com o apoio das ordens regulares. Entre os anos de 

1670 e 1690, os principais correspondentes do Santo Ofício foram os carmelitas e os 

franciscanos, na Bahia e no Rio de Janeiro, respectivamente. Com efeito, o papel dos jesuítas 

se destaca. Há registros de que, depois de 1688, os reitores dos colégios de Belém e de São 

Luís transmitiram o cargo de Comissário para os seus sucessores e também de que, os reitores 

do colégio de São Paulo, possuíam essa mesma função, em um período posterior. Nas 

primeiras décadas do século XVIII, no Rio de Janeiro e em Pernambuco, os jesuítas também 

representaram a Inquisição transmitindo denúncias e realizando inquirições em seu nome. 
29

 

 A relação entre o clero secular e o Santo Ofício também foi fundamental para o bom 

funcionamento da Inquisição no Brasil. Vigários gerais, visitadores episcopais, juízes de 

casamento e os próprios bispos, mesmo sem possuir oficialmente o título de comissário, 

colaboravam com o Santo Ofício transmitindo denúncias surgidas durante as visitações e 

processos iniciados dentro dos tribunais eclesiásticos, além de efetuarem inquirições a pedido 

dos Inquisidores. Participavam ainda ativamente da distribuição e das leituras dos editais da 

fé, nos quais eram descritos os crimes pertencentes à esfera inquisitorial e se conclamavam as 

pessoas para realizarem as denúncias, sob a pena de excomunhão.  Em Portugal, a ligação 

entre essas duas instituições também se apresentava na nomeação de bispos de antigos 

inquisidores ou de deputados do Santo Ofício.
30

   

Com o tempo, o Tribunal do Santo Ofício buscou criar uma rede sólida e altamente 

hierarquizada formada por um corpo de funcionários de sua confiança. Eles que perscrutavam 
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a consciência dos fiéis, vigiavam-nos de perto, combatiam as dissidências e representavam o 

temido Tribunal, ainda que a sua real atuação no aparelho repressivo inquisitorial possa ser 

questionada.
31

 Compunham a hierarquia de agentes inquisitoriais em Minas Gerais: os 

Comissários, Notários, Qualificadores e Familiares. 

A partir do momento em que a Inquisição mudou de estratégia e passou a se apoiar 

cada vez mais no trabalho dos agentes, a montagem da máquina inquisitorial no Brasil se 

estruturou e o número de habilitações atingiu o seu ápice ao longo do século XVIII. Esse 

crescimento refletiu uma tendência geral do império, para todos os cargos: um período de 

expansão dos quadros inquisitoriais entre 1671-1720, seguido de uma explosão na concessão 

de patentes entre os anos de 1721 e 1770, que precedeu um quinquênio de decadência no 

número de oficiais, de 1771 a 1820.
 32

 

   

 

1.2.1- O desejo de servir ao Santo Ofício: o processo de habilitação, os requisitos, as 

funções institucionais dos cargos e os privilégios 

  

 O corpo burocrático de oficiais inquisitoriais era formado por uma estrutura altamente 

hierarquizada. Uma primeira divisão que se apresentava neste quadro, era entre os agentes que 

possuíam ordens sacras e os leigos. Em todo o Império, aqueles que deveriam 

obrigatoriamente fazer parte do clero eram: os Inquisidores, Deputados, Qualificadores, 

Comissários e Notários. E eram leigos o Promotor, o Procurador das Partes, Meirinho, 

Alcaide, Porteiros, Solicitadores e Familiares
33

.  

 A posse de ordens sacras, para alguns cargos, era apenas uma das exigências. O 

Regimento de 1613 define outros pré-requisitos necessários para a ocupação dos cargos do 

Santo Ofício: 

 

E cada um dos ditos oficiais para poder servir ao seu oficio, terá Provisão, em 

forma do Inquisidor Geral, e guardará Regimento que lhe for ordenado, como 

em seus títulos dirá - tirando-se a cada um deles bastante informação de sua 

genealogia de modo que não conste que não tem raça de mouro, judeu, nem 

gente novamente convertida na Fé – e assim de sua vida e costumes – e a mesma 

informação se tomará das mulheres dos ditos oficiais – o que se fá no estilo do 

Santo Ofício com grande rigor e resguardo, e pelos mesmos Inquisidores, sendo 
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na cidade onde residem e por autos e testemunhas por escrito. 
34

 

 

 

 A pureza de sangue era um requisito primordial,ou seja, a candidato não poderia ter 

ascendência moura, judaica ou infiel. Além disso, com a colonização e a formação de uma 

sociedade composta por um grande número de mulatos e mamelucos, as exigências foram 

aumentadas e o Santo Ofício proibiu também o ingresso dos mestiços aos seus quadros.
35

 Por 

isso, investigava-se a pureza de sangue do candidato, um processo no qual eram feitas longas 

averiguações genealógicas com o propósito de atestar que o indivíduo era um cristão-velho. 

Esse processo era custoso e chegava a durar mais de uma década. Os responsáveis por tais 

averiguações eram os Deputados do Conselho Geral, de modo que era inadmissível pertencer, 

a essa rede de oficiais, pessoas suspeitas de sangue “infecto” por qualquer via que fosse.
36

 

 De acordo com Fernanda Olival, foi ainda no século XVI que o requisito de pureza de 

sangue ter-se-ia espalhado por diversas instituições: irmandades, benefícios eclesiásticos e 

cabidos, entre outros. No caso da Inquisição, é suposto que tenha sido introduzido por volta 

de 1570, quando foi dado o Regimento ao Conselho Geral. Foi também nessa época que a 

rede de comissários e familiares começou a ser formada em Portugal. Portanto, mesmo no 

Santo Ofício os estatutos de pureza de sangue teriam sido introduzidos tardiamente, de modo 

formal.
37 

 Segundo Olival, considerando que, ao menos até a primeira metade do século XVIII, a 

Inquisição era uma instituição vocacionada para a perseguição dos cristãos-novos, era 

inadmissível que os seus quadros fossem ocupados por aqueles considerados de sangue 

infecto. No entanto, a autora ressalta que o rigor da Inquisição era reforçado, sobretudo, pela 

própria sociedade, que, em uma atitude defensiva, receava por essa instituição, conhecida por 

criar provas inequívocas de cristã-novice e de outras desonras.  

 Segundo José Veiga Torres, a partir do último quartel do século XVII, os quadros 

burocráticos da Inquisição passaram a crescer mais em função da promoção social 

proporcionada pela posse de uma habilitação do que pela atividade repressiva. Isso foi 

comprovado por meio de uma comparação entre o número de sentenciados e o número de 

familiares habilitados, entre 1570 e 1821. O primeiro marco se refere à data das primeiras 
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habilitações encontradas e o último, ao ano de extinção da Inquisição. Verificou-se, então, um 

“movimento global simétrico, mas de sentido invertido”.
38

 

 

Quadro 1 - Sentenciados e Familiares do Santo Ofício (1580-1820) 

 

Fonte: TORRES, José Veiga. Da repressão religiosa para a promoção social: a Inquisição como instância 

legitimadora da promoção social da burguesia mercantil. Revista Crítica de Ciência Sociais, p.105-135, 

out.1994. 

 

 

 Torres verificou, também, que a expansão do número de habilitações dos demais 

agentes, especialmente daqueles que tinham a função de realizar inquirições locais das 

“genealogias” e da “qualidade” do sangue dos candidatos, seguiu o mesmo processo que o 

verificado com as familiaturas. Averiguou-se que os Comissários e os Notários, mais 

envolvidos com os processos de habilitação, foram cada vez mais sendo recrutados para 

aquelas localidades onde eram necessários para as verificações linhagísticas de postulantes 

aos cargos inquisitoriais e, ainda, para aquelas onde havia maior dinamismo mercantil. Desse 

modo, o prestígio da Carta de Familiar também fez crescer o prestígio do cargo de 

Comissário, visto que tal agente tinha o poder de bloquear um processo de habilitação e 

deixar o candidato infamado publicamente. O cargo de Comissário tornou-se, inclusive, 

objeto de disputas eclesiásticas e criou conflitos entre famílias poderosas. 

 De acordo com Torres, embora a promoção social fosse ambicionada por todos os 

setores da sociedade, houve uma forte tendência de concentração nos setores sociais da 

“burguesia mercantil”. Isso porque a Carta de Familiar acabou por se transformar em um 

instrumento de legitimação e consagração de uma posição socioeconômica relevante que o 

agente havia conquistado. Dessa forma, o Santo Ofício teria alargado o seu espaço social de 

atuação na medida em que “A Inquisição impôs-se [...], pela eficácia na investigação 
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 TORRES, José Veiga. Op. Cit., 1994, p.129. 

Anos Sentenciados Familiares

1580-1620 5432 702

1621-1670 11174 2285

1671-1720 4888 5488

1721-1770 3895 8680

1771-1820 _ 2746

S/d _ 156

Total 25389 20057
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discriminatória das 'linhagens', no centro do poder de distribuição do 'capital simbólico', que 

legitimava a promoção social”.
39 

 A burocracia inquisitorial teria, então, se especializado nas 

investigações linhagísticas, que deveriam averiguar a limpeza de sangue dos candidatos, ao 

mesmo tempo em que atingia o objetivo de diferenciação e exclusão social daqueles de 

sangue impuro.   

 No que se refere às estruturas nobiliárquicas do Antigo Regime, Torres ressalta que a 

nobilitação, ou seja, a legitimação e o reconhecimento público da dignidade e da distinção que 

era obtido por meio do acesso aos hábitos das Ordens Militares, raramente estava à disposição 

de mercadores, exceto quando havia uma intervenção real direta ou uma razão forte de 

Estado. Entretanto, o cargo de Familiar do Santo Ofício, desde o princípio, estava disponível 

àqueles que provinham de uma origem “mecânica” embora devessem ser economicamente 

abastados. E, devido aos privilégios que o cargo conferia ao agente e ao prestígio social da 

própria instituição inquisitorial, a Carta de Familiar acabou por se tornar uma espécie de Carta 

de Nobilitação, pois dava ao seu portador um estatuto de nobreza, que ele poderia não possuir 

por origem ou profissão.
40

 

 A distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos perdurou formalmente até o ano 

1773, quando em 25 de maio, foi promulgada uma carta de lei que colocou fim a essa divisão 

social. Em 15 de dezembro, a carta de lei foi complementada por uma carta régia que abolia a 

infâmia dos réus condenados pela Inquisição. Desse modo, tanto os réus condenados pelo 

Santo Ofício quanto os cristãos-novos tornaram-se aptos a receber ofícios e dignidades da 

Coroa.
41

 Desse modo, as reformas pombalinas, que buscaram extinguir qualquer obstáculo à 

promoção para honras e cargos com base na discriminação oficial de cristãos velhos e cristãos 

novos, retiraram do Santo Oficio o seu espaço privilegiado de intervenção social.
42

  

 Além de ostentar uma prova pública de limpeza de sangue, ser um agente inquisitorial 

conferia muitos outros privilégios ao habilitado: era um símbolo de poder, honra, conduta e 

um mecanismo de ascensão social. Na sociedade escravista colonial, as habilitações tornaram-

se alvo de cobiça da população branca. Entre os civis, a grande corrida foi pelas familiaturas, 

e entre os membros clero, pelos cargos de Comissário. As vantagens que uma insígnia do 

Santo Ofício proporcionava eram de grande importância para o crescimento da rede de 

agentes inquisitoriais. 

                                                 
39

 Ibidem, p.114. 
40

 Ibidem, p. 119-120 
41

 MARCOCCI; PAIVA, 2013, p. 352-353. 
42

 TORRES, 1994, p. 128-129. 



25 

 Os privilégios do cargo de agente do Santo Ofício datam do século XVI, no ano de 

1562, quando D. Sebastião dispensou os familiares de pagarem 

 

fintas, talhas, pedidos, empréstimos, nem em outros lugares encargos, que pelos 

Conselhos ou lugares onde forem lançados por qualquer modo, e maneira que sejam, 

nem sejam constrangidos a que vão com presos, nem com dinheiro, nem sejam 

tutores, nem curadores de pessoa alguma, salvo se as tutorias forem lidimas; nem 

haja ofícios do Conselho contra as vontades, nem lhes tome de aposentadoria suas 

casas de morada, adegas, nem cavalheriças, nem quaisquer outras casas em que eles 

pousarem, posto que suas não sejam, antes lhas dêem, e façam dar de aluguel por 

seu dinheiro, se as eles não tiverem e houverem mister; nem lhes tomem pão, vinho, 

roupa, palha, cevada, lenha, galinha, ovos, bestas de cela, nem albarda, salvo se 

trouxerem as ditas bestas ao ganho; porque em tal caso não serão escusos; nem 

assim mesmo lhe tomem coisa alguma do seu contra  sua vontade. Outrossim me 

apraz que não sejam constrangidos, nem obrigados a irem servir por mar, nem por 

terra a nenhuma parte […].
43

 

 

 

 Também, foi-lhes permitido o porte de armas defensivas e ofensivas, como espadas, 

punhais ou adagas. E os privilégios se estendiam às mulheres e aos filhos dos oficiais, que 

poderiam “trazer em seus vestidos aquela seda, que por bem de minhas Ordenações podem 

trazer as pessoas que têm cavalos” 
44

, o que demonstra claramente a distinção social da qual 

usufruíam.  

 D. Henrique, em 1580, concedeu aos agentes o direito de lidarem com uma justiça 

especial, na qual os juízes seriam os próprios Inquisidores. Eram exceção os crimes de lesa-

majestade, de desobediência às ordens dos monarcas, de violação da correspondência real, do 

nefando contra natura, de motins e revoltas, de roubos, de arrombamentos de casas, igrejas e 

mosteiros e de incêndios dolosos.
45

 

 Para os agentes que possuíam ordens sacras, os Notários e os Comissários, o cargo 

também era um meio de ascender na própria hierarquia clerical. Por isso, em instituições 

como o cabido, onde era comum a divisão em facções, a obtenção de uma habilitação, poderia 

significar até uma ameaça aos demais. Estas divisões normalmente ocorriam por duas razões: 

pela lealdade ou não ao bispo, e entre os reinóis e os naturais da Colônia.
46

  

 Os privilégios dos cargos do Santo Ofício explicam, em parte, os diversos processos 

envolvendo aqueles que fingiam ser agentes inquisitoriais, tanto na Colônia como no Império. 

E, após aproximadamente um século de funcionamento, a Inquisição estabeleceu punições 
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para esse delito, no Regimento de 1640. Instituiu-se que 

 

tão ousadas que fingidamente se façam ministros e oficiais do Santo Ofício […] 

serão condenados a que vão ao Auto da Fé, a ouvir a sua sentença e não farão 

abjuração; salvo se do crime resultar também culpa contra a Fé; e sendo pessoa vil, 

terá penas de açoites e degredo, as quais poderão moderar, conforme a qualidade dos 

réus e circunstâncias que diminuírem a culpa; e se forem pessoas de qualidade, terão 

degredo e as mais penas arbitrárias, que parecer aos Inquisidores; e uns e outros 

restituirão por partes tudo o que tiverem levado.
47

  

 

 

 Fernanda Olival estudou os 11 casos encontrados de falsos comissários envolvendo 

todo o Império no período compreendido entre 1601 e 1773. A autora demonstrou que, para 

os eclesiásticos, o principal motivo de tal crime era a busca por honra e poder, enquanto, para 

os leigos, a principal motivação era a obtenção de dinheiro e outros recursos materiais. Olival 

constatou que era mais comum a incidência de falsos familiares do que daqueles que fingiam 

ser comissários, o que foi confirmado por Aldair Rodrigues, para Minas Gerais. O autor 

demonstra que os falsos agentes utilizavam-se das patentes para conseguir alguns privilégios, 

como usufruir da autoridade inquisitorial. Outra autora que também estudou a ocorrência de 

tais delitos foi Daniela Calainho, que fez um estudo de caso de um falso padre e falso familiar 

chamado Januário de São Pedro. Ela chama atenção para o medo e o respeito que o Santo 

Ofício despertava no cotidiano social da Colônia.
48

  

 Já os requisitos morais exigidos para conquistar a patente eram diversos: todos os 

oficiais deveriam possuir fidedignidade, bondade e principalmente virtude. Estas exigências 

eram um reflexo de uma sociedade de aparências, que tinha necessidade de ostentação, o que 

era necessário para garantir a legitimidade da posição de poder que os oficiais ocupavam
49

.  

 Outro requisito essencial para a candidatura ao quadro de agentes era o letramento, 

que variava em grau de exigência de acordo com a própria hierarquia da estrutura 

inquisitorial. Para os cargos mais altos, devido a própria natureza do seu trabalho, era 

fundamental ter formação universitária. O mesmo não era exigido dos Familiares, para os 
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quais bastava apenas ter um domínio da escrita e da leitura. 
50

  

 Para habilitar-se no Santo Ofício, o candidato deveria enviar ao Conselho Geral, órgão 

máximo da Inquisição, um tipo de requerimento contendo os seus dados pessoais e as 

justificativas para a postulação. Em seguida, iniciavam-se as averiguações para verificar se o 

habilitando possuía culpas nos Tribunais distritais de Lisboa, Coimbra e Évora. A partir de 

1720, o Santo Ofício passou a averiguar também as informações dos pais, avós e esposas e a 

exigir as certidões de batismo de todos.
51

 O próximo passo era a realização da devassa da 

ascendência do candidato, feita pelos comissários nas localidades correspondentes. Nessa 

fase, eram inquiridas várias testemunhas, que deveriam ser “cristãs-velhas, legais, fidedignas, 

antigas e de boa conduta”. 
52

  

 Depois que o agente tinha a habilitação aprovada, deveria fazer o juramento de 

fidelidade aos cargos inquisitoriais. O juramento significava ao mesmo tempo a submissão ao 

Catolicismo, a lealdade ao Rei e a devoção Pátria. Jurar sob os Evangelhos fazia com que 

esses homens se prendessem por toda uma vida à Inquisição, num tempo em que a 

honorabilidade era por si só, objeto de preocupação obsessiva. E aliada a religião, ela 

construía elos praticamente indestrutíveis, pelos quais se podia matar ou morrer. Além de 

prometer fidelidade, os membros da Inquisição juravam guardar segredo de tudo o que 

pertencesse à ordem Santo Ofício. O segredo era um elemento de solidariedade que deu 

consistência ao distinto grupo de oficiais, de modo que era dever de todos cuidar de suas 

funções de forma reservada e cuidadosa. Isto sem criar problemas com ninguém, 

especialmente com aqueles que precisavam ser reconquistados à Fé.
53

 

 Os Familiares eram os agentes leigos do Santo Ofício, e “asseguravam a 

coparticipação do laicato na disciplina da vida religiosa”.
54

 Os requisitos para ocupar o posto 

de Familiar, estavam relacionados ao caráter, ascendência, cultura e às posses. O agente 

deveria possuir determinado rendimento que o propiciasse viver abastadamente. A Inquisição 

era bastante rigorosa na admissão de novos membros e, por vezes, os processos de habilitação 

duravam anos e eram custeados pelos próprios candidatos. 

 Os Familiares tinham a função de auxiliar nas atividades da Inquisição, atuando 

especialmente nos sequestros de bens, notificações, prisões e condução de réus. Não 

abandonavam suas ocupações, mas deveriam permanecer prontos para ajudar os inquisidores 
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ou os comissários, quando necessário.
55

 

 Ao contrário dos Familiares, que eram funcionários civis do Santo Ofício, os Notários 

deveriam obrigatoriamente possuir ordens sacras. Além disso, era exigido que tivessem boa 

consciência, bons costumes, soubessem escrever bem e, principalmente, tinham que ser 

cristãos velhos. Ao longo de todo o período em que a Inquisição exerceu seu poder, ocuparam 

este cargo diversas pessoas ligadas à família real. Suas virtudes morais eram essenciais, pois 

eles tinham conhecimento da vida privada do Santo Ofício. Portanto, o segredo e a fidelidade 

eram valores muito considerados.
56

  

 Em relação às suas funções, os Regimentos especificam apenas as atividades que eles 

deveriam desempenhar nas sedes dos tribunais. Estes agentes eram responsáveis por passar 

certidões, comissões, róis e termos diversos. Sua remuneração era de um vintém para cada 

selo que colocassem nos papéis do Tribunal. E, para o que escrevessem nos processos, visto 

que deveriam relatar integralmente as perguntas feitas pelos inquisidores e as respostas dos 

réus durante as audiências, receberiam uma quantia determinada pelo promotor.
57

  

 Com a responsabilidade de desenvolver boa parte das atividades inquisitoriais na 

Colônia, a rede de comissários começou a ser criada a partir da década de 1580.
58

 Eram os 

representantes de maior autoridade da Inquisição nas áreas mais distantes do Império, a quem 

os outros oficiais deveriam se dirigir. Na hierarquia institucional, ocupavam uma posição 

muito importante, pois estavam subordinados diretamente aos Inquisidores de Lisboa. Para 

ocupar este cargo, eles deveriam ser eclesiásticos, de preferência letrados, não ter nenhum 

ascendente condenado pela Inquisição, ter bons costumes e, principalmente, ser cristãos-

velhos.
59

 

 O regimento de 1613 fazia referência aos comissários, apontando os locais onde eles 

deveriam se fazer presentes: 

 

Haverá mais em cada um dos lugares principais de cada distrito da Inquisição, 

mormente nos portos de mar e assim nos lugares de África e nas ilhas da 

Madeira, Terceira e São Miguel, Cabo Verde e São Tomé a capitanias do Brasil, 

um comissário e um escrivão de seu cargo
60

.  
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 Entretanto, até então, não estavam definidas quais seriam as funções desses agentes, o 

que veio a ser explicitado somente no Regimento de 1640, que caracterizava principalmente o 

modo como as suas tarefas deveriam ser desempenhadas e não exatamente todas as funções 

das quais eles seriam encarregados. 

 O chamado Regimento dos commissarios do S. Officio, impresso em formato de 

folheto, foi o mais antigo que se identificou. Eram textos destinados à distribuição para 

aqueles comissários que vinham fazer o juramento ao seu cargo nos tribunais. Há uma 

imprecisão em relação à datação desses impressos, pois nenhum apresenta data, local ou 

outros vestígios tipográficos no que diz respeito aos locais por onde teriam passado.
61

 

 Os Comissários juravam obediência ao Regimento, que apresentava cuidadosamente 

as principais recomendações para as suas ações. A guarda do segredo era de extrema 

importância e, quando os Inquisidores escrevessem a eles reservadamente, a resposta deveria 

vir escrita de próprio punho, na margem da carta. Também tinham a obrigação de acrescentar 

seu parecer após ouvir as testemunhas, tanto sobre a qualidade das pessoas que foram 

interrogadas, como sobre o crédito que poderia ser-lhes dado. 

 As principais tarefas que os Comissários deveriam desempenhar eram: coletar os 

depoimentos nos processos de habilitação de agentes inquisitoriais, ouvir as testemunhas nos 

processos de réus, efetuar as prisões, organizar a condução dos prisioneiros, realizar 

contraditas e vigiar os degredados nas suas áreas de atuação. Sua remuneração era de seis 

tostões por dia de trabalho, visto que eles não tinham um rendimento fixo, e as suas funções 

de agentes eram normalmente acumuladas com as funções eclesiásticas.
62

 

 Estes agentes comunicavam-se frequentemente com os Inquisidores, transmitindo-lhes 

todas as informações que pertencessem à alçada inquisitorial. No caso daqueles que atuavam 

a longas distâncias das sedes dos Tribunais, suas opiniões pessoais se tornavam fundamentais 

para a configuração das heresias, assim como o seu parecer poderia ser determinante nos 

processos de habilitação. 

 

 

1.3 – Perfil social dos agentes do Santo Ofício de São João del-Rei 
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 A distribuição espacial e número de habilitações no território do Império português 

nos permite uma melhor visualização da inserção do Santo Ofício nas mais diferentes regiões. 

José Veiga Torres consultou aproximadamente 20 mil habilitações e verificou que, no período 

entre 1580 e 1820, 19.901 familiaturas foram expedidas. De 1580 a 1670, foram expedidas 

2.987 familiaturas. Posteriormente, entre 1670 e 1770, 14.168 Familiares foram habilitados, 

sendo este o período em que ocorreram o maior número de habilitações. No período de 1770 a 

1820, época que sofreu o impacto das Reformas Pombalinas, o número de habilitações caiu 

para 2.746.
63

 

 Para o Brasil, Torres localizou 3.114 familiaturas contra 5.711 em Lisboa. Ao analisar 

as familiaturas ao longo do tempo, percebe-se que Lisboa teve mais habilitações até 1770, 

porém, no período que vai de 1771 até a extinção do Tribunal em 1820, foram expedidas mais 

familiaturas para o Brasil, que contou com 872 Familiares, contra 363 em Lisboa.
64

 

 O levantamento mais recente da rede de Familiares no Brasil é de Aldair Rodrigues, 

que encontrou 1907 habilitações entre 1713 e 1785. Os dados levantados pelo autor mostram 

que a capitania de Minas Gerais foi a segunda região com maior índice de habilitações, 

ficando atrás somente da capitania do Rio de Janeiro.
65

 

 Quanto à rede de Comissários, o período que contou com um maior número de 

habilitações correspondeu ao período com maior número de familiaturas expedidas: entre os 

anos de 1670 e 1770, quando foram habilitados 1011 Comissários.
66

 Para o Brasil, Aldair 

Rodrigues encontrou 198 Comissários residentes na região quando receberam a sua provisão 

do Santo Ofício.
67

 

 

Quadro 2- Expansão dos quadros burocráticos inquisitoriais (1580-1820) 
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Fonte: TORRES, José Veiga. Da repressão religiosa para a promoção social: a Inquisição como instância 

legitimadora da promoção social da burguesia mercantil. Revista Crítica de Ciência Sociais, p.105-135, 

out.1994. pp.130, 135. 

 

 

 Em Minas Gerais, residiram ao todo 436 Familiares. A primeira comarca que mais 

abrigou Familiares foi a de Vila Rica, com 259 habilitados. Em seguida, aparece a comarca do 

Rio das Mortes, com 81; depois, Rio das Velhas, com 64 e, por fim, a comarca do Serro, com 

30 habilitações.
 
Quanto aos Notários, três residiram na comarcas de Vila Rica e três na 

comarca do Rio das Mortes e nas comarcas do Rio das Velhas e do Serro Frio houve apenas 

um Notário em cada. A sede do Bispado, em Mariana, local onde estava a elite episcopal da 

capitania, abrigou 13 Comissários. Já a comarca do Rio das Velhas contou com cinco agentes, 

enquanto a do Rio das Mortes, três, e a de Serro Frio, um.
 68

 

 De acordo com Aldair Rodrigues, a região de Vila Rica teria concentrado um maior 

índice de habilitações devido à formação dos núcleos urbanos nesta região, em decorrência da 

mineração. Nessa comarca, por ser a sede do governo da capitania mineira e reunir um maior 

número de autoridades e instituições metropolitanas, haveria também uma maior valorização 

dos símbolos de status e distinção social.
69

  

 No caso dos clérigos reinóis que vinham para a capitania mineradora, eles ficavam 

atraídos pelas igrejas rendosas e pelas vigarias coladas, assim como pelos benefícios do 

Cabido, pelos cargos da justiça eclesiástica e da administração da diocese. Dos Comissários 

de Minas Gerais, 16 habilitaram-se após a criação do Bispado de Mariana, que ocorreu entre 

1745 e 1748, onde reuniram-se clérigos bem formados com passagem pela faculdade de 

Cânones, na Universidade de Coimbra.
70

 

Em São João del-Rei, habilitaram-se no Santo Ofício 54 agentes: dois Comissários e 

dois Notários, que eram os oficiais que obrigatoriamente deveriam ter ordens sacras, e 50 

Familiares, estes membros civis da Inquisição. A rede de oficiais começou a ser formada no 

ano de 1723, com a habilitação de Francisco Lopes de Coimbra. Na década seguinte, tiveram 
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Período Comissários Notários Qualificadores Familiares

1580-1620 132 0 38 47 684 0

1621-1670 297 0 117 110 2285 0

1671-1720 637 142 94 287 5488 33

1721-1770 1011 404 119 419 8680 20

1771-1820 484 189 62 62 2746 1

Deputados e 
Inquisidores

Não 
especificado
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mais duas familiaturas e, no decênio de 1741 a 1750, seis habilitações. No entanto, é a partir 

de 1750 que a rede de oficiais de São João del-Rei se expande, com 19 habilitações nessa 

década e 18, na década seguinte. A partir de 1771, o número de habilitações diminui para 

cinco familiaturas, entre 1771 e 1780, e três, entre 1781 a 1790.
71

 

 

Fonte: ANTT. IL. Provisões de nomeação e termos de juramento. Livros 110-123.
72

 

 

 

A formação da rede de agentes inquisitoriais em São João del-Rei acompanhou o 

crescimento econômico e populacional da região até 1770. Posteriormente, houve um declínio 

considerável na curva de habilitações. Um dos fatores que muito provavelmente contribuiu 

para essa queda foi a exclusão da distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, resultado 

das reformas levadas à cabo por Marquês de Pombal.  

 Para a maior parte dos agentes de São João del-Rei, os processos de habilitação 

duraram de três a quatro anos. Os processos de habilitação que tiveram um tempo menor de 

duração, de 1 a 2 anos, foram de agentes que já tinham parentes habilitados na Inquisição, 

pois a etapa de investigação da pureza de sangue do candidato era facilitada, bastando apenas 

comprovar o parentesco. Restavam, então, as diligências para averiguação da capacidade do 

candidato para ocupar o cargo, processo que normalmente transcorria mais rápido. Dos 54 

agentes inquisitoriais de São João del-Rei, 11 tinham irmãos que já serviam ao Tribunal, um 

                                                 
71

 ANTT. IL. Livros de Provisão e termos de juramento. Livros 110-123. 
72

 Agradeço a Aldair Carlos Rodrigues, por gentilmente ceder o levantamento dos Familiares da comarca 

do Rio das Mortes, por ele realizado nesta documentação. 



33 

candidato tinha um genro, outro candidato tinha um pai e, um outro, tinha um cunhado.  

 

 

1.3.1- Naturalidade 

 

 O dinamismo econômico atraiu um intenso fluxo populacional para a região de São 

João del-Rei. A esperança de enriquecimento por meio do ouro recém-descoberto atraiu um 

número tão grande de portugueses que a Coroa buscou restringir a saída de homens ativos 

com a imposição de um rígido regime de passaportes em 1720. Entretanto, foram muitos os 

que saíram sem autorização, chegando a cerca de 10.000 indivíduos por ano nos períodos de 

maior intensidade.
73

  

 Obviamente, a mineração não era o único atrativo, mas também o próprio cenário que 

foi gerado em torno desse contexto econômico. As possibilidades de trabalho em um local 

com tamanha concentração de pessoas eram muitas, especialmente a necessidade de 

abastecimento dos mineiros, das suas famílias e dos escravos, com vestuário, alimentos, 

ferramentas e utensílios domésticos, além, é claro, do comércio de escravos.
74

 

 Dentre as pessoas que vieram para o termo de São João del-Rei, encontram-se 49 

portugueses, de um total de 54 indivíduos, que vieram a se tornar agentes do Santo Ofício, 

representando aproximadamente 90,2% do total. Somente cinco agentes tinham naturalidade 

brasileira, nascidos na própria capitania mineradora: Salvador Correia de Toledo, da freguesia 

de Nossa Senhora da Piedade do Rio Grande; José Aires Gomes, da freguesia de Nossa 

Senhora da Assunção do Engenho do Mato; Garcia Rodrigues Paes Leme, de Minas do 

Pitangui; e, da Borda do Campo, Francisco de Faria Moreira e Antônio Garcia Fontoura.  

 

 

Quadro 3 - Naturalidade dos agentes inquisitoriais de São João del Rei (século XVIII) 
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Fonte: ANTT. IL. Livros de Provisões e Termos de Juramento, livros 110-123; Habilitações do Santo 

Ofício. 

  

 

 Dentre os que vinham de Portugal, a esmagadora maioria vinha da região norte, da 

província de Entre Douro e Minho (68,5%) e de Trás-os-Montes (12,9%), representando ao 

todo 81,4 % do total. Como já foi amplamente afirmado por autores que estudaram a 

composição da sociedade mineira no século XVIII, houve um intenso fluxo migratório de 

nortistas portugueses, sobretudo minhotos, para a capitania de Minas, processo que se iniciou 

ainda no século XVII.  

 Dentre os fatores que explicam tamanha mobilidade está o contexto sociodemográfico 

do norte português, que diferia bastante do restante do reino. Donald Ramos aponta para um 

padrão regional, composto por uma proporção maior de mulheres na população, taxas mais 

altas de celibato feminino, casamentos tardios, taxas altas de ilegitimidade e de abandono de 

crianças, maior proporção de famílias múltiplas e extensas, assim como uma proporção menor 

de famílias nucleares.
75

  

 Além disso, havia no norte de Portugal uma tendência à migração dos homens, o que, 
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Província Comarca Números absolutos Números relativos

Entre Douro e Minho

Guimarães 13 24

Porto 7 12,9

Braga 6 11,1

Viana 3 5,5

Valença 1 1,8

Barcelos 2 3,7

Subtotal 32 68,5

Trás-os-Montes

Vila Real 6 11,1

Moncorvo 1 1,8

Subtotal 7 12,9

Beira

Coimbra 3 5,5

Viseu 2 3,7

Aveiro 1 1,8

Subtotal 6 11,1

Estremadura

Lisboa 2 3,7

Santarém 1 1,8

Subtotal 3 5,5

Alentejo
Crato 1 1,8

Subtotal 1 1,8

Brasil
Rio das Mortes 5 9,2

Subtotal 5 9,2

Total 54 100
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por um lado, resultou em uma perda de homens em idade ativa, para os quais não havia 

espaço nas pequenas propriedades rurais insuficientes para alimentar as extensas famílias, e, 

por outro lado, gerou uma fonte de renda complementar que eram, em muitos casos, enviadas 

do Brasil para as suas terras natais. 

 Carla Almeida apresenta os dados de densidade populacional de José Vicente Serrão, a 

fim de demonstrar que era no norte de Portugal onde havia o maior número de pessoas 

dispostas a deixar suas terras de origem e embarcar para o Brasil, considerando que:  

 

Em 1760, enquanto no Alentejo cada quilômetro quadrado era repartido por um 

pouco mais de 2 e no Algarve por aproximadamente 5 pessoas, no Minho esta 

mesma área tinha que ser disputada por quase 23 indivíduos, tendência que 

permaneceria pouco alterada até pelo menos 1801.
76

 

 

 

 Desse modo, os homens em idade ativa acabavam por ser empurrados para a 

emigração, principalmente no caso das famílias extensas, nas quais havia uma divisão 

desigual das heranças. 

 De acordo com Jorge Pedreira, é possível encontrar no Minho uma estrutura 

econômica e social que estimulava permanentemente o abandono das terras de origem e, 

consequentemente, da exploração agrícola familiar, e a busca por novos meios de 

subsistência: tratava-se dos regimes sucessórios não- igualitários, que privavam a maioria dos 

herdeiros da posse de terras. Assim, aqueles que buscavam por uma melhor colocação social, 

viam uma oportunidade nas redes de apoio, formadas por familiares e conhecidos, que já 

tinham passado por essa experiência na geração anterior.
77

 

 Havia, também, uma configuração social que possibilitava a integração dos recém-

chegados. A maior parte dos indivíduos investigados nesse trabalho abandonaram as suas 

terras de origem e foram acolhidos por um parente ou mesmo por um amigo da família. 

Muitos tiveram uma trajetória semelhante à do Familiar Antônio José do Vale Guimarães, que 

“se ausentou sendo de idade de 15 para 18 anos, por um mandado de um seu parente para 

Lisboa e, de lá, se embarcou para o Brasil onde se diz está bem arrumado e abastado de 

bens”.
78

  

 A partir da leitura dos testemunhos de pessoas que conheceram os candidatos a 
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agentes inquisitoriais, tanto em Portugal como no Brasil, foi possível verificar que a maior 

parte deles veio para Minas ainda muito jovens e solteiros. Eram recorrentes expressões como 

“se ausentou para a América sendo rapaz”, “de menor idade” e “era moço”. No entanto, 

verificou-se que muitos indivíduos mantiveram os laços com Portugal. No processo de 

investigação linhagística do Familiar Manuel Antunes Nogueira, mais de uma testemunha 

declarou que, apesar de ter se mudado para Minas há mais de 20 anos, ele mandava “bastante 

dinheiro” para a família em Portugal, pois possuía muitos cabedais.
79

 Era comum, ainda, que 

eles enviassem constantemente cartas para os seus conterrâneos relatando a sua experiência na 

América. No processo de habilitação do Familiar Domingos João Serra, o Notário Manuel 

Francisco escreveu aos Inquisidores o seu parecer acerca do depoimento de testemunhas que 

conheciam o habilitando: 

 

Achei pelo que disseram as ditas testemunhas, que sabe muito bem ler e 

escrever, e a razão que tem de o saber é que por serem alguns seus 

correspondentes e receberem cartas suas nas frotas, como também o terem 

obrigações suas. Outros o verem escrever, assistindo nesta Corte e saberem que 

é homem de negócio que tem correspondência com muitos amigos e 

companheiros.
80

 

 

 

1.3.2- Ocupação 

 

 Considerando a classificação dada pelo Santo Ofício, após as investigações sobre a 

vida do postulante aos cargos inquisitoriais, acerca da sua ocupação, temos o seguinte perfil 

para São João del-Rei: 

 

Quadro 4- Ocupação dos Familiares do Santo Ofício de São João del Rei (século XVIII) 
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Fonte: ANTT. IL. Livros de Provisões e Termos de Juramento, livros 110-123. 

 

 

 Peticionaram uma familiatura no Santo Ofício dois mineradores, cinco oficiais 

militares, dois oficiais mecânicos, um bacharel em leis e 37 comerciantes. 

  O minerador Francisco Lopes de Coimbra foi o primeiro morador de São João del-Rei 

a habilitar-se no Santo Ofício. Filho do alfaiate Manuel Fernandes e de Benta Francisca, 

nasceu em 1668 na freguesia de São Facundo, Bispado de Coimbra. Veio para São João del-

Rei na primeira década do século XVIII e enriqueceu rapidamente explorando o ouro recém-

descoberto na região.
81

 

Em 1720, enviou um pedido para o Tribunal de Lisboa, solicitando uma provisão de 

Familiar. Nas primeiras investigações acerca da capacidade do habilitando para ocupar tal 

cargo, a testemunha Antônio Nogueira declarou que Francisco Lopes de Coimbra “[...] vive 

de lavrar ouro, nas Minas do Rio das Mortes, limpa e abastadamente. Não sabe estimar ou 

avaliar o cabedal que terá [...], mas sabe que possui bastantes escravos, casas de sobrado na 

vila, e sempre viveu empenhado tirando ouro das suas lavras”.
82

 Francisco Lopes de Coimbra 

teve um cabedal avaliado em 30 mil cruzados e recebeu a carta de Familiar em 01 de outubro 

de 1723. 

Nesse período, a mineração tinha muita importância em São João del-Rei. No entanto, 

foram os negociantes que buscaram massivamente a entrada para as redes inquisitoriais, 

representando ¾ do grupo de Familiares habilitados. Esse dado reflete uma tendência já 

apontada por Aldair Carlos Rodrigues para toda a capitânia mineradora, na qual 76,86% dos 
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Ocupação Números absolutos Números relativos

COMÉRCIO

Homem de negócio 30 60

Mercador 6 12

Vive de seu negócio 1 2

MINEIRAÇÃO Minerador 2 4

FORÇAS MILITARES

Capitão-mor 2 4

1 2

Coronel do Regimento auxiliar 1 2

Cabo da esquadra de cavalaria 1 2

OFÍCIOS MECÂNICOS
Mestre sapateiro 1 2

Mestre carpinteiro 1 2

PROFISSÃO LIBERAL Bacharel em leis 1 2

OUTROS Vive de sua fazenda 1 2

SEM IDENTIFICAÇÃO 1 2

TOTAL 50 100

Capitão e Cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo
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Familiares estavam ligados ao setor mercantil.
83

 Daniela Calainho, para uma amostragem de 

29 Familiares do Rio de Janeiro, encontrou 23 atuando no ramo comercial.
84

  

 A busca massiva de familiaturas por parte dos comerciantes foi apontada por Veiga 

Torres como uma tendência geral para o Império. Foram eles os que mais pressionaram a 

Inquisição para a obtenção de habilitações, em busca de promoção social. Desse modo, a 

Inquisição teria alargado o seu espaço de intervenção social. De acordo com o autor,  

 

[…] a Inquisição perspectivada como agente de promoção social, com particular 

incidência nos setores sociais da “burguesia mercantil”, obrigam-nos a conceder 

à Inquisição mais alargadas fronteiras ao espaço que pretenderíamos desenhar-

lhe, como espaço social do seu exercício de poder, não só do poder que 

juridicamente lhe havia sido atribuído, mas também do que logrou conquistar, 

quer pela ambiguidade social objetiva, que a formalidade do domínio jurídico 

não manifestava, quer pela força da autonomia, que lhe advinha da 

“sacralidade”, sem mediação, recebida da soberana e absoluta “sacralidade” 

papal. Portanto, um poder soberanamente incontestável na sociedade 

portuguesa.
85 

 

 

 A atividade comercial tão difundida nas Minas foi fruto do aparecimento de uma 

sociedade urbana, em torno dos núcleos de mineração, o que permitiu o crescimento dos 

setores médios. O grande fluxo populacional para região converteu-se em mercado 

consumidor de gêneros de primeira necessidade, e também de artigos de luxo. Em 1717, a 

Câmara da Vila de São João del-Rei registrou a existência de 44 lojas e vendas, enquanto a 

população local contava com 96 proprietários de escravos e um plantel de 673 escravos.
86

 

 Segundo Júnia Furtado, era comum que os comerciantes brancos e portugueses, após o 

enriquecimento com o comércio, buscasse por insígnias de dignificação e reconhecimento 

social em uma sociedade escravista, na qual o trabalho era desvalorizado. No entanto, a autora 

ressalta que o mais comum era que esses comerciantes sofressem com a estigmatização, pela 

população e pelas autoridades, identificando-os com os cristãos-novos e com os oficiais 

mecânicos.
87

 É nessa parcela da sociedade que se situam os negociantes são-joanenses que 

entraram para os quadros inquisitoriais. 

 No processo de habilitação para o cargo de Familiar de Lourenço Antunes Nogueira, 

uma das testemunhas consultadas nas diligências extrajudiciais de capacidade em São João 
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del-Rei declarou que, “para negócios de segredo, achava ainda muito moço, [...] que há 

poucos anos vivia de sua venda e agora de ir buscar cargas ao Rio de Janeiro e vendê-las 

andando coberto com seu capote, suposto tem seu vestido limpo para uma ocasião [...]”. 

Naquela época, Nogueira estava com pouco mais de 40 anos, idade da maior parte dos agentes 

inquisitoriais de São João del-Rei quando se habilitaram. A referência ao “capote” indicava a 

possibilidade de que a forma como o candidato estava se portando socialmente estivesse 

influenciando o depoimento da testemunha acerca da capacidade de Nogueira para ocupar o 

referido cargo. No entanto, em resposta os Inquisidores declararam que “o dito habilitando 

anda nas Minas com capote, porquanto este é um meio de melhorar de fortuna para aqueles 

que lá a vão procurar, e não é defeito que lhe sirva de impedimento tendo já dois mil cruzados 

de seu”. Lourenço Antunes Nogueira teve a sua habilitação em 12 de junho de 1753.
88

  

 De fato, o comércio apresentava-se como uma fonte muito rentável em Minas, como 

os Inquisidores deixam entrever no seu parecer, principalmente para aqueles que vinham de 

Portugal e não possuíam suas próprias terras na região. Às vezes, aprendia-se um ofício, 

geralmente mecânico, antes de embarcar para a América, como o Familiar Bento Faria Leite 

que, “sendo rapaz, ao depois de aprender por algum tempo ao ofício de sapateiro, se ausentara 

para as partes do Brasil”.
89

 Porém, em Minas, tão logo chegavam, ou abandonavam a 

ocupação anterior ou exerciam-na concomitantemente ao comércio. O Familiar Antônio 

Gonçalves Peixoto, “veio de novato […] para a companhia de seu parente Antônio Gonçalves 

Ribeiro de donde logo entrou a tratar do seu negócio”.
90

  

 Segundo Jorge Pedreira, mesmo aqueles que não contavam com a proteção de algum 

parente ou amigo ao imigrar, conseguiam enriquecer. O autor traça uma evolução para os 

recém-chegados: inicialmente, começavam como mercadores ambulantes ou caixeiros e, 

exploravam as oportunidades oferecidas pelo abastecimento, conduzindo mercadorias entre os 

portos e o interior. Com o que lucravam, conseguiam se estabelecer como mercadores de 

sobrado e consolidar a sua posição econômica.
91

 

 É importante considerar que a classificação dada pelo Santo Ofício para a ocupação à 

qual se dedicava o candidato, em vários casos, diferia daquela que o postulante declarou na 

sua petição. O discurso peticionário, ou melhor, o modo como o indivíduo se identificava, 

parece indicar quais as atividades mais lucrativas e prestigiadas em São João del-Rei. Para se 
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referir à atividade comercial, os postulantes utilizaram categorias distintas, como “homem de 

negócio”, “mercador”, ou mesmo “vive de se negócio”.  

 A distinção entre os homens de negócio e os demais mercadores tornou-se um 

elemento importante na estratégia de enobrecimento dos primeiros. Ao longo do século 

XVIII, o termo “homem de negócio” foi, paulatinamente, sendo dissociado do exercício 

mecânico e vil do comércio diário. Nesse contexto, uma origem mecânica, já distante no 

tempo, poderia ser perdoada àqueles que viviam à lei da nobreza.
92

  

 Segundo Antônio Carlos Jucá Sampaio: 

 

No Seiscentos o termo “mercador” era utilizado, de forma genérica, para 

designar todos os comerciantes de porte mais ou menos considerável. No 

máximo, distinguia-se o comerciante de grande envergadura como “grosso 

mercador”. No entanto, na última década do século, o termo “homem de 

negócio” passa a ser utilizado de forma sistemática para designar a elite 

mercantil, aqueles envolvidos com o trato atlântico. Enquanto isso, o sentido 

“mercador” desloca-se lentamente e passa a designar o comerciante médio, mais 

especializado que o homem de negócio (muitas vezes designado como 

“mercador de tabuado” ou “mercador de loja”, por exemplo) e, sobretudo, que 

atua numa escala bem inferior à deste.
93 

 

 

 No período do governo de Pombal, no reinado de Dom José, foi colocada em prática 

uma política de diferenciação do corpo mercantil, que separava os comerciantes de grosso 

trato, ligados ao setor atacadista, dos que se dedicavam ao comércio a retalho, do ramo 

varejista. Nesse contexto, a publicação da Carta de lei de 30 de agosto de 1770, veio a 

classificar a profissão de “homem de negócio”, como “proveitosa, necessária e nobre”, 

acentuou a separação entre nobres e mecânicos.
94

 

 Aldair Rodrigues identificou, entre os Familiares de Mariana ligados ao ramo 

mercantil, um uso muito fluído do termo “homem de negócio”, considerando que utilizavam 

esse termo nas suas petições, mas na prática dedicavam-se a outras atividades comerciais, 

como o tráfico interno de escravos e o comércio em lojas abertas. Essa identificação parecia 

situar os agentes em uma posição mais elevada dentro da hierarquia mercantil, quando o 
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mesmo peticionava uma provisão de Familiar junto ao Tribunal.
95

 

 A partir dos depoimentos das testemunhas nos processos de habilitação, conseguimos 

identificar os investimentos comerciais de 26 negociantes de um total de 37. A atividade a 

qual os Familiares de São João del-Rei mais se dedicavam era ao comércio de mercadorias 

secas em suas lojas, atividade comum aos brancos e portugueses ligados ao ramo mercantil. 

Quando buscavam por uma habilitação inquisitorial, esses negociantes preferiam se identificar 

como “homens de negócio” do que como “mercador”, categoria que apareceu em apenas dois 

casos. 

 No caso de Manuel da Silva Guimarães, que na petição declarou-se como homem de 

negócio, nas investigações, as testemunhas disseram que ele se dedicava à mineração e à 

agricultura. Ao longo do processo de habilitação, não foi possível identificá-lo exercendo 

alguma ocupação mercantil, de modo que, o uso desse termo parece ter sido escolhido como a 

melhor forma de se apresentar perante o Tribunal, não correspondendo às atividades exercidas 

por ele. 

 

Quadro 5- Investimentos dos Familiares do Santo Ofício de São João del-Rei ligados ao 

ramo mercantil 
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Fonte: ANTT. IL. HSO. 

 

 

 A diversidade na taxonomia, conforme identificou Rodrigues para a região de 

Mariana, também se apresenta nessa amostragem para São João del-Rei. Um comerciante de 

loja de fazendas secas denominava-se tanto como homem de negócio, mercador ou alguém 

que “vive de seu negócio”. Porém, essa última classificação esteve mais presente nos casos 

em que o Familiar dedicava-se ao comércio volante, como Antônio João Coelho, que 

comprava e vendia cachaça, Antônio Garcia Fontoura, que buscava cavalaria em São Paulo 

para vender na região de São João del-Rei, ou Antônio Manuel da Veiga Prada, que praticava 

o tráfico interno de escravos.   

 Entre os negociantes, predominaram aqueles que possuíam lojas de fazenda secas. 

Segundo Júnia Furtado, os comerciantes brancos e portugueses dedicavam-se, sobretudo, ao 

comércio atacadista e varejista e possuíam, geralmente, estabelecimentos fixos. Esse 

investimento os diferenciava daqueles que exerciam o comércio ambulante, os mascates e as 

Familiar Identificação Investimento

João Ferreira Branco Homem de negócio mercância de fazenda secas

Antônio Ascenço Homem de negócio

João Vieira da Rocha Homem de negócio loja de fazenda secas

Manuel Dias Pereira Homem de negócio negócio de fazenda secas

Lourenço Antunes Nogueira Homem de negócio

Bento Pinto de Magalhães Homem de negócio loja de fazenda secas

José Aires Gomes Homem de negócio

Manuel da Cunha Teixeira Sampaio Homem de negócio vive de emprestar dinheiro a juros

Custódio da Silva Guimarães Homem de negócio loja de fazenda secas

Antônio Fernandes da Costa Homem de negócio loja de fazenda secas

Manuel da Silva Guimarães Homem de negócio vive de suas roças e também de minerar

João Caetano de Abreu Homem de negócio loja de fazenda secas

João Gonçalves Liberal Homem de negócio loja de mercador

Tomás Ferreira Rodrigues Homem de negócio

João Gonçalves Gomes Homem de negócio loja de fazenda secas

Antônio Garcia Fontoura vive de seu negócio compra cavalaria em São Paulo

Manuel de Oliveira Monteiro vive de seu negócio loja de fazenda secas

Antônio Monteiro da Fonseca vive de seu negócio

Antônio Manuel da Veiga Prada vive de seu negócio busca negros no Rio de Janeiro

Manuel Lopes Guimarães vive de seu negócio loja de fazenda secas

Jerônimo Vieira de Abreu vive de seu negócio caixeiro

Antônio João Coelho vive de seu negócio compra e vende cachaça

Pedro Nunes dos Santos mercador loja de fazendas secas

Domingos João Serra mercador loja de fazenda secas

Bernardo Francisco de Miranda tem loja de fazendas loja de fazendas

Domingos Fernandes Gomes não declara mercador de fazenda secas

“vive de sua agência e da comissão do que 
lhe dão a vender”

“vivia de sua venda, e agora de ir buscar car-
gas no Rio de Janeiro”

busca cargas no Rio de Janeiro e vende na 
sua loja de fazenda em São João del-Rei

teve sua loja e no momento da habilitação era 
alfaiate

busca fazenda no Rio de Janeiro e leva para 
São João del-Rei
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negras de tabuleiro, e dos proprietários das vendas que ficavam nas proximidades dos morros 

minerais, que eram mal vistos pela Coroa como provocadores de desordens.
96

 

 É importante relativizar o alcance dos preconceitos existentes na classificação social 

dos negociantes, considerando as diferenças entre Portugal e Brasil. Visto que, embora todo 

esse território estivesse submetido à mesma ordenação jurídica, o modo como se dava a sua 

aplicação era muito diferente em ambas as regiões. Não era possível construir uma América 

portuguesa sem cristãos-novos, mamelucos, negros, mulatos e mercadores, de forma que 

havia por parte da Coroa o interesse de valorizar a atividade comercial, que buscava conter 

somente a proliferação do comércio ambulante e das vendas. 
97

  

 Por outro lado, esses preconceitos claramente manifestavam-se nos discursos 

peticionários, tendo em vista que, tratava-se de um documento burocrático a ser enviado para 

uma instituição metropolitana, que tinha o poder de reconhecer o lugar social do candidato. 

Candidato este que, em muitos casos, estava em processo de ascensão social, possuía uma 

origem mais modesta e tinha um passado ligado à mecânica, como se pode observar a partir 

da profissão dos pais dos agentes. Desse modo, era fundamental saber como se apresentar 

diante do Tribunal. 

 Seguindo uma tendência já observada em outros estudos sobre o tema
98

, a maior parte 

dos agentes inquisitoriais de São João del-Rei, eram filhos de lavradores. Dos 54 oficiais 

habilitados na região, conseguimos verificar a ocupação dos pais de 42 agentes. Destes, 23 

tinham pais lavradores, representando 54,76% do total, e 13 agentes tinham pais que viviam 

de algum ofício mecânico (30,95%). 
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Quadro 6- Ocupação dos pais dos agentes inquisitoriais de São João del-Rei 

 

Ocupação do agente Números Ocupação do pai Números 

Homem de Negócio 18 

Lavrador 9 

Ofícios mecânicos 5 

Alfaiate/negociante 1 

Tecelão/feitor 1 

Vive de seus bens 1 

Vive de suas fazendas 1 

Mercador 5 Lavrador 5 

Vive de seu negócio 5 

Lavrador 2 

Lavrador/ferreiro 1 

Negociante 1 

Padre 1 

Mineiro 4 
Lavrador 3 

Ofício mecânico 1 

Militar 3 

Ofício mecânico 1 

Bacharel 1 

Vive de seus bens 1 

Oficial mecânico 3 
Lavrador 2 

Ofício mecânico 1 

Clérigo 3 
Ofício mecânico 2 

Fidalgo 1 

Vive de suas fazendas 1 Lavrador 1 

Sem informação 12 

Fonte: ANTT. IL. HSO. 

 

 

 A análise dos inventários dos Familiares são-joanenses apontam para o quadro 

econômico da região, demonstrando que os negociantes mais bem sucedidos terminavam por 

diversificar os seus investimentos. Os Familiares João Gonçalves Gomes e Manuel de 

Oliveira Machado, habilitados em 1770 e 1773, respectivamente, eram ambos possuidores de 

lojas de fazenda secas no momento da habilitação. No momento de sua morte, o primeiro, em 

1806 e o segundo, em 1791, viviam da mineração. A mineração ainda apresentava-se, então, 

no final do século XVIII e início da centúria seguinte, como uma opção rentável de 

investimento. Isso demonstra que, tanto a mineração quanto a agropecuária, foram atividades 

que conviveram juntas na região, embora esta última fosse, cada vez mais, a atividade mais 

importante da comarca do Rio das Mortes. 

 Outro Familiar que também deixou a atividade comercial para investir em outro setor 

foi Bento Pinto de Magalhães. Nascido em seis de setembro de 1716, na freguesia de São 

Salvador de Moure, Concelho de Felgueiras e Arcebispado de Braga. Era filho do lavrador 
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Bento Pinto de Magalhães e de Senhorinha Ribeiro. Veio para o Brasil com cerca de 18 anos, 

onde trabalhou como caixeiro de Pedro Gonçalves Chaves, até conseguir ter o seu próprio 

negócio. Em 1751, quando solicitou uma habilitação no Santo Ofício, estava com 35 anos, 

possuía a sua loja de fazendas secas na vila de São João del-Rei e, como informaram as 

testemunhas no processo de habilitação, havia acumulado “bastante cabedal”.
99

 A habilitação 

para Familiar do Santo Ofício foi aprovada em 25 de agosto de 1754.  

 Naquele momento, Bento Pinto de Magalhães ainda era solteiro.
100

 No ano seguinte, 

em 22 de maio de 1755, casou-se em São João del-Rei, na Matriz do Pilar, com Maria do 

Rosário Accioli de Albuquerque, filha do Sargento-mor Francisco do Rego Barros e de 

Arcângela Furquim da Luz Pedrosa.
101

 

 Além da habilitação no Santo Ofício, Bento Pinto de Magalhães lançou mão de outras 

estratégias de promoção social: entrou para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis
102

 e, 

em 1760 e 1765, foi procurador da Câmara de São João del-Rei.
103

 Além disso, buscou viver 

“à lei da nobreza”, investindo em joias, cavalos, terras e escravos.
104

 

 Em dezembro do 1754, Magalhães redigiu o seu testamento, 12 anos antes de sua 

morte. O testamento revelou um comerciante conceituado em São João del-Rei. O Familiar 

declarou que mantinha relações comerciais com Brás Alves Portugal & Companhia, de quem 

adquiria fazenda importada. Também informou que várias pessoas pelo “conhecimento e 

mercê” que lhe faziam, lhe davam, para guardar por alguns dias, “créditos e ouro em 

borrachas, embrulhos e barras”.
105

 

 Anos depois, ao falecer, a situação econômica de Bento Pinto de Magalhães era 

bastante diferente. Ele foi um dos homens que migrou do setor mercantil para o agrário, 

possuindo, dentre os seus bens: um sítio com casas de vivenda, cobertas de telha, matos, 

capoeiras e logradouros, além de gado vacum, éguas e porcos; outro sítio, em sociedade, com 

casas de vivenda, capões, capoeiras, paiol, gado vacum, porcos, milho e ferramentas; e, outro 

sítio, em outra sociedade, com: 

 

[…] casas de vivenda, assoalhadas e forradas e assobradadas, com seu engenho 

de cana que mói com água, e pilões de farinha com sua roda de mandioca, 
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senzalas, paiol e dois moinhos, tudo coberto de telha, com seus arvoredos de 

espinhos, capoeiras e campos e logradouros, com uma restinga de mato 

virgem.
106 

 

 

 Nesse mesmo sítio, que ficava em São Gonçalo do Brumado, havia cavalos, gado, 

plantações de milho, arroz, mandioca e cana, além de terras e águas minerais. Incluindo as 

demais propriedades, Bento Pinto de Magalhães possuía 60 cativos. Em seu inventário 

constavam, ainda, nove moradas de casas na vila de São João del-Rei, dentre elas uma casa 

assobradada, onde morava, em frente à Matriz do Pilar, vizinha a do Familiar Manuel Antunes 

Nogueira, que foi avaliada em 3.200$000.
107

 

 Apesar da aparente situação de riqueza, o casal possuía tantas dívidas, que os bens 

foram arrecadados pelo Juízo da Ouvidoria e nem sequer a partilha foi feita. Ao fim do 

inventário consta a seguinte anotação, datada de 29 de julho de 1775: “[ilegível] o inventário, 

visto ser notório que, pelos grandes empenhos que estava onerado o casal, se arremataram, 

pelo Juízo da Ouvidoria, todos os bens que nele haviam, de forma que, vieram a ficar sem 

coisa alguma os miseráveis órfãos e a viúva sua mãe.”. 
108

 

 A trajetória da família Pinto Magalhães foi estudada, por três gerações seguidas, pela 

historiadora Sílvia Brügger, que analisou, principalmente, as estratégias matrimoniais da 

família. De acordo com a autora, o empobrecimento de Bento Pinto de Magalhães foi devido, 

dentre outras coisas, à mudança da atividade comercial para a agrária. Alguns dos seus filhos 

e netos jamais alcançaram a aparente riqueza de Magalhães. Já os seus descendentes de maior 

projeção política e econômica, vincularam-se sobretudo ao comércio, mas nem por isto 

deixaram de buscar espaços de inserção política e social, como a ocupação de cargos 

políticos.
109

 

 A análise da trajetória de Bento Pinto de Magalhães revela um projeto de vida de 

busca por reconhecimento e projeção social. O modo de vida “à lei da nobreza” foi um 

elemento fundamental para manter o status social alcançado pela família, ainda que tenham 

fracassado financeiramente. 
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1.3.3- Cabedal 

 

 Um dos requisitos para o ingresso nos quadros inquisitoriais era ter “fazenda de que 

possam viver abastadamente”.
110

 Desse modo, os indivíduos que analisamos geralmente 

buscavam entrar para o Santo Ofício depois de acumular recursos econômicos suficientes para 

comprovar aos Inquisidores que poderiam arcar com os custos do processo de habilitação, 

realizar as diligências das quais fossem encarregados e, principalmente, viver à lei nobreza.  

 Após recolher o depoimento das testemunhas nos processos de habilitação, o 

Comissário responsável pela diligência emitia o seu parecer, no qual fazia uma estimativa do 

cabedal do candidato. Com base nessa informação, localizamos o cabedal de 41 agentes no 

momento da habilitação. 

 

Quadro 7- Cabedal dos agentes inquisitoriais de São João del-Rei no momento da 

habilitação 

Fonte: ANTT. IL. HSO. 

 

 

 A maior parte dos agentes tiveram a sua fortuna avaliada entre 2 e 5 contos de réis, 

correspondendo a 58,53% da nossa amostragem.   

 Para toda a população da Comarca do Rio das Mortes, nos intervalos de tempo de 

1750/52/55, 1760/62/65, 1770/72/75 e 1780/82/85, Carla Almeida encontrou um monte-mor 

médio de 559,663, 596,029, 541,835, 1.013,322 libras. Esses valores, em mil-réis, 

correspondem a aproximadamente 2 contos de réis para os três primeiros e 3 contos para o 

                                                 
110

 “Regimento do Santo Ofício de 1640”, liv. I, tit. XXI, § 1. In: FRANCO, José Eduardo; ASSUNÇÃO, 

Paulo de. As metamorfoses de um polvo: religião e política nos Regimentos da Inquisição Portuguesa (Séc. 

XVI-XIX). Lisboa: Prefácio, 2004. 531 p. p. 296. 

Cabedal (em contos de réis) Números absolutos Números relativos

0 - 800$000 2 4,87

1:200$000 - 1:600$000 5 12,19

2:000$000 - 2:800$000 10 24,39

3:200$000 - 4:000$000 6 14,63

4:400$000 – 5:200$000 8 19,51

5:600$000 – 6:400$000 1 2,43

7:200$000 – 8:000$000 3 7,31

12:000$000 3 7,31

32:000$000 3 7,31

Total 41 100
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último.
111

 

 A comparação desses valores, nos permite concluir que, a maior parte dos agentes 

inquisitoriais de São João del-Rei, possuíam pequenas e médias fortunas, considerando o 

contexto econômico da região. No entanto, também compunham os quadros inquisitoriais seis 

indivíduos que faziam parte da elite econômica de Minas, com cabedais avaliados em 12 

contos de réis (7,31%) e 32 contos de réis (7,31%).  

 Em 1756, em decorrência de um terremoto que devastou Lisboa, foi feita uma lista, 

por ordem da Coroa, dos nomes dos homens mais ricos de Minas Gerais. Carla Almeida 

estudou o perfil econômico dos homens ricos da comarca do Rio das Mortes, para os quais 

encontrou um monte-mor médio de 5.447,894 libras (aproximadamente 19 contos de réis), 

para o período que vai de 1750 a 1779, e um monte-mor médio de 8.051,991 libras 

(aproximadamente 29 contos de réis), para a fase de 1780 a 1822.
112

 

 Na evolução do monte-mor médio, tanto da população geral quanto dos homens ricos, 

observa-se um aumento significativo das fortunas a partir de 1780. Isso é um reflexo da 

importância econômica alcançada pela comarca do Rio das Mortes nesse período. Segundo 

Carla Almeida, “A vila que era a cabeça da comarca mais dinâmica da capitânia a partir do 

último quartel do século XVIII, também era o termo que mais propiciava a seus habitantes 

maiores fortunas, fosse no campo ou na sede dos arraiais”.
113

 

 Na listagem dos homens ricos, estavam os nomes de cinco Familiares de São João del-

Rei: Antônio Leite Coimbra, Domingos Alves Chaves, João Gonçalves Branco, Manuel 

Antunes Nogueira e Manuel da Costa Gouveia. 

 Manuel da Costa Gouveia foi um dos reinóis que se dirigiram para São João del-Rei 

no período de crescimento econômico e assentamento da sociedade mineira, no auge da 

extração aurífera. Nascido em Lisboa no ano 1690, era filho de Bartolomeu da Costa e Maria 

da Encarnação. Quando solicitou uma habilitação inquisitorial, em 1731, já estava na região 

há cerca de 20 anos, onde havia enriquecido com a exploração do ouro, possuindo um cabedal 

avaliado em 80 mil cruzados, aproximadamente 32 contos de réis.  

 De fato, trata-se de uma fortuna muito avultada para o contexto econômico de São 

João del-Rei. Tendo em vista que, de acordo com os dados apresentados anteriormente, a 

média do monte-mor dos homens ricos da Comarca do Rio das Mortes, anos depois (1750-
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1779), era de 19 contos de réis, valor que cresceu somente no último quartel do Setecentos. A 

habilitação inquisitorial entra, então, como uma estratégia de promoção social na vida desse 

minerador, depois que havia enriquecido com a exploração aurífera. 

 Naquela altura, Gouveia também havia conquistado o posto de capitão-mor da 

comarca da Vila de São João del-Rei. Na petição que enviou ao Santo Ofício, solicitando uma 

familiatura, preferiu declarar-se como “homem de negócio”, ao invés de minerador. É 

possível que essa não fosse a atividade que mais enriquecesse e desse prestígio aos homens da 

região ou, ainda, que Gouveia tenha sido instruído a identificar-se dessa forma. 

 Apesar de possuir um irmão que era Familiar do Santo Ofício, Valério da Costa 

Gouveia, o processo de habilitação foi longo, levando 12 anos para que fosse concluído. Isso 

porque, a esposa de Manuel da Costa Gouveia, Custódia Moreira de Morais, possuía fama de 

sangue cristão-novo, o que também elevou os custos, totalizando 30$893 réis. Como a 

infâmia provou-se ser falsa, Gouveia obteve a sua provisão de Familiar em 05 de fevereiro de 

1743. 

 Muitos foram os portugueses que vieram para o Brasil e retornaram para a sua terra 

natal depois de enriquecer na América. Outros, embora não voltassem, mantinham os seus 

vínculos com a metrópole e, quando possível, pediam autorização real para visitar Portugal. 

Gouveia enviou uma série de requerimentos solicitando ao Rei que lhe concedesse essa 

mercê.  Em um desses pedidos, em 1749, Manuel Gouveia solicita ao Rei a proteção de sua 

fábrica por um prazo de seis anos, pois necessitava ir ao Reino “representar ao Rei coisa de 

grande ponderação”, porém, temia perder os seus investimentos, caso os credores resolvessem 

arrematar as dívidas das quais era devedor.  

 Em seu parecer, o Ouvidor da comarca considerou 

 

[…] justa e verdadeira a suplica, e como tal digna de graça, que implora, porque 

o suplicante não só tem descoberto muitas felisgueiras e vieiros de ouro, mas 

excede de vinte anos, que com incansável estudo, se tem empregado, no 

importante e considerável descoberto, da navegação do Leste Oeste.
114 

 

 

 O Ouvidor informou, ainda, que Gouveia possuía um "moderado de 400 escravos no 

Barro vermelho, lugar em que já tirou ouro considerável” e que, caso a dívida fosse 

executada, o prejuízo não seria apenas do suplicante, mas grande e evidente seria também o 
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prejuízo da Fazenda Real e do bem público.
115

 Em resposta, o minerador obteve a mercê real 

de ter sua fábrica protegida de execução por parte dos credores durante os seis anos seguintes, 

restando aos credores apenas o direito de penhora sobre a referida fábrica, de forma a lhes 

garantir segurança.  

 Chama atenção nesse parecer, o grande número de escravos que estavam a serviço de 

Gouveia. Carla Almeida afirmou que, eram as unidades produtivas dedicadas à mineração, as 

que possuíam os maiores plantéis, variando o número médio de escravos de 14 a 20 

indivíduos.
116

 Esse grande número de escravos indica que, provavelmente, ele possuía várias 

unidades produtivas. De fato, localizamos, em seu nome, três cartas de sesmarias, concedidas 

em 1718, 1737 e 1741, respectivamente. 

 Embora, “viver abastadamente” fosse requisito para o ingresso aos cargos 

inquisitoriais, nem sempre o acesso estava vetado àqueles que não conseguiam comprovar a 

sua renda ou que possuíam poucos recursos. O modo de vida “à lei da nobreza” e as 

possibilidades de enriquecimento também foram levados em conta. Nas diligências para 

averiguação da capacidade de Salvador Correia de Toledo para ocupar o cargo de Familiar, o 

Comissário encarregado declarou que o habilitando não possuía ocupação, vivendo na 

companhia de seus pais, onde administrava os escravos nas lavouras. Ainda que não tenha 

sido declarado o cabedal de Toledo, ele conquistou a familiatura em 27 de junho de 1747.
117

   

 Já no processo de habilitação do alfaiate Tomás Ferreira Rodrigues, o vigário Manuel 

Martins de Carvalho, deu o seguinte parecer aos Inquisidores: “[…] quanto aos bens, mal 

poderá servir ao Santo Ofício, por ser um pobre alfaiate, cujos lucros nestas terras apenas 

podem ser bastantes para passar parcamente, se houver boa economia”. Ainda assim, nenhum 

impedimento por parte da Mesa foi apresentado e Tomás tornou-se um Familiar em 07 de 

abril de 1769.
118

  

 Em alguns casos, foi possível localizar o cabedal no momento da habilitação e, 

posteriormente, o monte-mor calculado nos inventários dos agentes inquisitoriais de São João 

del-Rei. Para esses indivíduos, temos o seguinte perfil: 
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Quadro 8- Evolução das fortunas dos Familiares do Santo Ofício de São João del-Rei 

 

Fonte: IPHAN-SJDR. Inventários; ANTT. IL. HSO. 

 

 

 Os dados apresentados mostram uma diversidade de trajetórias após a obtenção da 

habilitação inquisitorial. Um dos Familiares que viu a sua fortuna diminuir, desde que 

conquistou a provisão do Santo Ofício, foi Custódio da Silva Guimarães. Há razões para 

acreditar que ele realmente empobreceu, visto que, no final da vida, ele não tinha mais 

capacidade de cuidar dos próprios negócios. Esse foi um caso em que o Familiar não teve uma 

trajetória ascensional após se tornar um agente do Santo Ofício. 

 Em 1773, o Juiz de Órfãos Francisco Vieira de Souza Ferraz mandou fazer um Auto 

com o intuito de atestar a demência de Custódio da Silva Guimarães e, desse modo, a sua 

incapacidade de administrar os próprios bens, declarando que “era público estarem todos os 

seus bens em desamparo”.
119

 

 Custódio da Silva Guimarães estava, então, com 53 anos de idade. Há nove anos, 

havia se tornado um Familiar do Santo Ofício, tendo colocado à prova a sua capacidade para 

cuidar dos negócios de importância e segredo do Santo Ofício. Naquele tempo, nenhum 

impedimento foi manifestado e Custódio Guimarães ainda conseguiu superar a mácula de 

sangue judaico que incidia sobre a sua família, tanto por parte do avô paterno como da avó 

materna.
120

 

 Nascido na freguesia de Santiago do Ronfe, termo da vila de Guimarães e Arcebispado 
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 IPHAN-SJDR. Inventário de Custódio da Silva Guimarães, cx.553 
120

 ANTT. IL. HSO. Custódio, mç. 4, doc.53. 

1748 6.000$000 12.847$484 1771

1757 2:000$000 2.071$299 1771

1764 4.000$000 1.191$961 1773

1770 4.800$000 6.557$824 1806

1770 32.000$000 18.320$859 1779

Familiar do Santo 
Ofício

Ano da 
habilitação

Cabedal no 
momento da 

habilitação (em 
contos de réis) 

Monte-mor (em 
contos de réis)

Ano de 
abertura do 
Inventário

Antônio Leite 
Coimbra

Antônio José do Vale 
Guimarães

Custódio da Silva 
Guimarães

João Gonçalves 
Gomes 

Manuel do Vale 
Amado (Inventário da 

esposa Rosa Maria 
do Vale)
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de Braga, mudou-se para a vila de São João del Rei ainda muito jovem, com cerca de 20 anos 

de idade. Lá passou a exercer o ofício de alfaiate e também era um homem de negócio, 

possuindo uma loja de fazendas secas. O seu trabalho lhe rendeu um cabedal de oito a dez mil 

cruzados na época da habilitação, o que lhe permitiu pagar os custos do processo, um total de 

27$690 réis.
121

 

 Significativo ressaltar que, ao enviar a sua petição para o Tribunal do Santo Ofício, 

Custódio se autodeclarou como homem de negócio, omitindo o ofício de alfaiate. Como se 

sabe, a Inquisição não impunha entraves aos negociantes que quisessem se habilitar, desde 

que cumprissem os demais requisitos, e o termo “homem de negócio” tinha uma definição 

ampla e era frequentemente utilizado por aqueles que buscavam uma provisão do Santo 

Ofício. A escolha desse termo também pode indicar que definir-se como “homem de negócio” 

era menos pejorativo do que declarar um ofício mecânico, como o de alfaiate, que 

provavelmente rendia menos lucros. 

 Entretanto, a pertença aos quadros inquisitoriais não assegurou a Custódio da Silva 

Guimarães uma boa reputação até o fim de sua vida. Os recorrentes episódios públicos de 

“desconsertos”, como se refere o escrivão ao comportamento do Familiar, relatados pelas 

testemunhas e, juntamente com uma análise médica, foram o bastante para que o Juiz de 

Órfãos atestasse a sua demência, além de renderem-lhe uma infâmia pública.  

 O escrivão, por ordem do Juiz de Órfãos, assim sintetiza os acontecimentos descritos 

pelas testemunhas no “Auto sumário”: 

 

a sua notícia viera que Custódio da Silva Guimarães, morador nesta vila, se 

achava desajuizado e tonto […], costuma sair de noite fora de horas e dar 

consigo […] distante desta vila uma légua […] batendo nas portas dos 

moradores da dita paragem e que […] procura os cantos [das] casas para se 

esconder, mostrando-se cheio de medo […], e que tivera pouco mais de um ano 

que saíra da sua casa armado de pistola e […] caíra em um poço de que o 

tiraram e que há dois outros dias saíra de sua casa pouco antes das Ave Marias 

[…], que chovia, dizendo que ia […] saber o porque lhe não tinham trazido o 

cavalo para ir ver sua lavra e que, passando o Morro do Senhor do Bonfim, ali o 

alcançaram duas forras de sua casa a que foram atrás dele para lhe re[?] os seus 

desconsertos e que o [...] trouxeram pela mão para a sua casa e que, enfim, os 

seus escravos andavam por onde lhes parecia e que faziam tudo quanto 

queriam.
122 

 

  

 O pardo forro Manoel Gomes Lisboa ainda relatou que Custódio Guimarães “estando 
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em casa, costuma fechar-se e não falar a pessoa alguma ainda que lhe batam à porta e que, em 

sua casa, costuma estar em um quarto escuro a maior parte dos dias”.
123

  

 Os termos “desajuizado” e “demente” são utilizados amplamente pelas autoridades 

para fazer referência ao estado mental de Custódio Guimarães. Marco Antônio Silveira 

estudou um caso de demência em Vila Rica, em 1769, e fornece-nos elementos interessantes 

para pensar criticamente o uso desses termos frente aos sintomas identificados pelas 

testemunhas.
124

 

 A palavra “demência”, reconhecida pela maioria dos médicos no século XVII e XVIII, 

indicava uma desordem mental, mais próxima da loucura. Presente nas definições dos 

dicionaristas do século XVIII, assim como de Michel Foucault, está a ideia de que a demência 

apresentava-se como um contraponto do juízo ou a falta de uso da razão e incapacidade de 

distinguir o bem e a verdade. Desse modo, torna-se um problema ao mesmo tempo intelectual 

e moral, na medida em que não se coaduna com a ordem estabelecida.
125

 

 De fato, um dos problemas indicados pelo Juiz de Órfãos, que o levou a proceder a um 

“Auto sumário” para verificar se Custódio da Silva Guimarães era capaz de cuidar dos 

próprios bens, era o fato de este deixar os seus escravos fazer o que quisessem e andar 

livremente. Ou seja, a subversão da ordem preestabelecida era um indicativo de que ele não 

mais fazia o uso da razão e necessitava da intervenção do Estado para manter cada um no seu 

lugar de direito. 

 Outros sintomas podem que ser identificados abarcam o fenômeno da demência nesse 

período: a falta de compostura no comportamento público; a confusão mental e o delírio. Ora 

Custódio sai de casa, age de modo inesperado, bate nas portas das pessoas e diz os seus 

“desconcertos”, ora isola-se socialmente, trancando-se no quarto escuro por dias, sem 

importar-se com a realidade, ainda que seja capaz de percebê-la. Se a definição do lugar de 

cada um nas hierarquias da sociedade colonial devia-se amplamente aos estratagemas de 

distinção, às aparências e ao comportamento arraigado no tempo, comportar-se de modo 

inesperado, indecoroso e subversivo não poderia ser admissível.  

 Uma vez considerado “desajuizado”, Custódio da Silva Guimarães teve parte dos seus 

bens inventariados, ainda em vida, pelo Juiz de Órfãos. No documento analisado, não consta 

nenhum outro procedimento burocrático subsequente, visto que, em menos de um ano, o 
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Familiar veio a falecer. Conforme as disposições deixadas em seu testamento, que fora 

redigido dois anos antes de ter sua demência comprovada e três anos antes de sua morte, 

quem cuidou do restante do Inventário foi o testamenteiro e inventariante Antônio Lopes. 

Custódio da Silva Guimarães era primo do Notário Julião da Silva e Abreu, o qual havia 

escolhido como seu segundo testamenteiro. 

 Dentre os seus bens deixou um conjunto de objetos utilizados no dia a dia de trabalho 

de um alfaiate, como couros de bezerro, ferro e tesoura de alfaiate, lã, fitas e botões. Havia, 

também, um livro contendo o nome de credores da sua loja de fazendas secas. Isso indica que, 

enquanto pôde, Custódio da Silva Guimarães continuou exercendo o mesmo trabalho de dez 

anos antes, quando se habilitou. No entanto, o fato de ter diminuído o seu cabedal é um 

indício de que as suas faculdades mentais podem ter comprometido os seus negócios.  

 

  

1.3.4- Idade 

 

 A grande maioria dos agentes inquisitoriais de São João del-Rei habilitaram-se entre 

os 36 e 45 anos (46,2%), predominando aqueles com idade superior a 40 anos (25,9%). Nessa 

idade, já tinham acumulado posses suficientes para peticionar uma habilitação. Somente três 

Familiares tiveram a sua habilitação antes dos 30 anos e, apenas um, acima dos 60 anos. 

 

Quadro 9- Idade dos agentes inquisitoriais de São João del Rei no momento da 

habilitação 

 

Fonte: ANTT.IL.HSO. 

Idade Números absolutos Números relativos

15-20 2 3,7

21-25 0 0

26-30 1 1,8

31-35 2 3,7

36-40 11 20,3

41-45 14 25,9

46-50 5 9,2

51-55 7 12,9

56-60 3 5,5

61-65 1 1,8

Sem informação 7 12,9

Total 54 100
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 Para a região de Mariana, Aldair Rodrigues verificou que a maior parte dos Familiares 

habilitaram-se entre os 36 e 50 anos de idade (58,71%), predominando  a faixa de idade dos 

36 aos 40 anos (23,85%), ou seja, a maior parte dos agentes habilitaram-se com idade inferior 

aos oficiais de São João del-Rei.
126

  

 Em Pernambuco, James Wadsworth encontrou uma situação bastante diversa. Nessa 

região, muitos Familiares habilitaram-se com idade inferior aos 35 anos (38,9%), havendo, 

inclusive, um número considerável de agentes que conquistaram a habilitação entre os 10 e 15 

anos de idade.
127

 Na região de Arraiolos, em Portugal, Bruno Lopes encontrou uma média de 

habilitações entre os 20 e 30 anos. Um número bastante expressivo teve sua carta de Familiar 

como menos de 25 anos, ou seja, antes de atingir a maioridade (43%). Ao contrário da 

Inquisição espanhola, em Portugal a maioridade não era um pré-requisito para adentrar para 

os quadros inquisitoriais.
128

 

 A diferença considerável de idade entre os habilitados em Portugal e em Minas não 

pode ser desconsiderada. Acreditamos que tal discrepância deve-se, sobretudo, ao fato de a 

grande maioria dos agentes habilitados em Minas serem imigrantes reinóis, provenientes de 

famílias de baixa extração social, e que necessitavam de algum tempo para acumular recursos 

econômicos suficientes para peticionar uma habilitação. E, embora Pernambuco tenha 

apresentado um quadro diverso, é preciso considerar que o número de agentes habilitados que 

nasceram no Brasil teve um peso considerável na região, correspondendo a 44,2% dos 

agentes.
129

 

 

 

1.3.5- Estado Conjugal 

 

 Dos 50 Familiares habilitados em São João del-Rei, 39 (78,8%) eram solteiros quando 

receberam a provisão, nove (18%) eram casados e dois (4%) eram viúvos. Estes dados, 
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refletem uma tendência geral já apontada por Aldair Rodrigues para toda a capitania, onde a 

maior parte dos Familiares eram solteiros no momento da habilitação, aproximadamente 92% 

dos agentes.
130

  

 

Quadro 10- Estado conjugal dos Familiares do Santo Ofício de São João del-Rei no 

momento da habilitação 

Fonte: ANTT. IL. Livros de Provisões e termos de juramento (livros 110-123); HSO. 

  

 Dos 39 Familiares que receberam a provisão enquanto eram solteiros, somente quatro 

se casaram depois: Bento Pinto de Magalhães, Antônio Leite Coimbra, Domingos João Serra 

e Custódio Ferreira Airão. Quando o candidato à familiatura era casado, era necessário 

submeter a esposa ao processo de habilitação no Santo Ofício. As mesmas investigações 

linhagísticas eram feitas para os dois e qualquer suspeita lançada ao passado da esposa 

transformava-se em um entrave à habilitação. E, quando resolvia casar depois de se habilitar, 

deveria enviar as informações sobre a pretendente para o Tribunal para que a mesma fosse 

investigada e esperar pela resposta. O Regimento do Santo Ofício dizia o seguinte: “[...] sendo 

aprovada no Conselho, lhe dirão que pode casar com ela livremente, e não sendo, lhe dirão 

que se casar não pode ser oficial do S. Ofício.” Caso o Familiar se casasse sem informar ao 

Tribunal, os Inquisidores deveriam suspendê-lo do seu ofício, até que a habilitação da esposa 

fosse aprovada.
131

 

 Por esse motivo, a escolha matrimonial era feita cuidadosamente. Um bom casamento 

era uma estratégia de enobrecimento, ao mesmo tempo em que, a união com alguém incapaz 

de comprovar a sua pureza de sangue, poderia se transformar em uma barreira a qualquer 

indivíduo que desejasse ascender socialmente.  

 Em alguns casos, o concubinato apresentava-se como uma solução para possibilitar 

que um casal pudesse levar adiante a sua união. Embora fosse uma prática condenada pela 

Igreja, em Minas, não foram raros os casos de relacionamentos duradouros e não 
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Estado conjugal Números absolutos Números relativos

Solteiro 39 78

Casado 9 18
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Total 50 100
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sacramentados que envolviam pessoas de condição social diferentes. O concubinato era um 

dos maiores alvos das visitações episcopais ocorridas na capitania, em decorrência do projeto 

normalizador da Igreja Católica contrarreformista.
132

 

 Fruto de uma união consensual, no Tejuco, os quatro filhos naturais do Familiar 

Francisco José de Aguilar só foram legitimados após a morte do pai. Habilitado no Santo 

Ofício em 1758, quando era Cabo da Tropa dos Dragões de Minas Gerais, reconheceu os 

filhos, em 1787, por meio de uma escritura pública. Em seu testamento, redigido em 1804, ele 

voltou a declará-los como seus filhos e herdeiros universais. No entanto, para que os herdeiros 

obtivessem as cartas de legitimação, em 1806, foi preciso que eles enviassem um 

requerimento ao Concelho Ultramarino e apresentassem todas declarações.
133

 

 Outro agente inquisitorial de São João del-Rei que teve filhos naturais foi o Notário 

Julião da Silva e Abreu. Os dois filhos nasceram em Portugal antes de Abreu vir para o Brasil.  

Nesse caso, o Santo Ofício ordenou que fossem feitas investigações sobre a ascendência dos 

filhos e acentuou a investigação sobre o comportamento do candidato.
134

 O fato de possuir 

filhos ilegítimos não representava um entrave à habilitação, desde que fosse comprovada a 

pureza de sangue dos mesmos. Entretanto, nesse caso, podem ter prejudicado a habilitação 

para o cargo pretendido pelo candidato, que desejava servir à Inquisição no cargo de 

Comissário, e obteve a provisão apenas para Notário. 

 No processo de habilitação do Familiar Antônio Garcia Fontoura, surgiram rumores 

que ele teria uma filha ilegítima mulata. Sem dúvida, isso poderia barrar a entrada para os 

quadros do Santo Ofício. No entanto, os Inquisidores consideraram falso o rumor, declarando 

que “[...] o habilitando tivera uma mulata que diziam ser sua filha, que levara para São Paulo 

para fazer negócio, cuja fama era sem fundamento algum, porque se a tivesse por sua filha 

lhes parecia a não levaria para vender.”.
135

 

 Afora os dois casos citados, os demais Familiares permaneceram solteiros e sem 

descendentes. O Familiar Antônio Manuel da Veiga Praga não foi o único a declarar o celibato 

no testamento: “[...] sou solteiro e nunca fui casado, e por isso sempre me conservei no estado 

de celibato, e por isso não tenho herdeiros”.
136

 

                                                 
132

 RESENDE, Maria Leônia Chaves. “Amores proibidos, amores possíveis”. Revista do Arquivo Público 

Mineiro. Ano XLVII. Nº1. Janeiro-Junho de 2011.; FIGUEIREDO, Luciano. Barrocas famílias: vida 

familiar em Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: Hucitec, 1997. p.62 
133

 AHU. cx.174, doc.23 
134

 Esse caso é tratado detalhadamente no último capítulo desse trabalho. 
135

 ANTT. IL. HSO. Antônio, mç. 191, doc. 2844 
136

 ANTT. IL. HSO. Antônio, mç.173, doc. 2630. 



58 

 

Capítulo 2 

Honra, mercês régias e inserção social em São João del-Rei 

 

 

2.1- “[..]) porque nestas terras é uma das maiores honras que se há”: mobilidade social, 

economia da graça e da mercê e nobreza colonial 

 

  O conhecimento do universo de crenças no qual o homem moderno estava inserido é 

fundamental para o estudo das estratégias de vida aqui desenvolvido. Para compreender o 

modo como se processava a mobilidade social no Antigo Regime, António Manuel Hespanha 

buscou traçar a cultura de base do período moderno e os fatores determinantes para que a 

mudança de estatuto social fosse possível e legitima. 

 A mobilidade social legítima era aquela que respeitava a ordem natural das coisas, de 

forma que a posse de bens ou títulos obtidos por meios enganosos eram expressão de 

desordenamento social. Dessa maneira, a honra estava intimamente ligada à honestidade, seja 

no âmbito da vida social, econômica ou política. Do ponto de vista econômico, a riqueza 

somente era considerada honesta quando resultava de uma administração sensata dos próprios 

bens, obtidos de forma justa e com o mesmo propósito. A forma como a riqueza era adquirida 

poderia, inclusive, denotar a virtuosidade do indivíduo. No entanto, em si mesma, a riqueza 

carecia de legitimação na medida em que poderia ser adquirida ilegitimamente, necessitando 

de reconhecimento. Cabia à justiça, em grande medida, o reconhecimento das hierarquias, não 

dependendo somente da fama pública ou decisões políticas arbitrárias da Coroa.
137

 

 A pertença a um determinado estatuto social deveria estar arraigada no tempo, pois 

este era capaz de reforçar ou mesmo constituir o direito, como no caso dos costumes. A 

mobilidade social dependia de uma reputação pública, que deveria estar enraizada no tempo, 

provada e comprovada exteriormente. A mudança processada em longo prazo não era 

percebida como uma convulsão social, ao contrário era atribuída à um “automovimento da 

natureza”.
138

 

 As obras constituíam, na sociedade moderna, outro caminho para obtenção ou perda 

de status, que dependia do próprio indivíduo. Em contrapartida à nobreza adquirida pelo 
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sangue, existia a “nobreza política” conquistada pela execução de certas obras como: o 

exercício de cargos da república; o desempenho de ofícios militares e a formação científica. 

Assim como a aquisição, que não dependia do nascimento, a perda da nobreza política era 

possível caso o indivíduo agisse de modo infame, prejudicando a sua reputação pública e a 

sua integridade.
139

   

 Portanto, a mobilidade social era possível desde que fosse legitimada na tradição, 

traduzida em atos condizentes com a posição social e toda a riqueza fosse adquirida 

honestamente. Porém, havia uma forma de mudança social repentina: a graça.  

 Na chamada economia do dom, cabia ao rei a função de conceder cargos militares e 

administrativos de modo a recompensar os súditos pelos serviços prestados à Coroa. Eram 

frequentes as solicitações de “graças” dos indivíduos que se tornaram agentes inquisitoriais de 

São João del-Rei, com pedidos de confirmação de cartas de sesmaria ou de patentes militares, 

assim como de provimento em cargos públicos e de licença para viajar para o Reino. 

 Garantir a cada um o seu estatuto era o modo pelo qual o poder político realizava a 

justiça, mantendo a harmonia entre os membros do corpo social e, ao mesmo tempo, 

representando externamente a sua unidade restava a função de ratificar essa ordenação.
140

 

Para Hespanha e Xavier, as relações políticas dos homens do Antigo Regime estavam 

estruturadas a partir do chamado “paradigma corporativo”, segundo o qual a sociedade 

representava um corpo articulado, naturalmente ordenado e hierarquizado por vontade de 

Deus. O soberano representava a cabeça e cabia a ele a função de garantir a harmonia entre 

todos os membros. Desse modo, a noção de justiça atrelava-se ao reconhecimento das 

desigualdades e à manutenção das hierarquias, o que era tido como uma organização natural, 

tradicional e fundamental para a sobrevivência da sociedade.
141

 

 O conceito de “monarquia corporativa”, conforme definido por Hespanha, trás em si 

uma série de fatores que contribuiriam para um movimento centrífugo do poder real, entre 

outros: a multiplicidade de jurisdições as quais os indivíduos estavam submetidos; a 

inconsistência do direito legislativo moderno, baseado em doutrinas jurídicas ou em decisões 

jurisprudenciais, além de uma estrutura administrativa que sobrepunha os deveres morais, 

decorrentes de laços clientelares, aos deveres políticos.
142
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 Detenhamo-nos sobre o último elemento. Hespanha e Xavier assim definem conceito 

de “economia do dom”: 

 

Ato de natureza gratuita, o dom fazia parte, na sociedade do Antigo Regime, de 

um universo normativo preciso e minucioso que lhe retirava toda a 

espontaneidade e o transformava em unidade de uma cadeia infinita de atos 

beneficiais, que constituíam as principais fontes de estruturação das relações 

políticas.
143 

 

 

  De acordo com Hespanha, a graça não tratava-se simplesmente uma relação de troca, 

mas de uma ética. O autor se apropriou da concepção de S. Tomás de Aquino para endossar o 

fato de que a dádiva se trata de um ato inextinguível. Uma vez que era concedida, estabelecia-

se não apenas a necessidade de retribuição, mas uma relação de gratidão indestrutível. Nessa 

lógica, quem recebia o serviço passa a ter diante do seu benfeitor um compromisso de 

gratidão eterna, que do ponto vista simbólico estava à altura da dádiva. Assim, estruturava-se 

toda uma rede de relações políticas que se renovavam infinitamente. Isto porque, a graça 

continha algo de não devido e, portanto, era uma grande virtude. É tirar de si para dar ao 

outro. E o seu sentido está justamente na liberalidade que, combinada com a gratidão, criava 

um compromisso imediato de retribuição. Estabelecia-se assim uma relação de gratidão 

eterna, diferente de uma relação mercantil, pois ela partia da generosidade.
144

 

 Portanto, a economia do dom ou economia beneficial, como também é chamada, tem 

como fundamento todo um conjunto de gratidões eternas que se estabelece entre quem 

concede a graça e quem a recebe e que cria um compromisso que só pode ser quebrado se o 

sujeito estiver disposto a enfrentar uma enorme rejeição social, a colocar sua honra em risco.  

 Este compromisso, por sua vez, criava deveres quase jurídicos. Não do tipo 

contratualista, mas de pacto voluntário. O sujeito não o faz como um indivíduo absoluto, 

pleno de vontade e abrindo mão dos seus direitos naturais. Ele entra nesse pacto pelo caminho 

da graça e não pelo caminho da vontade. O que se estabelece não é uma obediência voluntária 

em relação ao Rei ou à lei, mas um sentimento de gratidão. E é essa umas das costuras 

fundamentais das relações de poder das monarquias corporativas. Os súditos são vassalos 

porque tem diante do rei não a obrigação estabelecida em contrato, mas um sentimento de 
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gratidão e, mais importante, de fidelidade. Nesse sentido, a ingratidão não é tida apenas como 

um erro de circunstância, ela atinge diretamente essa troca de benefícios, um elemento capital 

da lógica dessa ética. 

 A economia beneficial constituiu uma “rede emaranhada de compromissos 

interpessoais, geralmente muito mais próximos do que o compromisso teórico com a função, 

com o dever de ofício ou com a fidelidade ao rei”, o que refletia diretamente na estrutura 

administrativa, seja nas sociedades do sul europeu ou em Minas.
145

 Na mesma perspectiva, 

Álvaro de Araújo Antunes destaca que a justiça em Minas, segundo o princípio de dar a cada 

o que lhe era de direito, era impedida de operar de maneira rígida visto que estava enredada 

por relações de amizade e gratidão, próprias da “economia do dom”, que consistia em uma 

“norma tácita e intrínseca à sociedade”.
146

  

 Hespanha faz uso do termo pacto para designar esta rede de compromissos inter-

pessoais que são firmados dentro da lógica da economia do dom e que, por sua vez, 

constituem o cimento das sociedades coloniais.
147

 O autor aponta ainda os demais fatores que 

reforçavam essa “simbiose pactícia”: em primeiro lugar, a referência a um rei comum, que era 

tido como “a referência última de legitimidade, sede terrena da mais elevada justiça, fonte 

suprema da graça e, por isso, destino último das súplicas dos vassalos”; e em segundo lugar, 

ter uma “cidadania comum”, considerando que, no Antigo Regime a ideia de cidadania não 

implicava igualdade de direitos ou mesmo de participação política, mas apenas um vínculo 

natural ao reino que significava o direito de habitar e viajar nas conquistas portuguesas. Além 

disso, cumpridos outros requisitos, um cidadão português poderia ascender a cargos de 

governança, participando deste modo da nobreza da terra. 
148

 

 Segundo Hespanha, além da economia da graça e da mercê, o cosmopolitismo que 

permeava o quadro institucional do Antigo Regime representava um outro elemento que 

conferia unidade ao império português, no sentido de ser capaz de se impor de forma eficaz 

em diversos tempos e espaços, sabendo se adaptar às diferentes condições locais, criando o 

que o autor chama de variantes vernáculas. Estas possuiriam uma referência implícita ao 

centro e aos seus valores universais. Deste modo, os polos periféricos poderiam ter um grande 
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poder, mas o Rei ou o Papa eram sempre os referenciais que conferiam legitimidade a esse 

sistema. 
149

 

 Hespanha apresenta ainda os condicionantes para que estes fatores cosmopolitas 

funcionassem: primeiro, a distância não poderia destruir a eficácia desse poder, ou seja, os 

súditos tinham que sentir a presença do Rei; segundo, os conflitos de jurisdição deveriam ser 

resolvidos dentro de um tempo razoável e, terceiro, o direito e a cultura jurídica deveriam ser 

conhecidos e se constituir em normas efetivas de decisão 
150

. 

 Ainda de acordo com o autor, 

 

o caráter cosmopolita de uma cultura não depende tanto de uma disposição 

intelectual e moral de tipo universalista, capaz de incorporar todo o igual, mas 
apenas o igual; depende sobretudo da sua capacidade de se impor eficazmente 

em espaços e tempos diversos, convivendo com o diferente, criando variantes 

vernáculas adaptadas a diferentes condições. 
151

 (grifo meu) 

  

 

 A ideia expressa pelo autor de uma convivência com o diferente dentro de uma cultura 

jurídica cosmopolita pode ser questionada se considerarmos que na sociedade colonial a 

hierarquia era constantemente afirmada. Esta convivência só seria possível então se houvesse 

a aceitação por parte do outro das hierarquias pré estabelecidas, ou seja, uma convivência 

baseada na desigualdade. E, se há uma cultura cosmopolita baseada na desigualdade, há 

também um sociedade em permanente tensão. O cosmopolitismo apresentaria-se então como 

um elemento de coesão para as elites locais, no sentido de garantir a preservação da sua 

própria condição.  

 Carla Almeida, ao analisar o comportamento das elites mineiras setecentistas, 

demonstrou que os indivíduos que compunham essa elite definiam as suas ações, estratégias e 

relações sociais com base em uma lógica própria do Antigo Regime típica do centro do 

Império português. Esse “cosmopolitismo” manifestava-se como uma reiteração da sociedade 

calcada em privilégios como um princípio naturalmente ordenador da sociedade e conferia a 

elite mineira um comportamento semelhante ao dos súditos residentes em Portugal.
152

 Desse 
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modo, acreditamos que a análise do investimento em formas de demarcação das diferenças 

constitui uma chave de interpretação para compreender o funcionamento da sociedade do 

Antigo Regime. 

 Fernanda Olival, embora tenha como base a noção de sociedade corporativa, afasta-se 

da visão de que a “economia da mercê”, como prefere nomear, constituía um ato gratuito, 

generoso ou desinteressado. Ao contrário, ela estava inserida em um contexto de centralização 

e consolidação do poder da Coroa portuguesa. A autora ressalta que haviam dois tipos de 

mercês, conforme manifestado nos discursos da época: aquelas obtidas por meio da “graça” e 

as que eram alcançadas por meio da “justiça”, sendo as últimas mais frequentes. Por 

constituírem diferentes realidades, o termo mais apropriado seria “economia da mercê”. As 

“mercês” eram frequentemente solicitadas pelos súditos e servir ao rei a troco de recompensas 

tornou-se um verdadeiro investimento de vida.
153

  

 Em suma, a riqueza, em si, não era um fator decisivo de mobilidade social. Mudanças 

repentinas e notórias só eram consideradas legitimas quando provinham de poderes 

extraordinários, como o da Coroa. Desse modo, uma mudança de estado paulatina, que se 

processava em um período temporal alargado, tornava-se possível, desde que não fosse muito 

notória, já que oscilações repentinas de estatuto social eram entendidas como sinais de 

desordem social e política. No entanto, a aquisição de um novo estatuto social, seja por 

nobilitação ou acréscimo patrimonial por mercês régias, não feria a ordenação natural das 

coisas, na medida em que era considerada um reconhecimento justo de uma posição social já 

devida àquele que recebe a mercê. 

 O acesso aos diversos graus de nobreza também era um grande recurso de poder da 

Coroa, à medida que era ela que em última instância legitimava o processo de enobrecimento. 

Para aqueles que possuíam alguma expectativa de ascensão, a monarquia teve um papel 

extremamente decisivo como instância de concessão de títulos e reclamação das mercês.
154

 

Carla Maria Carvalho de Almeida ressalta ainda que o rei tinha o poder de dar, mas também 

de retirar as mercês concedidas. Prova disso é a necessidade da constante confirmação dos 

benefícios concedidos a si próprio ou a algum parente, seja pelo rei ou por intermediário real. 

Entretanto, a autora afirma que esse era praticamente um direito do súdito, assim como o 
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direito a ser contemplado com uma mercê pelos serviços prestados.
155

 

 Se, por um lado, o Rei detinha o poder de doar títulos e mercês, o que conferia a ele o 

“monopólio de graduar e de qualificar por seu próprio arbítrio, regulando e hierarquizando as 

ordens, os estamentos, as linhagens e os bandos, tanto em Portugal quanto no Brasil”, por 

outro lado, as disputas dos súditos “pela inclusão no círculo dos credenciados a exercer as 

funções e os cargos não apenas no governo municipal, mas ainda nos ofícios periféricos da 

monarquia” reforçavam, evidenciando e legitimando, esse poder de estruturação social e 

institucional da Coroa.
156

 

 Entre os finais do século XVI até o triunfo da revolução liberal em 1832-1834, a 

política de mercês obedeceu a uma lógica dual, que correspondeu a um enrijecimento no topo 

e a uma flexibilização nas bases da nobreza. Isso quer dizer que a alta nobreza, constituída 

pelos Grandes que possuíam um histórico de forte ligação com a Corte desde a Restauração, 

era muito mais restritiva embora não fosse impermeável. Já a nobreza da fidalguia para baixo 

teve fronteiras muito mais fluidas, que tenderam a um alargamento, possibilitando, inclusive, 

a inserção de novos grupos sociais no sistema de remuneração da monarquia.
157

 

No Brasil, a flexibilização da base da nobreza permitiu a constituição de uma elite 

nobilitaria local, que, apesar de não conseguir penetrar no núcleo mais fechado da Corte, 

conseguia participar da governança municipal e de outros ofícios públicos. A câmara, para a 

“nobreza da terra”, era um local por meio do qual os grupos economicamente influentes 

poderiam obter distinção e privilégios, o que era fundamental nos conflitos locais de poder. 

Além de um instrumento de nobilitação, o acesso aos cargos camarários também era um meio 

de negociação com a Coroa. A cooptação dessa elite local luso-brasileira foi fundamental para 

a administração da porção do Atlântico-sul do império português.
158

  

 Quanto ao uso do termo “nobreza da terra” para a compreensão das nobrezas 

coloniais, Roberta Giannubilo Stumpf, afirma que se este conceito,  

 
permite, por um lado, enfatizar que a nobreza colonial era uma categoria 

definida por critérios emanados do reino, apropriados e reelaborados localmente, 

por outro, ele tende a atribuir uma homogeneidade a este grupo como se todos os 

homens que pertencessem a ele fossem  reconhecidos como portadores de uma 

reputação social similar. O que estamos procurando mostrar é que se no interior 

da nobreza americana, à semelhança do que ocorria no Reino e nas Ilhas 
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Atlânticas, existiam vários níveis de honra e poder que conferiam aos indivíduos 

status de desigual grandeza [...]
159

 

 

 

 Com a institucionalização das honras e distinções, a nobreza passou a ter que ser 

provada. Cada vez mais o acesso aos graus de nobreza passaram a estar sujeitos a regras e 

provas, sejam hábitos das ordens, brasões de armas, filhamentos da casa real, acesso à 

governança da terra ou elitização, no caso das distinções mais altas. Neste contexto, se insere 

a pureza de sangue, como uma das provas mais difíceis de ultrapassar, nos casos ibéricos. 
160

 

 Na sociedade do Antigo Regime, homens e mulheres de todas as camadas sociais 

valorizavam imensamente a honra, por muitas vezes preferida à riqueza. O somatório da 

pureza de sangue e do estatuto de nobreza era definidor do lugar social de cada um, e o desejo 

de provar a todos suas qualidades estava presente no cotidiano do império português, 

incluindo as terras d’além-mar.
161

 Contudo, é fundamental salientar: 

 

Tais valores e parâmetros, uma vez  transpostos para os espaços coloniais, foram 

ao mesmo tempo, de alguma forma, influenciados e condicionados pelas 

realidades sociais dos que viviam fora da Europa, fossem dali oriundos ou não. 

Nestes contextos poderia não se entender da mesma maneira o alcance de alguns 

destes códigos, mas percepcionava-se a sua importância no âmbito local e da 

ligação com a Monarquia.
162

 

 

 

 No Brasil, a existência massiva da escravidão instituiu novas categoriais de 

hierarquização social - como a polarização livres/escravos ou homens brancos/homens de cor. 

No entanto, também existiram formas diferenciadas de nobilitação, que não estavam 

necessariamente ligadas à riqueza, mas a uma matriz cultural europeia, que na América 

portuguesa foi resignificada. Muitos portugueses que emigravam para a colônia americana, 

após enriquecerem, buscavam prestígio social, adentrando para círculos sociais restritos aos 

“principais da região”.
163

 

 Para tanto, as elites valeram-se de uma série de estratégias na busca por 
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reconhecimento social, como a obtenção de uma habilitação do Santo Ofício, o ingresso nas 

irmandades e Ordens Terceiras de maior prestígio, a ocupação de cargos nas câmaras 

municipais, a entrada na Ordem de Cristo, a conquista de um cargo do oficialato de 

ordenanças ou outro posto militar e a entrada para a estrutura eclesiástica.
164

  

 A diferenciação social também se processava nas formas de tratamento. A busca por 

“viver à lei da nobreza” incluía a vestimenta, o porte de armas e a aquisição de bens que 

poderiam ser ostentados, como as terras.
165

 Também a ostentação de criados e cavalos poderia 

indicar “luzimento”.
166

 O estilo de vida era, dessa forma, fundamental na reafirmação das 

hierarquias, na medida em que o tempo era capaz de legitimar uma mudança de estatuto 

social. 

 Sobre o lugar ocupado por estes elementos distintivos na sociedade colonial, Aldair 

Carlos Rodrigues afirma: 

 

Tratava-se de uma espiral de símbolos de distinção social, na qual o valor dos 

itens possuía eficácias diferentes. O lugar deles na escala do Brasil (cuja 

sociedade era marcada pela miscigenação e pelo escravismo) era muito elevado 

se comparado aos padrões de distinção da Metrópole, onde estava no topo uma 

nobreza titulada de tradição secular e a sociedade era comparativamente menos 

fluída. 
167

 

 

 

Conforme dito anteriormente, a habilitação do Santo Ofício era uma prova pública de 

pureza de sangue, elemento fundamental nos jogos de poderes locais tanto para o agente 

quanto para a família e seus descendentes. Muito ambicionada pelo setor mercantil, acabou 

por se tornar um instrumento de legitimação e consagração pública de uma posição 

socioeconômica relevante que o agente havia conquistado, sobretudo até o terceiro quartel do 

século XVIII.
168

 O comerciante de Vila Rica, João Pinheiro Netto, desejoso de conquistar uma 
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familiatura, afirmou que “nesta terra é uma das maiores honras que se há”. 
169

 

Indivíduos ávidos por distinção e promoção social viram no Santo Ofício um terreno 

fértil para uma escalada social. Ao valorizar excessivamente os estatutos de pureza de sangue, 

“instrumentos jurídicos das instituições tradicionais de nobilitação”
170

, como as Ordens 

Militares, a Inquisição atraiu muitos cristãos velhos que ambicionavam ter sua dignidade 

reconhecida pela Coroa. 

 É importante salientar ainda que, os indivíduos aqui estudados, foram homens que 

buscaram romper todo um conjunto de barreiras impostas àqueles que almejavam uma 

escalada social. Ao referir-se à Espanha moderna, Jaime Contreras faz uma importante 

consideração sobre a mobilidade social em uma época que valorizava a estratificação: se, por 

um lado, existiam forças poderosas que pressionavam e buscavam imobilizar socialmente os 

indivíduos e os grupos ao lugar social definido pelo nascimento, por outro lado, uma 

persistente cultura de resistência aspirava romper com as barreiras que delegavam as posições 

de prestígio a poucos privilegiados. 

 

2.2 - Na vida e na morte: as associações religiosas leigas e os agentes inquisitoriais 

 

 Afiliar-se a uma associação religiosa leiga no setecentos era uma forma de suprir 

necessidades tanto físicas quanto espirituais que assolavam o cotidiano dos colonos. Era uma 

garantia de assistência mútua material, por meio do socorro financeiro, e espiritual, através da 
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realização dos sufrágios necessários à salvação da alma. Além disso, ser membro de uma 

irmandade de prestígio, ou principalmente de uma ordem terceira, era um importante 

instrumento de distinção social em nível local.   

 Em outras regiões do império, os familiares do Santo Ofício se agregaram em torno de 

uma irmandade específica, cujo santo de invocação era São Pedro Mártir.
171

 De acordo com 

Aldair Carlos Rodrigues, em Minas, os Familiares não se uniram para fundar uma irmandade, 

tal como em Salvador, Rio de Janeiro e Pernambuco, limitando-se a celebrar a festa do 

patrono em Vila Rica. Para eles, era mais significativo pertencer às irmandades locais, 

particularmente as que reuniam os membros da elite. 
172

  

 Dessa forma, analisamos o pertencimento dos agentes inquisitoriais nas ordens 

terceiras e irmandades de maior prestígio da vila de São João del-Rei.
173

 Para os 54 agentes, 

incluindo os moradores tanto no núcleo urbano como nas freguesias mais distantes, foi 

possível levantar os dados referentes às ordens terceiras e irmandades em 18 testamentos, o 

que corresponde a 34,1% do total. Destes, 11 agentes declararam ser irmãos da irmandade do 

Santíssimo Sacramento, dez da irmandade das Almas e somente dois da irmandade dos 

Passos.  

 No caso da irmandade do Santíssimo Sacramento, foi possível levantar o nome de 

todos os irmãos ao longo do século XVIII. E, encontramos, então, mais 9 oficiais da 

Inquisição nesta associação. 

 

 

Quadro 11 - Agentes do Santo Ofício nas  

Ordens Terceiras e Irmandades de São João del Rei – século XVIII 
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Fontes: ANTT – Livros de Provisões e Termos de juramento ; IPHAN - Testamentos e Inventários; 

AENSP- Irmandade de São Miguel e Almas - Livro de Termos, Eleições e Posses (1776-1910); 
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 Todos os agentes que pertenciam à irmandade do Santíssimo Sacramento, estabelecida 

em São João del Rei desde 1711
174

, entraram na associação anos antes de se habilitarem no 

Santo Ofício. Nascidos em Portugal, a vinculação a esta e às demais irmandades ligou-se à 

própria inserção desses indivíduos nas Minas setecentistas, onde puderam arregimentar laços 

com outros membros da elite local em um período de sedimentação da sociedade mineira.  

 Chama atenção o fato de que todas as entradas no século XVIII dos oficiais da 

Inquisição na irmandade do Santíssimo Sacramento ocorreram na primeira metade do século, 

ou seja, quando esta era a principal irmandade de São João del-Rei a congregar a elite branca 

abastada. Júnia Furtado ressalta que, com o objetivo de distinguir as irmandades dos brancos 

frente às demais, os estatutos eram rigorosos quanto à admissão dos seus membros, uma 

rígida disciplina era imposta aos irmãos, assim como altas contribuições. 
175

 

 O compromisso da irmandade do Santíssimo Sacramento firmava que a admissão de 

novos irmãos ficava a cargo da aprovação da mesa diretora. Uma vez que ingressavam na 

irmandade, não poderiam faltar com as suas obrigações, das quais “não poderão escusar-se, 

senão aqueles que tiverem legítimo impedimento”. Tratava-se aqui das funções impostas pelo 

Provedor da irmandade, como por exemplo, da obrigação de acompanhar os enterros de 

irmãos falecidos e de seus familiares e das procissões nos dias santos. Deveriam pagar três 

oitavas de ouro de anuais acrescidas de duas oitavas de mesadas e entradas. As quantias mais 

elevadas ficavam por conta dos membros da mesa administrativa: o Provedor deveria pagar 

116 oitavas de ouro; o escrivão, 63 oitavas de ouro; o tesoureiro, 32; o irmão de mesa, 16, e o 
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Ocupação 

 Homem de negócio 10 6 11 6 0

 Mercador 3 1 3 1 1

 Vive de seu negócio 3 0 1 1 0

 Clérigo 2 0 2 1 0

 Mineiro 0 1 0 0 0

 Vive de suas fazendas 1 0 0 0 0

 Mestre sapateiro 1 0 1 0 0

 Mestre carpinteiro 1 0 1 1 1

 Capitão-mor 0 0 1 0 0

 TOTAL 21 8 20 10 2

Ordem Terceira 

do Carmo

Ordem Terceira 

de São 

Francisco

Irmandade do 

Santíssimo 

Sacramento

Irmandade de 

São Miguel e 

Almas

Irmandade do 

Senhor dos 

Passos
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Procurador pagaria o que desejasse.
176

  

 Posteriormente, com o estabelecimento das ordens terceiras de São Francisco e do 

Carmo, em 1740 e 1749
177

, respectivamente, foram estas as preferidas pelos membros do 

Santo Ofício e pelos homens mais abastados de modo geral. Nos testamentos dos agentes 

inquisitoriais de São João del Rei, dez oficiais declararam ser professos na Ordem Terceira do 

Carmo e oito na Ordem Terceira de São Francisco. Nenhum deles pertencia simultaneamente 

às duas ordens terceiras, o que pode indicar um tendência, demonstrando ser comum nos 

casos analisados que um mesmo indivíduo fosse membro de uma ordem terceira e de duas ou 

três irmandades simultaneamente. Nos registros de assentamento, localizamos ainda mais 11 

Familiares professos da Ordem do Carmo, o que representa um número considerável de 

agentes vinculados a esta associação. 

 Caio César Boschi afirma que  

 
ser membro de uma ou mais ordem terceira significava ter acesso ao interior da 

nata da sociedade e trânsito facilitado nela. Significava status. Significava 

imediata obtenção de privilégios, graças e indulgências. Significava estar mais 

próximo do poder e ter a sua proteção. Por isso, o número dessas associações 

rapidamente aumentou. Algumas irmandades logo procuraram se transformar em 

ordens terceiras, como ocorreu com a de Nossa Senhora do Carmo, de São João 

del-Rei. 
178

 

 

 

 A segunda metade do setecentos foi caracterizada por parte da historiografia como 

uma fase de maior estratificação social em Minas Gerais, o que teria levado ao aparecimento 

das ordens terceiras de São Francisco, reunindo principalmente os intelectuais, militares e 

burocratas, e de Nossa Senhora do Carmo, que teria atraído os comerciantes e os mineiros.
179

  

 Em outra perspectiva, Aldair Rodrigues aponta para uma tendência de agregação dos 

comerciantes de Mariana em torno da Ordem Terceira de São Francisco. O autor analisa os 

Familiares do Santo Ofício da região e verifica que 2/3 dos agentes eram franciscanos, dos 

quais 80% estavam ligados ao setor mercantil, e somente 1/3 pertencia à Ordem Terceira do 

Carmo. A ocupação é apontada, então, como o fator principal da afiliação dos Familiares à 

Ordem Terceira de São Francisco e, em segundo lugar, o fato de que, desde a fundação da 

ordem em Mariana, esses oficiais estavam presentes, fazendo parte da mesa administrativa e 
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tendo sua entrada favorecida por serem dispensados dos interrogatórios. Isso porque os 

processos de habilitação do Santo Ofício, assim como o da Ordem de Cristo, eram 

considerados como os mais rigorosos daquela época, principalmente nas provanças de 

limpeza de sangue.
180

  

 Em recente pesquisa de doutoramento, Cristiano Oliveira de Souza também contesta 

as afirmações de Salles, Boschi e Furtado. O autor analisou as ocupações dos membros da 

Ordem Terceira de São Francisco de Vila Rica no período de 1745 a 1765. Nessa amostragem, 

os oficiais mecânicos aparecem em primeiro lugar (25%), seguidos pelos comerciantes (23%), 

eclesiásticos (19%), mineradores (16%), agricultores (9%), militares (2%), titulares de ofícios 

(1%) e outros (1%). 
181

  

 No caso dos agentes inquisitoriais de São João del-Rei professos na Ordem Terceira de 

São Francisco, a mesma tendência em relação à ocupação dos seus membros pode ser 

observada, visto que, exceto um minerador, todos estavam ligados ao comércio. Nenhum 

deles veio a ocupar postos militares e somente dois ocuparam cargos públicos: os Familiares 

Bento Pinto de Magalhães, procurador na Câmara em 1760 e 1765, e Antônio Manoel da 

Veiga Prada, procurador em 1772 e vereador em 1798. 

 Na Ordem Terceira do Carmo, um quadro similar foi constatado: a maioria dos agentes 

do Santo Ofício que fizeram parte dessa ordem estavam ligados ao setor mercantil, 76,1%. Ao 

analisar suas trajetórias, no entanto, observamos que foi nessa ordem que se reuniram os 

oficiais que conquistaram mais títulos e espaços estimados socialmente. Dela fizeram parte os 

eclesiásticos Julião da Silva e Abreu e José Sobral e Souza, Notário e Comissário do Santo 

Ofício. Também, compunha os seus quadros o Familiar Antônio Leite Coimbra, Cavaleiro da 

Ordem de Cristo, Capitão, inquiridor, contador e distribuidor na Vila de São José em 1748, 

além de vereador da Câmara Municipal em 1750; assim como mais quatro membros da 

Câmara Municipal: Pedro Nunes dos Santos, Domingos João Serra, Domingos Fernandes 

Gomes e João Gonçalves Gomes. 

 De acordo com Júnia Ferreira Furtado,   

 
As Ordens do Carmo também se preocupavam com a rígida seleção de ingresso 

de irmãos, exigindo atributos pessoais, profissionais, além de submeter os 

candidatos a um severo interrogatório. Mas, premidas pela estabilidade 

econômica da ordem, necessária para sua afirmação social, procuravam atrair os 

comerciantes que estavam entre os mais ricos nas Minas, sem lhes fazer restrição 

por viverem de seu ofício. Para isso, também contribuiu o aumento da ingerência 

do Estado nas Irmandades e a exigência da legislação pombalina proibindo a 

discriminação na admissão de cristãos-novos em seus quadros, a partir da 

segunda metade do século. 
182
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 Cristiano Oliveira de Souza afirma que o pertencimento a uma ordem terceira, dava 

aos comerciantes segurança, espiritual e social, uma vez que tão logo chegavam à América, 

poderiam, por meio dessas instituições, se inserir no seio das elites locais. Frequentar estes 

espaços também era forma de arregimentar laços com outros comerciantes e adentrar para 

suas redes comerciais. O autor ainda destaca que “Fazer parte do corpo de irmãos de uma 

instituição que pregava limpeza de sangue e de costumes e preocupada com a perfeição da 

vida cristã de seus membros era entendido pelos homens que exerciam atividades comerciais 

como uma forma de se legitimar socialmente”
183

. 

 De fato, a Ordem Terceira do Carmo mostrou-se receptiva ao ingresso dos agentes 

inquisitoriais ligados ao setor mercantil, mas principalmente abriu espaço para dois oficiais 

mecânicos
184

, apesar do estatuto ordenar que: “Não poderá ser admitido homem algum que 

tenha ofício vil, pelo qual se siga descrédito à Ordem”
185

. A distância entre o que normatizava 

os estatutos das irmandades e o que era posto em prática já foi assinalada por Júnia Ferreira 

Furtado ao ressaltar que “sinais exteriores de riqueza e importância relaxavam e invertiam sua 

rigidez hierárquica”.
186

 

 Apesar de considerados como não nobres, os ofícios declarados nas provisões do 

Santo Ofício dos Familiares Bento de Faria Leite, mestre sapateiro, e Manoel Fernandes 

Gomes, mestre carpinteiro, não foram impeditivos para o ingresso na Ordem Terceira do 

Carmo. Aos oficiais mecânicos, excluídos de muitas honrarias do Antigo Regime português 

em virtude de seu ofício, entrar para uma ordem terceira significava visibilidade e prestígio 

social. 
187

 Além disso, demonstrava que exercer um ofício manual poderia não representar 

uma mácula tão significativa. 

 Bento de Faria Leite nasceu e foi batizado na freguesia de São Martinho de Penacova, 

termo da vila de Guimarães, arcebispado de Braga. Era um dos cinco filhos de Manoel Jorge e 

de Ana de Faria. Habilitado em 24 de janeiro de 1758, foi um oficial da Inquisição durante os 

últimos 14 anos de sua vida, conservando entre os seus pertences inventariados: "uma 
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medalha do Santo Ofício de ouro com peso de uma oitava e dois vinténs que foi vista e 

avaliada em dois mil réis"
188

. Não era um homem abastado, tendo acumulado um patrimônio 

de 1:544$123. Seus bens mais valiosos eram duas casas no Largo do Carmo, avaliadas em 

510$000, e quatro escravos no valor de 328$000 no total. Alguns dos bens declarados no 

inventário indicam que o Familiar ainda exercia o ofício de sapateiro na ocasião de sua morte: 

além de uma tenda de sapateiro, possuía peles de bezerro, marroquim e cabra; chinelos e 

sapatos novos fabricados com esses materiais; assim como brochas, taxas, fivelas e tesouras 

de sapateiro. 

 Conforme afirma Ronaldo Vainfas, “apesar dos estigmas oficiais, que não raro 

misturavam o defeito mecânico com preconceitos raciais, a importância dos artesãos na vida 

cotidiana e suas habilidades profissionais contribuíam para que muitos granjeassem o respeito 

da comunidade” 
189

. Prova disto é que no ano de 1766, o Familiar ocupou o cargo de 

Definidor na mesa administrativa da Ordem Terceira do Carmo, sobre o qual o Estatuto 

determinava: “porque estes Definidores representam o corpo da Mesa e da Ordem, mandamos 

que os que se houverem de eleger, sejam dos irmãos mais idôneos que a Ordem toda tiver, 

sobre o que encarregamos muito as consciências dos eleitores”
190

. 

 Trajetória semelhante é a do mestre carpinteiro Manoel Fernandes Gomes que, a 

despeito do ofício de carpinteiro, também ocupou posições importantes na Mesa da Ordem do 

Carmo. Ele foi Procurador em 1768 e Secretário por dois anos seguidos, em 1779 e 1780. 

Nascido na freguesia de Santa Maria de Nine, termo da vila de Barcelos, Arcebispado de 

Braga, obteve a familiatura do Santo Ofício em 14 de outubro de 1763. Sobre o cargo de 

Secretário da Ordem, o Estatuto determinava que  

 
O que se houver de eleger para servir se Secretário na Mesa deve ter as partes e 

qualidades que se requerem para o tal cargo, por ser lugar de maior confiança, e 

sobre quem carrega a maior parte dos negócios da Ordem; poderá ser sacerdote, 

havendo-o, deve outrossim ser muito inteligente de negócios, zeloso, e que tenha 

algumas notícias da Ordem e de contas para poder tratar das da Mesa; limpo de 

mãos; e, finalmente, asseado no tratamento dos Livros. 
191

 

 

 

 Como se vê, esse cargo era de extrema confiança e importância para a Ordem e, 

somente um indivíduo que tivesse conquistado o respeito dos membros da associação poderia 

ocupá-lo. Provavelmente, a habilitação do Santo Ofício alcançada anos antes tenha sido 

fundamental nesse processo de ascensão social, visto que era um reconhecimento do centro da 

pureza de sangue e dos bons costumes de Manoel Fernandes Gomes, que obviamente refletia 

                                                 
188

 IPHAN-SJRD. Inventário Bento Faria Leite, 1772, cx.136. (testamento translado). 
189

 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. p.434-435 
190

 Estatuto da Ordem Terceira do Carmo.  
191

 Ibidem. 



74 

em nível local, e vice-versa.  

 Manoel possuía um irmão chamado Domingos Fernandes Gomes que também era 

Familiar do Santo Ofício e que teve uma trajetória de destaque dentro da Ordem Terceira do 

Carmo. Pouco depois de conquistar a sua familiatura, em 1763, ele começou a ocupar cargos 

na Mesa Administrativa, de forma ascendente dentro da hierarquia da Ordem, ao mesmo 

tempo em que amealhava outras posições de prestígio na vila. Foi Tesoureiro em 1765 e 1766, 

posição que exigia zelo, pagamento pontual das esmolas, que tivesse “as partes e talento 

necessário para o tal cargo”, assim como era preciso “ter bastante notícia de contas […] e 

juntamente possuir alguns bens”
192

.  

 Na provisão de Familiar, consta que Domingos exercia o ofício de mercador. Não 

podemos precisar a quais atividades mercantis ele se dedicava, visto que era comum a 

diversidade de investimentos nesse setor. Sabemos somente que ele possuiu uma bem 

sucedida casa de negócios na vila de São João del-Rei, conforme informa Manoel Fernandes 

Gomes no seu testamento:  

 
O falecido Domingos Fernandes Gomes de quem sou testamenteiro, universal e 

único herdeiro [ajustou] sociedade com o Capitão Joaquim Coelho de Souza nos 

lucros das fazendas vendidas na casa de negócio que tiveram nesta vila […], 

importando a entrada das mesmas fazendas pelas principais do Rio de Janeiro 

noventa e sete contos setecentos e tantos mil réis até o tempo de seu 

falecimento.
193

 

 

 

 Posteriormente, Domingos Fernandes Gomes foi Secretário da Ordem Terceira do 

Carmo, nos anos de 1773, 1774 e 1784. Em seguida, no ano de 1791, ocupou o cargo de 

vereador na Câmara de São João del-Rei. Na irmandade do Santíssimo Sacramento, foi 

escrivão da Mesa Administrativa em 1793.  

 Em 1795, Domingos conquistou a posição de Subprior na Ordem Terceira do Carmo. 

As qualidades requeridas para se tornar um Subprior eram as mesmas exigidas para o cargo de 

Prior, o cargo mais importante dentro da Ordem. Era necessário que fosse um irmão professo, 

que tivesse ocupado algum outro lugar na Mesa, além disso deveria ser “nobre, ou por 

geração ou pelo trato com que vive, […] para maior respeito e autoridade”, ou poderia com 

algumas ressalvas ser “oficial”. Exigia-se ainda que fossem  

 
de bons costumes, benévolos no tratamento dos Irmãos, zelosos para assistirem e 

procurarem o aumento dos bens da Ordem, e caritativos para se inclinarem ao 

bem das almas dos Irmãos defuntos, e ao remédio dos pobres, e porque esta em 

uso que os Irmãos Priores façam no seu tempo algum gasto em benefício da 

Ordem, é também necessário cabedal para assistir ao dito gasto. 
194
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 Assim como Domingos Fernandes Gomes, foram muitos os oficiais da Inquisição que 

buscaram cargos nas mesas administrativas das irmandades e ordens terceiras de São João del 

Rei. Há referências quanto à presença dos oficiais na Mesa da Ordem Teceira de São 

Francisco como, por exemplo, os Familiares Manoel da Costa Gouveia, Tomás Ferreira 

Rodrigues e Manoel Dias Pereira que ocuparam os lugares de irmãos de Mesa em 1760.
195

 No 

caso da ordem terceira do Carmo e nas irmandades do Santíssimo Sacramento e das Almas, 

conseguimos fazer um mapeamento de todos os cargos ocupados pelos agentes inquisitoriais 

de 1754 à 1800, conforme se vê nas tabelas a seguir. 

   

Quadro 12 - Cargos dos agentes do Santo Ofício na Mesa Administrativa  

da Ordem Terceira do Carmo de São João del-Rei (por ano) - século XVIII* 

Fonte: Livro de Receita e Despesa da Ordem Terceira do Carmo (1757-1788) 
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Agente
Ordem Terceira do Carmo

Comissário Prior Subprior Secretário Definidor Procurador Tesoureiro Enfermeiro

1748 1756-1757

Antônio Ascenço 1751 1761-1762 1758-1759

1754 1758- 1759

1757 1765-1766

1757 1759-1760

1758 1762-1763 1757-1758

Bento de Faria Leite 1758 1765-1766

José Sobral e Souza 1760 1760-1761

1761 1784-1785 1761-1762 1767-1768

1763 1768-1769

1763 1795-1796

1765 1776-1777 1763-1764 1762-1763 1759-1760

1766 1764-1765

1769 1783-1784 1765-1766

1773

Ano da 

provisão do 

Santo Ofício

Antônio Leite 

Coimbra

Domingos João 

Serra

1759-1760  

1768-1769

Custódio Ferreira 

Airão

Antônio José do 

Vale Guimarães

Antônio Fernandes 

da Costa

Antônio João 

Coelho

Manoel Fernandes 

Gomes

1779-1780 

1780-1781

Domingos 

Fernandes Gomes
1773-1774 

1774-1775 

1784-1785

1765-1766 

1766-1767

Julião da Silva e 

Abreu

Manoel Lopes 

Guimarães

Bernardo Francisco 

de Miranda

1772-1773 

1778-1779

Manoel de Oliveira 

Machado

1768-1769 

1769-1770 

1770-1771 

1771-1772
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Quadro 13 - Cargos dos agentes do Santo Ofício na Mesa  

Administrativa das irmandades de São João del-Rei (por ano) - século XVIII* 

 

 
Fontes: Irmandade de São Miguel e Almas -Livro de Termos, Eleições e Posses (1776-1910); Irmandade do 

Santíssimo Sacramento -Livro de Eleição (1788-1837) 

 
* A Tabela apresenta apenas os cargos que foram ocupados por algum oficial da Inquisição, e não todos os 

cargos que compunham a Mesa Administrativa das referidas irmandades. 

 

 Destacamos a forte presença dos oficiais da Inquisição na Ordem Terceira do Carmo, 

não apenas em número de irmãos professos, mas as trajetórias destes dentro da administração 

da associação. Todos os cargos da Mesa Diretora em algum momento foram ocupados por 

eles. Contudo, a participação nas mesas administrativas das irmandades do Santíssimo e das 

Almas continuou a exercer forte poder de atração até o final do século, pois era uma fonte 

privilegiada de distinção local. 

 Ocupar cargos nas mesas administrativas das ordens terceiras e irmandades significava 

ter precedência na comunidade local e expressava o destaque social daqueles indivíduos. Era 

neste espaço de sociabilidade que se estabelecia um amplo espectro de conexões entre os 

homens mais influentes daquela sociedade. À medida que se atingiam postos mais 

importantes na hierarquia administrativa e também de acordo com a importância já adquirida 

por aquela associação, esses cargos se valorizavam. Instituídas de grande visibilidade, as 

cerimônias e procissões eram lugares privilegiados para exteriorizar as hierarquias e promover 

o reconhecimento social dos membros de uma irmandade ou ordem terceira. 

 Na pesquisa conduzida em torno dos testamentos dos oficias da Inquisição, os 
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referidos irmãos Fernandes Gomes destacaram-se por terem sido escolhidos como 

testamenteiros de vários outros Familiares: Manoel de Oliveira Machado, Bento de Faria 

Leite e Domingos João Serra. Manoel Fernandes Gomes foi ainda inventariante de Bento 

Faria Leite e testamenteiro do irmão Domingos Fernandes Gomes. Outros exemplos deste 

tipo de relação, encontrados ao longo da pesquisa, podem ser vislumbrados nos organogramas 

a seguir. 

 

 Organograma 1 - Agentes do Santo Ofício como testamenteiros e inventariantes 

 
 

Fontes: IPHAN - Inventários e testamentos. 

 

 

 Todos os agentes inquisitoriais escolhidos como testamenteiros ocuparam cargos de 

destaque nas mesas administrativas das irmandades do Santíssimo Sacramento, das Almas 

e/ou na Ordem Terceira do Carmo. No caso dessa última, a única exceção foi João Vieira da 
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Rocha, que era professo na Ordem Terceira de São Francisco, mas foi Provedor da irmandade 

do Santíssimo Sacramento. Observamos que em somente dois casos havia uma relação por 

consanguinidade. No restante, eram indivíduos que tinham um bom trânsito dentro das 

irmandades e ordens terceiras, mais do que um destaque como homens ligados à 

administração pública ou militar. Acreditamos esse seja um ponto significativo na definição 

do testamenteiro, considerando que as irmandades e ordens terceiras tinham o papel principal 

no cumprimento dos legados para com a alma, visto que a salvação era uma preocupação 

central na vida dos católicos. 

  A hora da morte também era um momento de reafirmação do lugar social do indivíduo 

alcançado ao longo da vida. Por esse motivo, era fundamental escolher criteriosamente o 

testamenteiro. Expressão de confiança e cumplicidade, geralmente indicavam-se pessoas com 

quem o testador tivesse um laço de parentesco ou amizade
196

, mas também alguém que 

pudesse resolver os trâmites oficiais. Conforme afirma Luiz Fernando Rodrigues Lopes, a 

escolha do testamenteiro estava relacionada com a “influência e respeitabilidade do escolhido 

na sociedade em que se inseria, já que o 'bom nome' poderia transpor as burocracias previstas 

e usuais”.
197

 

 Ou seja, por serem homens distintos da mesma localidade:  

 
A nomeação do testamenteiro é um dos momentos mais significativos do ato de 

testar por apontar para as redes de sociabilidades estabelecidas pelo testador ao 

longo da vida. Irmãos, cunhados, esposas, membros de destaque da sociedade, 

eclesiásticos, qualquer um poderia ser nomeado testamenteiro.
198

 

 

  

 Conforme Ana Luíza de Castro Pereira, era obrigação do testamenteiro: 

 
[…] a responsabilidade pelo enterro e funeral do testador, bem como pelo 

pagamento das despesas e dos sufrágios correspondentes; era também 

responsável pelo registro do testamento no prazo de 8 dias a contar da morte do 

testador; deveria ainda estar bastante observante para o cumprimento das 

disposições testamentárias e, ainda, deveria facultar a consulta ao testamento 

daqueles que se apresentem interessados.
199
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 As irmandades e ordens terceiras eram as responsáveis pelos sufrágios após a morte, 

como a celebração de missas, o acompanhamento pelos sacerdotes e por outros irmãos, e o 

sepultamento, entre outros. Ao redigir o seu testamento, o Comissário da Inquisição José 

Sobral e Souza manifestou o desejo de ser reconhecido pelos serviços prestados à Ordem 

Terceira do Carmo, com o cumprimento de todos os sufrágios a que tinha direito: 

 
Declaro que sou indigno irmão da venerável ordem terceira de Nossa Senhora do 

Monte do Carmo e, há muitos anos, Comissário dela na vila de São João del Rei, 

comarca do Rio das Mortes das Minas, até o presente e, por isso, desejo e quero 

ser sepultado na igreja e lugar que se costuma dar aos irmãos terceiros desta 

cidade. Peço aos senhores irmãos [Prior] e oficiais da Mesa da dita venerável 

ordem, acompanhem meu corpo à sepultura quando eu não tiver incorporado 

nela ao tempo do meu falecimento, serão servidos dar-me sepultura e 

acompanhar por alguma esmola [razoável], atendendo a alguns serviços que 

tenho verdadeiramente ter feito àquela ordem terceira de que sou comissário.
200

 

 

 

 A preocupação em revestir os cerimoniais pós-morte de pompa foi uma constante nos 

testamentos dos agentes inquisitoriais. Todos os oficiais determinaram que o seu corpo 

deveria ser envolto no hábito da Ordem Terceira de São Francisco ou do Carmo e sepultados 

no interior da respectiva capela, o que ressaltava a posição social do morto. O Familiar 

Antônio Manoel da Veiga Prada, inclusive, determinou um lugar privilegiado que lhe daria 

visibilidade e prestígio mesmo depois de falecido, ao mesmo tempo em que buscou expressar 

humildade sendo conduzido por quatro pobres: 

 
Declaro que sou indigno irmão terceiro da venerável ordem terceiro de São 

Francisco desta vila de São João del Rei, e na capela da mesma quero ser 

sepultado [com] a mortalha do meu hábito da minha venerável ordem, cuja 

sepultura quero [que] seja ao encontrar da porta principal à mão direita e por 

baixo da pia da água benta, sem acompanhamento algum, e será somente meu 

corpo posto em uma esteira, e levado à dita capela por quatro pobres que elegerá 

meu testamenteiro, a cada um dos quais dará uma oitava de ouro, sendo depois 

encomendado na forma costumada e enterrado” 
201

. 

  

  

 O Familiar João Vieira da Rocha determinou que, antes que o corpo fosse sepultado, 

deveria ser colocado em um caixão e velado durante um dia.
202

 Já João Gonçalves Liberal 

solicitou que o seu corpo fosse conduzido no esquife da Ordem Terceira de São Francisco e 

acompanhado pelo pároco da freguesia e por todos os sacerdotes que pudessem.
203

 Já, o citado 

Comissário José Sobral e Souza pedia que o seu corpo fosse acompanhado pelo pároco da 
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freguesia e todos os sacerdotes dela, e ainda que fossem celebradas 33 de corpo presente, se 

possível no mesmo dia de seu falecimento.
204

 Enfim, conforme afirma Júnia Ferreira Furtado, 

desde o tipo de mortalha, o número de párocos nas missas de corpo presente, o local do 

sepultamento, o direto de ser conduzido pelos irmãos, todos esses elementos faziam parte de 

um ritual que visava a exteriorizar e introjetar o lugar social de cada um. 
205

 

 

 

2.3- Os Familiares do Santo Ofício e a câmara de São João del Rei  

 

  A câmara municipal era um local privilegiado para consolidar o status daqueles que 

detinham o privilégio de ocupar um cargo público. Espaço de articulação das elites locais com 

a Monarquia, o mando só poderia ser executado pelos homens mais distintos da localidade. 

Os chamados homens bons
206

 deveriam ser casados ou emancipados, maiores de 25 anos, 

católicos e limpos de sangue. Além disso, era fundamental ter cabedal, sobretudo que pudesse 

ser ostentado, como a propriedade de terras. 
207

  

 De acordo com Hespanha, eram verdadeiramente considerados cidadãos, um grupo 

restrito de pessoas pertencentes à elite, que poderia ocupar cargos de governança e que existia 

e se reconhecia como tal. Obviamente, esse critério não abarcava a todos os naturais do 

Reino, mas aqueles que viviam limpamente e à lei da nobreza. Segundo o autor: 

 
O que torna comum essa naturalidade […] não é […] uma identidade de 

conteúdos jurídicos- submissão a um mesmo direito, posse dos mesmos direitos 

-, mas uma regra comum de aquisição: ou por transmissão régia, ou por direito 

consuetudinário ('viver limpamente e à lei da nobreza', exercer cargos que só se 

costumam atribuir à gente nobre). 
208

 

 

 

 Na Câmara de São João del-Rei, 13 oficiais da Inquisição ocuparam um ou mais 

cargos eletivos. Pedro Nunes dos Santos foi o agente que teve maior participação camarista, 

tendo ocupado os cargos de Procurador (1736), Vereador (1737) e Juiz (1745). A provisão de 

Familiar foi conquistada somente após toda a trajetória na Câmara, em 2 de abril de 1746.  

   Dos 13 Familiares que fizeram parte da Câmara, cinco foram eleitos duas vezes, seja 

para a mesma posição ou para cargos diferentes. João Vieira da Rocha e Domingos Fernandes 
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Gomes foram vereadores e anos depois assumiram o cargo de juiz ordinário, o primeiro em 

1768 e 1795 e o segundo nos anos de 1791 e 1796, respectivamente. Ambos já eram 

Familiares do Santo Ofício quando ocuparam essas posições, assim como Bento Pinto de 

Magalhães, vereador em 1760 e 1765, e João Gonçalves Gomes, que foi procurador em 1772 

e vereador em 1798. Somente Manoel Dias Pereira, eleito vereador por dois anos 

consecutivos, em 1752 e 1753, é que obteve a provisão posteriormente, ou melhor, no seu 

último ano na Câmara. 

 Quanto aos que foram eleitos apenas uma vez: dois foram juízes, José Aires Gomes 

(1790) e Manoel do Vale Amado (1791), quando já pertenciam aos quadros do Santo Ofício; 

três vereadores, Antônio Leite Coimbra (1750), Domingos Alves Chaves (1751) e Domingos 

João Serra; e dois procuradores, Francisco Lopes de Coimbra (1727) e João Ferreira Branco 

(1732). 

 Com base na ocupação declarada no momento da habilitação, dos 13 Familiares que 

preencheram cargos camaristas, somente dois não estavam ligados ao comércio: um dedicava-

se à mineração e outro às forças militares. Ao que parece, a Câmara de São João del-Rei 

esteve aberta aos comerciantes
209

, sobretudo aos mais abastados. Contudo, em todos os casos 

que conseguimos analisar, tratava-se de homens com um bom trânsito entre as elites locais e 

em outras instituições de poder. Eram indivíduos que buscavam manter e fortalecer sua rede 

relacional com outros homens distintos, seja pela troca de favores, pelo batismo dos filhos ou 

bons casamentos, entre outras estratégias. 

 

Quadro 14- Cargos dos Familiares do Santo Ofício  

na câmara de São João del Rei (por ano) – século XVIII 

                                                 
209

 Com base na ocupação apontada para os oficiais camarários, presentes na listagem dos homens ricos de 

Minas Gerais de 1756, Lívia do Nascimento Monteiro encontrou um número bastante expressivo de 

homens ligados ao comércio: cerca de 50%. Cf: MONTEIRO,2010, p 83. 
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Fontes: Acórdãos e termos de vereança; AHU 

 

  

2.4- Os oficiais da Inquisição e o acesso às mercês reais 

 

 Imerso na lógica do sistema de distribuição de mercês do império português, o hábito 

da Ordem de Cristo pode ser considerado o grau de nobilitação mais restritivo de nossa 

análise. Do conjunto de indivíduos pesquisados, somente dois tornaram-se Cavaleiros da 

Ordem de Cristo: Antônio Leite Coimbra e Manoel Dias Pereira.
210

 Correspondiam,  

aproximadamente, a 8,6% dos Familiares habilitados na Ordem de Cristo em Minas Gerais.
211

  

 Ambos eram já Familiares do Santo Ofício quando conquistaram o hábito da Ordem 

de Cristo, o que certamente facilitou o acesso, já que eram possuidores de um “estatuto de 

pureza de sangue”, de natureza praticamente inquestionável, conferido pela Inquisição. Esse 

também foi o caminho preferido pela maior parte dos Familiares de Minas, que recorreram ao 

Conselho Ultramarino solicitando o provimento da Ordem da Cristo, o equivalente a 31%. E, 

destes, 85% dedicavam-se à atividade comercial.
212

 Aldair Carlos Rodrigues ainda ressalta o 
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fato de que a habilitação do Santo Ofício lhes conferia consideração e estima social, e isso 

refletia positivamente nos processos de habilitação para a Ordem Cristo, quando as 

testemunhas depunham a respeito do candidato.
213

 

 Além da pureza de sangue, para um indivíduo que almejava conquistar um hábito da 

Ordem de Cristo, era necessário que já tivesse prestado serviços à Coroa. E, para que pudesse 

ser armado Cavaleiro, precisava ser submetido às provanças da Mesa de Consciência e 

Ordens, com o propósito de comprovar que não possuía procedência de origem mecânica, ou 

seja, que não exercia, era filho ou neto de um indivíduo que tenha exercido atividade 

manual.
214

  

 Entretanto, caso ficasse confirmado o “defeito mecânico”, o rei, como “grão mestre 

das ordens”, poderia conceder a dispensa da mácula. Segundo Fernanda Olival, como o Santo 

Ofício não impunha entraves à mecânica, não era incomum que o sujeito fosse habilitado 

antes de buscar  o hábito da Ordem de Cristo. Esta, era a via escolhida por muitos daqueles 

que necessitavam da dispensa de mecânica.
215

 

 Aldair Carlos Rodrigues analisou o processo de habilitação para a Ordem de Cristo do 

Familiar de São João del-Rei, Manoel Dias Pereira, aprovado em 1760. Este caso é muito 

elucidativo das manobras, às quais se submetiam alguns candidatos, para esconder da Mesa de 

Consciência e Ordens o passado mecânico. Segundo o autor, 

 
Nas provanças para se tornar Cavaleiro, constatou-se que seus pais e avós eram 

lavradores de seus bens, porém na habilitação do Santo Ofício, concluída em 

1753, as testemunhas informaram que seu pai viveu do ofício de alfaiate e 

depois de rendas, seu avô paterno era lavrador e o materno era rendeiro e 

tecelão. Além disso, no seu processo da Ordem de Cristo procurou-se enfatizar 

que ele vivia de minerar com seus escravos. Já no Santo Ofício, ele aparecia 

como mercador de fazenda seca – ocupação que, provavelmente teria constituído 

um 'defeito de mecânica', já que era comum aos comerciantes desse gênero 

venderem por si próprios em suas lojas, pelo menos no início da carreira.
216

 

 

 

 Já o Familiar Antônio Leite Coimbra, habilitou-se no Santo Ofício em 1748 e, em 

1751, conquistou o hábito da Ordem de Cristo. Em sua trajetória, é possível perceber as mais 

diversas estratégias às quais lançou mão como forma de ascender a patamares mais elevados. 

Nascido na freguesia de São Pedro de Castellões, bispado de Coimbra, era filho do Padre João 

Leite e de Maria Henriques; neto paterno de Diogo Leite e de Patornilha Brandoa, moradores 

de Coelhosa, onde também moravam seus avós maternos Manoel Henriques e Domingas 

Gonçalves.  
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 O processo de habilitação de Antônio Leite Coimbra começou em 1746 e terminou em 

1748. Antônio Leite Coimbra tinha vivido, até aquele momento, de uma loja de molhados 

que, no tempo das diligências para a habilitação no Santo Ofício, já havia sido vendida. 

Todavia, ele ainda se encarregava de cobrar as dívidas antigas. No mesmo ano, o Familiar, 

ocupou o cargo de contador, inquiridor e distribuidor na vila de São José. E, dois anos depois, 

pouco antes de professar na Ordem de Cristo, foi vereador na Câmara Municipal.  

 Como “homem bom” da vila de São João del-Rei, buscou manter e reforçar o seu 

lugar social, estabelecendo uma rede de compadrios com outros membros da Câmara 

Municipal. Dos sete filhos que teve com Francisca Maria de Jesus, quatro foram batizados por 

oficiais da Câmara. A filha Benedita foi batizada em 1764, por João Rodrigues Silva, que 

ocupou o cargo de juiz ordinário, quatro vezes, nos anos de 1748, 1749, 1753 e 1758. O filho 

Francisco foi batizado em 1763, e teve como padrinho Francisco de Mendonça e Sá, oficial da 

Câmara, e como madrinha, Maria Josefa, esposa de João Rodrigues Silva. O filho Antônio, 

também foi apadrinhado pela esposa de João Rodrigues Silva. E, em 1765, a filha Antônia, 

teve como padrinho Sebastião Ferreira Leitão, oficial da Câmara. A filha Francisca, foi 

apadrinhada pela avó Maria Alves Porciúncula. E, Joana Vitória, a filha caçula, foi 

apadrinhada por Francisco de Mendonça e Sá e por Maria Josefa.
217

 

 Antônio Leite Coimbra aparece na lista dos homens mais ricos de Minas Gerais, feita 

em 1756, pelo governador da capitânia, Domingos Pinheiro, após o terremoto de Lisboa. Nela 

constavam os homens que poderiam contribuir financeiramente para a reconstrução da capital 

do Império Português. Outros três Familiares de São João del Rei também tiveram seus 

nomes citados: Domingos Alves/Álvares Chaves, João Gonçalves Branco e Manoel da Costa 

de Gouveia.
218

  

 Antônio Leite Coimbra recebeu três sesmarias por concessão régia, todas elas após ter-

se tornado Familiar do Santo Ofício e Cavaleiro da Ordem de Cristo. A aquisição de terras e, 

sobretudo, a obtenção de sesmarias, era um recurso muito utilizado pelos homens mais ricos, 

pois dava uma segurança econômica ao seu portador, por representar uma alternativa à 

mineração. Além disso, uma vez que “viver à lei da nobreza” também significava externalizar 

a sua posição social privilegiada, a sesmaria cumpria parte dessa função, já que estava imersa 

na lógica da economia de mercê.
219

 

 Outros sete agentes do Santo Ofício do termo de São João del -Rei também receberam 

sesmarias, representando aproximadamente 15% do grupo analisado. Assim como Antônio 

Leite Coimbra, Manoel da Costa de Gouveia, um abastado minerador, obteve mais de uma 

concessão. De fato, representa um baixo percentual, sobretudo se considerarmos a 
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importância da posse de terras em uma região economicamente diversificada, que tendeu cada 

vez mais, ao longo do século XVIII, tornar a agropecuária sua atividade principal.
220

 

 Porém, é importante ressaltar que a propriedade de terras poderia ser adquirida por 

outros meios e que a documentação utilizada, ou seja, os registros de sesmarias do Arquivo 

Público Mineiro, apresenta limitações. Um exemplo é o Familiar José Aires Gomes que 

formou o maior potentado da Mantiqueira, mas que não está presente nesse registro. Outro 

caso, é o do Comissário Feliciano Pita de Castro, que afirmou, ao redigir o seu testamento, 

possuir duas sesmarias por concessão régia, e não somente uma, conforme apresentado.  

 Contudo, o que nos interessa aqui é apresentar todos os casos, que pudemos averiguar, 

de sesmarias fruto de mercê régia, e não estabelecer um perfil econômico dos agentes. A 

tabela abaixo apresenta os nomes de cada um dos oficiais, a localização das sesmarias e a data 

das respectivas concessões. 

 

Quadro 15- Sesmarias concedidas aos agentes do  

Santo Ofício do termo de São João del Rei por título régio (século XVIII) 

Fonte: APM - Inventário das cartas de sesmarias existentes nos códices do Arquivo Público Mineiro – 

Letras A – L. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, v.37, n.1, p.17-363, 1988.; Inventário das 

cartas de sesmarias existentes nos códices do Arquivo Público Mineiro – Letras M – Z. Belo Horizonte: 

Imprensa Oficial de Minas Gerais, v.37, n.2, p. 9-230, 1988. 

 

 

 Em 1756, Antônio Leite Coimbra já era Capitão.
221

 Ocupar um posto em um dos 

Corpos de Ordenanças era um indicativo de nobilitação em uma sociedade amplamente 

militarizada, uma vez que representava um poder local, na medida em que estes oficiais 

“controlavam esse fator de intimidação passível de afetar a vida das populações que era o 
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221

 Idem. p. 230. 

AGENTE

Manoel Garcia de Oliveira 1739 1 - Aiuruoca, T.V.S. João del-Rei (13 ago 1717)

Manoel da Costa de Gouveia 1744

Pedro Nunes dos Santos 1746 1 - Pousos Reais (27 jun 1759)

Antônio Leite Coimbra 1748

Feliciano Pita de Castro 1752 1 - Par. Do Rio do Peixe. T. V. S. José (11 jan.1768)

João Caetano de Abreu 1766

Francisco Ribeiro de Magalhães 1771 1 - Par. do Campo Redondo (08 ago. 1798)

Francisco de Faria Moreira 1784 1 - Faz Cabeça Branca (… ago. 1792)

TOTAL 12

Ano da 

provisão do 

Santo Ofício

SESMARIA                                                                    

[número de concessões - local, freguesia, distrito, termo, 

comarca (data)]

3 - ______ (11 mar. 1718); Sit. Paciência, no caminho novo dos 

Goiases (9 abr.1737); Faz na margem do Rio Guarapiranga (12 

mar.1741)

3 - Sit. Funil, F. Carrancas. T. V. S. João del Rei (09 fev. 1758); 

Faz. na Par. da Tapera, entre as estradas que iam para a Onça 

e Cajerú (10 jun. 1759); Par. da Fortaleza. F. Carrancas (26 

mar.1765).

1 - Par. A Ilha. D. da Capela da Sra. Da Conceição da Barra. T. 

V. S. João del Rei (27 jan. 1764)
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recrutamento militar”
222

. Estes homens eram recrutados no seio da elite local, entre os 

principais da terra. Segundo Ana Paula Pereira Costa,  

 
O comando e mesmo a criação das Tropas de Ordenanças, muitas vezes devida a 

iniciativas individuais, era um fator de prestígio. Lembremos também que o 

exercício das armas era um fator nobilitante. Na verdade, pode-se dizer que uma 

patente das Companhia de Ordenanças atribuía a seu possuidor um poder de 

atuação em dois sentidos. Pelo próprio Regimento das Ordenanças de 1570 fica 

estipulado que os “capitães mores e os capitães das Companhias locais ficavam 

com um poder imenso de escolha dos aptos e não aptos para o serviço militar”, o 

que proporcionava aos oficiais uma rede de influências muito importante sobre 

os habitantes das localidades onde se instituíam, pelo conhecimento detalhado da 

população e pela autoridade de impor-lhes o treino militar. Além disso, as 

patentes eram um instrumento de nobilitação visto que os oficiais podiam “[...] 

gozar e usar do privilégio de cavaleiro, posto que o não seja. Gozam sim do 

privilégio de nobres, mas não adquirem nobreza. [...]”.
223

 

 

 

 Os componentes das Ordenanças ou os “paisanos armados” não recebiam soldo, 

permanecendo nas suas atividades particulares, até que houvesse uma perturbação grave da 

ordem pública. Os postos das Companhias de Ordenanças de patente mais alta eram: capitão-

mor, sargento-mor e capitão. E os postos inferiores eram: alferes, sargento, furriel, cabo-de-

esquadra, porta-estandarte e tambor. 
224

  

 No grupo estudado, haviam dois capitães-mores: Manoel Garcia de Oliveira, 

habilitado no Santo Ofício em 1739, e Manoel da Costa de Gouveia, habilitado em 1744. 

Ambos conquistaram os postos militares antes de entrarem para o aparelho inquisitorial: o 

primeiro, em 1738, e o segundo, em 1730. Em um período de povoamento da região, no qual 

fazia-se necessário um maior controle militar, estes agentes foram os recrutados para o posto 

mais alto da Companhia. Acrescente-se a isso a particularidade da extração do ouro nestas 

terras e a necessidade de contante vigilância. O Familiar João Gonçalves Branco também 

possuía um cargo nas Ordenanças, ele era Capitão. 

 

Quadro 16 - Hábitos da Ordem de Cristo e patentes militares  

dos Familiares do Santo Ofício de São João del Rei (século XVIII) 
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Fonte: AHU; ANTT, Livros de Provisão e Termos de juramento; Livros da Chancelaria da Ordem de Cristo 

 

 Ao contrário dos Corpos de Ordenanças, nas Tropas Regulares, os indivíduos 

permaneciam integralmente ligados ao serviço militar. Era a primeira instância da força 

militar portuguesa, uma tropa paga pela Real Fazenda e o seu comando era de caráter régio.
225

 

A então chamada Tropa dos Dragões instalou-se em Minas Gerais por volta de 1719 e tinha 

entre os seus oficiais, o Familiar Francisco José de Aguilar. Ele teve uma trajetória bem 

sucedida dentro comando: foi Soldado em 1750 e, quando recebeu a provisão de Familiar do 

Santo Ofício, em 1758, já era Cabo. Não sabemos ao certo quando foi elevado a Alferes, mas, 

em 1772, passou a ocupar a posição de Capitão da Tropa dos Dragões. Três anos mais tarde, o 

Familiar foi designado para as tropas auxiliares, no posto de Sargento-mor, onde permaneceu 

pelos últimos 28 anos de sua vida.
226

 

  A tropa auxiliar era a segunda força militar. Era uma tropa não remunerada, portanto 

os indivíduos que atuavam nessa milícia desenvolviam outros ofícios, apesar de terem 

treinamento militar. O serviço era obrigatório entre os civis e a sua função era a de dar suporte 

às tropas pagas, sobretudo em diligências na capitânia. Além de Francisco José de Aguilar, 

dela fizeram parte os Familiares Manoel do Vale Amado e José Aires Gomes. 
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 AHU. cx.56, doc.34; cx.75, doc. 13; cx.103, doc.67; cx.108, doc.7; cx.110, doc.19. 

FAMILIAR

PATENTES MILITARES

Tropas dos Dragões Tropas Auxiliares Ordenanças

1739 Capitão-mor (1738)

1743 Capitão

1744 Capitão

1744 Capitão-mor (1730)

1748 1751 Capitão

1753 1760

1758

José Aires Gomes 1776

1791

TOTAL 2 1 3 3 2

Ano da 

provisão 

do Santo 

Ofício

Hábito da 

Ordem de 

Cristo 

(ano)

Não 

identificado

Manoel Garcia de 

Oliveira

Antônio Ferreira 

da Costa

João Gonçalves 

Branco

Manoel da Costa 

de Gouveia

Antônio Leite 

Coimbra

Manoel Dias 

Pereira

Francisco José de 

Aguilar

Soldado (1750 - ?) 

Cabo (?- 1758 - ?) 

Alferes (? - 1772) 

Capitão (1772 – 1775) 

Sargento-mor (1775 – 

1804)

Tenente- coronel       

(? - 1786)             

Coronel (1786 - ?)

Manoel do Vale 

Amado

Capitão (1768 – 1776) 

Tenente-coronel (1776 

- ?)                 

Coronel (? - 1791 - ?)
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 Quando solicitou a habilitação de Familiar do Santo Ofício, no ano de 1787, Manoel 

do Vale Amado já era Tenente Coronel do Segundo Regimento de Auxiliares da Comarca do 

Rio das Mortes. Para ele, a habilitação representou o reforço e a consolidação de uma posição 

socioeconomicamente relevante.
227

 

 Era natural da freguesia de Santo André de Vitorino dos Piaens, do Arcebispado de 

Braga. Nasceu aos 12 dias do mês de janeiro de 1725 e foi batizado cinco dias depois. Era 

filho de Antônio do Vale, um oficial de serralheiro, natural da freguesia de Santa Maria Maior 

da vila de Barcelos, e de Maria Amada, exposta na freguesia de Santo Estevão da Facha, 

termo de Ponte de Lima, onde se presume que fora batizada. Era neto paterno de Manoel do 

Vale, um serralheiro, e de Maria Mendes. O fato da linhagem de sua mãe não poder ser 

investigada, visto que foi exposta, não foi um impeditivo para a habilitação de Manoel. O 

parecer favorável do Santo Ofício, alegou que ela teria a “presunção de direito”
228

. 

 Ainda muito jovem, Manoel perdeu o pai. A mãe, diante de uma situação de 

desamparo, foi convidada para morar com os três filhos na casa de Manoel José de Matos e 

Silva, onde Manoel do Vale Amado aprendeu a ler, escrever e contar, ao mesmo tempo em 

que exercia a ocupação de criado. Como mostrou “ter boa capacidade e propósito”, foi 

encaminhado por Manoel de Matos para exercer o ofício de caixeiro em Coimbra. 

 Manoel do Vale Amado casou-se com Rosa Maria do Vale de Queirós, natural da vila 

de Viana. Pouco tempo depois, emigrou para o Brasil na companhia de Antônio de Matos e 

Silva, irmão Manoel de Matos, que estava indo tomar posse do cargo de juiz de fora, no Rio 

Janeiro. Manoel do Vale Amado foi mais um dos homens que emigrou para o Brasil em busca 

de melhores condições de vida. Porém, antes de levar a sua esposa, necessitava se estabelecer 

nas novas terras. Mesmo assim, manteve ligações com a sua terra natal por um londo tempo. 

Ao longo do processo de habilitação, não eram poucos os conterrâneos que afirmaram receber 

e ver cartas remetidas por ele. 

 Não sabemos se ele ficou no Rio de Janeiro ou se encaminhou-se diretamente para 

Vila Rica, onde exerceu o ofício de cobrador e avaliador do Contrato. Posteriormente, Manoel 

do Vale Amado assentou-se no Engenho do Mato Dentro, termo da vila de São João del Rei, 

onde ocupou o cargo de Provedor e administrador do Contrato Real do registro do Caminho 

Novo. Comprou a fazenda do Registro Velho, situada em um ponto estratégico para as suas 

atividade, no Caminho do Rio de Janeiro. Logo depois, providenciou para que sua esposa 

visse para junto dele. 

 Os contratadores eram agentes privados do Estado e representantes do rei. Após ser 

fixado o arrendamento, possuíam autonomia completa
229

. A administração do Contrato, além 
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de ser um cargo muito distinto, fez com que ele pudesse estabelecer uma serie de conexões 

com homens muito proeminentes daquele período, como Domingos José Gomes e seu primo 

João Rodrigues de Macedo, grande arrematador de contratos de entrada em Minas. Manoel do 

Vale Amado sempre remetia cartas a eles, prestando contas do Registro. E a escrita, sempre 

floreada, buscava fortalecer os laços estabelecidos e as redes de reciprocidade: 

 
Senhor Te. Domingos José Gomes, 

Meu distinto amigo e irmão do coração, […] Estes dias me disseram que Vmce. 

ficava gravemente molesto, e que mandara vir recolher o senhor seu primo com 

pressa, o que me tem dado bastante cuidado, e se não fosse a estar a sair o 

portador desta, que é o preto do meu vigário, mandava próprio a saber de Vmce., 

que se sirva a aliviar-me logo do cuidado com que fico, e dar-me a certeza da sua 

melhora, pois ninguém mais que eu. lhe deseja saúde e felicidades.
230

 

 
Senhor Sargto. Mor Domingos José Gomes, 

Meu amigo e irmão do coração. Foi-me muito estimável a certeza de seu novo 

posto, muito diminuto para o seu merecimento, e queira desfrute Vmce. , esse e 

outro por felizes anos, porque de tudo se faz endossar a sua distinta pessoa […]. 

A esta casa chegou o senhor seu primo com o meu amigo e irmão Dezor. José 

João Teixeira […]. Tive carta do meu amigo C. Manoel Fernandes Pinto, em que 

me faz certo de que Vmce. O embolsara da importância que pela minha carta lhe 

pedia, o que a Vmce.  agradeço muito […]. Quando nos avistarmos ajustarmos 

as nossas contas, eu terei o gosto de lhe dar um abraço. […] Se Vmce. Puder 

concorrer para a soltura de José da Silva Matos […] é favor grande, e quero que 

ele conhece essa recomendação para constar a quem me pede.
231

 

 

 

 Manoel do Vale Amado foi também nomeado para o posto de Capitão da Companhia 

Auxiliar dos Dragões, estabelecida no distrito do Caminho Novo, em 22 de março de 1766. 

Ele era o responsável por uma área que se estendia da Mantiqueira até o Paraibuna, termo da 

vila de São João del-Rei. Ocupando esse posto, e sob pena de perdê-lo, o capitão era obrigado 

a residir no mesmo local para o qual fora delegado e a requerer uma confirmação do referido 

cargo dois anos depois de nomeado para que continuasse a exercê-lo por tempo 

indeterminado. Sua carta de confirmação afirmava que o capitão,  

 
com o referido posto, gozará de todas as honras, privilégios, liberdades, isenções 
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e franquezas, que lhe pertencerem. Pelo que o Regimento lhe dará posse e 

juramento dos Santos Evangelhos na forma do Regimento e ordens, e o conheça 

por Capitão da mencionada Companhia, e como tal o trate, honre e estime; e os 

Oficiais subalternos e soldados dela em tudo lhe obedeçam e cumpram suas 

ordens, por escrito e de palavra no que pertencer ao Real serviço como devem e 

são obrigados. 
232

 

 

 

  Em três de fevereiro de 1777, Manuel do Vale Amado, escreveu uma carta à 

Domingos José Gomes, informando-o da morte de sua esposa:  

  
Amigo do coração, com ele transpassado de penas e dores, vou à presença de 

Vmce., a fazê-lo certo que, no dia 20 do mês passado, foi Deus servido levar 

para si minha amante esposa, expirando nos meus braços, pelas seis horas da 

manhã, e creio que o Senhor a tem em bom lugar porque a vida foi boa, veja 

meu amigo em que penas viverei.
233

 

 

 

 No inventário de Rosa Maria do Vale de Queirós, o monte-mor referente aos bens do 

casal foi avaliado em 18.320$859. Possuíam, até aquele momento, a fazenda onde residiam, 

com casas de sobrado, ranchos, paióis, moinho, “tudo coberto com telha”. Além disso, havia 

 
monjolo, roda de mandioca e senzalas, tudo coberto de capim, que parte para a 

parte de [minas] […] com a fazenda chamada Medeiros e para a parte de rio […] 

com a fazenda chamada [Simão] Pereira, tendo para esta parte, uma rocinha com 

casa e paiol coberto de telha e rancho de capim, com uma légua pela estrada e 

três de sertão, o que consta de uma sesmaria confirmada por sua majestade.
234

 

 

 

 Nesta propriedade haviam 132 escravos, oito cavalos, 30 cabelas de gado, 13 ovelhas e 

32 porcos. As vestimentas, os acessórios e os móveis refletiam um pouco do cotidiano de 

quem se tratava “à lei da nobreza”: “um laço e brincos com pedras encarnadas em seus 

diamantes”, “um rosário com seu trancelim de ouro e cruz também crava em ouro”, “uma 

bacia e jarro de prata”, “duas dúzias e meia de pratos finos esmaltados de guardanapos”, “um 

vestido saia com ornato de cetim”, “uma capona de droguete carmesim com bordas de seda”, 

“seis calças de chita da Índia forradas de baeta branca”, “dois espelhos de jacarandá grandes 

com molduras douradas”, “uma sela de veludo azul bordada”, entre outros.
235
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 Aos oito dias do mês de setembro de 1779, Manoel do Vale Amado casou-se pela 

segunda vez. A noiva era Maria Córdula de Oliveira e Melo, descendente de uma família 

distinta, acostumada a servir à Monarquia. No seu casamento estiveram presentes o 

Governador e Capitão general da Capitânia de Minas Gerais, D. Antônio de Noronha. 

Participou também da cerimônia Inácia Rosa de Lima, esposa do Capitão-mor José Álvares 

Maciel, primo da noiva e futuro inconfidente.
236

 

 Maria Córdula de Oliveira e Melo era filha de Leonel de Abreu de Lima, Cavaleiro da 

Ordem de Cristo, Capitão de Ordenança e que exercia a ocupação de mineiro. Sua mãe, Maria 

Inácia Pires de Oliveira, era filha de Maximiliano de Oliveira Leite, professo na Ordem de 

Cristo, e irmã de Francisco Paes de Oliveira Leite, Familiar do Santo Ofício. Ao longo do 

processo de habilitação de Manoel do Vale Amado foram feitas diligências para comprovar a 

limpeza de sangue de sua esposa. À respeito de Leonel de Abreu de Lima, uma testemunha 

afirmou que “se tratava como homem de bem e dos principais da terra, o qual não viveu de 

ofício por se tratar com nobreza”
237

, o que demonstra o lugar ocupado por essa família nas 

hierarquias sociais.  

 Pouco tempo depois, conquistou a patente de Familiar do Santo Ofício, em 1787. E, 

certamente, a entrada para uma importante e prestigiada família contribuiu favoravelmente. 

Como se vê, ao contrário de outros casos estudados aqui, a habilitação inquisitorial foi 

alcançada tardiamente, em um momento da sua trajetória que ele já tinha posição privilegiada. 

 E, em 1791, Manoel da Vale Amado foi eleito juiz ordinário da Câmara de São João 

del-Rei. Apesar dele já servir à Monarquia, a Câmara, como um espaço de negociação com o 

Reino, era uma via de afirmação social muito importante. Para alguns, significava “o topo da 

carreira política a que poderiam almejar”
238

. 

 Em 1798, Manoel, já elevado a Guarda-mor do Registro de Matias Barbosa, teve que 

abrir mão do posto, porque se encontrava impossibilitado de exercer a função, “em razão de 

suas moléstias”. Todavia, quem o substituiu foi o seu filho, o Capitão João do Vale Amado.
239

 

 A partir então, não tivemos mais registros que permitem reconstituir a fase final de sua 

vida. Mas, importa-nos perceber nesta trajetória um movimento comum a muitos homens de 

seu tempo, marcado pelo enriquecimento atrelado à mobilidade social, que buscava o 

reconhecimento de sua dignidade, tanto à nível local como central. E, para tanto, lançavam 
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mão das mais diferentes estratégias para adquirir, manter e perpetuar a sua distinção social. 

 

 

2.5- Relações e mobilidade social 

 

 Alguns estudos prosopográficos sugeriram um padrão de nobilitação das elites 

coloniais em processo de mobilidade social ascendente. Maria Beatriz Nizza da Silva cita o 

estudo de José Antônio Gonçalves de Melo acerca dos oficiais da Câmara do Recife, entre 

1713 e 1738, no qual foi possível constatar um padrão de nobilitação: “postos de ordenança, 

familiatura, cargo municipal e, ocasionalmente, Ordem de Cristo”.
240

 Aldair Carlos Rodrigues 

verificou que, em Minas, a maioria dos indivíduos que se tornaram Familiares contentaram-se 

com essa distinção e com a entrada nas ordens terceiras e irmandades de prestígio. Poucos 

foram os que ingressaram na câmara, nas ordenanças e na Ordem de Cristo, pois era 

necessário ter mais recursos financeiros e manter uma boa relação com o poder político. Em 

suma, o autor verificou a seguinte tendência: ordens terceiras, postos nas ordenanças, 

familiatura, cargos nas câmaras e, por fim, Ordem de Cristo.
241

 

 No caso dos agentes do Santo Ofício de São João del-Rei, o que encontramos foi uma 

elite alargada marcada por hierarquias sociais muito fluídas. A limpeza de sangue e o estatuto 

de nobreza, enquanto critérios definidores da honra, estavam amplamente diluídos nestas 

terras, contudo resignificados diante de uma realidade singular. O acesso aos elementos 

distintivos dos indivíduos analisados deu-se, primeiramente, com o acesso às irmandades de 

prestígio e às ordens terceiras. Contudo, os cargos nas Mesas Administrativas dessas 

associações vieram, somente, após a provisão do Santo Ofício. Quanto às patentes militares e 

aos cargos na Câmara não foi possível perceber um padrão em relação à obtenção da 

familiatura, apenas que esteve disponível para um número menor de indivíduos. Já a 

habilitação na Ordem Cristo, foi muito mais restritiva, e, aqueles que a obtiveram, tinham 

antes amealhado cargos de projeção local e central, além de possuir uma posição 

socioeconômica elevada. 

 A possibilidade de ascensão social também ampliava-se de acordo com a capacidade 

de se estabelecer relações sociais sólidas e duradouras com membros da elite local. Quando o 
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sujeito buscava por um cargo no Santo Ofício, as inquirições na localidade de moradia do 

candidato dependiam também das ligações deste com outros membros do Santo Ofício e com 

homens distintos da região. Eram estas pessoas que iriam depor sobre a sua vida, costumes e 

capacidade para ocupar tal posição. Com base nos depoimentos e também no conhecimento 

que por vezes possuía do candidato era que o Comissário encarregado das diligências 

extrajudiciais e judiciais daria um parecer final para os inquisidores, de modo que estes 

pudessem determinar os rumos do processo.  

 Em 1768, o Comissário Manoel Martins de Carvalho foi encarregado pelo Santo 

Ofício de inquirir extrajudicialmente pessoas de confiança, de bons procedimentos, costumes 

e limpos de sangue, a respeito da capacidade de Antônio Manoel da Veiga Prada para o cargo 

de Familiar do Santo Ofício. Consultou então Jerônimo da Costa Silva, Antônio Teixeira da 

Silva, Sebastião Ferreira Leitão, e os Familiares João Vieira da Rocha e João Gonçalves 

Branco. Por fim, escreveu aos inquisidores um parecer favorável às aspirações de Antônio. 

 As investigações prosseguiram e no ano seguinte novas diligências foram necessárias, 

agora as testemunhas deveriam depor em juízo sobre o candidato. Nessa fase, o Comissário 

chamou para depor o cirurgião Manoel de Seixas Pinto, que disse conhecer Antônio Manoel 

da Veiga Prada por tê-lo visto noviciando na Ordem Terceira de São Francisco, na qual 

professou e naquele tempo ocupava o lugar de Secretário na Mesa da Ordem. Declarou ainda 

que 

 
o habilitando é pessoa de bons procedimentos, vida e costumes porque o vê 

servir na ordem terceira com zelo, fervor e afeição, frequentando os sacramentos 

e por essa razão também, lhe parece capaz de ser encarregado de negócios de 

importância e segredo, e de servir ao Santo Ofício no cargo de Familiar, e que 

sempre se tratou com limpeza e que já não vive do ofício de ferrador, mas sim de 

negócio de ir buscar no Rio de Janeiro negros para vender. 
242

 

 

 

 O Familiar Antônio Fernandes da Costa conhecia o candidato por ser seu vizinho, 

assim como Brás Alves Antunes. Testemunharam também os Familiares João Gonçalves 

Branco e Antônio Leite Coimbra, que conheciam Antônio de vista. Ambos depuseram a favor 

do habilitando. Esses testemunhos demonstram a importância de manter uma boa rede de 

relacionamentos e portar-se em todos os círculos sociais como pessoa de honra e distinção, 

nos moldes do Antigo Regime, como estratégia de mobilidade social. 

 Por vezes, ao longo da pesquisa, vimos que as trajetórias individuais se cruzavam, e 
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então, identificamos diferentes tipos de relações que foram estabelecidas entre os próprios 

membros do Santo Ofício, conforme demonstra o Organograma 2. Já o organograma 3 

representa a dimensão de testemunhas envolvidas nos locais de residência do candidato, com 

base nos processos de habilitação do Comissário José Sobral e Souza, do notário Julião da 

Silva e Abreu e dos Familiares Antônio Leite Coimbra, Antônio João Coelho, Antônio Manoel 

da Veiga Prada e Bento Pinto de Magalhães. O grande número de agentes do Santo Ofício nos 

testemunhos deve-se ao fato de serem pessoas de confiança do Tribunal enquadradas nos 

critérios exigidos.  
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Organograma 2- Rede de relacionamentos entre os agentes do Santo Ofício 

do termo de São João del-Rei 

 

 

 

  

Organograma 3- Testemunhas nos processos de habilitação do Santo Ofício 

  

 



96 



97 

Capítulo 3 

Em nome da fé: os oficiais da Inquisição em ação 

 

 

3.1- As denúncias e os agentes inquisitoriais laicos de São João del-Rei 

 

 As denúncias alimentaram o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, fornecendo-lhe 

grande número de réus. A importância desse mecanismo para o funcionamento da engrenagem 

inquisitorial foi, inclusive, ressaltada nos Regimentos de 1640 e 1774: “a denunciação é um 

dos meios principais que há para se poder em juízo proceder contra os culpados”. 
243

 

 Em Minas, não foram poucos os que caíram na malha inquisitorial. Em um recente 

levantamento nos Cadernos do Promotor e na Documentação Dispersa no Arquivo da Torre 

do Tombo, Maria Leônia Chaves de Resende e Rafael Souza localizaram um total de 989 

documentos referentes à capitania mineradora no período compreendido entre 1692 e 1821. 

Esse conjunto é majoritariamente composto por denúncias, mas há também sumários, 

confissões, diligências e fragmentos de processos. Além disso, foram localizados 91 

processos, fragmentados ou completos.
244

 Dos 155 casos relativos à comarca do Rio das 

Mortes, citados no inventário, localizamos 31 documentos de acusações que fazem referência 

ao termo de São João del-Rei, resultando em um total de 35 pessoas denunciadas, que eram 

moradoras na vila ou nas freguesias pertencentes ao seu termo. Se acrescentarmos as 

denúncias inclusas nos sete processos de réus moradores no termo de São João del-Rei, 

teremos, então, um total de 42 pessoas implicadas no Tribunal do Santo Ofício.
245

  

 A partir da análise das denúncias ao longo do tempo, foi possível identificar um pico 

de delações entre os anos de 1750 e 1770. A maior parte dessas denúncias, aproximadamente 

46,6%, foi proveniente da atuação do vigário da vara e, posteriormente, Comissário do Santo 

Ofício, José Sobral e Souza, sobre o qual será feito um estudo de caso mais adiante. Esse 

                                                 
243 “Regimento do Santo Ofício de 1640”, liv. II, tit. III, § 1. In: FRANCO, José Eduardo; ASSUNÇÃO, 

Paulo de. As metamorfoses de um polvo: religião e política nos Regimentos da Inquisição Portuguesa (Séc. 

XVI-XIX). Lisboa: Prefácio, 2004. 531 p. p. 296. 

244 RESENDE, Maria Leônia Chaves de; SOUZA, Rafael José de. “Por temer o Santo Ofício”: as 

denúncias de Minas Gerais no Tribunal da Inquisição (século XVIII). Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 

32, n. 58, p. 203-224, jan/abr 2016; _________. Em nome do Santo Ofício: cartografia da inquisição nas 

Minas Gerais. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. v. 1. 260 p.  

245 Nessa contagem, consideraram-se apenas as acusações que faziam referência aos moradores do termo 

de São João del-Rei ainda que no mesmo documento contivessem denúncias contra moradores de outras 

localidades. RESENDE, Maria Leônia Chaves de; SOUZA, Rafael José de. Em nome do Santo Ofício: 

cartografia da inquisição nas Minas Gerais. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. v. 1. 260 p.  
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também foi o período em que mais se identificaram membros do Santo Ofício realizando 

denúncias. Nessas duas décadas, 60% das acusações tiveram sua origem em agentes 

inquisitoriais já habilitados, ou naqueles que estavam próximos de conseguir sua provisão do 

Santo Ofício. 

 Já nas duas últimas décadas do setecentos, observa-se uma nova elevação na curva de 

denúncias. De 1781 a 1790, a maioria das denúncias veio da própria população e, no decênio 

de 1791 a 1800, parte veio da população e parte foi resultante da atuação do Cônego João 

Luís de Souza Saião.
246

 Portanto, o relativo aumento de delações nesse período não pode ser 

delegado propriamente à iniciativa dos agentes do Santo Ofício.  
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Fonte: ANTT- Denúncias dos Cadernos do Promotor; Denúncias Dispersas e Processos Inquisitoriais. 

   

 

 Quanto à tipologia dos crimes, verificou-se que a maior parte das denúncias são de 

blasfêmia e proposição herética, correspondendo a 35% do total. Em seguida, aparece o delito 

de feitiçaria, em 20% dos casos; bigamia, em 15% das acusações; solicitação e judaísmo, em 

5% dos casos; testemunha falsa, em 4% das denúncias, e, com mesmo número de ocorrências, 

sodomia, desacato e livro proibido (2,5%). Dois casos não foram contabilizados, pois os réus 

foram considerados inocentes das acusações que lhes foram imputadas.  

 

                                                 
246 Sobre as denúncias feitas pelo Cônego João Luís de Souza Saião, ver: RESENDE, SOUZA, 2016. 
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Quadro 17 - Denúncias inquisitoriais do termo de São João del-Rei (1728- 1805) 

(Denúncias por tipologia) 

 

Fonte: ANTT. IL. Denúncias dos Cadernos do Promotor, Denúncias Dispersas, Processos Inquisitoriais.  

 

 

 Nas denúncias localizadas, buscamos analisar a atuação de todos os agentes que 

contribuíram para o enraizamento da Inquisição nestas terras, sejam os oficiais do Santo 

Ofício, os eclesiásticos ou a própria população. Com o objetivo de verificar o grau de 

participação de cada um desses agentes no processo repressivo do Tribunal, começamos por 

investigar quem efetuava as delações, como e por quem eram recolhidas e qual o caminho 

percorrido pelas denúncias até chegarem aos Inquisidores.  

 O Quadro 18 apresenta os delatores de todas as denúncias estudadas. É importante 

ressaltar que, por vezes, uma mesma denúncia tinha mais de um delator, por isso o número de 

acusações não coincide com o número de denunciantes. 

 

Quadro 18 - Delatores das denúncias inquisitoriais de São João del-Rei (1700-1821) 

 

Tipologia do crime Números absolutos Números relativos

Blasfêmia e proposição herética 14 35

Feitiçaria 8 20

Bigamia 6 15

Solicitação 2 5

Judaísmo 2 5

Testemunha falsa 2 4

Desacato 1 2,5

Livro proibido 1 2,5

Sodomia 1 2,5

Sem informação 3 7,5

TOTAL 40 100
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Décadas

Denunciantes

Confissão

Clero Agentes do Santo Ofício

População

Familiares Notários Comissários

1700-1710 0

1711-1720 0

1721-1730 1 1

1731-1740 3 1 1 1

1741-1750 4 1 3

1751-1760 9 4 2 1 1 1 2

1761-1770 9 1 1 1 4 1 1 2

1771-1780 1 2

1781-1790 4 1 2 1

1791-1800 6 4 2

1801-1810 2 2

1811-1820 0

sem data 3 2 1

TOTAL 42 5 11 1 6 14 5 5

Número de 

denúncias do 

Tribunal do 

Santo Ofício

Não 

identificado
Justiça 

Eclesiástica

Clérigos não 

pertencentes à 

Justiça 

Eclesiástica

 

Fonte: ANTT. IL. Denúncias dos Cadernos do Promotor, Denúncias Dispersas e Processos Inquisitoriais. 

 

 

 Iniciemos pela atuação dos oficiais laicos da Inquisição. Nas denúncias estudadas, 

poucos foram os casos em que identificamos um Familiar realizando uma delação ou 

recolhendo uma acusação proveniente da população, muito embora o Regimento dos 

Familiares especificasse que essa também era sua função:  

 

Se nos lugares, em que viverem, acontecer algum caso, que pareça que pertence 

à nossa Santa Fé; ou se os penitenciados não cumprirem suas penitências com 

toda a brevidade e segredo, darão conta na Mesa do Santo Ofício, sendo na terra, 

em que assiste o Tribunal, e fora dela avisarão ao Comissário; e quando o não 

haja, avisarão por carta aos Inquisidores.
247 

  

 

 Em Aiuruoca, o Familiar José Martins Borralho aparece realizando uma denúncia 24 

anos antes de conquistar a sua provisão do Santo Ofício. Ele e mais dois homens daquela 

freguesia decidiram denunciar o cirurgião Matias Ferreira Lima, por bigamia, depois de 

descobrirem que ele não era viúvo ao contrair o segundo matrimônio. Em sete de setembro de 

1743, procuraram o Comissário José de Souza Ribeiro e Araújo, no Rio de Janeiro, e 

apresentaram uma carta que Rosália Maria de Lima, a primeira mulher do acusado, havia 

enviado para João da Rocha, como forma de corroborar a acusação feita. A carta fora remetida 

da freguesia de Santa Maria de Avioso, em Portugal, com destino à freguesia de Aiuruoca, 

termo de São João del-Rei, em Minas. Nela, Rosália Maria de Lima dizia que teve a 

                                                 
247 “Regimento do Santo Ofício de 1640”, liv. I, tit. XXI, § 4. In: FRANCO; ASSUNÇÃO, 2004, p. 288. 
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informação de que o seu marido havia morrido em um naufrágio e solicitava a confirmação ou 

não dessa notícia, para que, quem sabe, pudesse ter algum “alívio na solidão e tristeza” em 

que se achava, assim como os parentes e amigos do cirurgião.  

 Todavia, quando a carta foi escrita, em 1742, Matias Ferreira de Lima já estava casado 

novamente na freguesia de Aiuruoca. Ao realizar a denúncia contra o cirurgião Matias 

Ferreira Lima, José Martins Borralho disse que o fazia por “desencargo de sua consciência”, 

motivação também declarada pelos demais denunciantes. A acusação contra Matias Ferreira 

Lima acabou por se tornar um processo e, em 1747, ele foi condenado à abjuração de leve 

suspeita na fé. O cirurgião foi açoitado pelas ruas públicas de Lisboa e degredado por cinco 

anos para as Galés do Rei.
248

 

 Naquela ocasião, como foi dito, José Martins Borralho ainda não era membro da 

Inquisição, pois a sua habilitação só foi conquistada em 1766. Borralho nasceu na freguesia 

de São Vicente de Alfena, localizada no Bispado do Porto em Portugal. Em 1745, quando foi 

interrogado no processo contra Matias Ferreira de Lima, declarou que vivia da sua loja de 

mercador, tinha mais ou menos 30 anos, era casado com Teodora Barbosa de Lima e morava 

na freguesia de Aiuruoca há cerca de três anos. Já no termo da sua provisão de Familiar 

constava que José Martins Borralho vivia de suas fazendas.
249

 

 Outro Familiar que contribuiu para a repressão inquisitorial foi Manoel Francisco de 

Oliveira. Da freguesia de Aiuruoca, no ano de 1765, o Familiar escreveu para o Comissário de 

São João del-Rei, José Sobral e Souza, para reportar um caso de blasfêmia ocorrido naquela 

freguesia.
250

 O delatado era Manoel Correia Dias da Estrela, um dos sócios da Lavra da 

Paciência, situada na mesma freguesia de Aiuruoca. Segundo contaram as testemunhas, ele 

repreendeu o feitor Marcos Francisco Guimarães, porque este queria doar uma esmola para a 

caixinha da irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que os escravos traziam consigo. Muito 

“irado”, Manoel Correia Dias da Estrela teria dito “que não consentia se desse esmola a Nossa 

Senhora e quem a quisesse dar a desse do seu”. Ainda assim, o feitor fez a sua doação e disse: 

“a Nossa Senhora, que tudo nos dá, se não desse esmola, a quem se havia de dar”. Ao passo 

que Manoel Correia respondeu que “não queria nada nem de Nosso Senhor nem de Nossa 

Senhora”. O feitor então tornou a dizer: “se não houvesse caridade com os pobres e com as 

irmandades, que havia de ser de nós?”, ao que Manoel Correia replicou: “que não lhe 

                                                 
248 ANTT. IL. Processo no. 8110. 

249 ANTT. IL. Provisões e termos de juramento, liv. 119, f.237, Processo no. 8110. 

250 Embora, na denúncia, Manoel Francisco de Oliveira não tenha assinado como “Familiar”, o historiador 

Aldair Carlos Rodrigues localizou a provisão de Familiar, datada de 1748. O autor analisa este caso em: 

RODRIGUES, 2011, p. 79-81. 
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importava a caridade, puta que pariu a caridade”. 

 Segundo nos conta o Familiar, diante de “tão bárbaras palavras”, o feitor teria ficado 

“sentidíssimo”. Os demais presentes “se começaram uns a benzer” e outros, “perdidas as 

cores”, a virar as costas. Os escravos, “até estes no modo possível, com aqueles gestos que 

costumam fazer em semelhantes casos, sentiram infinito”.  

 Miguel da Silva, um dos sócios de Manoel Correia, teria afirmado que, “se acaso ali 

estivesse um Familiar do Santo Ofício, que logo o prendia”. A consternação diante das 

palavras injuriosas de Manoel Correia, não parou por ali. Testemunhas do ocorrido, o feitor 

Marcos Francisco e o Alferes José Rodrigues de Matos, relataram ao Familiar Manoel 

Francisco de Oliveira o episódio. Dois dias depois, enquanto o Familiar caminhava para ir à 

missa na freguesia dos Serranos, por uma distância de mais ou menos “uma légua e um 

quarto”, acompanhado de mais três pessoas, não se falou em outra coisa. 

 Foi, então, que o Familiar decidiu denunciar o caso para o Comissário de São João 

del-Rei. Na missiva enviada, Manoel Francisco de Oliveira disse: 

 

Fiquei interiormente tão estimulado, que me não sossegou o coração, e logo fiz 

propósito de dar parte, e prometi a Nossa Senhora, zeloso da sua honra e de seu 

Santíssimo Filho, a quem peço lhe inspire o que Vmce. neste caso deve fazer, 

para evitar tanto escândalo. 
251 

  

 

 Além da obrigação de denunciar os casos de alçada inquisitorial que chegassem ao seu 

conhecimento, o Familiar estava cônscio de que o Santo Ofício primava por evitar o 

escândalo. Mesmo que as blasfêmias proferidas não fossem consideradas formalmente 

hereticais, o Regimento ordenava que os Inquisidores procedessem contra qualquer pessoa 

que blasfemasse contra a fé, salvo os casos em que os blasfemos já tinham sido punidos em 

outro juízo. E a razão disto era para “se evitar o escândalo que há entre os fiéis cristãos de se 

proferirem blasfêmias temerárias e escandalosas”, porque estas causavam “prejuízo aos bons 

costumes e pureza da santa fé católica”.
252

 

 A concepção da Igreja acerca dos atos escandalosos contra a religião pregava que 

aqueles que presenciassem ou tivessem conhecimento de palavras ou ações escandalosas 

                                                 
251 ANTT. IL. Caderno do Promotor, liv. 317, m0215- m0218. 

252 “Regimento do Santo Ofício de 1640”, liv. III, tit. XII, § 15. In: FRANCO; ASSUNÇÃO, 2004, p. 360-

1.  Uma análise sobre os casos de blasfêmia, provenientes de Minas Gerais, implicados no Tribunal do 

Santo Ofício português, no século XVIII, pode ser encontrada em: SOUZA, Rafael José de. Minas 

inficcionada: proposições heréticas, manifestações blasfematórias e livros proibidos (1700-1821). 

Dissertação (Mestrado em História). São João del Rei: UFSJ, 2015. 
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punham a sua própria salvação em risco, na medida em que todos caíam em pecado. Isso 

tornava os fiéis responsáveis pelo comportamento do outro, o que, por fim, levava à 

denunciação. Por outro lado, para a instituição inquisitorial, era politicamente perigoso que 

uma ação contra a moral e os bons costumes, ação essa que o Tribunal do Santo Ofício fosse 

responsável por punir, se tornasse “pública e notória”, uma vez que a confiabilidade no 

Tribunal poderia ser abalada.
253

 

 Portanto, o fato de as testemunhas da ação blasfematória em Aiuruoca terem 

começado a se benzer ou demonstrado outras formas de consternação pode revelar mais do 

que o apreço pela fé. Provavelmente, os fiéis temiam pela salvação das suas próprias almas. Já 

o Familiar, além do temor cristão, enquanto representante da Inquisição, preocupava-se com 

as consequências escandalosas daquele ato, de modo que buscou prontamente repassar o caso 

à Inquisição. 

 Esse caso também é exemplar de como a Inquisição se fazia sentir mesmo nas 

localidades mais distantes do Império Português. As pessoas que presenciaram as palavras 

blasfematórias de Manoel Correia pareciam saber que não estavam diante de uma atitude 

corriqueira, mas de um delito passível de ser julgado pelo Tribunal Inquisitorial. Além disso, 

ao afirmar que se um Familiar estivesse presente o blasfemo seria preso, Miguel da Silva 

demonstra que cabia a esses agentes a representação do Santo Ofício frente à população, uma 

vez que não havia naquela localidade nenhum Comissário ou Notário do Santo Ofício. 

 De acordo com Aldair Carlos Rodrigues, esse episódio também é representativo de 

como o papel de um Familiar do Santo Ofício poderia criar na população uma expectativa que 

não coincidia com a realidade, já que esse agente não poderia agir sem uma ordem expressa 

dos Inquisidores. Isso se deve ao fato de que, em uma região tão distante da sede do Tribunal, 

as pessoas não tinham a dimensão real das funções delegadas a cada um dos agentes da 

hierarquia inquisitorial.
254

 

 De fato, a execução de prisões era uma das principais funções dos Familiares 

inquisitoriais, o que estava expresso, inclusive, nos mandados de prisão que foram impressos 

pelo Santo Ofício ao longo do século XVIII.
255

 O mandado de prisão do bígamo Matias 

Ferreira Lima, por exemplo, dizia que: 

 

Os Inquisidores Apostólicos contra a herética pravidade e apostasia nesta cidade 

                                                 
253 FEITLER, Bruno. Nas malhas da consciência: Igreja e Inquisição no Brasil. São Paulo: Alameda: 

Phoebus, 2007. 291 p. p. 231-33 

254 RODRIGUES, 2011, p. 81. 

255 Ibidem. p. 72-73. 
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de Lisboa e distrito etc. mandamos a qualquer Familiar ou oficial do Santo 

Ofício que na freguesia de Aiuruoca, comarca do Rio das Mortes, ou aonde quer 

que for achado Matias Ferreira Lima […] morador na dita freguesia de Aiuruoca 

o prendai sem sequestro de bens por culpas que contra ele há neste Santo 

Ofício.
256 

 

 

 Ao executar uma prisão em nome do Santo Ofício e, em alguns casos, o sequestro dos 

bens do acusado, o Familiar deveria seguir algumas regras expressas no seu Regimento: não 

poderia consentir que o preso se comunicasse com qualquer pessoa, seja parentes ou mesmo 

criados; sendo mais de um preso, o Familiar deveria assegurar que eles também não 

conversassem entre si; deveria dar ao preso um “bom tratamento”, especialmente às mulheres, 

tratando-as com “honestidade e decência” e tinham que prestar contas à Inquisição de tudo o 

que se passara.
257

 

 Nos casos em que não ocorria o sequestro dos bens, cabia ao Familiar solicitar ao 

preso que deixasse os seus bens com alguém de sua escolha. Já quando os Inquisidores 

ordenavam o sequestro dos bens, o Familiar deveria mandar um recado ao Juiz do Fisco
258

, 

após a prisão, para que fosse realizado um inventário. Além disso, deveria assegurar que o 

preso tivesse um local para dormir, a roupa necessária para o seu uso e a quantia de dinheiro 

estipulada pelo Tribunal para a sua alimentação.
259

 

 No processo contra o réu Domingos Barbosa de Oliveira, acusado de bigamia, coube 

ao Familiar Domingos Fernandes Gomes exercer esse papel. Na ocasião, em agosto de 1795, 

ele foi o Familiar escolhido pelo padre Antônio Caetano de Almeida Vilas Boas, para conduzir 

o acusado do Arraial de São Gonçalo do Brumado à cadeia da vila de São João del-Rei e, dali, 

para a Borda do Campo, onde seria encaminhado para o Rio de Janeiro e, posteriormente, 

para Lisboa. Vilas Boas era vigário colado na Igreja de Nossa Senhora do Pilar, na Vila de São 

João del-Rei, e atuou como Comissário delegado nessa diligência, visto não ter na região mais 

nenhum Comissário oficial vivo. Os Inquisidores, em uma missiva enviada juntamente com o 

mandado de prisão do acusado, orientaram o Comissário delegado quanto aos procedimentos 

que deveriam ser tomados para a execução dessa diligência, deixando expresso o papel 

reservado aos Familiares: 

                                                 
256 ANTT. IL. Processo no. 8110. 

257 Regimento dos Familiares do Santo Ofício. In: MOTT, Luiz. Regimento dos comissários escrivães de 

seu cargo, dos qualificadores e dos familiares do Santo Ofício. Centro de Estudos Baianos, Salvador, 

UFBA, n.140, 1990.  

258 Nos locais onde não havia um Juiz do Fisco, a responsabilidade pelo inventário dos bens do preso 

recaía sobre o Corregedor ou Juiz de Fora. E, na falta deles, ao Juiz “da terra”. In: Ibidem. 

259 Ibidem. 
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Remetemos o mandado incluso, para que logo que Vmce. o receber passe a 

procurar um Familiar do Santo Ofício, pessoa idônea e de sua maior confidência, 

para que faça a diligência que se contém no sobredito mandado, recomendando-

lhe toda a cautela e segredo na factura da mesma diligência, e feita […] a 

captura na pessoa do delato, o recolherá na cadeia dessa vila com toda a 

segurança, para que Vmce., na primeira ocasião em que houver embarcação para 

este porto, o reconduzir preso a bom recado, para ser entregue ao Alcaide dos 

Cárceres desta Inquisição, vindo junto com ele o sobredito mandado, e de Vmce. 

haver assim cumprido esta nossa determinação nos avisará em resposta sua na 

margem desta.
260 

 

 

 O acusado foi capturado conforme o ordenado, mas morreu antes de ser encaminhado 

para Lisboa, tendo falecido um mês após chegar à cadeia do Rio de Janeiro por morfeia.
261

  

 Seja delatando, coletando denúncias em nome da Inquisição ou aprisionando réus, os 

agentes do Santo Ofício representavam o Tribunal nas localidades onde viviam. A figura do 

Familiar chegou a ser considerada pela historiadora Daniela Calainho como a 

“personificação” das práticas inquisitoriais que atormentavam a população, como a tortura, as 

severas punições, os processos que corriam em caráter sigiloso, a infâmia pública do 

condenado, o confisco de bens e a consequente miséria. Por meio dos Familiares, o Brasil, 

que não contou com o simbolismo dos Autos da fé e teve poucas Visitações inquisitoriais, 

possuiu uma forma permanente de intimidação, que instigava a população a realizar denúncias 

ao Tribunal.
262

 

 Considerando também o simbolismo investido no cargo de agente inquisitorial, Bruno 

Feitler chama atenção para o fato de que os agentes oficiais da Inquisição eram os 

“representantes simbólicos” do Santo Ofício, a “lembrança viva” do Tribunal. Eles eram 

fundamentais para lembrar às pessoas a existência da Inquisição, ainda que a um oceano de 

distância.
263

  

 

3.2- A Inquisição e a estrutura eclesiástica 

 

 Ao longo de todo o período em que o Santo Ofício atuou no Brasil, o envolvimento e a 

colaboração do clero também se fizeram presentes. Ao contar com o apoio do aparato 

                                                 
260 ANTT. IL. Processo no. 9733. 

261 Ibidem. 
262 CALAINHO, 2006, p.137-138 

263 FEITLER, 2007, p. 138-139. 
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eclesiástico, o Tribunal aumentava o grau de eficácia na repreensão das condutas dissidentes. 

Parte significativa das denúncias que chegavam ao Santo Ofício provinha da esfera 

eclesiástica, devido, dentre outras coisas, à característica capilar de sua estruturação, já que 

ela alcançava as áreas mais periféricas do Império Português, locais onde sequer havia 

representantes da Inquisição. Conforme José Pedro Paiva: 

 

Os bispos eram fornecedores de informação privilegiada, graças ao 

conhecimento mais próximo que tinham do território e das populações, e por 

disporem de uma estrutura disseminada por todo o reino, que o esquadrinhava 

até o nível da mais pequena paróquia. Vigários, priores, abades e curas 

constituíam uma malha fina, da qual não era fácil escapar, e foram eles, tantas 

vezes, os veículos das notícias de quem cometia heresias. Estas chegavam aos 

bispos, que, posteriormente, as transmitiam à Inquisição.
264 

 

 

 Espalhados pelo território mineiro, os eclesiásticos colaboraram com a Inquisição por 

meio de diversas estratégias. De acordo com Aldair Carlos Rodrigues, a maneira mais efetiva 

de intervenção do clero no projeto inquisitorial em Minas, no que concerne ao 

encaminhamento de casos suspeitos de heresia, se deu a partir das principais instâncias do 

Juízo Eclesiástico: a vigararia geral e a vigararia da vara. E esse percurso tornava-se ainda 

mais eficaz quando os vigários da vara ou vigários gerais acumulavam esses cargos com o de 

Comissário do Santo Ofício.
265

 No termo de São João del-Rei, o vigário da vara José Sobral e 

Souza era também Comissário do Santo Ofício. Sobre a sua trajetória e a atuação nessas 

instituições, trataremos em um estudo de caso mais adiante. 

 As visitas episcopais também exerceram papel fundamental na atuação do Santo 

Ofício. Instrumento de vigilância do comportamento do clero e da situação das igrejas, 

frequentemente desdobraram-se em devassas, nas quais eram colhidas  denúncias e punidas as 

infrações que atestavam contra a doutrina católica e os bons costumes.
266

 Os crimes 

investigados iam desde os casos de heresia, blasfêmia, feitiçaria, adivinhação, invocação 

contra o demônio, simonia e sacrilégio a delitos contra a família, como concubinato, adultério, 

incesto, alcouce e meretrício. Eram punidos ainda os pecados nefandos, a usura e o 

                                                 
264 PAIVA, José Pedro. Baluartes da fé e da disciplina: o enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal 

(1536-1750). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011. p. 162.  

265 RODRIGUES, 2011, p. 53-64. 

266 FIGUEIREDO, Luciano. “Peccata mundi: a 'pequena inquisição' mineira e as devassas episcopais”. In:  

VILLALTA, Luiz Carlos; RESENDE, Maria Efigênia Lage de (Orgs.).  História de Minas Gerais: as Minas 

setecentistas 2. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 2007. p. 110-113. 
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descumprimento dos preceitos quaresmais.
267

 

 Aos visitadores diocesanos, cabia o poder de julgar apenas crimes menores. E, em uma 

devassa, ao se depararem com algum delito mais grave que estivesse fora da sua alçada, eles 

deveriam encaminhar o caso para a apreciação do Juízo Eclesiástico. Conforme a gravidade e 

o teor da acusação, a denúncia ou o processo era remetido para o Tribunal do Santo Ofício de 

Lisboa, onde poderia ser julgado.
268

 

 Ao longo do século XVIII, por meio das devassas eclesiásticas em Minas, pôde-se 

vislumbrar a crescente preocupação da Igreja em disciplinar os costumes da população, 

sobretudo após a criação do Bispado de Mariana em 1745-1748.
269

 A importância da 

articulação desse mecanismo com o Tribunal do Santo Ofício foi ressaltada por Caio César 

Boschi ao afirmar que as visitas diocesanas teriam alimentado constantemente o Tribunal com 

culpados de crimes mais graves, tornando-se, dessa forma, um instrumento complementar da 

ação inquisitorial na capitania mineradora.
270

 Na mesma perspectiva, Luciano Figueiredo 

afirma: 

 

As visitas diocesanas […] formavam ampla rede em que o bispado, embora fora 

da alçada do Santo Ofício, cooperava com a ação inquisitorial, 

complementando-a, dividindo funções e regulando a espiritualidade sob o 

sistema colonial. […] Afinal, é impossível deixar de relacionar a intensidade 

excepcional da ação episcopal em Minas através das visitas, se comparada a 

outras áreas, com a expressão econômica de uma das regiões mais ricas do 

Brasil colônia. Mais do que nunca, foi preciso, dada a ausência de uma ação 

sistemática do Santo Ofício, cuidar de acompanhar a conduta dessa 

população.
271 

 

 

 Por outro lado, Aldair Carlos Rodrigues considera que tais autores deram um 

excessivo apreço à real participação das visitas diocesanas na execução do projeto 

inquisitorial. Após consultar as denúncias dos Cadernos do Promotor e os processos de réus 

habitantes de Minas, o autor observou que poucas eram as denúncias ou sumários de culpas 

provenientes das Visitações Episcopais do Bispado de Mariana e do Rio de Janeiro.
272

 

                                                 
267 Cf: RESENDE, Maria Leônia Chaves de. “ 'Devassas gentílicas': inquisição dos índios na Minas 

Gerais colonial”. In: _________ ; BRUGGER, Sílvia Maria Jardim (Orgs.). Caminhos Gerais: estudos 

históricos sobre Minas (século XVIII-XIX). São João del-Rei: UFSJ, 2005. 204 p. p.10. 

268 BOSCHI, Caio César. “As Visitas Diocesanas e a Inquisição na Colônia”. Revista Brasileira de 
História, São Paulo, 1987, vol.7, n. 14, p.168-171. 

269 FIGUEIREDO, op.cit., p.110-113. 

270 BOSCHI, op.cit., p. 151-184. 
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 De fato, para todo o termo de São João del-Rei, localizamos apenas uma delação 

resultante de uma visita diocesana no ano de 1757. E mesmo assim, embora o episódio 

denunciado tenha ocorrido na freguesia da Borda do Campo, a denúncia foi realizada em uma 

visita diocesana na freguesia de São João Marcos, no caminho de São Paulo para o Rio de 

Janeiro. Tratava-se, na verdade, de uma dupla apresentação, na qual Inácio Aires Correia e 

Sebastião Pereira Martins procuraram o Comissário do Santo Ofício e visitador  Manoel 

Antunes Proença para confessar as suas culpas. Ambos tinham sido testemunhas de 

“justificação de solteiro, livre e desimpedido” de Francisco Félix, quando este foi casar-se na 

freguesia da Borda do Campo. Entretanto, Félix já era casado e, embora os confessantes não 

tivessem conhecimento disso naquele momento, sentiam que ter “caído em uma culpa muito 

grande”.
273

 

 Já os clérigos não agentes do Santo Ofício e que também não eram membros da justiça 

eclesiástica revelaram-se como uma peça muito importante para que a Inquisição pudesse 

estender-se até o termo de São João del-Rei. Eles frequentemente denunciaram ou 

encaminharam os casos que sabiam ser de jurisdição inquisitorial. Geralmente, escreviam as 

suas delações, de próprio punho, para os Comissários. Nas denúncias relativas ao termo de 

São João del-Rei, 26% tiveram como denunciantes eclesiásticos que não faziam parte do 

corpo de agentes inquisitoriais.  

 Em Minas, a ação do Cônego do Cabido de Mariana, João Luís de Souza Saião, 

chamou atenção pela forma obstinada como fez chegar às mãos do Santo Ofício 175 

acusações no final do século XVIII e no início da centúria seguinte.
274

 No termo de São João 

del-Rei, Saião foi responsável por quatro denúncias, ambas encaminhadas para o Comissário 

Nicolau Gomes Xavier.  

 Na primeira, datada de 1795, o Cônego denunciou um caso de bigamia em São João 

del-Rei, juntamente com um delato contra o próprio pai por livro proibido. Declarou ter 

ouvido de um mulato que, em São João del-Rei, “existia, ou tinha existido um homem bígamo 

simultâneo, e que sendo isto fato público, ele depois tinha fugido, e o nome ignoro por lhe não 

perguntar”. Posteriormente, Saião disse que ficou sabendo que um bígamo, conhecido como 

O Barbas de Latão, havia sido preso pelo Santo Ofício por esse crime. Após breve 

investigação, Saião inferiu que poderia se tratar da mesma pessoa. Entretanto, como não tinha 
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certeza, preferiu se reportar ao Santo Ofício como forma de precaução: 

 

Sei que depois dele estar preso poderia cessar a razão denúncia, porém como não 

sei se o sujeito é o mesmo, se realmente está preso, e ainda que esteja eu não 

devo distinguir aonde o direito não distingue, e aqui o fato seja certo, e esse não 

se possa olhar, por parte em que não seja criminoso, acho ter a obrigação de 

denunciar. Declaro que o dizer ser o fato certo, em relação ao que ouvi, e ao que 

basta para haver obrigação de denúncia.
275 

 

 

 É evidente o quanto Saião incorporou o dever de transmitir à Inquisição todo e 

qualquer caso que julgasse ser digno de denunciação que viesse ao seu conhecimento. E, 

quando não tinha certeza sobre a necessidade de se dirigir ao Santo Ofício, preferia fazê-lo do 

que aparentar qualquer tipo de conivência com o crime. Em duas outras denúncias que 

realizou, no ano de 1797, em uma missiva enviada a Nicolau Gomes Xavier, o Cônego buscou 

demonstrar a sua lealdade e obediência à Inquisição, dizendo: 

 

Não cesso de cansar a Vm.ce com denúncias para o Santo Ofício, que assim só 

deixam a satisfação de ter obedecido ao mesmo, que no mais só tenho aflições e 

angústias de espírito em ponderar se os muitos casos a Vm.ce denunciados são, 

ou não, matéria disto.
276 

 

 

 As acusações eram de um caso de solicitação, contra o padre José Afonso, morador em 

São João del-Rei, e de um caso de blasfêmia e proposição herética, contra o Desembargador 

Luís Antônio Branco Bernardes, ouvidor da mesma vila. Nessa última, o episódio que serviu 

de pano de fundo para a acusação ocorreu, segundo Saião, na fazenda do Familiar Manoel do 

Vale Amado.  

 Na ocasião, estava sentado à mesa o Desembargador Luís Antônio Branco Bernardes, 

ouvidor da Vila de São João del-Rei, e próximos a ele os padres Silvério da Costa e Oliveira e 

Antônio Luís Coelho. Estavam, provavelmente, de passagem, pois todos estavam indo para 

Portugal. Segundo nos conta Saião, os padres pertenciam à família do Visconde de Barbacena. 

Além deles, estavam Antônio José Dias Coelho, Sargento-mor do Regimento da Cavalaria 

paga das Minas, e Francisco Teobaldo Sanches Brandão, pertencente ao mesmo Regimento. 

Todos eles, bem como o Cônego Saião, teriam ouvido o Desembargador dizer várias palavras, 

as quais Saião julgou que se aproximavam dos “sentimentos dos hereges”.  
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 Ele teria dito, dentre outras coisas, que, “se pudesse sem susto falar ao Sumo Pontífice, 

lhe havia de dizer que isto de frades era uma parodice” e que “nada de ler intérpretes da 

Sagrada Escritura e teólogos, que nem queria ler por Santo Agostinho, porque o confundia 

mais, e queria mesmo a sua religião, dando a entender a Católica, simples como era a Sagrada 

Escritura”. Saião acrescentou ainda: “dou sempre disto parte, ainda que aliás procedesse por 

ignorância nesta matéria, que nas da sua profissão mostra inteligência e retidão”.
277 

 A denúncia acabou por não ter grande atenção dos Inquisidores, não tendo prosseguido 

para um processo. Entretanto, ela traz mais um aspecto do cotidiano do já citado Manoel do 

Vale Amado no que concerne à rede de relações com homens abastados e privilegiados com 

os quais o Familiar mantinha. 

 Em um caso apenas, a acusação partiu de um membro do clero regular. Certamente 

isso se deve ao fato de que, em Minas, constituiu-se uma malha eclesiástica formada 

majoritariamente por seculares devido à proibição das ordens regulares de se instalarem no 

território mineiro.
278

 

 Os clérigos também recolheram muitas denúncias que provinham da população, 

mesmo que não tivessem total conhecimento dos procedimentos do Santo Ofício. 

Posteriormente, essas acusações eram remetidas diretamente para o Tribunal em Lisboa, ou, 

mais frequentemente, enviadas para os Comissários inquisitoriais mais próximos. Em uma 

confissão recolhida pelo padre Antônio Correia de Azevedo e remetida ao Comissário do 

Santo Ofício José Sobral e Souza, o padre, inclusive, acrescentou uma carta de próprio punho 

dando o seu parecer sobre o caso e dizendo:  

 

Julgo que devo certificar a Vmce. que nesta freguesia […] se acha o sujeito 

chamado José Ângelo […], o qual tanto pela própria confissão […] como por 

experiência que fiz, mostra ter pacto […] implícito com o demônio […].  Vmce. 

dará a providência que lhe parecer mais do agrado […] e utilidade espiritual 

daquela alma.
279 

 

 

 Embora a denúncia não tenha evoluído para um processo, é importante ressaltar que o 

parecer do clérigo sobre o caso, assim como um parecer emitido por um Comissário do Santo 

Ofício, poderia refletir diretamente na apreciação do caso pelos Inquisidores e, 

consequentemente, no encaminhamento dado à denúncia.  

                                                 
277 Ibidem. 

278 Sobre as especificidades do clero mineiro, cf: BOSCHI, 1987, p.79-86. 
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 Em outras denúncias, algumas pessoas declararam ter tido orientação do seu confessor 

para relatar o que sabiam à Inquisição. Essa foi outra forma pela qual o clero, que não fazia 

parte dos quadros burocráticos do Santo Ofício, contribuiu para a atuação inquisitorial. De 

acordo com Bruno Feitler, havia, inclusive manuais de confissão que orientavam os 

eclesiásticos a fazerem perguntas específicas sobre heresias e livros proibidos. 
280

 Em 1738, 

quando ainda não havia Comissários do Santo Ofício na comarca do Rio das Mortes, Maria da 

Candelaria, moradora na vila de São João del-Rei, procurou o vigário da vara Manoel da Rosa 

Coutinho para realizar uma denúncia contra Brites Furtada de Mendonça, por feitiçaria, pois 

havia sido “obrigada por seu confessor”.
281

  

 Como a rede de Comissários do Santo Ofício era insuficiente para realizar todas as 

diligências, os clérigos de confiança do Tribunal foram muitas vezes requisitados não apenas 

para recolher denúncias, como também para realizar sumários de culpas. No termo de São 

João del-Rei, constatou-se, a partir dos registros de correspondências e das diligências 

enviadas pelo Tribunal, que os clérigos que não eram habilitados no Santo Ofício foram 

recrutados até que a rede de Comissários fosse formada ou após a morte dos habilitados, ou 

seja, exerceram atividades em nome do Santo Ofício a título precário. 

 Além disso, na maior parte dos sumários, os clérigos foram chamados para exercer a 

função de escrivão em denúncias e diligências realizadas pelos Comissários. Normalmente os 

Inquisidores ordenavam ao Comissário que: “para escrivão […] elegerá a um sacerdote 

cristão-velho, de boa vida e costumes, a quem dará o Juramento dos Santos Evangelhos”
282

. O 

escrivão deveria jurar, sobretudo, guardar segredo de tudo o que fosse feito em nome do Santo 

Ofício. 

 Para cumprir a função de escrivão nas diligências, os clérigos não habilitados 

continuaram a ser requisitados mesmo após a habilitação de dois Notários na região. Embora 

o Notário Julião da Silva e Abreu tenha sido escolhido pelo Comissário José Sobral e Souza 

para exercer essa função em algumas diligências, as ordens que vinham dos Inquisidores 

ordenavam somente que se escolhesse um clérigo de confiança. Em nenhum dos casos 

analisados, nomeou-se alguém para escrivão, embora o Regimento dos Comissários 

especificasse que isso poderia ocorrer. 

 

Para escrever nas diligências, chamarão a pessoa que nas comissões lhes for 

nomeada por escrivão e, não indo nomeada, o escrivão de seu cargo. E não tendo 
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escrivão nem o achando nomeado nas comissões, escolherão uma pessoa 

eclesiástica, a mais suficiente que se achar. E em caso que se não ache com as 

qualidades que se requerem, tomarão a um familiar.
283 

 

 

 Ressalta-se ainda que, nas diligências verificadas, nenhum Familiar foi recrutado para 

cumprir a função de escrivão. 

 

3.3- O medo, a consciência e o zelo pelos preceitos da fé: as motivações para as 

denúncias 

 

 O Santo Ofício não poderia funcionar sem a colaboração da população, pois era ela a 

responsável pela maior parte dos delatos que chegavam às mãos da Inquisição, representando 

33,3% das denúncias do termo de São João del-Rei. A Inquisição necessitava que a população 

tomasse a iniciativa de realizar as denúncias. Para tanto, foi necessário lançar mão de uma 

série de dispositivos que incitavam as pessoas a denunciarem algo que presenciaram ou que 

sabiam por ouvirem dizer. Os editais inquisitoriais buscavam cumprir essa função, ao mesmo 

tempo em que faziam lembrar a existência do Tribunal. 

 De acordo com o seu conteúdo, o momento quando deveriam ser lidos e as suas 

consequências, os editais inquisitoriais eram divididos em três tipos. O primeiro era o édito de 

graça, do qual há registros no Brasil somente nas visitações inquisitoriais. Ele continha uma 

lista dos delitos de jurisdição inquisitorial e, durante um período de cerca de um mês, após a 

sua leitura, as pessoas que confessassem suas culpas aos inquisidores recebiam penas 

abrandadas desde que não constasse nenhuma denúncia contra elas no Tribunal.
284

 

 O segundo era o édito da fé, que continha uma listagem descritiva dos delitos que 

estavam sob a alçada inquisitorial. Eles deveriam ser lidos nos autos da fé, durante as 

visitações inquisitoriais e também no primeiro domingo da quaresma, quando as pessoas eram 

chamadas a cumprirem um dos seus deveres de cristãos: a confissão. E, o terceiro tipo  pode 

ser chamado de édito particular, feito especialmente para um caso ou para uma determinada 

denúncia, mas que teve uma pequena difusão em Minas.
285

  

 Para a região de Minas, Aldair Carlos Rodrigues encontrou, nos livros de 

correspondência expedida, o registro de envio de apenas um édito de fé. Porém,  o autor 
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ressalta que, dada a existência de um montante significativo de denúncias que fazem menção 

aos editais nas igrejas da região, é possível que a difusão dos editais na capitania mineradora 

fosse maior do que os livros de correspondências fazem crer. 
286

 

 Localizamos duas denúncias relativas ao termo de São João del-Rei, que foram 

motivadas pelos editais. Em uma delas, o pároco da aldeia de São João de Queluz, Francisco 

das Chagas Lima, do Bispado de São Paulo, denuncia um caso de bigamia ocorrido na 

freguesia de Baependi. Além disso, o padre atesta a circulação dos éditos de fé no Bispado de 

São Paulo. Ele escreveu ao Comissário do Santo Ofício Francisco da Costa Moreira dizendo:  

 

Em observância do preceito declarado no Edital da Santa Inquisição, que nas 

igrejas matrizes anualmente se publica, denuncio que Francisco Borges, morador 

no distrito da freguesia das Areas, deste Bispado de São Paulo, sendo casado, 

[…] se passou para o Bispado de Mariana em Minas Gerais, e ali abusando do 

Sacramento do Matrimônio se recebeu segunda vez em face da Igreja na matriz 

de Baependi [...]
287

 

 

 

 

 Os éditos da fé ainda dispunham de um dispositivo muito eficaz para incitar as 

delações: o medo da excomunhão, prevista para quem não denunciasse os crimes arrolados no 

edital.
288

 De acordo com Bruno Feitler, a excomunhão maior, com algumas variáveis, 

significava que 

 

[…] a pessoa se excluía dos bens espirituais dos quais tinha direito como 

membro da Igreja; ela não poderia mais participar das preces públicas, 

administrar ou receber sacramentos, assistir aos ofícios divinos, comunicar com 

os fiéis e não poderia ser enterrada em sepultura religiosa […].
289 

 

 

 Na freguesia de Aiuruoca, em 1736, o Frei Francisco do Rosário escreveu para o 

Comissário do Santo Ofício Manoel Freire Batalha denunciando o Frei Alexandre, que teria 

cometido o delito de solicitação. Na missiva, o denunciante relata que Maria Paes de Brito 

havia lhe contado, na presença do seu marido, que o Frei Alexandre “a tinha cometido na 

confissão”. Além disso, o Francisco do Rosário relata o que o motivou a denunciar dizendo ao 

Comissário que “há pouco tempo li um papel em uma igreja e vi a pena que tem quem não dá 
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parte de semelhante coisas”. Ou seja, a dura pena que poderia lhe afligir exerceu uma pressão 

significativa para que a delação fosse realizada.
290

  

 Embora a pena da excomunhão pudesse, em muitos casos, não ser aplicada, já que não 

era de conhecimento público que determinada pessoa escondia algum crime praticado por ela 

ou por outrem, a pressão na consciência das pessoas, provocada pelo medo de um castigo 

divino, foi o suficiente para desencadear grande número de denúncias.
291

 A expressão “por 

desencargo de consciência” foi justificativa recorrente para a realização de denúncias no 

termo de São João del-Rei.  

 Em 1746, na vila de São João del-Rei, Alexandre Pereira de Carvalho, “por 

desencargo de sua consciência, sem ódio ou vingança”, procurou o vigário da vara Manoel da 

Rosa Coutinho para denunciar Pedro de Souza da Cunha por “umas palavras injuriosas que 

disse contra o Santíssimo Sacramento”.
292

 Já no final do século XVIII, em 1798, o vigário 

Gabriel da Costa Resende foi o responsável por recolher uma outra denúncia de blasfêmia, 

dessa vez na freguesia de Aiuruoca. Antônio Gomes Madeira procurou o padre, como 

“verdadeiro cristão velho” e por “desencargo de sua consciência”, para denunciar José dos 

Santos. O denunciado, olhando para uma imagem de Jesus Cristo crucificado, teria dito, 

dentre outras coisas: “que faz aqui esse diabo sem tripas, e tão magro?”.
293

 

 Esse caso é exemplar de outro tipo de estímulo que incentivava a produção de 

denúncias: o desejo de exercer os deveres de um bom cristão. Em 1805, o presbítero secular 

de Aiuruoca, Francisco Lopes Guimarães, enviou uma correspondência para o Comissário 

Nicolau Gomes Xavier denunciando Joaquim José Freire por blasfêmia e proposição herética. 

Segundo o presbítero, ele fez a denúncia “pelo zelo da religião católica”
294

. Este “zelo” 

representaria mais do que uma boa execução do seu dever religioso, pois, de acordo com 

Bruno Feitler, dele decorria um sentimento de satisfação e felicidade, que, acima de tudo, 

anulava qualquer sentimento de culpa em relação à responsabilidade cristã.
295

 

 De forma a ratificar a sua acusação, muitos delatores declaravam que não estavam 

denunciando tomados por ódio ou desejo de retaliação. Outros, motivados por desavenças 

pessoais, encontraram na instituição inquisitorial uma forma de exercer a sua vingança. Sobre 

essa instrumentalização da Inquisição, como meio de resolver contendas pessoais, Bruno 
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Feitler ressalta: 

 

Esses interesses pessoais (morais ou materiais) eram contudo, um elemento 

estranho ao processo de reparação de situações pecaminosas que só podia 

intervir em lugares onde a delação (e não só a confissão) era o fundamento do 

mecanismo ou da instituição que os reparava.
296 

 

 

 Havia ainda aqueles que, temendo ter seus nomes ligados a alguma denúncia, fruto de 

intrigas pessoais, apresentavam-se ao Tribunal buscando se precaver de um possível processo. 

Nesses casos, percebe-se uma tentativa de mostrar aos Inquisidores que eram homens fé, que, 

acima de tudo, cumpriam rigorosamente os deveres católicos. 

 Esse foi o caso do Capitão João de Almeida, de Aiuruoca. Em 1783, ele procurou o 

Comissário Manoel Martins de Carvalho, de Prados, para se defender de uma possível 

denúncia que teria sido feita contra ele por “pessoas mal afeitas, e suas declaradas inimigas”. 

Ele teria sido acusado de blasfemar ao dizer que “as cópulas simples não são pecaminosas”. 

Sobre essa acusação, o Comissário remeteu a seguinte declaração aos Inquisidores: “na minha 

presença [João de Almeida] protesta […] que nunca disse, que lhe lembre, as palavras, que lhe 

impõem, e se, por alienação de entendimento as proferiu, se desdiz não só das referidas, mas 

de todas que possa ter proferido”. O Capitão buscou ainda reforçar que não só era observante 

de todos os preceitos da Lei Divina, como também da Igreja Católica.
297

   

 Havia, também, os casos de confissões de culpas, que eram mais raros. Nas denúncias 

analisadas, encontramos duas pessoas apresentando-se no ano de 1757, e outros dois casos em 

1762. Em um deles, em 1762, o soldado dragão José Ângelo Machado, procurou o padre 

coadjutor de Prados para se apresentar, por ter pagado a um homem, em Santa Bárbara, que 

lhe deu remédios contra perseguições. Na ocasião, o soldado estava com medo de que “as 

justiças” o prendessem por ter cometido crimes em Sabará. Arrependido, declarou que “como 

verdadeiro católico que é, se denuncia arrependido de todos estes pecados e renuncia todo o 

pacto diabólico que naqueles remédios havia, e pede a […] Nosso Senhor e a este Santo 

Tribunal humildemente perdão [...]”.
298

  

  

 

3.4- O corpo eclesiástico do Santo Ofício: Feliciano Pita de Castro, José Sobral e Souza e 
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Julião da Silva e Abreu 

 

3.4.1- Do Reino às Minas: a habilitação 

 

 No termo de São João del-Rei, quatro clérigos fizeram parte dos quadros burocráticos 

da Inquisição: dois assumiram o cargo de Comissário do Santo Ofício, José Sobral e Souza e 

Feliciano Pita de Castro, e outros dois o cargo de Notário, Julião da Silva e Abreu e Lourenço 

José de Almeida. Os três primeiros foram os agentes inquisitoriais da região que mais atuaram 

em nome do Santo Ofício, seja realizando denúncias ou cumprindo comissões diversas. E, 

com o objetivo de analisar como essa rede se articulava, faremos um estudo de caso sobre 

eles. 

 O primeiro a conquistar a habilitação foi o padre Feliciano Pita de Castro. Nascido em 

1719, na freguesia de Nossa Senhora da Assunção da Vila de Caminha, na comarca de 

Valença, província do Minho e Arcebispado de Braga, era filho de um fidalgo da Casa Real, 

Inácio Pita Leite, natural de Caminha, e de Isabel Antônia de Castro, que vinha de Lisboa. 

Seus avós paternos eram Brás Pita Leite, também fidalgo da Casa Real, nascido em Caminha, 

e Luísa da Cunha Velho, natural de Viana. Do lado materno, era neto de Sebastião de Castro 

Caldas e de Antônia Tomásia. 
299

 

 A sua carreira eclesiástica tivera início aos 17 anos, na região de São Bento, onde 

professou na Ordem Beneditina por cinco anos e obteve o chamado breve pontifício. E foi em 

virtude deste que pôde solicitar ao rei D. José II, por meio da Mesa de Consciência e Ordens, 

o benefício colado na Igreja de Nossa Senhora da Piedade na freguesia da Borda do Campo, 

situada na comarca do Rio das Mortes, a título do qual veio a se ordenar sacerdote do hábito 

de São Pedro.
300

 Feliciano Pita de Castro tornou-se o primeiro vigário colado do arraial da 

Borda do Campo por meio de uma carta régia datada de 23 de janeiro de 1752.
301

 

 Feliciano Pita de Castro obteve o seu benefício em um contexto de expansionismo das 

estruturas eclesiásticas no sul da capitania mineira, quando diversas igrejas estavam 

recebendo o estatuto de vigaria colada, sobretudo após a criação do Bispado de Mariana em 

1745-1748. Isso proporcionou ao padre a estabilidade de um cargo eclesiástico dotado de um 

rendimento perpétuo: ele receberia o pagamento de côngruas pela Coroa, uma remuneração 
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anual e fixa.
302

   

 Feliciano Pita de Castro tomou posse da direção da paróquia de Nossa Senhora da 

Piedade, em 3 de julho de 1752, como o décimo segundo vigário e o primeiro ao qual o 

benefício colado foi concedido. As construções das casas do arraial da Borda do Campo, que 

se formaria em torno da igreja, só foram permitidas após a vinda do vigário colado. A igreja 

nada mais era do que uma pequena construção de taipa arruinada, na qual até o culto estava 

suspenso, desde 14 de março de 1751, pois parte dela encontrava-se em perigo eminente.
303

 

 O padre tratou de resolver os problemas que se apresentaram e reconstruiu a paróquia 

majestosamente, nos moldes barrocos. Por sua iniciativa, a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento resolveu iniciar as obras, em 18 de março de 1759, que tinha como objetivo, além 

da expansão da igreja, “a substituição do frontispício de taipa por outro de pedra e cal e a 

construção de torres com mais seis palmos de altura e com mais um palmo de largura nos 

sineiros”. O projeto era do engenheiro e sargento-mor José Fernandes Alpoim. A obra foi 

executada em 1763, com a despesa de 18 mil cruzados, e foi finalizada em 1764, quando os 

empreiteiros foram pagos e a Igreja pode voltar ao culto. Para a finalização das obras, foi 

executada a finta sobre os moradores do arraial que rendeu 30 mil cruzados.
304

   

 No ano de 1752, antes de vir para o Brasil, Feliciano Pita de Castro requereu a 

provisão de Comissário junto ao Santo Ofício, pois desejava chegar à Colônia já habilitado.
305

 

O cargo de comissário era o mais alto que ele poderia almejar, visto que iria se encaminhar 

para o Brasil em breve, para assumir a vigaria colada. Na colônia, seria um agente de mais 

alta patente, capaz de comunicar-se diretamente com os inquisidores de Lisboa. 

 O processo de habilitação de Pita de Castro foi iniciado em 1752 e terminou no 

mesmo ano. Foi extremamente rápido pelo fato de que ele possuía um irmão habilitado, o 

Inquisidor do Tribunal de Coimbra, Sebastião Pita de Castro, e, portanto, sua ascendência já 

havia sido minuciosamente investigada pelo Santo Ofício. Além do irmão Inquisidor, 

Feliciano Pita de Castro possuía um tio que era Deputado do Santo Ofício, Fernando José de 

Castro.
306

 Normalmente, o que prolongava o tempo de duração dos processos eram as 

investigações de genealogia, que poderia levar anos e dispor de custos elevados, 

principalmente se houvesse suspeita de sangue cristão-novo.  
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 A partir do processo de habilitação de Sebastião Pita de Castro
307

, irmão inteiro de 

Feliciano Pita de Castro, foi possível traçar, ainda que de forma limitada, parte da trajetória 

dessa família, que buscou por investiduras que conferiam nobreza, seja servindo ao Rei ou ao 

Santo Ofício, como demonstra o organograma a seguir. 

 

 

Organograma 4 - Família Pita de Castro 

 

Fonte: ANTT. IL. HSO. Sebastião, maço 11, doc. 183. 

 

 

 A condição social na qual Feliciano Pita de Castro se inseria era excepcional se 

comparada à de outros clérigos reinóis que se habilitaram ao cargo de comissários no Brasil: 

era o único filho de fidalgos, dentre os 59 habilitados naturais do Reino. As ocupações dos 

pais dos comissários de origem portuguesa, eram majoritariamente voltadas para a lavoura e 

para os ofícios mecânicos. Em geral, vinham de setores sociais baixos e, em alguns casos, 

médios. Raramente, os progenitores eram membros da elite. No caso dos comissários naturais 

do Brasil, os pais normalmente dedicavam-se ao setor mercantil e integravam as elites 

locais.
308

 

 A nobreza da família da família de Feliciano Pita de Castro foi ressalta por um dos 

Comissários responsáveis pelas investigações de genealogia de Sebastião Pita de Castro, 

quando este buscou adentrar para a rede inquisitorial como Deputado do Santo Ofício. Sobre a 

família, declarou que eram “pessoas nobres, que viveram com luzimento dos rendimentos de 

suas fazendas, sem ocupação, menos o avô materno, que foi Comissário geral da Cavalaria e 
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teve outras ocupações militares”.
309

 

 Certamente, ter parentes próximos que serviam à Inquisição contribuiu para a 

candidatura de Pita de Castro ao cargo de Comissário. As relações de parentesco são 

fundamentais para explicar o ingresso no Santo Ofício, pois servir à Inquisição foi uma 

estratégia de promoção social de muitas famílias ao longo do século XVIII.  

 A historiadora Ana Isabel López-Salazar situa as relações de parentesco no Santo 

Ofício dentro de um movimento mais amplo, que perdurou durante o Antigo Regime, de 

vinculação das famílias a determinadas instituições, fossem elas eclesiásticas ou seculares. Ao 

estudar o caso do Conselho Geral, a autora demonstrou que o ingresso nos quadros 

inquisitoriais foi uma opção de vida para muitas famílias nobres. Além de o candidato ter as 

suas possibilidades de ingresso aumentadas, caso possuísse um parente habilitado, o Tribunal 

da Fé, assim como a Igreja, permitia certo grau de mobilidade ou progressão na carreira.
310

 

 Na América Portuguesa, os desdobramentos desse processo também foram sentidos. 

De acordo com Aldair Carlos Rodrigues: 

 

[…] a ocupação dos postos do poder eclesiástico e do poder inquisitorial era uma 

das estratégias de reprodução social adotadas pelas elites e um dos artifícios de 

mobilidade ascendente acionados pelos patamares intermediários e pelos setores 

de baixa extração social.
311 

 

 

 E ainda, conforme o autor, aqueles que possuíam agentes inquisitoriais na família, 

além da facilidade na investigação linhagística, já conheciam o caráter simbólico de uma 

insígnia inquisitorial, assim como as formas de ingresso na instituição: “como constituir um 

procurador, o que declarar na petição e como realizar o depósito e outros trâmites necessários 

para a obtenção da medalha”.
312

 

 Assim como Feliciano Pita de Castro, o segundo Comissário a conquistar uma 

habilitação inquisitorial no termo de São João del-Rei também possuía parentes ligados à 

Inquisição: José Sobral e Souza era irmão de Alexandre de Souza Sobral, Familiar do Santo 

Ofício, habilitado em 23 de maio de 1749. Já o outro irmão, o Frei Apolinário de Souza, era 

um religioso da Santíssima Trindade, que estava em processo de habilitação para se tornar um 

qualificador da Inquisição na mesma época em que Sobral fez a sua petição. Por isso, Sobral 
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solicitou aos Inquisidores que tivessem “brevidade nas suas diligências”, pois supunha já estar 

habilitado nos processos dos seus irmãos.
313

 

 Nascido em 1707, na comarca de Torre de Moncorvo, Trás-os-Montes, Sobral era filho 

do ferreiro Félix de Sobral e de Inês de Souza, natural de São Lourenço da Lousã. Do lado 

paterno, era neto de Pedro Sobral, natural de São Pedro da Vila de Alfândega, e de Catarina 

Fernandes, nascida em Torre de Moncorvo. Já do lado materno, seus avós eram Apolinário de 

Souza, nascido em Santa Maria Madalena, vila de Vilarinho da Castanheira, e Domingas 

Gomes, natural de Torre de Moncorvo. 

 Sobral era bacharel formado em Cânones pela Universidade de Coimbra e em Minas 

obteve uma posição de destaque na estrutura eclesiástica. Em 1740, estando no Brasil, 

solicitou uma provisão régia para exercer o seu ofício e poder advogar nos auditórios 

seculares. Em 1748, aparece exercendo a ocupação de promotor e procurador da mitra na 

vigararia da vara de São João del-Rei; dois anos depois, tornou-se o vigário da vara da 

principal instância da justiça eclesiástica do sul de Minas.
314

 

 A vigararia da vara de São João del-Rei era uma instância eclesiástica de grande 

importância à nível local, o que era acentuado pela distância em relação a diocese e pelo peso 

econômico da região na segunda metade do século XVIII. Ficava situada nas sedes das 

comarcas eclesiásticas que compunham uma diocese e era subordinada à vigararia geral, que 

ficava na sede do bispado.
315

  

 Os principais requisitos para ocupar o posto de Vigário da Vara eram de ordem moral 

e, se possível, com letramento: “sendo possível serão letrados, ou pelo menos pessoas de bom 

entendimento, prudência, virtude, e bom exemplo, como é bem que tenham para tal cargo”. 

Suas principais funções eram: cuidar dos testamentos dos falecidos nos meses pertencentes ao 

juízo eclesiástico, a saber, janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro; mediar os 

conflitos de precedência nas procissões; cuidar dos bens da Igreja; cuidar para que a 

jurisdição eclesiástica não fosse usurpada no âmbito da comarca e, ainda, poderiam passar 

monitório e dar sentença em algumas causas sumárias.
316

  

 Em 1755, Sobral enviou uma carta aos Inquisidores, na qual exprimia o desejo de 

servir à Inquisição e peticionava um posto inquisitorial. Ele desejava tornar-se um Comissário 

do Santo Ofício. No seu requerimento, apontou para a ausência de Comissários na vila de São 

João del-Rei e na distância de dez léguas ao redor. Era frequente nas petições do comissariado 
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que os habilitandos apontassem para a carência de agentes inquisitoriais na região como 

forma de reforçar a sua solicitação. De todo modo, cabia aos Inquisidores a decisão sobre a 

importância de nomear um novo agente.
317

 

 O responsável pelas diligências extrajudiciais na vila de São João del-Rei foi o 

Comissário Feliciano Pita de Castro. A fim de verificar a capacidade de Sobral para ocupar o 

cargo pretendido, Castro interrogou as oito pessoas “mais antigas e noticiosas” que encontrou, 

dentre elas dois Familiares do Santo Ofício: Bento Pinto de Magalhães e Antônio Leite 

Coimbra. Por fim, o Comissário emitiu um parecer favorável, no qual afirmou que Sobral 

tinha um patrimônio “muito bom”, pois tinha uma renda de três a quatro mil cruzados por 

ano, provenientes da vigararia da vara e de uma boa fazenda de gado vacum. 

 Já as diligências judiciais de capacidade em São João del-Rei foram realizadas pelo 

padre Matias Antônio Salgado. Atuando como Comissário delegado, ele assegurou aos 

Inquisidores a aptidão de Sobral para o cargo requerido, após interrogar quatro testemunhas, 

dentre elas os Familiares Domingos Álvares Chaves e João Gonçalves Branco. Na missiva 

enviada ao Tribunal, anexada à diligência, o padre disse que o habilitando “[...] tem toda a 

capacidade para ser encarregado dos negócios do Santo Ofício, trata-se com decência 

correspondente ao seu caráter e, ainda que não é rico, tem a renda suficiente para se tratar 

conforme o seu estado [...]”. 

 Os Inquisidores entenderam que Sobral atendia a todos os requisitos necessários para o 

posto ao qual aspirava, ressaltando que ele era um “sacerdote exemplar”, que vivia limpa e 

abastadamente, entre outras coisas. E, portanto, foram favoráveis à habilitação, tornando José 

Sobral e Souza um Comissário do Santo Ofício em 5 de fevereiro de 1760. 

 Um ano antes de Sobral receber a sua provisão, o padre Julião da Silva e Abreu, 

também morador na vila de São João del-Rei, candidatou-se para o cargo de Comissário do 

Santo Ofício. Porém, em 29 de novembro de 1763, os Inquisidores deferiram a sua habilitação 

somente para o cargo de Notário, visto que o habilitando não possuía “renda estabelecida e 

certa”.
318

 

 Na petição, Abreu declarou que possuía: 

 

[…] grande desejo de servir a Deus e a este Santo Tribunal no emprego de seu 

Comissário na dita Vila de São João del-Rei, aonde o não há nem na sua 

circunferência, senão em distância de três dias de viagem; e porque no suplicante 

concorrem todos os requisitos para o dito cargo.  
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 De fato, quando enviou a petição, no ano de 1759, ainda não existia nenhum 

Comissário na vila de São João del-Rei. O suplicante ainda ressaltou que o mais próximo 

estava a três dias de viagem, referindo-se muito provavelmente a Feliciano Pita de Castro, na 

Borda do Campo. Porém, em 1760, o padre José Sobral e Souza, morador na vila, recebeu a 

provisão de Comissário do Santo Ofício e o argumento a favor das aspirações de Abreu não 

mais se sustentaria. 

 Julião da Silva e Abreu nasceu na freguesia de Sampaio da Vila de Guimarães, 

Arcebispado de Braga, e foi batizado em 14 de março de 1709. Era filho do sombreireiro 

Jerônimo de Oliveira, natural da freguesia de Santa Eulália de Fermentões, termo de 

Guimarães e Arcebispado de Braga, e de Páscoa da Silva Ferreira, nascida na freguesia de 

Sampaio. Seus avós paternos eram o padre Antônio Fernandes e Maria Francisca, da freguesia 

de Santa Eulália de Fermentões, e do lado materno, era neto de Francisco de Abreu, da 

freguesia de São Martinho de Candoso do termo de Guimarães, e de Joana da Silva, natural de 

Nossa Senhora da Oliveira da vila de Guimarães. 

 Nas diligências extra judiciais, descobriu-se que o candidato possuía dois filhos: 

Teodósia e Cristóvão Luiz de Abreu, ambos nascidos depois de se tornar um eclesiástico. O 

fato de ter filhos não foi um empecilho para a habilitação, mas prolongou o processo, pois era 

necessário averiguar a limpeza de sangue de cada um deles. Além disso, como era requisito 

para as funções inquisitoriais ter bons costumes, os Inquisidores mandaram investigar, 

juntamente com a genealogia dos filhos e o destino que tiveram, se no tempo em que se 

mudou para a América, ele “já estava emendado dos ditos ilícitos tratos, que lhe arguem, ou se 

ainda dava escândalo com seu mau procedimento, e se do Brasil tem escrito e que notícias há 

dos seus costumes”. 

 Quanto ao filho Cristóvão, apesar de ser de público e notório que a sua paternidade era 

atribuída a Julião da Silva e Abreu, ele foi exposto pela mãe, Francisca Josefa, em 1741. O 

Notário Antônio da Costa Barros, que foi quem fez as investigações extra judiciais no local de 

nascimento do candidato, atestou, de acordo com as testemunhas, que  

 

[…] o habilitando nunca fez caso do dito filho, pois se enjeitou logo, por sua 

mãe ser pessoa recolhida e de bem, não há dúvida que o habilitando tratou com 

a dita Francisca pela fama, porém a dita, nunca nem antes nem depois, teve 
tratos com homem algum, não consta que o Padre habilitando fizesse ato algum 

de reconhecimento, por se ausentar logo para as partes da América. 
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 Cristóvão acabou por ser criado por outra família, “de boa reputação e sem rumor de 

sangue infecto”. Em 1764, durante as investigações para a habilitação de Abreu, Cristóvão foi 

localizado na freguesia de São Tiago de Candoso da vila de Guimarães, onde exercia o ofício 

de tamanqueiro. 

 Já Teodósia, nascida em 26 de agosto de 1746, era fruto de um relacionamento de 

Julião da Silva e Abreu com Ana Maria, que na época era serviçal na casa onde o padre 

morava com a mãe. Logo que a menina “se apartou do leite”, passou a viver na companhia da 

avó paterna, até que esta falecesse. Posteriormente, foi levada para a casa de um parente do 

padre habilitando, para quem Abreu passou a enviar uma contribuição financeira do Brasil. Na 

época das diligências de habilitação, exercia a função de criada das irmãs do cônego 

Francisco de Vasconcelos na freguesia de São Pedro de Azurei, termo de Guimarães. 

 No tempo do nascimento da filha, Abreu teria saído do Reino em direção à América 

para ir viver na companhia de seu pai, que havia se mudado algum tempo antes. Testemunhas 

disseram que, em Portugal, ele vivia “com alguma necessidade, pois não tinha nada de seu, 

nem ainda o patrimônio era seu, pois lhe emprestavam-no”. 

 O vigário Matias Antônio Salgado realizou as diligências extrajudiciais em São João 

del-Rei e deu um parecer positivo às aspirações de Abreu. No Brasil, não era de conhecimento 

popular que o padre tinha filhos. Declarou ainda que Abreu vivia do uso das suas ordens, 

possuindo naquele momento, de oito a dez mil cruzados.  

 Já a investigação judicial de capacidade no local de moradia do habilitando, ficou a 

cargo do Comissário José Sobral e Souza. O escrivão foi o beneficiado José Rodrigues da 

Cruz e as testemunhas foram interrogadas na casa de Sobral. Dentre elas, estava o Familiar do 

Santo Ofício Bento Pinto de Magalhães. Naquela ocasião, em 1764, Sobral atestou aos 

Inquisidores que, por ser morador em São João del-Rei há mais de 25 anos, conheceu o pai de 

Abreu, já falecido, e que este lhe pareceu ser um homem temente a Deus. Por fim, deu um 

parecer favorável à habilitação do candidato. 

 No ano seguinte, em 25 de janeiro de 1765, Julião da Silva e Abreu recebeu a provisão 

de Notário do Santo Ofício. O processo de habilitação teve um custo total de 56$918 réis. 

Valor muito elevado se comparado ao processo de José Sobral e Souza, no qual os custos 

ficaram em 7$921 réis. Com certeza, grande parte dessa despesa se deve à habilitação dos 

filhos. Contudo, ambos fugiam à regra. Aldair Rodrigues verificou que 70% dos processos 

dos Familiares de Minas custaram entre 10 e 30 mil réis e, no caso do Comissário José 
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Simões, também de Minas, o processo ficou em 22$920 réis.
319

 

 

 

3.4.2- Representantes do Tribunal do Santo Ofício em  São João del Rei 

 

 Como foi dito anteriormente, foram os membros eclesiásticos do Santo Ofício os 

oficiais que mais atuaram em nome da Inquisição no termo de São João del-Rei. José Sobral e 

Souza e Julião da Silva e Abreu, inclusive, serviram à instituição antes de se habilitarem. 

 Todos os registros localizados da atuação de José Sobral e Souza são posteriores ao 

período quando ele assumiu a vigararia da vara. O primeiro, em 1750, trata-se de uma 

denúncia realizada por ele e encaminhada para o Comissário e Vigário geral da sede do 

Bispado, Geraldo José de Abranches. Sobral delatava dois casos: um de desacato sacrílego, 

ocorrido em Aiuruoca, e o outro de bigamia, ocorrido em Prados. A freguesia de Prados, 

embora não estivesse circunscrita no termo de São João del-Rei, fazia parte da comarca 

eclesiástica da qual Sobral era vigário da vara. Antes que os papéis fossem enviados para o 

Tribunal em Lisboa, Abranches ordenou que fosse feito um sumário com o depoimento das 

testemunhas. Entretanto, Sobral não conseguiu cumprir com o ordenado em virtude da 

distância entre a vila de São João del-Rei e as freguesias onde teriam ocorrido os crimes. 

Ainda assim, as denúncias e as poucas investigações que foram feitas foram encaminhadas 

para o Tribunal.
320

 

 De 1752, localizamos um registro polêmico da atuação de Sobral em nome do Santo 

Ofício. Trata-se de uma carta escrita de próprio punho e enviada ao Bispado de Mariana, na 

qual Sobral, que ainda não era Comissário, afirmava ter feito sumários de três acusados: João 

Leite do Prado, Antônio da Silva Carapina
321

 e João Leite de Carvalho. O problema é que o 

vigário da vara não cuidou somente de cumprir as diligências que lhe foram cometidas, mas 

agiu por conta própria, prendendo e enviando João Leite de Carvalho junto com os sumários. 

Sobral explica a sua atitude da seguinte forma: 

 

[…] a razão do meu entender se mostra pelo instrumento de justificação, […] se 

não bastante causa para obrar como obrei, disto me denuncio, e humildemente 

acaso, e para casos semelhantes, que me podem ocorrer peço instrução; porque 

                                                 
319 RODRIGUES, 2013, p. 117. 

320 ANTT. IL. Caderno do Promotor, liv. 304, f.79. Sobre esta denúncia, conferir também: RODRIGUES, 

2013, p.119. 

321 O sumário contra Antônio da Silva Carapina encontra-se em: ANTT. IL. Caderno do Promotor, liv. 

314, m0507- m0603. 
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desejo muito servir com todo acerto a esse Santo Tribunal […].
322

  

 

  

 Fica latente, na fala do Comissário, que o desejo de Sobral de servir ao Santo Ofício e 

demonstrar isso aos Inquisidores era tão grande que ele arriscou-se a sofrer uma punição do 

Tribunal, caso não estivesse agindo corretamente, ainda que o fizesse por ignorância. 

Também, fica evidente a falta de instrução, nos negócios do Santo Ofício, dos clérigos que 

não eram agentes inquisitoriais, mesmo aqueles da alta hierarquia eclesiástica e que eram 

recrutados com frequência pelo Tribunal. Em um pequeno registro da ordem enviada de 

Mariana para que fossem feitos os sumários, o Bispo asseverava que Sobral deveria agir “na 

forma das Constituições”.  

 Pode-se supor que, desconhecendo o Regimento inquisitorial, o vigário da vara optou 

por agir de acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que previam a 

prisão e até mesmo o envio de acusados para o Santo Ofício em alguns casos, enquanto o 

Regimento da Inquisição não permitia que se prendessem acusados sem um mandado de 

prisão assinado pelos Inquisidores.
323

 

 No ano de 1754, foi a vez de Julião da Silva e Abreu recolher uma acusação de 

blasfêmia contra o clérigo in moribus e sacristão da Matriz, José Antônio Rosa. O crime teria 

ocorrido na casa do oficial de sapateiro Bento Francisco, na vila de São João del-Rei, que 

relatou o ocorrido à Abreu e ao padre Manoel Ribeiro do Vale. Abreu, então, redigiu uma 

denúncia, que foi assinada pelos dois padres, e a encaminhou para o vigário da vara José 

Sobral. Sobral, após recolher os depoimentos das testemunhas, remeteu o sumário para 

Mariana, que de lá seguiu para Lisboa.  

 No mesmo ano, Sobral denunciou Maria Madalena. Ao saber que ela teria “enterrado 

debaixo da terra uma imagem do senhor crucificado, obrado coisas supersticiosas e feito vãs 

observâncias”, ele cuidou para que fosse feito um sumário das testemunhas e o encaminhou 

para Tribunal.
324

 

 A única denúncia recolhida e encaminhada por Feliciano Pita de Castro, que foi 

localizada, é datada de 1757, envolvendo um delito de solicitação. Na ocasião, ele foi 

procurado pelo padre João Bonifácio da Costa Simões, da freguesia de Antônio Dias do Ouro 

Preto, que acusava o padre coadjutor daquela mesma freguesia, João Soares Albergaria, de ter 

cometido no ato da confissão a várias mulheres, para tratos torpes e sexuais. Embora o caso 
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323 RODRIGUES, 2013, p.122-123. 
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fosse público e escandaloso, e diversas queixas já tivessem sido feitas ao prelado e a Félix 

Simões de Paiva, vigário da dita freguesia e parente do acusado, o denunciante se queixava de 

que nenhuma providência tinha sido tomada.
325

 

 O mais interessante é que o Comissário Feliciano Pita de Castro também foi 

denunciado ao Santo Ofício por ter cometido o delito de solicitação. O padre foi acusado por 

Angélica Eufrázia da Silva. Infelizmente, a denúncia desse caso se perdeu, restando apenas o 

registro no índice dos solicitantes.
326

  

 Diferentemente de Sobral, que teve uma ação bastante intensa, Feliciano, que morava 

em uma freguesia mais distante, praticamente não apareceu na documentação consultada, 

recolhendo e direcionando denúncias da população da Borda do Campo. Apenas uma vez, nós 

o encontramos realizando uma delação à Inquisição, em julho de 1762.  

 Como Comissário, Feliciano tinha todo o poder para recolher acusações ou mesmo 

realizar delações diretamente para o Tribunal. Ele poderia encaminhar os delitos diretamente 

para o Santo Ofício, pois estabelecia um contato direto com os inquisidores. Contudo, 

Feliciano optou por não realizar a denúncia nos moldes convencionais. Ele deu parte do delito 

ocorrido na freguesia da Borda do Campo para Sobral, que recolheu e encaminhou os 

depoimentos de Feliciano e das testemunhas do ocorrido ao Tribunal.  

 Causou-nos estranhamento o fato de que, em nenhuma parte da denúncia do 

Comissário da Borda do Campo, ele se apresentou como um membro do Santo Ofício, mas 

apenas como pároco da Igreja de Nossa Senhora da Piedade. O fato de ter realizado a delação 

denota o interesse do padre de que a acusação chegasse ao Tribunal. O caso também é um 

demonstrativo de que, ao contrário de Sobral, Feliciano não se importava em demonstrar os 

seus serviços aos Inquisidores.   

 Uma hipótese plausível para esse ocorrido é que o Comissário da Borda do Campo 

estava apenas cumprindo o trajeto da hierarquia eclesiástica à qual estava submetido, 

considerando que a maior autoridade daquela comarca eclesiástica era Sobral. Muitas das 

denúncias analisadas eram encaminhadas para esse último, que, por sua vez, enviava-as para o 

Bispado de Mariana, de onde seguiam para o Rio de Janeiro e depois para Lisboa. Entretanto, 

esse caminho não era regra. 

 O denunciado era um homem viandante, que percorria o caminho do Rio de Janeiro 

                                                 
325 ANTT. IL, Cadernos dos Solicitantes, liv. 29. f. 333-333v. Sobre o crime de solicitação em Minas 

Gerais, ver: SILVA, Sabrina Alves da. Execrados ministros do demônio: o delito de solicitação em Minas 

Gerais (1700-1821). Dissertação (Mestrado em História). São João del Rei: UFSJ, 2016. 
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para Minas, chamado João Pereira Guimarães. Feliciano o acusava de ter cometido o delito de 

blasfêmia e proposição herética, no período quando ele não estava presente na freguesia da 

Borda do Campo e estava sendo substituído por um padre coadjutor.
327

 Como ele era um 

vigário colado, contava com o apoio de padres coadjutores, que exerciam as funções vicariais 

em sua ausência. Na ocasião, o padre coadjutor condenou algumas pessoas por um batuque, 

dentre as quais estava João Guimarães. Este, por se ver condenado, disse as seguintes 

palavras: “Maldita seja a Igreja. Malditos sejam os santos. Malditos sejam os ministros ou 

clérigos dela, e os diabos me levam já para o inferno”
328

. 

 Após receber uma denúncia escrita de próprio punho por Feliciano, Sobral ordenou 

que fosse aberto um sumário contra o suspeito. A ocasião foi registrada em um termo assinado 

por Sobral e pelo padre Joaquim Pinto da Silveira, que não era agente do Santo Ofício, mas 

foi chamado pelo Comissário para executar a função de escrivão naquela diligência. Como era 

de praxe, nesse termo, foi descrito o juramento feito pelo escrivão, que, após colocar a mão 

direita sobre os “Santos Evangelhos”, jurou escrever fielmente a diligência e dela guardar 

segredo. Como se sabe, o segredo era fundamental na execução das comissões do Santo 

Ofício. O que tramitava no âmbito da instituição deveria ficar somente entre os próprios 

agentes. 

 O sumário continha os depoimentos de duas pessoas que presenciaram o crime: 

Domingos dos Santos de Silveira e Pascoal de Macedo e Castro. O primeiro era um homem 

branco, oficial de carapina de 36 anos, natural do Reino e morador na freguesia da Borda do 

Campo. O segundo, um homem pardo de 28 anos, que vivia de seu ofício de ferreiro na Borda 

do Campo, nascido na própria comarca, na freguesia de Santo Antônio de Itaberaba. Ambos, 

sob juramento, disseram que a blasfêmia foi proferida na casa de Domingos. Este declarou 

que “não fez caso nem jurou por vingança, mas obrigado do seu confessor deu parte do que 

tem jurado por descargo de sua consciência”. Já Pascoal também afirmou que “o que tenha 

dito, o fazia por descargo de sua consciência e não por ódio nem por má vontade”.
329

 

 Assim como nesse caso, foi possível localizar outros episódios nos quais as trajetórias 

desses agentes dentro instituição inquisitorial se cruzaram. Separados pelo Atlântico da sede 

do Tribunal, entendemos que a articulação entre os agentes era necessária para o bom 
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funcionamento da instituição na colônia em virtude da distância em relação à metrópole, que 

tornava os trâmites burocráticos mais difíceis.  

 Em uma correspondência enviada diretamente do Tribunal, datada de 29 de agosto de 

1764, os inquisidores ordenaram a Feliciano que cumprisse uma diligência em nome do Santo 

Ofício na vila São João del-Rei. A ordem era para que Feliciano colocasse em liberdade, com 

a maior brevidade possível, duas pessoas que estavam detidas na cadeia de São João del Rei, 

pelo Comissário José Sobral e Souza: Maria da Conceição de Vergara, moradora da freguesia 

da Borda do Campo, e José Coelho e Souza, um homem viandante do caminho do Rio de 

Janeiro às Minas, que transportava cargas com uma tropa de bestas.
330

 

  Ainda que não houvesse uma ordem de prisão do Santo Ofício contra Maria da 

Conceição de Vergara, Sobral mandou que a colocassem na cadeia. Os oficiais responsáveis 

pela execução da prisão eram membros do Juízo Eclesiástico. Quando foram buscá-la, José 

Coelho os impediu, ajudando-a a escapar. Ele foi preso e assim permaneceu por bastante 

tempo à espera de uma resolução do Tribunal. Na documentação consultada não consta qual 

foi a acusação declarada pelo Comissário, o que seria fundamental para compreender a 

articulação entre a vigararia da vara e a instituição inquisitorial, uma vez que poderia se tratar 

de um delito de foro misto.  

 O sumário com os depoimentos das testemunhas, as cartas e demais documentos 

haviam sido reunidos por Sobral e remetidos a Portugal por Feliciano Pita de Castro. Após 

analisar o conjunto de provas reunidas contra os acusados, o Santo Ofício deferiu que não 

havia provas suficientes para se proceder contra Maria Vergara e, consequentemente, nem 

contra José Coelho. Com isso, foi enviada para cada um dos Comissários, uma diligência com 

a ordem de soltura e levantamento do sequestro de bens. 

 A diligência foi escrita em 30 de agosto de 1764, mas só foi executada mais de um ano 

depois, na segunda quinzena do mês de setembro de 1765. A distância do termo de São João 

del-Rei em relação ao Tribunal levava a uma demora na tramitação dos papéis referentes à 

ação inquisitorial. Nesse caso, equívocos, como o caso de José Coelho acabavam por se 

tornarem ainda maiores, sobretudo se levarmos em consideração os transtornos causados por 

uma prisão seguida de sequestro de bens tanto para o suspeito quanto para a sua família. 

 Após a execução da diligência, Feliciano remeteu uma carta ao Tribunal descrevendo 

os procedimentos que tomou. Mandar uma resposta ao Santo Ofício, anexada ou à margem da 

própria comissão, foi uma exigência expressa no texto. O comissário disse que mandou vir à 
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sua presença José Coelho e Souza e, em seguida, interrogou-o sobre o seu nome, ocupação, 

naturalidade e filiação. Depois, passou uma ordem a Sobral para que este devolvesse os bens 

que havia sequestrado do prisioneiro, um total de trinta e sete mil e duzentos réis. Por fim, 

José Coelho foi finalmente posto em liberdade. Feliciano declarou ainda que não pôde fazer o 

mesmo com Maria Vergara, porque depois que José Coelho a tirou das mãos dos oficiais, não 

haviam tido nenhuma notícia sobre ela, pelo menos até aquele momento. Essa resposta foi 

escrita em 20 de setembro de 1765.  

 Nove dias depois, Sobral também escreveu uma declaração. Nesta, ele se posiciona 

como um “humilde súdito” do Santo Ofício e expõe a situação de Maria Vergara. Para provar 

a sua afirmação, recolheu o depoimento do carcereiro da cadeia de São João del Rei, Manoel 

Alves de Almeida, onde a suspeita deveria estar presa. A propósito, o escrivão que atuou neste 

procedimento foi o padre Julião da Silva e Abreu, que, então, já era Notário do Santo Ofício. 

 Nas correspondências enviadas aos Comissários, havia uma advertência em relação 

aos procedimentos tomados por Sobral em relação aos acusados: “e que lhe seja levantado o 

sequestro feito em seus bens, o qual a nenhum réu que por culpa pertencente ao Santo Ofício 

for preso se deve fazer sem ordem expressa desta Mesa”.
331

 Contudo, o equívoco de Sobral, 

nos casos de Maria Vergara e José Coelho, não foi o único.  

 Os episódios frequentes de prisão e sequestro de bens dos suspeitos, sem um mandado 

de prisão expedido pelo Tribunal, levaram Sobral a perder a sua habilitação de Comissário em 

18 de abril de 1766.
332

 A derrocada foi um processo no Juízo Eclesiástico que Sobral moveu 

contra Antônio Teixeira, no qual deixou que uma contenda pessoal interferisse na sua atuação, 

instrumentalizando o poder que lhe era conferido pelos cargos de vigário da vara e de 

Comissário inquisitorial para punir Antônio Teixeira, cometendo uma série de excessos e 

abusos de autoridade. 

 José Sobral e Souza declarou no sumário que mandou fazer contra o acusado que 

mandou os oficiais do Juízo Eclesiástico buscar “debaixo de vara” uma negra chamada Joana, 

de nação benguela, escrava de Antônio Martins Teixeira. Ao ser notificado para que 

entregasse a escrava aos oficiais, Antônio Teixeira, em companhia dos agentes eclesiásticos, 

dirigiu-se para casa, onde se encontrava Joana. No caminho, contou aos oficiais que José 

Sobral e Souza disse-lhe para raspar o cabelo da referida escrava e jogá-lo na água. Logo que 

fez isso, o cabelo teria formado um redemoinho e feito um urro. Dias depois, o vigário da vara 
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mandou buscar outra negra “debaixo de vara”, também chamada Joana, ao que Antônio 

Martins disse que queria também ter raspado o cabelo dela, mas que não teve lugar.  

 Todavia, quem havia sugerido a Antônio Teixeira para raspar o cabelo da escrava tinha 

sido Bento Dias Galiza, segundo depoimento sob juramento deste. Ele morava na casa de 

Antônio Teixeira e exercia o ofício de cabeleireiro, além de ensinar as crianças que lá viviam. 

Antônio Teixeira foi preso e, em depoimento, confirmou que quem lhe deu a sugestão de 

raspar o cabelo da escrava e jogar na água foi o cabeleireiro, mas acrescentou que Bento Dias 

dissera que a ideia havia partido de Sobral.  

 Diante desse depoimento, o vigário da vara avaliou que Antônio Teixeira recorreu a 

um pretexto para justificar a sua ação. De modo que, além de ofender à religião cristã com a 

sua falsa fala, cometeu uma injustiça para com Sobral, “por ser notoriamente bom e bem 

quisto do povo; por cujo motivo se fizeram mais estranhadas as ditas palavras”. Ele, então, 

condenou o réu à excomunhão maior, ordenou que contra ele se passasse declaratória e o 

sentenciou a pagar 20 cruzados para cobrir as despesas do processo. Além disso, ordenou que 

ele fizesse penitência pública na Igreja em um domingo ou dia santo e condenou-o ao degredo 

do Bispado de Mariana por um período de três anos. 

 Posteriormente, Sobral encaminhou o sumário para o Santo Ofício. Ao apreciar o caso 

na Mesa do Tribunal, os Inquisidores disseram em resposta que, “vendo-se na Mesa o seu 

ignorante e injusto procedimento, e a sentença que proferiu no dito sumário, para evitar que 

nas causas da fé proceda com a mesma ignorância, o suspendem como indigno do exercício 

de Comissário deste Tribunal”. Posteriormente, enviaram a seguinte missiva ao Comissário 

marianense Inácio Correia de Sá: 

 

Não havia para que demorar na prisão ao dito Antônio Martins Teixeira, o que 

participamos a vossa mercê para que se lhe não estiver preso por outro crime, o 

faça pôr em liberdade. E logo escreverá ao dito José Sobral e Souza, pedindo-lhe 

da nossa parte a provisão de Comissário que tem do Santo Ofício, e depois de ter 

em seu poder a dita provisão, intimará ao mesmo que a vista do ignorante 

procedimento, que praticou no dito sumário e sentença que nos remeteu, o 

suspendemos e havemos por suspenso do emprego de comissário do Santo 

Ofício, como indigno e incapaz de tratar as causas gravíssimas da fé.
333

 

 

  

 Assim, Sobral perdeu a sua patente de Comissário. Ao longo da sua trajetória de 

serviços à Inquisição, percebe-se desde o princípio um excesso de zelo no cumprimento das 
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funções, assim como um abuso frequente de autoridade. Se antes de possuir uma provisão do 

Santo Ofício, ele próprio declarou a sua ignorância em relação aos procedimentos 

inquisitoriais, após a habilitação, isso não mais se justificou. Uma vez recebida uma provisão 

do Santo Ofício, o agente recebia, junto com a medalha, uma cópia do Regimento. Além 

disso, o caso específico que o fez perder a habilitação, demonstrou que o Comissário 

acreditava ter mais poder do que realmente lhe era concedido. 

 Concordamos com Aldair Rodrigues quanto aos fatores que faziam com que Sobral 

tivesse o seu poder excessivamente aumentado e contribuíam para os abusos de autoridade 

dele: o poder local que advinha do cargo de vigário da vara, o fato de que grande parte dos 

delitos de alçada inquisitorial e eclesiástica da comarca eram encaminhados para ele e a 

distância entre a comarca do Rio das Mortes e a sede do Bispado, uma vez que, distante dos 

seus superiores da hierarquia eclesiástica, “sua autoridade na comarca do sul e seu poder de 

arregimentar clientela que ajudavam nos seus espetáculos de demonstração de poder 

aumentavam”.
334

 

 O último registro da atuação inquisitorial desses agentes data de 1778, quando Julião 

da Silva e Abreu recolheu uma denúncia para o Santo Ofício. Ana Maria e Manoel Bernardo 

de Souza delataram Antônio de Araújo, um carpinteiro da Borda do Campo, por blasfêmia e 

superstição. 
335

  

 Outra forma de verificar a atuação dos agentes inquisitoriais, assim como a frequência 

com que eram recrutados pelo Tribunal, é por meio dos registros de correspondências. Para a 

comarca do Rio das Mortes, foram enviadas ao todo 11 missivas: seis, para José Sobral e 

Souza; quatro, para Feliciano Pita de Castro e, uma, para o padre Antônio Caetano de 

Almeida.
336

  

 O quadro abaixo contempla os assuntos tratados em cada uma dessas 

correspondências. Foi contabilizado o número de vezes que um determinado assunto aparece 

em uma missiva. Esta, podia conter várias diligências, como por exemplo, uma comissão 

enviada em 1765 para o Comissário José Sobral e Souza: ela continha quatro diligências de 

pretendentes ao cargo de Familiar do Santo Ofício, além de um pedido de investigação de um 

caso de bigamia, que fora denunciado ao Tribunal.  

 

Quadro 19 - Correspondências expedidas pelo Tribunal do Santo Ofício para o termo de 
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São João del-Rei (século XVIII) 

 

Destinatário

Assunto das correspondências

Habilitação 

José Sobral e Souza Comissário 6 14 2 1

Comissário 4 4 2 1

_ 1 1

TOTAL 11 18 4 1 2

Provisão do Santo 

Ofício

Número de 

correspondências

Soltura e 

levantamento 

do sequestro 

de bens

Mandado de 

prisão

Investigação 

de 

denunciados

Feliciano Pita de 

Castro 

Antônio Caetano de 

Almeida

 

Fonte: ANTT. IL. Registro de Correspondências Expedidas, livros 23 e 24. 

 

 As correspondências enviadas para Feliciano Pita de Castro datam de 1754 a 1764.
337

 

Em parte desse período, até 1760, ele foi o único Comissário de toda a comarca do Rio das 

Mortes. As comissões enviadas para Sobral começaram pouco depois que ele conquistou a 

habilitação, em 1761, e foram até o ano em que ele perdeu a patente, em 1766.
338

 É natural 

que ele fosse o maior destinatário, pois atuava na vila, onde havia uma demanda maior por 

habilitações.  

 Como se pode observar, 10 de 11 comissões continham ordens de investigação de 

pretendentes a cargos no Santo Ofício, um total de 18 habilitandos. Somente três 

correspondências podem ser consideradas fruto da atividade persecutória, uma vez que, as 

ordens de soltura e levantamento do sequestro de bens que aparecem na tabela tratam-se dos 

casos já analisados de abuso de autoridade de José Sobral, que prendeu algumas pessoas sem 

ordem do Tribunal. 

 Já a comissão para o padre Antônio Caetano de Almeida em 1794, foi enviada em um 

período quando não havia mais nenhum Comissário vivo em São João del-Rei e os 

Inquisidores precisavam de informações sobre Romão Fagundes do Amaral, acusado de 

blasfêmia.
339

 

 

 

3.4.3- O fim de suas vidas 

 

                                                 
337 ANTT. IL. Registro de Correspondências Expedidas, liv. 23, f.85, 110v, 185, 264. 

338 ANTT. IL. Registro de Correspondências Expedidas, liv. 23, f.185, 241v, 263, 264, 276v, 307v.  

339 ANTT. IL. Registro de Correspondências Expedidas, liv. 24, f.241v. 
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 Na freguesia da Borda do Campo, Feliciano Pita de Castro assentou suas raízes e se 

tornou um homem afortunado. Por meio de concessão régia, obteve duas sesmarias na 

paragem do rio dos Peixes. No leito de morte, em 1784, declarou, em testamento, que uma 

delas se achava “fabricada e cultivada com todo o preciso de casa, paiol, senzalas, moinho e 

mais benfeitorias”. Além disso, possuía pelo menos 15 escravos, diversas casas no Arraial e 

muitos animais de criação. O seu monte mor foi avaliado em 1:387$000.
340

 

 No seu testamento, Feliciano assim declarou: “posso dispor livremente de todos os 

bens que tenho adquirido tanto por indústria como por labore”. Entretanto, 12 anos após a sua 

morte, essa declaração não se revelaria verdadeira. Na partilha de bens, deixou uma de suas 

sesmarias para Floriana Augusta de Menezes e Lauriano José de Castro, com mais seis 

escravos, dos quais a dois deveria ser concedida a carta de alforria, após dez anos de serviços 

prestados. Deixou ainda duas juntas de bois, um carro, 20 carneiros e ovelhas, algumas 

cabras, ferramentas para os escravos, além de garfos, facas e colheres. 

 Mas, foi a decisão sobre a outra sesmaria que gerou problemas, apesar de deixar 

explícito no testamento que estava fazendo a doação por sua livre vontade, “sem ser 

constrangido de pessoa alguma”. A sesmaria foi deixada de herança para Apolônia Felizarda e 

Luciano Pereira, que foram seus escravos. Também, deixou a eles três cativos: Francisco, 

Crisanto e Beralda, além de uma junta de bois com um carro. Dois escravos, Felisberto e 

Feliciano, ficaram coartados em 50 oitavas; e outra, Bárbara, foi alforriada. É possível 

perceber uma preocupação de Feliciano com os seus escravos, não os deixando desabrigados, 

quando especificou que nessa sesmaria “cuidarão em viver todos juntos com amor e temor de 

Deus”. 

 Contudo, quase 12 anos depois da morte do Comissário, o sobrinho de Lisboa, Inácio 

Pita Leite, buscou cobrar a herança. O testamento foi anulado e a sesmaria e os escravos que 

haviam sido deixados à Apolônia e Felizardo tiveram que ser entregues, com a assinatura dos 

devidos termos de desistência dos legados. Na realidade, por vontade do Reverendo, Inácio 

Pita Leite herdaria somente a prata, que constava de jarros, bacias, castiçais, sete ou oito 

aparelhos de colheres, garfos e facas, e outras coisas “miúdas”. 

 Além de outras pequenas recomendações, Feliciano repartiu o restante dos bens da 

seguinte forma: ao bispo, seu prelado, deixou de legado um caixilho de ouro, com peso de 22 

oitavas; do dinheiro que lhe era devido, que os testamenteiros deveriam cobrar, quatro mil 

cruzados iria para as obras de igreja; aos testamenteiros Manoel Ferreira Coelho e Antônio 

                                                 
340 IPHAN-SJDR. Testamento de Feliciano Pita de Castro, 1784, cx.32. Inventário, 1784, cx.384.  
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Faria Moreira, concedeu quatrocentos mil réis a cada um; já as casas com os móveis, as 

roupas e os livros deveriam ser vendidos para a testamentária. 

 Na ocasião de sua morte, ocorrida em 21 de junho de 1784, os solenes ofícios fúnebres 

e a missa de corpo presente, que contou com a presença de 18 sacerdotes, foram dirigidos 

pelo seu coadjutor, o padre Manoel Antônio de Faria Moreira e pelo vigário da vila de São 

José del Rei. No dia 23, ele foi sepultado na matriz da paróquia que ajudou a construir. 

 Quase dois anos depois, em 31 de março de 1786, Julião da Silva e Abreu redigiu o 

seu testamento, no qual disse: “[...] certo de que hei de morrer e estando incerto do dia e a 

hora, estando enfermo e de cama, mas em perfeito juízo, faço o meu testamento”. Abreu 

faleceu naquele mesmo dia. 

 O Notário nomeou para seus testamenteiros, em primeiro lugar, o Furriel Manoel 

Ribeiro Quinta; em segundo, João Paulo Carneiro; e, em terceiro, João Teixeira Monteiro. Ao 

que aceitasse cumprir as disposições da testamentária, concedeu uma remuneração de 200 mil 

réis.  

 Pediu que o seu corpo fosse “envolto nas vestes sacerdotais e composto com o 

escapulário da Nossa Senhora [do] Monte do Carmo”, de cuja ordem era irmão professo e 

para a qual deixou uma esmola de cem mil réis. Ao longo de sua vida, Julião da Silva e Abreu 

ocupou diversos cargos na Mesa Administrativa da Ordem do Carmo: Definidor, de 1759 a 

1760; Subprior, de 1762 a 1763; Prior, de 1763 a 1764, e Comissário, de 1776 a 1777. 

 Dentre uma série de legados, Julião da Silva e Abreu cita o nome de três primos, aos 

quais deixou 50 mil réis para cada um: Domingos Vieira de Freitas, Jerônimo Vieira de Abreu 

e Custódio da Silva Guimarães. Os dois últimos são nomes de dois Familiares do Santo Ofício 

de São João del-Rei. Jerônimo Abreu conquistou a provisão do Santo Ofício em 03 de março 

de 1754, era filho de Custódio Vieira e natural da vila de Guimarães, Arcebispado de Braga, 

em Portugal. Em São João del-Rei, exercia a ocupação de homem de negócio, assim como 

Custódio da Silva Guimarães.
341

 

 Quanto aos bens, Abreu declarou possuir uma chácara e um escravo, nos subúrbios da 

vila, a qual deixou para o Furriel Manoel Ribeiro Quinta, o mesmo que foi escolhido para 

testamenteiro. E o gado que havia naquela propriedade ficou de herança para o filho do 

Furriel. Abreu possuía ainda um outro escravo chamado João Mina, o qual deixou forro e com 

uma “morada de casas sitas no Largo do Carmo desta vila, que algum dia foram de Bento 

                                                 
341 ANTT. IL. Provisões de nomeação e termos de juramento, liv. 117, f.58. 
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Faria Leite”. Bento Faria Leite era um Familiar do Santo Ofício.
342

 

 Por fim, o Notário declarou que, após o cumprimento de todos os seus legados e 

satisfeitas as suas dívidas, para o restante dos bens instituía a sua alma como herdeira 

universal, a fim de que fossem celebradas missas por sua salvação e pelas almas dos seus pais, 

na igreja de São Pedro na vila de Guimarães. 

 Já o Comissário José Sobral e Souza, que perdeu a patente em 1766, ocupou o cargo 

de vigário da vara da vila de São João del-Rei até a sua morte. Em 15 de agosto de 1775, na 

cidade do Rio de Janeiro, escreveu o seu testamento, no qual registrou a “sua última e 

verdadeira vontade”. Encontrava-se “sem moléstia alguma de perigo”.
343

  Demonstrando a sua 

crença e preocupação com a salvação, assim, iniciou o testamento: 

 

Primeiramente encomendo a minha alma a Santíssima Trindade que a criou e 

peço ao eterno Pai, que, pela paixão e morte de seu unigênito Filho, a queira 

receber na sua bem aventurança e a Virgem Santíssima Maria, Senhora Nossa 

Mãe de Deus, cuja Conceição Imaculada venero e adoro, ao anjo da minha 

guarda, ao santo do meu nome e da minha especial devoção e a todos os santos 

da Corte do Orago, sejam meus intercessores na presença de Deus ao tempo da 

minha morte para que vá gozar daquela bem aventurança, e protesto viver e 

morrer em a Santa Fé Católica como verdadeiro cristão, crendo em tudo quanto 

crê e ensina a Santa Igreja Romana. 

 

  

 Apesar de naquela época, em 1775, ainda morar na vila de São João del-Rei, Sobral 

deu indicações de que viajava com frequência para a cidade do Rio de Janeiro. Além de 

nomear testamenteiros tanto no Rio quanto em Minas, ele fez algumas recomendações de 

procedimentos fúnebres para serem tomados caso falecesse na vila de São João del-Rei, e 

outras recomendações caso morresse no caminho que ligava Minas ao Rio de Janeiro. Ele 

também, apesar de não detalhar, declarou que possuía bens nessa última cidade. Quando 

morreu, em março de 1789, Sobral estava no Rio de Janeiro. 

 Para testamenteiros, nomeou: no Rio de Janeiro, José Antônio Sobral, Antônio da 

Silva Ribeiro de Queirós e o Reverendo Antônio Amaro de Souza Coutinho; e, em Minas, o 

Reverendo Manoel Afonso, vigário colado da freguesia de Carrancas e Lavras, o Reverendo 

Manoel Afonso da Cunha Pereira, vigário coadjutor da mesma freguesia, e, em último lugar,  

Domingos Afonso. 

 Quanto aos ritos fúnebres, Sobral pediu que o corpo fosse envolto nas vestes 

                                                 
342 Sobre Bento Faria Leite, conferir o capítulo 2 dessa dissertação. 

343 IPHAN-SJDR. Livro de testamento n.8, f. 38v. 
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sacerdotais e acompanhado pelo pároco da freguesia onde falecesse, mais nove sacerdotes, 

que deveriam celebrar 33 missas de corpo presente. Em São João del-Rei, seu corpo deveria 

ser acompanhado por todos os sacerdotes da vila e, se houvesse padres “de fora”, mais nove 

deles deveriam acompanhá-lo. Declarou que era irmão e Comissário da ordem terceira de 

Nossa Senhora do Carmo da vila de São João del-Rei e, por isso, desejava ser sepultado na 

“igreja e lugar que se costuma dar aos irmãos terceiros desta cidade”. E, caso não estivesse 

“encorpado” na ordem terceira no tempo do seu falecimento, pedia para que lhe dessem uma 

sepultura, em virtude dos serviços que “tenho verdadeiramente feito àquela ordem terceira de 

que sou Comissário”. Por fim, pediu que, se viesse a morrer no caminho entre o Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, “por onde sigo jornada”, que lhe dessem uma sepultura decente“em 

qualquer igreja que for mais cômoda, dizendo-se missas de corpo presente […] e, havendo 

igreja da Senhora do Carmo, terá preferência [...]”. 

 Na vila de São João del-Rei, declarou possuir uma “morada de casas que partem com 

o capitão Antônio José da Rosana na Rua do Rosário, na qual […] se conservam a minha 

livraria e mais trastes”. Nessa residência, o ex Comissário da Inquisição possuía três escravos, 

Pedro Congo, Manoel Bengela e Manoel Rabelo, sobre o qual escreveu: “que pelos bons 

serviços e fiel companhia nas minhas moléstias e muito principalmente pelo amor a Deus o 

deixo forro e livre de toda a escravidão”. 

 Afora outras pequenas disposições e satisfeitas as dívidas e as cobranças do que lhe 

deviam, o restante dos bens deveria ser dividido entre os irmãos Alexandre de Souza Sobral, 

Familiar do Santo Ofício, “solteiro, que anda por São Paulo e vizinhanças do Rio das 

Mortes”, e Francisca de Souza Sobral, casada com João Antônio de Mesquita e moradora na 

Colônia do Sacramento. 
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Considerações Finais 

 

 A formação de uma rede de agentes inquisitoriais a serviço do Tribunal foi 

fundamental para a Inquisição pudesse se estender até as regiões mais distantes da sede do 

Império Português.  

 Em um primeiro momento, analisamos a estruturação de uma burocracia inquisitorial 

em São João del-Rei, que ocorreu ao longo do século XVIII, e o perfil social daqueles que a 

compunham. A busca por habilitações acompanhou o processo de sedimentação populacional 

e desenvolvimento econômico da região e, em um contexto mais amplo, da própria capitania 

mineradora, em decorrência da descoberta e exploração do ouro. A região, que também era 

vocacionada desde o princípio da ocupação para as atividades agropastoris, favoreceu o 

desenvolvimento do comércio. Ao comércio atacadista e varejista com estabelecimentos fixos, 

dedicavam-se principalmente os imigrantes portugueses. E, foi essa parcela da população que 

mais buscou por habilitações inquisitoriais, juntamente com alguns oficiais mecânicos, 

militares e mineradores. 

 Salvo poucas exceções, os homens que peticionaram as familiaturas do Santo Ofício 

tinham uma origem modesta, ligada a um passado mecânico, mas que enriqueceram por meio 

das atividades mercantis, possuindo fortunas medianas para o padrão de São João del-Rei. 

Porém, como eram cristãos-velhos, poderiam obter dignificação social conquistando uma 

habilitação do Santo Ofício. A provisão inquisitorial trazia consigo um atestado incontestável 

de pureza de sangue, que poderia ser muito útil aos projetos de ascensão social, tendo em 

vista que abria portas para a entrada em outras instituições. 

 Quanto aos agentes que eram membros do Clero, as habilitações ocorreram após a 

criação do bispado de Mariana, entre 1745 e 1748, e a consequente atração que a região 

passou a exercer sobre os clérigos reinóis, que viam oportunidades de ocupar postos de 

destaque na hierarquia clerical. Nesse contexto, servir ao Santo Ofício, poderia ser muito 

favorável. 

 A maior parte dos agentes inquisitoriais de São João del-Rei eram naturais de Portugal, 

com exceção de cinco Familiares, que eram nascidos na própria capitania de Minas Gerais. A 

maioria habilitou-se entre os 36 e 45 anos, quando ainda eram solteiros. Poucos casaram-se 

depois, mas em alguns casos foi possível acompanhar trajetórias nas quais os enlaces 

matrimoniais funcionaram como verdadeiras estratégias de promoção social. 

 Para compreender o peso de uma habilitação inquisitorial nos processos de mobilidade 
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social, investigamos a entrada e, quando possível, a trajetória dos agentes de São João del-Rei 

em outras instituições de prestígio daquela época. A entrada para uma irmandade ou ordem 

terceira de prestígio foi o caminho tomado por muitos antes mesmo da habilitação, visto que 

eram locais de sociabilidade, que além de marcar as hierarquias sociais, ainda tinham uma 

funcionalidade muito prática no cotidiano. Até onde foi possível investigar, vários agentes 

ocuparam cargos nas mesas administrativas dessas associações, sobretudo após a habilitação 

no Santo Ofício. E, aqueles agentes que tinham uma maior participação nas irmandades e 

ordens terceiras, foram também os escolhidos por vários Familiares para cuidar do seu 

testamento. 

 Nas câmaras municipais percebemos uma penetração menor, em comparação com as 

irmandades. No entanto, vários agentes que residiam na vila ou que lá possuíam 

estabelecimentos comerciais, adentraram para a rede camarária e foram eleitos mais de uma 

vez. Não houve qualquer distinção em razão do seu ofício, de modo que essa instituição 

esteve aberta para os comerciantes mais bem sucedidos.  

 Em menor escala, houve aqueles que conseguiram galgar uma posição de destaque 

dentro dos ofícios militares, de cargos do oficialato das ordenanças à Ordem de Cristo. O 

acesso às mercês reais também ocorreu com os pedidos de licença para ir ao Reino e com a 

concessão de cartas de sesmarias, também a um menor número de agentes. 

 Num período em que, a riqueza, em si, não possuía legitimidade o bastante, uma vez 

que poderia ser alcançada por meios ilícitos, a obtenção de insígnias nobilitantes eram 

fundamentais para uma boa colocação do indivíduo nas hierarquias sociais. Nesse ínterim, 

uma habilitação inquisitorial poderia proporcionar uma prova pública de pureza de sangue, 

conferida pela instituição mais rigorosa em análises linhagísticas, o que abria inúmeras portas 

de promoção social. 

 De fato, para muitos dos habilitados encontrou-se projetos de vida que resultaram em 

uma mobilidade social ascendente. Contudo, uma análise mais acurada de algumas trajetórias 

demonstrou que, uma vez que o indivíduo se tornava um agente do Santo Ofício, não 

necessariamente ele teria o seu reconhecimento social garantido, tendo em vista que era 

necessário afirmar e exteriorizar as virtudes continuamente, em todos os aspectos da vida 

social. E, em alguns casos, foi possível encontrar estratégias fracassadas. 

 Quanto a ação dos agentes inquisitoriais de São João del-Rei no exercício de suas 

funções regimentais, verificamos uma atuação mais acentuada por parte dos agentes que eram 

membros do clero, sobretudo na figura do Comissário José Sobral e Souza. Por ocupar uma 

posição de destaque na hierarquia eclesiástica, para ele convergiam as denúncias da vila 
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principal e das freguesias mais distantes da comarca do Rio das Mortes.  

 Em virtude do expressivo número de denúncias que ocorreram no mesmo período das 

familiaturas, acreditávamos que seria possível encontrar os Familiares atuando mais 

intensamente na repreensão das heresias. Porém, a sua participação nos processos de 

denunciação e na execução das diligências foi muito pequena. No entanto, eram 

representantes do Tribunal e eram, inclusive, temidos pela população, como foi possível 

verificar em algumas denúncias. 

 Em suma, ser um agente inquisitorial era um símbolo de prestígio e distinção social. 

As qualidades morais e linhagísticas eram reafirmadas diante do reconhecimento do Tribunal, 

poderiam ser exibidas publicamente e eram muito úteis em projetos de vida que visavam uma 

projeção social. Por meio da habilitação de agentes inquisitoriais, e a consequente 

interferência na hierarquização social, o Santo Ofício constituiu a sua principal forma de 

inserção social em São João del-Rei, ao longo do século XVIII.   
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