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À minha mãe, Cleuza. Pela vida (e tudo o mais). 
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“Prepare o seu coração,  

P’ras coisas que eu vou contar 

Eu venho lá do sertão 

E posso não lhe agradar 

Aprendi a dizer não 

Ver a morte sem chorar 

E a morte, o destino, tudo 

Estava fora do lugar 

Eu vivo p’ra consertar. ” 

Disparada, Geraldo Vandré e Théo de 

Barros. 
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Resumo 

Esta tese pretende elucidar de que forma o terceiro contratos de diamantes (1749-1753), 

comandado por Felisberto Caldeira Brant, tomou parte na configuração de uma crise 

generalizada do negócio dos diamantes em 1753 e que levou, através de medidas 

arquitetadas pelo secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo, à 

reestruturação dos contratos de diamantes e do acesso ao mesmo a grupos controlados 

pelo ministro. Para tanto, é nosso objetivo empreender o estudo de diversas 

peculiaridades dos contratos de diamantes, nomeadamente sua legislação e 

funcionamento. Além disso, buscamos investigar as características de Felisberto 

Caldeira Brant, de que maneira este indivíduo chegou ao contrato e como ele o 

conduziu. Conforme iremos demonstrar, as relações de Caldeira Brant com 

representantes do poder real foram definidoras na história de seu contrato, em que se 

destaca o conflito com o intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções. Após uma 

contenda que trouxe à tona irregularidades cometidas na gestão de seu contrato, 

Felisberto conheceu sua derrocada final a partir de 1753, quando uma crise no negócio 

dos diamantes, em parte provocada pelos seus crimes, teve início. Felisberto foi levado 

preso a Lisboa em 1754, mas ainda em 1753 uma grande reestruturação dos contratos de 

diamantes começou a tomar forma pelas mãos de Sebastião José de Carvalho e Melo. 

Também se insere entre nossos objetivos compreender a natureza dessa reestruturação e 

de que forma ela se circunscreve na senda de outras atitudes tomadas pelo futuro 

marquês nesta época. 
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Abstract 

This thesis aims to elucidate how the third diamond contracts (1749-1753), led by 

Felisberto Caldeira Brant, took part in the configuration of a generalized crisis of the 

diamond business in 1753 and led, through measures designed by the Secretary of State 

Sebastião José de Carvalho e Melo, to the restructuring of the diamond contracts and 

their access to groups controlled by the minister. Therefore, it is our objective to 

undertake the study of various peculiarities of the diamond contracts, in particular its 

legislation and operation. In addition, we sought to investigate the characteristics of 

Felisberto Caldeira Brant, in what way this individual arrived at the contract and how he 

led it. As we will demonstrate, Caldeira Brant's relations with representatives of the 

royal power were defining in the history of his contract, in which the conflict with the 

intendant Sancho de Andrade Castro e Lanções stands out. After a dispute that brought 

to light irregularities committed in the management of his contract, Felisberto knew its 

final collapse from 1753, when a crisis in the diamond business, partly caused by his 

crimes, began. Felisberto was taken to Lisbon in 1754, but still in 1753 a major 

restructuring of the diamond contracts began to take shape by the actions of Sebastião 

José de Carvalho e Melo. It is also part of our objectives to understand the nature of this 

restructuring and how it is circumscribed in the path of other attitudes taken by the 

future Marquis at this time. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta tese tem por objetivo principal desvendar a relação entre o terceiro contrato 

de diamantes (1749-1752), capitaneado por Felisberto Caldeira Brant e a crise de 1753, 

que levou à reestruturação destes contratos. Para alcançarmos este propósito, iremos 

empreender a busca pelas características do indivíduo que chegou ao cargo de 

contratador e suas relações com representantes do poder central, de forma a elucidar a 

forma pela qual Felisberto Caldeira Brant alcançou este posto e como conduziu a 

administração do mesmo. Ao final de seu período como contratador, foram descobertas 

uma série de irregularidades cometidas por Brant que tiveram parte na configuração de 

uma crise generalizada, não apenas no contrato, mas no negócio dos diamantes que 

chegavam da América portuguesa na Europa. Entender os elementos dessa crise é uma 

de nossas preocupações. Como consequência dela, o já ex-contratador foi levado preso a 

Lisboa em 1754, após um extenso processo de apuração de seus crimes, e o contrato de 

diamantes foi reestruturado em 1753, como iremos demonstrar, nos moldes de outras 

intervenções comandadas pelo secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo, 

futuro marquês de Pombal. Definir os elementos desta reestruturação, que teve como 

símbolo o alvará de 11 de agosto de 1753, também está entre nossos principais 

objetivos. 

 Nossa pesquisa se inicia através de uma incursão pelos primeiros anos da 

história do aparecimento dos diamantes nas áreas próximas ao arraial do Tijuco. No 

norte das Minas Gerais, os sinuosos rios e ribeirões que desenham o panorama dessa 

região já foram repletos de valiosíssimos diamantes, cuja natureza rara sempre 

despertou a cobiça e promoveu embates de todo o tipo. No primeiro capítulo desta tese, 

nos deteremos a percorrer, inicialmente, uma trama de silêncios e rumores. 

Primeiramente escondidas, as verdadeiras potencialidades das pedras foram 

comunicadas ao rei Dom João V em 1729. Pesava contra um importantíssimo 

representante do poder real acusações de omissão das notícias daquele descoberto em 

benefício próprio. De qualquer forma, a partir de 1730 teve início a intervenção real 

naquela região. A despeito da verdadeira eficácia desta significativa coleção de leis, 

bandos, ordens e regimentos, nosso objetivo será observar a crescente tentativa de 

controle da exploração das pedras nas proximidades do arraial do Tijuco. Conforme 

pretendemos demonstrar, esta região foi alvo de uma fiscalização crescente.  
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 Logo no início dessas intervenções, uma das grandes preocupações da Coroa foi 

verificar e delimitar o perímetro em que apareciam os valiosos diamantes. Após uma 

série de resoluções, que também iremos elucidar, foi definida a Demarcação Diamantina 

em 1734. Juntamente com o controle territorial, houve também intensa vigilância sobre 

as pessoas que podiam circular dentro do território diamantino. Tudo isso para evitar o 

abarrotamento de diamantes no mercado internacional, uma vez que os negociantes das 

pedras reclamavam que os preços dos diamantes estavam caindo muito, e garantir que o 

quinhão da Coroa fosse assegurado, o que o contrabando prejudicava. Também ainda no 

capítulo 1, iremos elucidar os caminhos que levaram até a opção pelo sistema de 

contratos para a extração das riquezas do Tijuco. 

 Os contratos régios estabelecidos entre a Coroa portuguesa e particulares, 

principalmente no século XVIII, tem sido tema de estudos muito relevantes nos últimos 

anos. O primeiro capítulo desta tese também será dedicado a uma apresentação destes 

novos olhares que tem sido bem-sucedidos em descortinar as redes que os indivíduos 

que se envolviam na arrematação dos monopólios régios estabeleciam entre si e com 

representantes do poder real. Essa discussão será bastante relevante para que possamos 

constituir uma análise acerca dos conceitos e outros elementos essenciais para o 

entendimento da constituição e do funcionamento de um dos mais importantes contratos 

estabelecidos na América portuguesa: os contratos de diamantes. Assim, o primeiro 

capítulo desta tese terá como objetivo, essencialmente, o estabelecimento de uma 

discussão que definirá os pré-requisitos para a assimilação não apenas dos termos 

formais de um contrato de diamantes, mas também do próprio espaço diamantino, em 

várias de suas especificidades. 

 Uma vez vencida esta primeira etapa do trabalho, iremos nos habilitar para 

acrescentar os atores que definiram a conjuntura do primeiro contrato dos diamantes. 

Conforme pretendemos elucidar, coube ao governador Gomes Freire de Andrade 

arquitetar a implantação do primeiro contrato da forma mais vantajosa para a Coroa. 

Gomes Freire contou com a ajuda dos negociantes Francisco Ferreira da Silva e João 

Fernandes de Oliveira, dois homens de negócio. João Fernandes acabou por se tornar o 

primeiro contratador de diamantes. 

 Promover a compreensão da legislação que regia os contratos de diamantes será 

uma de nossas principais preocupações no segundo capítulo desta tese. A importância 

desta discussão está diretamente atrelada a um dos principais objetivos deste trabalho, 
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que é compreender a natureza da reestruturação que os contratos de diamantes sofreram 

em 1753, após o conturbado final de sua terceira versão, cuja figura principal foi 

Felisberto Caldeira Brant. Outra utilidade do entendimento desta legislação para o 

estudo que empreenderemos neste momento da tese é a qualificação dos crimes 

cometidos por Felisberto Caldeira Brant, cuja elucidação tomará parte no terceiro e 

quarto capítulos.  

 Ainda no segundo capítulo, iremos empreender a busca pela resposta de uma das 

grandes questões que nos propusemos a esclarecer nesta tese: quem era Felisberto 

Caldeira Brant? Esta pergunta nos colocou a preocupação de rastrear aquele que foi o 

arrematante da terceira versão dos contratos dos diamantes antes de sua chegada a este 

posto. Esta, sem dúvidas, foi uma das maiores dificuldades desta pesquisa. Conforme 

procuraremos demonstrar, as características de Felisberto Caldeira Brant são diferentes 

das da maioria dos outros contratadores sob os quais a historiografia já se debruçou. O 

perfil social de Felisberto tornou o caminho de desvendar sua chegada até o contrato 

muito desafiador. Uma vez, porém, que vencemos a etapa de, grosso modo, aceitar o 

contratador pelo que ele era, conseguimos estabelecer o link com sua chegada ao 

contrato. Conforme pretendemos esclarecer, o que primeiramente pode causar um 

estranhamento estava, na realidade, em congruência com o enquadramento observado 

no contrato dos diamantes naquele momento. Por hora, porém, já podemos adiantar dois 

elementos primordiais que permearam o caminho de Brant até um dos mais importantes 

contratos da Coroa: a descoberta das terras diamantíferas na região próxima a Vila Boa 

de Goiás e a relação do futuro contratador com o governador Gomes Freire de Andrade, 

peça importantíssima na elevação deste indivíduo ao proeminente posto.  

 Conforme iremos demonstrar, principalmente no terceiro capítulo, o 

relacionamento de Felisberto Caldeira Brant com Gomes Freire de Andrade e outros 

representantes do poder real foi definidor em sua atuação como contratador. Aliás, 

esclarecer como Caldeira Brant conduziu seu contrato é outro objetivo que figura entre 

os principais desta tese. No terceiro capítulo, iremos desvendar em que medida as 

relações de Caldeira Brant com os agentes do poder central definiram a condução do 

contrato. 

 Iniciaremos essa discussão buscando em Joaquim Felício dos Santos, a mais 

importante referência sobre a história do arraial do Tijuco, seus apontamentos sobre o 

período em que Caldeira Brant foi contratador. Conforme iremos demonstrar, Felício 
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dos Santos idealizou um período de grande felicidade, estragada apenas pelos 

desmandos dos que ele considerou como invejosos representantes da Coroa. Novos 

estudos sobre o tema, porém, tem revelado uma realidade diferente. Neste trabalho, 

procuraremos apontar como as lavras de Goiás, mais uma vez, tiveram um papel 

relevante na definição da sorte do contratador. Esta relação será esclarecida no terceiro 

capítulo, mas, conforme adiantamos, o grande definidor da atuação de Brant como 

contratador foram suas boas, e, principalmente, suas más relações com aqueles que 

representavam o rei nas longínquas lavras diamantinas. Se, no início, Caldeira Brant 

desfrutou das benesses que o bom entendimento com estes indivíduos trazia, as más 

notícias não tardaram a chegar.  

 Repetimos que um dos grandes objetivos deste trabalho é entender como 

Felisberto Caldeira Brant conduziu o contrato. Dissertar sobre isso é localizar na figura 

do intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções um ponto de virada na história do 

terceiro contrato dos diamantes. As divergências entre o contratador e o intendente 

tiveram início quando o primeiro não acatou as ordens de Sancho em relação a um 

procedimento importante da gerência do contrato. Uma troca de farpas tomou lugar 

entre abril e maio de 1752 e culminou com um grande escândalo público que teve como 

palco o centro do arraial do Tijuco em junho daquele ano. 

 A querela, que teve contornos dramáticos, derivou de uma grave denúncia 

executada pelo contratador Felisberto Caldeira Brant contra o intendente Sancho de 

Andrade Castro e Lanções. Conforme iremos demonstrar, essa briga dividiu lados no 

Tijuco: alguns indivíduos favoráveis ao contratador, outros ao intendente. Na resolução 

daquele caso, descortinaram-se os primeiros indícios de que Felisberto Caldeira Brant 

burlava as leis do contrato e fraudava a Fazenda Real. Toda a agitação da qual 

trataremos no capítulo 3 servirá para que possamos compreender a natureza das 

infrações cometidas pelo contratador e, além disso, como ele teceu uma rede poderosa 

de colaboradores, cujos principais componentes eram funcionários da Intendência dos 

Diamantes. Mas o aparecimento destas infrações foi apenas a porta de entrada da 

descoberta da grande fraude que veio à tona em janeiro de 1753 e que marcou o início 

de uma crise sem precedentes.  

 O capítulo 4 desta tese está dividido em duas seções. A primeira vai tratar da 

apuração dos crimes cometidos pelo contratador Felisberto Caldeira Brant e as 

consequências sofridas pelo mesmo. A segunda parte será destinada a responder a mais 
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importante questão colocada nesta tese: de que maneira as atitudes de Caldeira Brant 

tiveram parte numa crise generalizada dos negócios dos diamantes que se instalou em 

janeiro de 1753. 

 Responder esta questão implicará na prerrogativa de esclarecer, afinal, a 

natureza da crise de 1753. Conforme iremos demonstrar, uma nau que chegou ao porto 

de Lisboa em janeiro daquele ano trouxe consigo, do Rio de Janeiro, provas que 

significavam não só a quebra do contrato dos diamantes, mas atingiam diretamente os 

homens de negócio da Praça de Lisboa e o negócio das pedras como um todo.  

 Uma vez esclarecida a natureza dessa crise, será nosso objetivo elucidar de que 

forma o secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de 

Pombal, foi o responsável por definir medidas que pretenderam não apenas conter as 

consequências da crise, mas arquitetar uma reestruturação dos contratos de diamantes. 

A partir disso, faremos um estudo a respeito da natureza dessa reestruturação, 

simbolizada pelo alvará de 11 de agosto de 1753, que colocou sob proteção real todo o 

negócio dos diamantes, mas que também teve em um contrato firmado no dia anterior 

uma de suas bases. Conforme pretendemos demonstrar, a reforma levada a efeito pelo 

futuro marquês de Pombal alinhou-se com outras lideradas pelo ministro nesta mesma 

época, que tinham como objetivo promover um maior controle de negócios do interesse 

da Coroa, entre eles, os contratos. 

 Na seção dedicada ao tratamento documental desta tese, iremos analisar as 

fontes utilizadas para a confecção da mesma e a forma como elas foram trabalhadas. Por 

hora, porém, é necessário adiantar que se trata de um conjunto documental muito vasto 

e heterogêneo, coletado de diversos arquivos no Brasil e em Portugal, destacando-se o 

Arquivo Histórico Ultramarino. Cabe dizer que esta tese não se enquadra no conceito de 

uma produção de viés prosopográfico, apesar de estarmos atentos à discussão que 

envolve esta metodologia.  

  

 

  

 

 



  

21 
 

 

 

CAPÍTULO I - OS DIAMANTES DO ARRAIAL DO TIJUCO: DO 

DESCOBERTO AOS CONTRATOS 

 

1.1. Entre silêncios e rumores. 

 

“A mais dura, a mais brilhante, (...) a mais estimada (...) das 

pedras preciosas (...) os gregos lhe chamaram ‘adamas’ que quer 

dizer indômito, ou indomável (...) por imaginarem que nem o ferro 

ou o fogo o podiam domar. ”
1
 

 

 Foi próximo às cabeceiras do Jequitinhonha, na primeira metade do século 

XVIII, que se deu o início de um dos episódios mais importantes no conjunto das 

relações da Coroa portuguesa com suas possessões além mar. Estamos a falar do 

descoberto dos diamantes e das diversas formas pelas quais ocorreu sua exploração ao 

longo dos anos. 

 As primeiras notícias das potencialidades minerais da região são creditadas a 

expedições bandeirantes.2 Mas foi a descoberta do ouro no final do século XVII que 

atraiu um número elevado de garimpeiros. Logo nos primeiros anos do século XVIII se 

assentou ali um importante contingente populacional. Em 1714, a região foi elevada a 

vila, denominada Vila do Príncipe, que em 1720 tornou-se sede da comarca do Serro 

                                                           
1
 Verbete “Diamante”. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Portuguez e Latino. Coimbra: Collegio das 

Artes da Companhia de Jesus, 1712. vol, 1, p. 207.  
2
 Atribui-se à expedição de Francisco Bruza Espinosa, em companhia do padre jesuíta Aspilcueta Navarro 

(1553/1554), o feito de ter alcançado pela primeira vez a região do alto Jequitinhonha. Seguiram-se a ele 

Sebastião Fernandes Tourinho em 1573 e Antônio Dias em 1574, entre outros. De acordo com parte da 

historiografia sobre o tema, não coube às entradas quinhentistas descobertos minerais de relevância, e sua 

importância residiria principalmente nos primeiros conhecimentos e aberturas de caminhos no sertão. De 

qualquer forma, as pedras e amostras colhidas por Tourinho e Dias certamente apontaram para a 

possibilidade de exploração mineral na região na época. A bibliografia é vasta, mas citamos: FAUSTO, 

Boris. História do Brasil. Ed. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002; ROMEIRO, 

Adriana. “A Guerra dos Emboabas: novas abordagens e interpretações”. In: História de Minas Gerais. As 

Minas Setecentistas I. Ed. Autêntica; Companhia do Tempo, Belo Horizonte, 2007; e, mais recentemente: 

LEITE, Ana Carolina Gonçalves. “Territórios em disputa na formação da sesmaria do Alto Sertão: o 

bandeirantismo quinhentista e a Guerra dos Bárbaros no contexto da instauração dos pressupostos da 

acumulação de capital no processo de formação territorial brasileira”. In: Anais do VI Encontro de Pós-

Graduandos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP, São Paulo, 2011. 
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Frio. Também fazia parte da comarca do Serro Frio o arraial do Tijuco, que, da mesma 

forma, teve sua origem ligada à extração de ouro, com a descoberta, em 1713, de veios 

auríferos no curso d’água batizado de riacho de Tijuco.3 A Vila do Príncipe 

corresponde, hoje, ao município do Serro e o arraial do Tijuco, à cidade de Diamantina.  

Após a oficialização do descoberto dos diamantes, toda essa região foi alvo de 

intensa intervenção real, sintetizada numa verdadeira coleção de bandos, regimentos, 

leis e demarcações que alteraram bastante os limites geográficos do que posteriormente 

foi chamado de Distrito Diamantino. Tais atitudes visavam manter sob a tutela real as 

terras e cursos d’água em que apareciam diamantes.  

Foi através da criação da Intendência dos Diamantes, em 1734, que teve como 

primeiro intendente Rafael Pires Pardinho, que se empreendeu a primeira demarcação 

dos territórios diamantíferos, denominada Distrito Diamantino. Tal demarcação se deu 

em cumprimento de uma requisição real que o Conde de Galveias tornou pública em um 

bando de julho do mesmo ano (figura 1).4 Mais adiante nos ateremos especificamente a 

esta legislação e a várias outras que objetivavam o controle de tão valioso artigo.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Cristiane Souza Gonçalves empreendeu interessante estudo a respeito dos primórdios da formação 

urbana da região em que hoje está a cidade de Diamantina. Sua consideração tem como base documentos 

cartográficos e relatos de viajantes. GONÇALVES, Cristiane Souza. Diamantina: breve relato de sua 

formação. Revista Eletrônica de Arquitetura e Urbanismo-USTJ. São Paulo, SP, n. 8, pp. 38-59. 
4
 Bando de 19 de julho de 1734 em que se proíbe a extração dos diamantes. Anais da Biblioteca 

Nacional. Rio de Janeiro: Divisão de Publicações e Divulgação, 1960. vol. 80. Vila Rica, 1734/07/19, pp. 

116-117. 
5
 Para um estudo sobre as demarcações efetuadas entre 1734 e 1757, cf. CARRARA, Angelo Alves. O 

distrito dos diamantes, 1734-1757. Juiz de Fora: Clio Edições, 2017. 
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Figura 1 – Área do distrito dos diamantes entre 1734 e 1757. Fonte: CARRARA, Angelo Alves. O distrito dos diamantes, 1734-1757. Juiz de Fora: Clio Edições, 2017.
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Segundo a versão oficial relatada nos documentos da época, coube a Bernardo 

Pereira Lobo6, minerador de lavras de ouro no Serro Frio, a descoberta das pedras que 

vieram, mais tarde, a ser reconhecidas pela Coroa como diamantes. O comunicado 

oficial ao rei Dom João V, feito pelo governador Dom Lourenço de Almeida, datou do 

dia 2 de dezembro de 1729.7 Porém, parece ser certo que a data do comunicado oficial 

se alarga em pelo menos dez anos da descoberta original. Não é possível determinar 

com certeza quando tais pedras foram encontradas, quando foram reconhecidas como 

preciosas e muito menos quem foram as pessoas que se beneficiaram da extração de 

diamantes neste período silencioso em relação aos ouvidos do aparato administrativo e 

fiscal real. Pesaram contra o próprio governador Dom Lourenço de Almeida rumores de 

ter compactuado e, inclusive, tirado benefício próprio do contrabando das 

preciosidades.8 

Martinho de Mendonça Pina e Proença, um funcionário régio enviado à região 

do arraial do Tijuco, tentou apurar o que de fato se passou antes do comunicado oficial 

do descoberto. Escreveu um relato, datado de 23 de setembro de 1731, em que teceu 

sérias acusações contra agentes administrativos, incluindo o governador Dom Lourenço, 

e personagens locais, que teriam formado um conluio para esconder das vistas da Coroa 

o descoberto, mantendo-o em segredo para benefício próprio.9 

Um bando de 24 de junho de 1730 marcou o início da intervenção real.10 A partir 

daí, começaram as movimentações da Coroa na tentativa de controlar a extração destas 

                                                           
6
 Bernardo Pereira Lobo se tornou uma pessoa importante na região pelo reconhecimento oficial do rei 

Dom João V como descobridor das pedras. Foi agraciado com várias mercês. Em 1734, recebeu a mercê 

de Capitão Mor da Vila do Príncipe e o ofício de tabelião judicial e de notas da Comarca do Serro Frio. 

Júnia Furtado forneceu informações adicionais sobre o destino de Fonseca Lobo, que segundo a autora, 

desfrutou de amizade com Rafael Pires Pardinho, primeiro intendente dos diamantes. Ainda em relação a 

Pereira Lobo, é interessante observar o levante contra este empreendido pelo ouvidor da comarca do 

Serro Frio, Silvestre Garcia do Amaral, que reivindicou para si o mérito do descobrimento dos diamantes, 

desmerecendo o feito de Pereira Lobo. Segundo ele, o tal homem não poderia ser o descobridor de algo 

que nem sabia o que era. A querela se desenvolveu numa série de petições de Garcia do Amaral ao 

governador Dom Lourenço e suas respectivas respostas. Mais informações: FURTADO, Júnia Ferreira. 

“O Distrito dos Diamantes: uma terra de estrelas”. In: RESENDE, Maria Efigênia e VILLALTA, Luís 

Carlos (orgs.). História de Minas Gerais: as minas setecentistas. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 

2007. vol. 1. e Descoberta dos diamantes em Minas. Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo 

Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1902. vol. 8. pp. 251-263. 
7
 Do descobrimento dos diamantes e diferentes métodos que se tem praticado para sua extração. Anais 

da Biblioteca Nacional. Op. cit. Vila Rica, 1729/12/02, p. 91.  
8
 FURTADO, Júnia Ferreira. “O Distrito dos Diamantes: uma terra de estrelas”. In: RESENDE, Maria 

Efigênia e VILLALTA, Luís Carlos (orgs.). História de Minas Gerais: as minas setecentistas. Op. cit. 
9
 Sobre o descobrimento dos diamantes na Comarca do Serro Frio. Primeiras organizações. Revista do 

Arquivo Público Mineiro. Op. cit. pp. 251-263. 
10

 Bando que se deu interinamente à lavra de diamantes. Anais da Biblioteca Nacional. Op. Cit. Vila 

Rica, 1730/06/24, pp. 92-93. 
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valiosíssimas pedras. Tal relação foi marcada por embates e enfrentamentos que 

precisam ser analisados de forma cuidadosa. A distância geográfica, um aparato de 

fiscalização limitado em vários sentidos e todas as instâncias que intermediavam a pena 

do rei Dom João V ao território que pretendia controlar jamais devem deixar de ser 

levados em conta quando se empreende qualquer esforço de compreensão da história da 

extração de diamantes no Tijuco. Por isso mesmo, se avolumaram as modificações na 

legislação e territorialidade da região durante todos os anos.  

Não temos como objetivo entrar no mérito da eficácia dessa legislação. Aliás, o 

próprio conceito de eficácia pode ser debatido quando estamos tentando empreender o 

estudo da administração real de um artigo extremamente valioso no século XVIII, 

quando as distâncias longínquas, somadas a um aparato tecnológico completamente 

diferente do atual, tinham um significado muito decisivo.  

O presente esforço de compreensão, dessa forma, passa mais pela observação 

das movimentações oficiais da Coroa nas exaustivas tentativas de controle da região. 

Para além do debate da eficácia da letra da lei, é inegável a presença da Coroa 

portuguesa no cotidiano da Demarcação. Isso pode ser observado nas próprias 

reclamações de personagens locais, reportadas por agentes oficiais, relativas a uma 

legislação cada vez mais coercitiva.  

Nosso objetivo reside em analisar as movimentações reais na tentativa de 

controle e seus resultados observáveis. É conveniente deixar previamente claro que 

compreendemos que nem sempre os lados estiveram claramente separados, ou seja, o 

que podemos chamar de agentes locais e agentes administrativos por vezes não são 

claramente determináveis enquanto instâncias dicotômicas. E essa aproximação se 

tornará ainda mais evidente na análise do período dos contratos, em que o contratador 

representava ao mesmo tempo os interesses do rei e seus interesses particulares.   

 

1.2. Reconhecendo o terreno diamantífero.
11

 

 

                                                           
11

 O adjetivo “diamantífero” é utilizado especificamente para qualificar o terreno em que são encontrados 

diamantes. Já o adjetivo “diamantino” tem um uso mais geral e se refere ao que quer que seja relativo ou 

semelhante ao diamante. Verbete “Diamantífero” e verbete “Diamantino”. In: HOUAISS, A. Dicionário 

Houaiss Eletrônico. São Paulo: Editora Objetiva, 2009. 
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Mas, antes de nos atermos à movimentação legislativa dos primeiros anos após o 

descoberto, é crucial que apresentemos ao leitor uma descrição de como eram feitos os 

serviços de exploração dos terrenos diamantíferos. Essas noções são necessárias para 

compreender desde alguns termos relativos a detalhes dos serviços, até mesmo para que 

se possa ter um esclarecimento mais profundo de questões que serão tratadas ao longo 

de toda esta tese.  

As informações sobre esta matéria podem ser encontradas em um importante 

documento que está sob a guarda da Biblioteca Nacional de Lisboa. Trata-se de um 

compilado de informações sobre a história da extração dos diamantes na comarca do 

Serro Frio. Este documento possui referências valiosíssimas e registros relativos deste o 

período pré-contratos até a época iniciada pela criação da Real Extração dos Diamantes 

em 1771; a História Cronológica dos Contratos da Mineração dos Diamantes, dos 

Outros Contratos da Extração deles dos Cofres de Lisboa para os Países Estrangeiros 

dos Abusos em que todos laborarão, e das Providencias com que se lhe tem ocorrido 

até o ano de 1788 é analisada na seção que tratou das fontes desta tese e, conforme 

esclareceremos, foi publicada integralmente no texto dos Anais da Biblioteca Nacional 

de 1960.
12

 

De acordo com o texto presente na História Cronológica, a maior parte dos 

diamantes encontrados nas proximidades do arraial do Tijuco estavam no leito dos rios 

e dos córregos. Porém, não era incomum que se encontrassem pedras nas terras 

contíguas a eles. O nome dado a esses terrenos que se elevavam das águas era grupiaras, 

ou tabuleiros. Além disso, as preciosas pedras
13

 raramente estavam na superfície. 

Geralmente, jaziam abaixo de uma camada de barro, em um nível do solo em que 

também se encontrava uma grande quantidade de cascalho. O cascalho, por sua vez, é 

                                                           
12

 Dos serviços ou lavras diamantinas e modo com que nelas se trabalha. Anais da Biblioteca Nacional. 

Rio de Janeiro: Divisão de Publicações e Divulgação, 1960. vol. 80, pp. 36-42 e Biblioteca Nacional de 

Lisboa. Seção de Reservados. Manuscritos. História Cronológica dos Contratos da Mineração dos 

Diamantes, dos Outros Contratos da Extração deles dos Cofres de Lisboa para os Países Estrangeiros 

dos Abusos em que todos laborarão, e das Providencias com que se lhe tem ocorrido até o ano de 1788. 

Lisboa, 1788, Códice 746.  
13

 Cabe aqui uma observação. Diamantes não são formações rochosas, ou seja, não são, a rigor, pedras, e 

sim minerais. O diamante é o mineral mais duro conhecido, e está organizado quimicamente sob a forma 

de cristal de carbono, formado quando o elemento é submetido a uma grande pressão. Porém, utilizar o 

termo “pedra” não é incorreto se levarmos em consideração que este artigo é comercializado como uma 

pedra preciosa. SVISERO, Darcy Pedro. Composição química, origem e significado geológico de 

inclusões minerais de diamantes do Brasil. São Paulo: USP, 1978. (Tese de doutorado). 
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um termo popular para seixos, ou, fragmentos de rochas
14

, que geralmente tinham um 

formato arredondado. Os cascalhos são depósito aluviais onde também se encontra 

ouro.
15

 Geralmente, um dos maiores indicadores da presença de diamantes em um 

terreno era a ocorrência de esmeril
16

, que é o fragmento de um mineral de ferro 

chamado magnetita.
17

 

Os serviços de busca dos diamantes nos rios eram muito difíceis e demandavam 

um grande investimento de tempo e dinheiro. Para começar o rastreio pelas pedras, 

primeiramente fazia-se necessário mudar o curso do rio ou córrego, cavando-se uma 

fenda pela margem. Uma vez exposto o antigo leito, para drenar a umidade que ainda 

restava e deixava o terreno muito pesado, solapavam-se alguns dutos que convergiam 

para um maior, onde se instalava um engenho que tinha como objetivo extrair a maior 

quantidade de água possível. Uma vez preparado o terreno, procedia-se à remoção do 

barro e exposição do cascalho, que por sua vez também era transportado para as 

margens do rio ou córrego em que se trabalhava.
18

 

Não era possível fazer este tipo de trabalho nos meses de chuva, ou seja, de 

outubro a março, em que o volume dos cursos d’água era muito maior. Da forma como 

acabamos de descrever, só era possível proceder entre maio e setembro e, mesmo assim, 

nos rios que não eram muito profundos. Mesmo quando essas regras eram seguidas, não 

era incomum uma chuva momentânea de grande volume nas cabeceiras fazer o rio 

voltar a seu curso original e acabar com todo o aparato montado.
19

 

A maior parte dos cursos d’água da região do arraial do Tijuco, porém, corre por 

entre serras. Suas margens costumam ser profundas, o que dificultava a já trabalhosa 

operação descrita acima. Nestes casos, o procedimento era ainda mais complicado. 

Primeiramente, colocava-se nos rios várias estacas de madeira, as mais fortes que se 

pudesse encontrar. Nessas estacas, acumulava-se pedras e terra, para que fosse possível 

                                                           
14

 Verbete “Seixos”. In: GUERRA, Antônio Teixeira. Dicionário Geológico Geomorfológico. Rio de 

Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1992. vol. 8. p. 405. 
15

 Verbete “Cascalhos”. In: GUERRA, Antônio Teixeira. Dicionário Geológico Geomorfológico. Op. cit. 

p. 102. 
16

 Dos serviços ou lavras diamantinas e modo com que nelas se trabalha. Anais da Biblioteca Nacional. 

Op. cit. pp. 36-42 
17

 Verbete “Esmeril”. In: GUERRA, Antônio Teixeira. Dicionário Geológico Geomorfológico. Op. cit. p. 

180. 
18

 Dos serviços ou lavras diamantinas e modo com que nelas se trabalha. Anais da Biblioteca Nacional. 

Op. cit. pp. 36-42 
19

 Dos serviços ou lavras diamantinas e modo com que nelas se trabalha. Anais da Biblioteca Nacional. 

Op. cit. pp. 36-42 
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criar um dique, ou barragem, que, para ser segura, deveria ter pelo menos 20 palmos de 

largura. Construía-se, então, um canal por onde a água represada escoava, revelando o 

leito do rio e possibilitando o acesso ao cascalho.
20

 Na figura 2, observamos uma 

representação das lavras já na época do período dos contratos. 

 

 

Figura 2 – Serro Frio: trabalho de lavagem do cascalho, feito por escravos. Aquarela. JULIÃO, Carlos 

(1740-1811). Fonte: Biblioteca Nacional. Acervo iconográfico. Disponível em 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon30306/icon30306_077.htm. 
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 Dos serviços ou lavras diamantinas e modo com que nelas se trabalha. Anais da Biblioteca Nacional. 

Op. cit. pp. 36-42 
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A operação de lavar o cascalho, ou seja, buscar entre as pedras banais os 

valiosos diamantes, aperfeiçoou-se durante o tempo. No início, cada escravo tinha sua 

bateia, uma espécie de bandeja em que se adicionava um pouco de cascalho e, através 

de um movimento circular, contra a luz do sol, se esperava pelo brilho do diamante. 

Porém, já na época dos contratos, para tornar a operação mais eficaz, eram construídas 

grandes mesas, ao redor das quais os escravos faziam a separação. Quando os cascalhos 

rendiam muitos diamantes, repetia-se a lavagem, chegando até quatro vezes.
21

 

A compreensão dessas noções é importante e vai além do âmbito da curiosidade. 

Alguns detalhes merecem nossa maior atenção, já que o entendimento deles será 

necessário para a leitura de partes importantes deste trabalho. Em primeiro lugar, 

destacamos as diferenciações entre os serviços levados a efeito durante os meses de seca 

e durante os meses de chuva. Conforme pudemos perceber, devido ao volume das águas 

dos rios e córregos, no tempo das cheias a atividade mineradora era muito mais onerosa. 

Algumas áreas da Demarcação, inclusive, chegavam a não permitir qualquer tipo de 

exploração. Nas regiões em que ainda se podia estabelecer algum trabalho, eram 

necessários mais escravos alocados na atividade de montar as fábricas de minerar e de 

providenciar a manutenção das mesmas. Além disso, quanto mais encharcado o terreno, 

mais difícil e penoso o serviço. Quanto menos escravos cuidando da lavagem do 

cascalho, atividade final e que, efetivamente, resultava na descoberta dos diamantes, 

menor o lucro conseguido. Outra questão que merece nosso grifo é a periculosidade dos 

serviços diamantinos. As barragens construídas pelas mãos dos escravos 

recorrentemente pereciam diante da força das águas. Não era incomum a morte de 

cativos levados pela forte correnteza que uma tormenta inesperada nutriu.
22

 

Assim, os serviços que se instalavam para a busca dos diamantes eram difíceis e 

perigosos. Conforme procuraremos demonstrar mais à frente neste trabalho, a questão 

da diferenciação entre o tempo da seca e das chuvas, a mão de obra empregada no 

estabelecimento dos serviços e os escravos mortos, fugidos ou doentes (situações que 

eram denominadas falhas do contrato) foram problemas que rondaram o dia a dia de um 

contrato de diamantes. Por hora, porém, conhecer estas noções é o suficiente. 
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1.3. Movimentações e pausas: os primeiros anos da exploração. 

 

 Em 1729, o governador Dom Lourenço finalmente enviou oficialmente à Corte 

amostras das pedras que se encontravam nos ribeirões da Comarca do Serro Frio. Nesta 

carta, datada do dia 12 de fevereiro deste ano, o governador ainda aconselhou o rei Dom 

João V que não concedesse mais datas para mineração de ouro naquela região até que se 

verificasse a natureza das pedras.23  

 Após a confirmação oficial de que as pedras de fato se tratavam dos valiosos 

diamantes, as primeiras providências em relação ao controle das atividades na região 

começaram a ser tomadas. De acordo com o bando datado de 24 de junho de 1730, o rei 

Dom João V solicitou ao governador que consultasse pessoas de confiança que 

pudessem opinar naquela matéria.24 Por sua vez, o governador assentou um termo. O 

termo presente no bando de junho de 1730 inaugurou duas modalidades de controle das 

atividades mineradoras nos ribeirões da Comarca do Serro Frio.  A primeira, em relação 

aos escravos utilizados: qualquer pessoa que trabalhasse em qualquer parte das terras 

minerais de diamantes deveria pagar Rs.5$000 por cada escravo.25 

 Além da taxação dos escravos empregados na atividade mineradora, o termo 

também continha as indicações do governador para que o ouvidor da Comarca do Serro 

Frio, Antônio Vieira do Vale e Melo, promovesse uma nova repartição dos rios, 

ribeirões e mais terras onde se tirasse diamantes, criando uma configuração de datas 

mais eficaz para o controle das atividades. Também tendo como objetivo o controle da 

extração de tão valiosa mercadoria, o governador determinou que o ouvidor nomeasse 

um provedor e mais duas pessoas (um meirinho e um escrivão) que deveriam zelar pelo 

cumprimento das regras nas datas. O provedor deveria portar um livro em que tomasse 

nota todos os anos, durante o tempo da seca, dos negros que trabalhassem numa 

determinada data. Se o provedor encontrasse mais negros trabalhando do que os 

previamente arrolados, o dono deveria arcar com uma multa de Rs.20$000.  

                                                           
23

 Carta de Dom Lourenço sobre a descoberta dos diamantes. Revista do Arquivo Público Mineiro. Op. 

cit. Vila Rica, 1729/07/22, p. 91. 
24

 Bando sobre a providência que interinamente se deu à lavra dos diamantes. Anais da Biblioteca 

Nacional. Op. cit. Vila Rica, 1730/06/24, pp. 92-93. 
25

 VANNESTE, Tijl. Global trade and commercial networks: eighteenth-century diamond merchants.  

London: Pickering & Chatto (Publishers), 2011. 



  

31 
 

 É possível observar, portanto, as primeiras movimentações estatais para o 

controle das atividades de extração dos diamantes. A região, antes conhecida pelas 

lavras auríferas, recebeu, a partir da oficialização do descoberto, uma nova legislação 

que em seu conjunto representou o grau de importância da nova riqueza aos olhos reais. 

A lógica não é difícil de perceber. A raridade das pedras sempre esteve intimamente 

ligada ao valor dos diamantes. Conforme procuraremos esclarecer melhor no próximo 

capítulo, a afluência de diamantes provenientes da América portuguesa fez os preços 

caírem no mercado internacional.26  

Um dos principais documentos que permitem caracterizar uma primeira fase da 

exploração dos diamantes no Serro Frio (anterior ao período dos contratos) foi, sem 

dúvida, o regimento de 22 de dezembro de 1730.27  Assinado pelo governador Dom 

Lourenço de Almeida, o documento abrangia diversos aspectos da atividade mineradora 

dos diamantes. Entre as indicações mais importantes esteve a anulação de todas as datas 

concedidas anteriormente para a mineração de ouro, prevendo uma nova repartição a 

partir de julho do ano seguinte. Além disso, o documento mostrou uma primeira 

preocupação oficial do Estado em conter a presença das chamadas pessoas avulsas 

vagando pelas terras minerais. O superintendente deveria abrir um sumário de 

testemunhas para casos suspeitos e, confirmando-se a não permissão de sua presença ali, 

a pena deveria ser o degredo do indivíduo para fora da Comarca.28  

Um ponto do regimento que também se repetiu em outros diplomas legais para 

controle da atividade mineradora foi descrito no 11º parágrafo. Tratava-se da 

preocupação com a presença dos vendilhões na região de mineração. No regimento, é 

possível perceber que os próprios mineradores se preocupavam com isso. Segundo eles, 

os vendilhões compravam os diamantes de seus escravos, lhes causando prejuízos. 

Dessa forma, o governador orientou ao superintendente que proibisse os vendilhões nas 

lavras, estipulando que as vendas só poderiam ser localizadas a uma distância mínima 

de seis léguas. 
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A partir daí as sanções só aumentaram. Preocupado com o aumento dos gastos 

estatais na manutenção do controle da extração de diamantes, o rei Dom João V se 

queixou em carta de 16 de março de 1731 do baixo preço da capitação de escravos, que 

naquela época era de Rs.5$000.29 Em bando de 07 de janeiro de 1732, o rei ordenou ao 

governador que suspendesse a capitação e que escolhesse os rios e ribeirões mais 

abundantes de diamantes, os dividisse em datas e proibisse a mineração nos outros; caso 

não se observasse lucro, que mandasse lavrar um ou dois ribeirões particularmente para 

a Real Fazenda, punindo qualquer particular que lavrasse ali com degredo e confisco 

dos bens.30 As novas datas repartidas deveriam ser leiloadas e ao minerador que 

arrematasse cada uma delas seria entregue o direito de exploração de um ou dois anos. 

O rei Dom João V terminou sua carta pedindo mais atenção às autoridades 

fiscalizadoras. 

Tais medidas extremas não demoraram em desencadear a reação dos 

mineradores. As primeiras queixas oficiais foram enviadas numa carta datada de 2 de 

fevereiro de 1732, assinada pelo ouvidor do Serro Frio Antônio Ferreira do Vale e Melo 

e dirigida ao governador.31 Este documento é importante porque mostra que neste 

momento da história da exploração dos diamantes no Tijuco existiam canais, ainda que 

de contornos pouco definidos, para a representação dos interesses dos agentes locais 

junto ao poder estatal, o que não se observou novamente nos anos seguintes. É 

interessante percebermos na troca de cartas que descreveremos a seguir a revogação de 

certas determinações motivada pela insatisfação dos mineradores.  

 A carta de 2 de fevereiro de 1732, dividida em seis parágrafos, cada um tratando 

de um asssunto, começou apresentando ao governador Dom Lourenço de Almeida o 

inconveniente da ordem de se despejar todas as pessoas dos ribeirões em que se 

achassem diamantes, já que em sua circunferência apareciam povoados já estabelecidos 

como Milho Verde, São Gonçalo, Tijuco e Rio Manso. O ouvidor argumentou que não 

seria justo essas pessoas, que já estavam ali mesmo antes da descoberta, perderem tudo 

o que construíram. O ouvidor Antônio Ferreira do Vale e Melo também questionou a 
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pena de prisão, degredo e confisco de bens contra aquelas pessoas cujos escravos 

fossem encontrados minerando, pois estes poderiam cometer essas infrações sem 

necessariamente estarem sob consentimento ou determinação de seu senhor. Sugeriu 

que se modificasse a pena para açoite e recolhimento do negro para a Real Fazenda.  

Além disso, Antônio Ferreira do Vale e Melo pediu que Dom Lourenço 

reconsiderasse a cobrança do quinto cheio que os mineradores deviam de cada escravo, 

pois, de acordo com a nova determinação, os mesmos poderiam minerar apenas até o 

fim de julho. Outra solicitação do ouvidor foi que estes mineradores tivessem mais um 

mês para lavrar suas lavras. No fim da carta, o ouvidor argumentou ainda que o preço 

cobrado por cada braça (Rs.60$000 por cada braça de dez palmos de quadro) no rio 

Jequitinhonha e ribeirão do Inferno era muito alto, na tentativa de demonstrar a 

complicada situação dos moradores do Serro diante de todas as restrições. 

Em carta de 3 de fevereiro do mesmo ano, chegou a resposta do governador. 

Assim como o documento anterior, foi dividida em seis parágrafos, cada um com a 

resposta correspondente às dúvidas dos parágrafos da carta enviada pelo ouvidor. No 

primeiro parágrafo, o governador respondeu que as pessoas que deveriam ser despejadas 

dos rios em que aparecessem diamantes eram apenas aquelas que para lá se mudaram 

com o objetivo de minerar diamantes e não possuíam fazendas de raiz. O governador 

ponderou que as povoações não deveriam ser extintas; porém, era necessário que se 

observasse que mesmo as pessoas enraizadas eram proibidas de minerar nos rios.
32

 

Dom Lourenço de Almeida também respondeu que caberia ao ouvidor decidir se 

os donos dos escravos que fossem achados faiscando deveriam ter seus bens 

confiscados ou não, através de devassa para averiguar se tais donos estavam ou não 

cientes da infração. De qualquer forma, os escravos devem ser sempre açoitados e 

confiscados pela Real Fazenda. O governador ordenou ainda que o ouvidor Antônio 

Ferreira do Vale e Melo deveria mandar cobrar os Rs.5$000 com algum desconto para 

os meses faltantes, mas que era prioridade que a extração não se estendesse além de 

julho de 1731. O governador reforçou o preço de Rs.60$000 por cada braça de dez 

palmos nas terras minerais, justificando que existiam outras regiões em que o preço era 
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ainda maior e as terras muito mais difíceis de minerar, visto que no Serro Frio as pedras 

apareciam nos rios.33 

Após a troca de correspondência, o bando de 22 de abril de 1732 assentou 

algumas concessões aos apelos dos mineradores. O governador reconheceu a 

dificuldade da situação dos que lá estavam sem minerar há alguns meses, pois não 

houve a venda de nenhuma data. Os mineradores, temerosos do prejuízo, clamaram ao 

governador que se estabelecesse o acordo de Rs.15$000 por cada negro que se achasse 

trabalhando nas terras sem a necessidade de arrematar as datas. O governador resolveu 

que por um ano permitiria a mineração dos que já possuíam datas, pagando-se por cada 

escravo Rs.20$000 ao ano, ainda que não trabalhasse durante o ano inteiro.
34

 

De fato, apenas um ano depois, em bando de 16 de abril de 1733, o governador 

implementou um reajuste, mandando que toda a pessoa que minerasse diamantes na 

Comarca do Serro Frio pagasse por cada escravo empregado Rs.25$600. Neste 

documento, o governador também expressou sua preocupação com os diversos abusos 

que estavam causando prejuízos ao rei. Por isso, proibiu qualquer pessoa que comprasse 

ou vendesse diamantes fora do arraial do Tijuco sob pena de prisão, confisco dos bens e 

degredo em Angola; ordenou também a prisão de pedintes nas áreas de extração; e, por 

fim, proibiu o que qualificou no bando como o pior dos roubos: a atividade comercial 

dentro das circunferências do Tijuco, e em sua entrada. Determinou ainda que todo 

comerciante fosse obrigado a manter suas mercadorias no mostrador, só vendendo por 

cima dele e não dentro de casa, abrindo a venda depois da manhã clara e fechando antes 

do entardecer. A perseguição e desconfiança em relação aos comerciantes tornou-se um 

ponto recorrente na legislação de controle da região diamantina. Estamos a falar aqui 

não apenas dos donos de lojas, mas também e especialmente dos vendedores 

ambulantes, nomeadamente as negras de tabuleiro, como veremos adiante.
35

 

O ano de 1734 marcou um momento importante na história da extração de 

diamantes nos ribeirões da Comarca do Serro Frio. Em bando datado de 19 de julho 

deste ano, o então governador André de Melo e Castro, Conde das Galveias, após 
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advertência de que os diamantes perderam muito seu valor pela grande abundância de 

extração, estabeleceu o prazo de agosto para que se encerrassem os serviços de 

mineração nos rios da Comarca do Serro Frio. O governador mandou que se 

demarcassem as terras diamantíferas para que se pudessem fazer novos descobrimentos 

de diamantes e anulou as cartas de datas fornecidas desde 1730 para minerar ouro. Para 

assegurar que suas indicações fossem cumpridas, o governador proibiu os moradores 

que mantivessem em seu poder qualquer instrumento de minerar. Em cumprimento a 

este bando, que indicou os nomes de Raphael Pires Pardinho para intendente e do 

capitão de Dragões José de Moraes Cabral como executores da nova demarcação, surgiu 

em 18 de agosto de 1734 a Demarcação Diamantina.36 Neste documento, o intendente 

apresentou uma descrição detalhada das terras minerais de diamantes.37 

A Coroa, assim, agia em diversas frentes. Tentou estabelecer com a Demarcação 

um controle mais eficiente dos descaminhos através do conhecimento mais claro das 

terras minerais, delimitando-as para ali se fazer valer a legislação diferenciada. Além 

disso, no edital de dezembro de 1734, o intendente publicou uma portaria emitida pelo 

próprio governador, cujo conteúdo demonstrou uma preocupação cada vez maior com 

as fraudes. Mais uma vez, o alvo principal eram vendedores ambulantes e comerciantes. 

O governador orientou o intendente que tivesse particular cuidado com os chamados 

“negros de faisqueira”, isto é, escravos que garimpavam ouro em córregos. Além disso, 

exigiu que todas as pessoas que quisessem possuir vendas no arraial fossem obrigadas a 

pagar cinquenta oitavas de ouro por ano para a Real Fazenda e que executasse todas as 

providências que julgasse necessárias para coibir a circulação de diamantes. O 

intendente, ao final da portaria, proibiu totalmente as faisqueiras de ouro. Proibiu 

também instrumentos de minerar nas roças que se encontrassem dentro da Demarcação 

e que todas as lojas e vendas pagassem ao início de cada mês Rs.5$000 e a cada venda 

Rs.3$000. Para cumprir a função de supervisão tão minuciosa, o já governador Gomes 

Freire de Andrade enviou para o Serro Frio em 1736 um destacamento militar.38 
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A situação no Distrito Diamantino se tornava cada vez mais tensa. Os 

cerceamentos às atividades mineradoras e comerciais não demoraram a despertar 

reações inconformadas entre os moradores. O fechamento das lavras, mesmo auríferas, 

levou à ruína inúmeros mineradores. Tais queixas podem ser observadas em uma carta 

assinada por Manuel Caetano Lopes de Laune ao rei Dom João V argumentando que o 

fechamento das lavras para a extração de ouro trouxe ruína aos mineradores e prejuízo 

ao próprio rei, que deixou de receber os dízimos das numerosas lavras e suas respectivas 

roças e fazendas, além dos danos ao comércio da comarca do Serro Frio.39 Por fim, o 

representante dos mineradores suplicou ao rei que devolvesse as lavras antigas para que 

eles pudessem extrair ouro. Somente em 19 de janeiro de 1739, o governador Gomes 

Freire de Andrade deu um passo na tentativa de acalmar os ânimos. Em um 

comunicado, marcou para breve uma viagem ao arraial do Tijuco, em que daria 

permissão para que os mineradores entrassem em suas lavras.40  

Para a Coroa, a matéria era de fato difícil de lidar. O volume de diamantes 

encontrado no Serro Frio era inédito e pouco se podia recorrer à experiência com as 

minas diamantíferas em outros lugares. Para assegurar o fluxo e o valor dos diamantes 

no mercado internacional, seguia-se o jogo de fechamento e abertura das lavras. As 

medidas de controle da Demarcação não eram completamente eficazes, mas ao mesmo 

tempo provocavam o descontentamento dos moradores da região. A preocupação com o 

prejuízo resultante dos altos custos da mineração e do sistema de coerção de 

descaminhos, acrescida à observação do preço do diamante no mercado externo, 

delineavam as atitudes da Coroa.  

Não se pode deixar de observar que o cerceamento em torno das atividades 

mineradoras foi se tornando cada vez mais opressivo. A cada passo da instalação dos 

meios coercitivos na região a legislação se tornou cada vez mais incisiva na tentativa de 

prevenção e punição dos descaminhos. De qualquer forma, quando chegou ao arraial do 

Tijuco, o governador Gomes Freire de Andrade não tardou a publicar o bando de 26 de 

agosto, que determinou que a extração de diamantes deveria ser regulada por 

companhia.
41

 Os novos contratadores, que arrematariam o direito através de leilão 
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público, teriam o direito de trabalhar nas terras entre 1
o
 de janeiro de 1740 e 31 de 

dezembro de 1743.  

Estabelecia-se, portanto, o sistema de contrato na extração dos diamantes no 

Tijuco. Tal sistema, baseado na associação entre o capital particular e o Estado, previa a 

concessão do privilégio da exploração para uma determinada companhia mediante 

arrematação do direito. No caso dos diamantes, os três primeiros contratos tiveram 

duração de 4 anos. A relação entre a figura central deste sistema, o contratador, e o 

aparelho fiscal estatal é extremamente interessante e o esclarecimento de sua dinâmica 

ainda carece da colaboração de novos trabalhos. Os objetivos desta tese também se 

inserem nesta perspectiva.  

 

1.4. Contratos: novos olhares. 

 

 A historiografia sobre contratos vem conhecendo nos últimos anos alguns 

trabalhos que forneceram novas luzes às características dos contratadores e sua atuação 

social, desvendando que a ação destes homens precisa ser entendida como parte de uma 

coerência afim à sua época. Para além de situar estes agentes como exclusivamente 

manipulados por uma força externa a seus interesses, estes novos trabalhos 

demonstraram a racionalidade de suas ações, baseada em suas próprias conjunturas 

sociais, políticas e econômicas.  

 Porém, os trabalhos que em primeiro lugar analisaram o papel desempenhado 

pelos contratadores trataram a figura sua atuação como algo irrelevante, caracterizando-

os como indivíduos completamente subserviente aos desígnios metropolitanos. Foi o 

caso das obras de Caio Prado Jr.  Essa concepção de Caio Prado sobre os contratadores 

coaduna-se com sua tese maior de caracterização de todo o sentido da existência da 

colônia em razão da lógica do capital mercantil, pontuando de forma incisiva a 

dicotomia entre a colônia e a metrópole.
42

  

 Foi por meio das obras de Caio Prado que acabou por se perpetuar por um tempo 

na historiografia brasileira a pintura da imagem negativa do contratador como o 
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indivíduo encarregado de fazer valer na colônia as vontades autoritárias da metrópole 

opressora. Caio Prado Jr. usava a expressão dizimeiros, caracterizando os contratadores 

de dízimos como meros coletores e cobradores do imposto. O autor ainda mostrou suas 

opiniões acerca do caráter destes homens que, segundo ele, eram em sua maioria 

gananciosos, desonestos e péssimos administradores, arruinando por muitas vezes, 

inclusive, as finanças da própria metrópole. Caio Prado Jr. não deixou de apontar que 

tais agentes estavam intimamente conectados com a administração portuguesa. Porém, 

ao configurar os contratadores como simples funcionários régios privilegiados, 

esterilizou a possibilidade de levantar minúcias extremamente importantes de suas 

atividades. O autor acabou por não perceber que estes agentes tinham suas próprias 

lógicas de atuação. 

 A partir da metade do século passado, começaram a surgir novas abordagens 

que, mesmo não centrando exatamente o tema dos contratadores, acabam por abrir 

caminho para a compreensão das formas de agir destes homens. Myriam Ellis, em 1961, 

foi a primeira historiadora a se preocupar com o tema dos contratos para além das 

designações já descritas. Na obra Contribuição ao estudo do abastecimento das áreas 

mineradoras do Brasil no século XVIII, Ellis foi capaz de estabelecer uma conexão 

entre as mercadorias que trafegavam pelos caminhos e a questão da tributação que 

incidia sobre esta circulação43, os chamados “direitos de entradas das minas”, e a 

importância de membros da elite portuguesa na arrematação destes contratos. Dessa 

forma, a autora auxiliou no conhecimento não só da dinâmica da estrutura tributária nas 

Minas, mas da importância de agentes pertencentes à elite na manutenção e 

funcionamento dessa dinâmica.
44

 

 Em outros dois momentos, Myriam Ellis se dedicou ao estudo de outras 

especificidades da atuação de grandes comerciantes na arrematação de contratos. No 

artigo Comerciantes e Contratadores do Passado Colonial, a autora apontou como 

comerciantes portugueses se interessavam em participar do tráfico de escravos, do 

comércio com a colônia, principalmente com a região das Minas e, também, na 
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arrematação de contratos.
45

 Já em A baleia no Brasil colonial, a autora se preocupou em 

estudar as diversas etapas do beneficiamento da baleia, mas também mostrou a atuação 

dos contratadores neste determinado direito.
46

 

 Orientanda de Myriam Ellis, Maria de Lourdes Vianna Lira é a autora de um 

trabalho que deu um passo à frente na análise das ações dos contratadores. Em sua 

dissertação de mestrado, Lira foi pioneira em analisar a articulação dos contratadores 

sob a forma de redes. Ao pontuar este aspecto, a autora configurou estes agentes 

também como negociantes, que paulatinamente trilhavam seu caminho até a 

arrematação dos privilégios coloniais. Assim, a autora inferiu a importante noção de 

racionalidade econômica ao analisar as atitudes destes homens, se distanciando da 

argumentação proposta por Caio Prado Jr.
47

 

 As contribuições da historiadora Júnia Ferreira Furtado à caracterização das 

atividades dos contratadores se fizeram sentir na historiografia desde sua tese de 

doutorado, mais tarde publicada sob o título Homens de negócio: a interiorização da 

metrópole e do comércio nas minas setecentistas. Neste trabalho, a autora destacou 

como os interesses metropolitanos impactavam os agentes comerciais lusitanos 

instalados na colônia, mas, por outro lado, se amalgamavam com os interesses locais e 

próprios destes agentes. Ainda neste trabalho, a autora discutiu e identificou redes 

clientelares de negociantes cujas atividades se estendiam desde a colônia até o reino48. 

 A partir daí, Júnia Furtado trouxe contribuições mais específicas acerca do 

universo dos contratos, nomeadamente dos contratos de diamantes. Felisberto Caldeira 

Brant, figura central desta tese, foi também tema de estudos da autora. No artigo O 

labirinto da fortuna, Júnia Furtado mostrou os revezes sofridos por Felisberto em sua 

trajetória como contratador de diamantes. Neste trabalho, Furtado também apontou 

como o sistema de contratos acabava por trazer para dentro da esfera pública o interesse 

de particulares. A autora narrou os principais eventos que rondaram os últimos 
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momentos de Brant no papel de contratador49, que envolveu uma briga com o ouvidor 

do Serro Frio, José Pinto de Morais Bacelar e, principalmente, com o intendente Sancho 

de Andrade Lanções.  

 O que Furtado demonstrou é como a situação do contratador exemplifica bem o 

universo paradoxal dos contratos, em que, se por um lado, a Coroa via a oportunidade 

de fazer valer seu poder estendido a regiões longínquas, por outro lado também deveria 

lidar com o fato de que tais homens também acabariam por representar seus interesses 

particulares. Assim, após intensa briga com os agentes locais do fisco metropolitano, 

que envolveu um episódio de roubo de diamantes do cofre, Felisberto foi levado preso a 

Lisboa. 

 Júnia Furtado voltou a estudar o contratador Felisberto em pelo menos mais três 

momentos. Em outro artigo intitulado Saberes e Negócios, a autora tratou das 

possibilidades de estudo da região diamantina através das fontes elencadas nos 

apontamentos do ouvidor Costa Mattoso50. Em relação aos contratadores, Júnia Furtado 

apontou as possibilidades de trabalho com principalmente dois documentos. Um é 

relativo ao segundo contrato de diamantes, arrematado por João Fernandes de Oliveira e 

se refere às condições assinadas entre a Coroa e o contratador para a exploração das 

lavras. Já o segundo documento é relativo à questão de Felisberto Caldeira Brant com o 

intendente.
51

  

 Em mais dois estudos, Júnia Furtado teceu uma importante crítica à uma 

historiografia tradicional que acabou por perpetuar uma visão distorcida acerca dos 

contratadores de diamantes. De acordo com esta historiografia, Felisberto teria sido 

vítima de seus inimigos, comprometidos em se manter ao lado dos interesses 

metropolitanos. Brasileiro, acabaria por não contar com a mesma proteção que tinham 

João Fernandes de Oliveira pai e filho, retratados pela mesma historiografia como 

portugueses gananciosos e comprometidos com o poder real.
52
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 Júnia Furtado demonstrou como esta visão perpetuou uma concepção em grande 

parte já superada pela historiografia atual da dicotomia colônia/metrópole. É mérito da 

autora buscar a crítica a este olhar esterilizante para a compreensão dos contratos 

diamantinos. Mais uma vez, Furtado deixou claro como os contratos eram relações 

complexas, em que a presença de interesses particulares dentro de domínios públicos 

acabava por configurar uma realidade difícil de ser percebida através de olhares 

demasiadamente dicotômicos.
53

 

 Na opinião da autora, o que determinou a diferença no fim dos contratadores 

(Felisberto preso e com os bens cassados e João Fernandes, pai e filho, com o 

patrimônio intacto e ainda gozando de boa fama entre os representantes do poder real) 

foi a capacidade dos Fernandes de aliar de maneira satisfatória seus interesses 

particulares com os interesses da Coroa, através de alianças com importantes figuras da 

política, inclusive com o próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de 

Pombal. No caso de Brant, Furtado demonstra como todos perderam na demorada 

contenda envolvendo o contratador e representantes da esfera pública54. 

 Um importante trabalho de Júnia Furtado, Chica da Silva e o contratador de 

diamantes, apesar de não ter como tema principal as atuações do contratador João 

Fernandes, também abordou o tema. O livro teve um importante papel revisional em 

relação à sociedade diamantina no auge da mineração. A autora tratou da controversa 

figura de Chica da Silva, negra forra que viveu uma relação amorosa com o contratador 

João Fernandes e se tornou uma das mulheres mais proeminentes da alta sociedade 

tijucana. De qualquer forma, Furtado acabou por fazer uma série de análises importantes 

acerca das relações de João Fernandes e Chica, destacando suas propriedades, escravos 

e as relações de compadrio em que o contratador se envolveu55.  

 Necessariamente voltaremos, em outros momentos, aos trabalhos de Júnia sobre 

os contratos, principalmente sobre o contrato de diamantes firmado por Felisberto 

Caldeira Brant. De qualquer forma, é importante já deixar sinalizado neste momento do 
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trabalho a relevância de Júnia Furtado no estudo do universo dos contratos, e, mais 

especialmente em relação aos contratos de diamantes. Júnia Furtado foi pioneira em 

revisar caracterizações não só dos contratadores, mas da própria sociedade diamantina, 

que remontavam a estudos ainda pautados por concepções do século XIX. 

 Angelo Alves Carrara também se interessou nos últimos anos pelo tema dos 

contratos. Mas já na tese de doutorado do autor, origem das proposições de seu livro 

Minas e Currais, Carrara trouxe importantes contribuições acerca dos contratos dos 

dízimos. O autor destacou detalhes relevantes sobre as atividades econômicas dos 

contratadores, detentores de grandes cabedais, desvendando práticas como o uso do 

crédito e a especulação financeira56.  

 Mais recentemente, dois trabalhos do autor trouxeram novas reflexões, desta vez 

mais detidamente a respeito do tema dos contratos. Em artigo publicado em 2009, 

Carrara buscou analisar a atuação de um dos mais importantes contratadores de Minas 

Gerais, João Rodrigues de Macedo. Através da análise da correspondência do 

contratador, o autor elaborou um importante quadro não apenas da atuação pessoal de 

Macedo, mas de diversos outros personagens ligados à administração dos contratos, 

como o fiel da tropa da Capitania, responsável por patrulhar os caminhos e os 

cobradores ou administradores gerais, encarregados da cobrança das dívidas junto aos 

comerciantes57.  

 Carrara demonstrou como as dificuldades de João Rodrigues de Macedo em 

quitar seus débitos não eram uma situação rara no panorama dos monopólios régios do 

século XVIII. O autor apontou para a importância e necessidade de novos trabalhos 

sobre o tema, pontuando, todavia, que tais trabalhos não podem deixar de levar em 

conta que cada forma de contrato era diferente, não sendo possível nenhum tipo de 

generalização em relação às diferentes dificuldades que cada um representava para os 

contratadores em quitar seus débitos junto à Real Fazenda.  

 Também muito importante nas considerações de Carrara é sua percepção sobre a 

complexidade que permeava as relações entre os contratadores e as autoridades régias. 

Segundo Carrara, “envolvia um conjunto de ações, tais como o adiamento do 

                                                           
56

 CARRARA, Angelo Alves. Agricultura e pecuária na Capitania de Minas Gerais (1674- 1807). 

Niterói: UFRJ, 1997. (Tese de doutorado) e CARRARA, Angelo Alves. Minas e currais. Produção rural 

e mercado interno de Minas Gerais, 1674-1807. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2007. 
57

 Idem. “A Administração dos contratos da Capitania de Minas: o contratador João Rodrigues de 

Macedo, 1775-1807”. América Latina en la historia económica, n.35, p.29-52, 2011. 



  

43 
 

pagamento à Coroa, o requerimento do perdão parcial das dívidas, a conivência das 

autoridades coloniais e (...) a ocultação das importâncias devidas aos contratadores.”58 

Angelo Carrara descortinou, assim, um complexo universo que envolvia não apenas 

práticas comerciais e financeiras, mas uma diversidade de estratégias que definiam as 

ações destes homens na arrematação e manutenção de monopólios de direitos e tributos 

régios. 

 A tese de doutorado de Jorge Miguel Pedreira, “Os homens de negócio da Praça 

de Lisboa de Pombal ao Vintinismo (1755-1822): diferenciação, reprodução e 

identificação de um grupo social” influenciou muitos trabalhos subsequentes que 

trataram do tema dos contratos. Coube a Pedreira a prerrogativa de identificar e 

caracterizar um grupo mercantil fortemente atrelado aos interesses do Estado português, 

principalmente após a influência de Sebastião José de Carvalho e Melo. De acordo com 

o autor, coube ao marquês de Pombal romper com limites que existiam nas relações 

entre o Estado e os homens de negócio, tornando esta parceria ainda mais 

significativa.
59

 

 Ainda nas observações de Pedreira, este corpo mercantil de meados do século 

XVIII era marcado pela fluidez, pelo uso intenso de crédito financeiro, e estabelecia-se 

através de relações marcadas pela confiança e mantidas através de dilatadas redes de 

correspondentes. Tais características acabavam por conferir um alto grau de 

instabilidade aos negócios. De acordo com o autor, o acesso aos contratos foi um 

importante definidor de hierarquia entre estes negociantes e “funcionava como um fator 

de diferenciação ou discriminação no interior do corpo do comércio, propiciando a 

formação de uma elite (...)”.
60

 Este fator definidor teria sido ainda mais evidente através 

das atuações do marquês de Pombal, e o autor chegou a falar na “invenção de uma 

burguesa pombalina”.
61

 

 Nuno Luís Madureira, em seu livro Mercados e Privilégios: a Indústria 

Portuguesa entre 1750 e 1834, também analisou a importância das formações de grupos 

econômicos com determinados privilégios, principalmente em referência à constituição 

de um setor industrial em Portugal. O autor elaborou essa correlação demonstrando 
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como o papel do Estado português foi importante como ordenador deste sistema de 

privilégios, entremeando-se com a emergência de um sistema de trocas regulado pelo 

preço. O Estado se tornou, dessa forma, um participante ativo no desenvolvimento 

econômico.
62

 

 De acordo com Madureira, o contrato foi um dos campos onde os homens de 

negócio criaram cada vez mais colaboração e associativismo entre si. O monopólio e a 

ausência de concorrência dos contratos passavam pelo arranjo desenhado pelo poder 

central. Porém, em divergência de trabalhos como o de Pedreira
63

, o autor não 

considerou que houve a invenção de uma burguesia pombalina. Para Madureira, “o 

elemento mais característico da política pombalina não é a ‘invenção’ de uma 

burguesia, mas o fazer depender as condições de acesso e de entrada nos negócios a 

limites de ação prescritos pelo próprio Estado. ”
64

 

 Voltaremos a essa questão em outro momento, uma vez que um dos nossos 

objetivos com o presente trabalho é demonstrar de que forma Sebastião José de 

Carvalho e Melo foi o articulador da mais significativa mudança nos contratos dos 

diamantes, ocorrida em 1753 logo após a crise desencadeada, em parte, pelo terceiro 

contrato, liderado por Felisberto Caldeira Brant. Por hora, porém, ressaltamos a 

importância destes estudos na caracterização do período em que esta reestruturação 

aconteceu, uma vez que ela se insere na senda de outras medidas que tinham como 

objetivo promover um maior controle por parte da Coroa da administração dos contratos 

de direitos e tributos régios.  

 Já a produção de pesquisadores brasileiros sobre os contratos nos últimos anos 

certamente conheceu nos trabalhos de Luiz Antônio Silva Araújo uma importante 

referência. Tanto sua dissertação de mestrado quanto sua tese de doutorado abordaram o 

tema. Na dissertação de mestrado, Araújo se propôs a um estudo de caso do contratador 

João de Souza Lisboa. Partindo da análise de um livro caixa do contratador, o autor 

acabou por levantar também a rede de influência deste homem, desvendando os 
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relacionamentos de João de Souza Lisboa e empreendendo uma análise de suas 

procurações e das relações da rede capitaneada pelo contratador com o Conselho 

Ultramarino65. 

 Ainda em relação à dissertação de Araújo, cabe ressaltar a relevância do trabalho 

do autor também no sentido de apontar para a possibilidade do uso de fontes, em sua 

maioria encontradas no Brasil, indicando caminhos para interessados sobre o tema. 

Araújo ainda fez um levantamento das práticas econômicas e sociais destes agentes. 

 

 “Além da usura, um mecanismo era comum aos contratadores de 

entradas e dízimos: a política como instrumento de mando e 

coerção. Atuando como “Fazenda Real” e respaldados nos 

contratos régios que lhe garantiam privilégios e meios de coerção, 

os contratadores de entradas e dízimos estavam entre os mais 

abastados da capitania. ”
66

 

 

O poder econômico dos contratadores continuou a ser estudado por Luiz 

Antônio Silva Araújo em sua tese de doutorado. O autor procurou analisar tanto a ação 

dos negociantes quanto os contratos de tributos régios. Araújo reforçou como os 

negociantes de grosso trato articulavam suas redes de influência em torno da 

arrematação dos contratos régios. Assim, seu estudo levou em conta também o papel 

desempenhado por indivíduos como procuradores, fiadores, administradores e os 

chamados testa de ferro67. 

De acordo com os apontamentos de Araújo, é preciso que o olhar voltado para a 

arrematação dos contratos régios do século XVIII não deixe de perceber como as 

relações sociais e econômicas orquestradas pelos contratadores também tiveram por 

objetivo burlar o fisco régio. Tais relações, como argutamente observou o autor, muitas 

vezes se davam por formas não oficiais. Assim, os elementos informais dos negócios 

estabelecidos por estes homens também precisam ser levados em consideração. Apesar 

disso, o autor não deixou de se ater aos aspectos formais dos contratos, apontando, por 
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exemplo, o importante papel dos procuradores, homens que faziam valer os interesses 

dos contratadores em terras distantes.
68

 

Fernando Gaudereto Lamas também é um dos autores que devem ser arrolados 

nesta historiografia sobre contratos. Em sua dissertação, Lamas tratou dos abastados 

homens de negócios portugueses Jorge Pinto de Azeredo e Francisco Ferreira da Silva. 

Azeredo, cristão velho, homem respeitado e portador de títulos como o da Ordem de 

Cristo, foi peça fundamental, de acordo com o autor, na arrematação de contratos da 

companhia da qual fez parte.  

A tese de Alexandra Maria Pereira também trabalhou com o contratador Jorge 

Pinto de Azeredo e tem origens na dissertação de mestrado da autora. Após analisar em 

seu mestrado a atividade de uma loja em Vila Rica setecentista, através da análise de um 

livro borrador69, Alexandra Pereira desvendou em seu doutorado que o proprietário se 

tratava, na verdade, do grande homem de negócios português que também esteve 

envolvido na arrematação de contratos. Através da trajetória deste nome de peso, a 

autora elaborou o levantamento de uma rede mercantil que teve um papel muito 

importante nas atividades de abastecimento da região mineradora.70 

 Pereira também demonstrou em seu trabalho de que forma Azevedo trilhou seu 

caminho até se incluir na elite mercantil portuguesa. De acordo com a autora, tal jornada 

se teceu através da participação deste homem no comércio de grosso trato e no ingresso 

no universo dos monopólios régios. Através da análise de ações judiciais, a autora 

descortinou a complexidade das atividades das sociedades comercias em atividade na 

Minas colonial. Alexandra Pereira observou também como a busca pela expansão dos 

negócios e diversificação dos investimentos era uma prática comum entre essa elite 

mineira, que, além disso, também buscava a distinção social. Azeredo conseguiu o 

valiosíssimo e cobiçado título da Ordem de Cristo.  

 Dentre as várias contribuições relevantes deste trabalho, grifa-se o mérito de 

Pereira em jogar luz às trajetórias de homens de negócios que estiveram intimamente 

ligados ao comércio de abastecimento das Minas. Ao descortinar a rede mercantil 

capitaneada pelo grande homem de negócios português Jorge Pinto de Azeredo, o 
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trabalho da autora demonstrou algo muito importante: a relevância do estímulo dado 

pela extração aurífera na região das Minas às atividades mercantis de homens de 

negócios do Império português. 

 Assim, o tema dos contratos tem sido abastecido com estudos muito relevantes 

nos últimos anos. Os indivíduos que ficavam à frente das arrematações dos direitos e 

tributos régios principalmente no século XVIII já, há muito tempo, não são mais 

considerados como autômatos reais, que simplesmente reproduziam na colônia a lógica 

metropolitana. Cada vez mais, a historiografia demonstra a sofisticação de suas 

organizações e atuações. Mas ainda há muito o que se desvendar. 

 

1.5. Discussões: o caminho até os contratos. 

  

 A abundante riqueza das lavras diamantinas no nordeste das Minas, juntamente 

com a inicial liberdade com que se exploravam os diamantes nos anos antecedentes ao 

comunicado oficial, mudaram a configuração dos preços dos diamantes no mercado 

internacional.71 Antes do século XVIII, a maioria dos achados se circunscrevia a alguns 

reinos da Índia e os comerciantes envolvidos com o controle da oferta das pedras 

conseguiam manejar os preços de forma satisfatória.72 A partir da década de 20 do 

século XVIII, porém, isso começou a mudar. Os abundantes diamantes vindos da 

América portuguesa fizeram o valor despencar drasticamente nas praças europeias. 

Comerciantes envolvidos no negócio se apressaram para estabelecer conexões com 

representantes do poder de Lisboa, mostrando o dano que a avultada afluência dos 

diamantes estava causando no delicado equilíbrio de seu comércio. O autor Tijl 

Vanneste ilustrou uma dessas queixas, em que negociantes reclamavam dos danos 

causados pelos diamantes oriundos da colônia portuguesa:  

 

Prices for rough diamonds fell drastically, and important 

merchants in Amsterdam such as Andries Pels & Sons complained 

that Brazilian diamonds harmed the exclusive nature of their trade. 

The firm of Meulenaer in Antwerp lamented that he almost found 
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no more buyers and it was said that in 1732, the amount of 

imported Brazilian diamonds was four times higher than Indian 

import figures.
73

  

 

 A Coroa, para tentar controlar o grau de oferta dos diamantes, cerceava cada vez 

mais as atividades da mineração na sua colônia, conforme demonstramos no capítulo 

anterior. Mas, cinco anos após o fechamento das lavras, os preços dos diamantes no 

mercado internacional começaram a voltar ao normal.74 Assim, em 1739, o governador 

Gomes Freire de Andrade anunciou a reabertura das atividades no Tijuco. Para isso, o 

governador em pessoa empreendeu uma viagem ao arraial, devidamente anunciada, em 

que daria início a uma série de negociações que viriam a culminar na assinatura do 

primeiro contrato de diamantes do Tijuco, inaugurando a época do poder dos 

contratadores. Em edital de 19 de janeiro de 1739, o governador convocava os 

mineradores que possuíam lavras no Tijuco, mas que estavam fora do arraial após o 

fechamento das mesmas em 1734, para retornarem e lá se apresentarem durante o mês 

de abril do mesmo ano, quando o próprio Gomes Freire também estaria. O dito edital foi 

divulgado em todas as comarcas da capitania.75 

 A forma pela qual se daria a reabertura das lavras de diamantes no arraial do 

Tijuco foi matéria de bastante discussão. Porém, como veremos, certamente o 

governador viajou ao território diamantino em 1739 já instruído pela preferência ao 

estilo de exploração baseado no contrato, modalidade em que o Estado concedia o 

direito de extração e comercialização das pedras a particulares durante um tempo 

determinado e mediante o pagamento de uma taxa referente a cada escravo empregado 

nos serviços. Esta possibilidade estava sendo discutida há muitos anos. Os direitos de 

mineração do exclusivo foram colocados em hasta pública e venceram os interessados 

cuja proposta pareceu mais favorável aos interesses da Coroa.  

Em 1733, o vice-rei Vasco Fernandes César de Meneses, conde de Sabugosa, já 

havia aconselhado o rei Dom João V a respeito da melhor forma de lidar com a delicada 

questão dos diamantes. Nesta época, o preço das pedras havia atingido níveis críticos e a 
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Coroa portuguesa percebeu que medidas precisavam ser tomadas. Ao conde, pareciam 

razoáveis algumas atitudes, dentre elas: mapear todo o distrito dos diamantes, 

classificando os ribeirões por sua abundância de pedras, para que se tivesse controle da 

área que estava sendo explorada e extirpar da região todas as pessoas cuja profissão 

fosse incerta. Porém, o principal conselho era que a Coroa estabelecesse um contrato 

com particulares para a exploração do ribeirão em que houvesse maior abundância de 

diamantes, facultando o direito de minerá-los com um certo número de escravos a quem 

fizesse o maior lance. Ele advertiu ainda que o contrato deveria prevalecer por apenas 

um ano e que ao contratador deveria caber os gastos com a patrulha do local.76  

De fato, algumas ofertas chegaram a ser feitas por alguns homens de negócio, 

mas foram negadas.77 O rei Dom João V recebia propostas de diferentes interessados, 

que aventavam possibilidades de extração dos diamantes por meio de companhias para 

diminuir os danos que a grande quantidade de pedras havia causado no negócio.  

Porém, de Londres, também escreviam funcionários régios, aflitos pelos avisos 

dados por comerciantes envolvidos no negócio dos diamantes. Alarmados por terem seu 

valioso negócio maculado pelos descobertos do Tijuco, suas sugestões apontavam para 

medidas mais drásticas. A demanda era de que se fazia absolutamente necessário que o 

rei mandasse fechar as minas por algum tempo, enquanto não fossem vendidos todos os 

diamantes que já estavam colocados em Praça. Somente esta atitude poderia fazer voltar 

ao normal os lucros envolvidos no comércio dos diamantes. Haviam relatos, inclusive, 

de haver nas praças de Londres, Amsterdam e Antuérpia mais vendedores que 

compradores e que a situação se tornava pior a cada frota que chegava trazendo novos 

carregamentos, pelo que eles também solicitavam ao rei que prevenisse que novas 

parcelas de diamantes vindas da América fossem colocadas no mercado.78   

Entre as diversas opiniões que legislavam a respeito do assunto, dos também 

muito diversos interessados no negócio, um ponto parecia ser consenso: uma vez 

estabilizados os preços, a melhor maneira de se reabrir as lavras era por contrato com 

companhias, que deveriam ter o monopólio da extração das pedras por tempo 

determinado. E que os envolvidos neste trato deveriam ser homens com experiência na 
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atividade e de grosso cabedal. Esta forma de exploração, argumentavam, era mais fácil 

de ser controlada. A partir dos primeiros anos da década de 30 do século XVIII, 

avolumaram-se cartas ao rei dos mais diferentes remetentes, entre homens de negócio, 

funcionários régios e comerciantes envolvidos no mercado de diamantes, todos 

opinando sobre as condições em que deveria se dar este futuro contrato.79 

 E assim foi feito. Por cinco anos, proibiu-se a atividade nas minas de diamantes 

do Tijuco. Mas se a questão dos preços foi ajustada, em janeiro de 1739, quando o 

governador Gomes Freire de Andrade anunciava sua viagem ao Tijuco, os nomes dos 

envolvidos e as regras do primeiro contrato dos diamantes ainda estavam longe de ser 

definidos. No capítulo dois, veremos de que forma se deram os arranjos para o 

estabelecimento do primeiro contrato. Porém, antes de prosseguirmos com esta 

discussão, é pertinente que façamos uma incursão por conceitos caros ao entendimento 

de um contrato de diamantes.  

 

1.6. Contratos de diamantes: notas. 

 

Os contratos eram associações entre o Estado e o capital particular. Significavam 

a concessão de direitos estatais diversos: arrecadação de impostos, monopólio sobre o 

domínio de determinados serviços ou, no caso dos diamantes, sobre sua extração e 

comercialização.  A concessão do monopólio nas três primeiras versões deste contrato 

se deu através de um edital, em que a companhia ganhadora foi a que apresentou o 

maior lance por cada escravo empregado nos serviços. À companhia arrematante era 

concedido o direito de minerar nas lavras previstas nas cláusulas do contrato
80

 com um 

determinado número de escravos, pagando por eles uma certa capitação anual. Em 

relação ao comércio das pedras, também deveriam seguir determinadas regras. A 

variação das formas pelas quais se deu a concessão do monopólio da venda de 

diamantes pelas companhias arrematantes será um ponto importante a ser discutido 

nesta tese. Mas veremos isso nos capítulos seguintes.  
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 Por hora, antes de iniciarmos a exposição dos termos formais de um contrato de 

diamantes, parece-nos ser conveniente uma discussão a respeito da definição de alguns 

conceitos que envolviam a transferência dos direitos de minerar as pedras nos terrenos 

próximos ao arraial do Tijuco. Dominar o entendimento destas noções é crucial para que 

possamos, finalmente, entender a legislação que regia todas as etapas do contrato dos 

diamantes. 

 Partimos do pressuposto que conceito não é sinônimo de palavra. Um conceito 

subentende associações com um sentido comum. O conceito se liga a uma palavra, mas 

ele possui diversos significados, traduz uma realidade múltipla. Além disso, conceito é 

ao mesmo tempo fato e indicador. Ele se refere também, dessa forma, a algo que se 

encontra além da língua. Algo que se busca compreender. Todo conceito insere-se num 

contexto; este contexto ajuda na compreensão do conceito e também é campo de 

atuação deste mesmo conceito. O estudo de um conceito deve passar pelas 

considerações dessa articulação de perguntas e respostas, textos e contextos.
81

 

 Conforme esclarecemos, os contratos eram arrematados por companhias. As 

companhias não eram necessariamente formadas por uma sociedade de homens de 

negócio. Poderiam ser indivíduos que se uniam com seus cabedais com um objetivo 

específico, em que o ganho proveniente deste objetivo seria dividido de acordo com 

uma resolução pré-estabelecida.
82

 O Dicionário do comércio
 83

 apontou para a existência 

de dois tipos de companhia. Uma delas era aquela formada por entre dois ou três sócios 

para a criação de sociedades particulares. A outra definição de companhia se referia a 

instituições públicas, cujo estabelecimento passava pelo crivo régio, em que o rei 

transferia a um grupo o monopólio de certa atividade. Assim, as sociedades de 

indivíduos, seriam: 
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“(...) as Casas de Negócios, definidas como ‘propriamente 

sociedades particulares’; as segundas se entendem de instituições 

públicas, com patente do príncipe, para negociar nas terras 

remotas, ou para reformar nelas estabelecimentos de comércio, ou 

para certos ramos de negócios internos que pedem grandes fundos, 

e que concurso dos estrangeiros pode destruir, ou fazer 

prejudiciais a uma nação”.
84

 

 

 As companhias que arremataram os contratos de diamantes eram sociedades 

particulares, mas foram criadas com o objetivo de arrematar um direito público. Poucos 

eram os homens que poderiam ingressar neste tipo de compromisso com o Estado 

contando apenas com seu capital particular. O grande contrato era palco principalmente 

de sociedades de negócio e não de indivíduos. O contrato foi um campo onde os 

homens de negócio criaram cada vez mais colaboração e associativismo entre si.
85

 

Através da pena real, havia a transferência do privilégio de extração e comércio das 

preciosas pedras que se encontravam na região do arraial do Tijuco, mediante o 

pagamento de uma taxa referente a cada escravo empregado.  

 No citado Dicionário de Comércio, o conceito de privilégio aponta para essa 

associação com as sociedades de negócio: 

 

Em matéria de comércio é uma permissão que os príncipes ou os 

magistrados concedem a seus vassalos ou súditos para fabricar, 

vender ou fazer algum negócio seja exclusivamente dos outros 

súditos, seja em concurso com eles. O primeiro se chama um 

privilégio exclusivo, o segundo se denomina privilégio simples. 

Os privilégios exclusivos são de duas espécies, uns respeitam ao 

comércio interior, outros ao exterior. 

(...) 

Quanto aos privilégios exclusivos relativamente ao comércio 

exterior, os príncipes têm geralmente observado as máximas 

seguintes:  

1º- De não os conceder só a um particular vassalo 
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2º- De concedê-los a muitos vassalos associados quando se trata 

de negociar com países distantes, o que não se poderia articular 

sem riscos grandes, ou para estabelecer um novo tipo de comércio 

no exterior, ou finalmente para restaurar um comércio desativado. 

3º- Limitar um tempo certo, proporcionado à natureza do 

comércio e das despesas, para dar tempo suficiente aos 

interessados de reembolsarem seus gastos e riscos. 

(...).
86

 

 

 Assim, os contratos também tinham a importante característica de se 

constituírem em associações temporárias, que geralmente tinham a duração do tempo do 

contrato. Os três primeiros contratos de diamantes se estabeleceram durante quatro anos 

cada um, enquanto os posteriores tiveram seis. Essas associações eram compostas por 

indivíduos que tinham funções específicas: havia o contratador, ou caixa, e seus sócios. 

O contratador, ou chefe do contrato, necessariamente deveria residir no arraial do 

Tijuco. Entre seus sócios, figuravam procuradores e os caixas assistentes em Lisboa.  

 Necessário mencionar, também, a controversa figura dos testas de ferro que, 

grosso modo, estavam na posição de chefes do contrato mas não eram, na realidade, os 

principais interessados. Geralmente, tratavam-se dos indivíduos que ficavam na colônia 

gerenciando o negócio, mas participando dos lucros de forma subalterna.
87

 Elementos 

informais dos contratos, sua identificação é difícil, pois sua própria existência deveria se 

dar sob o mais absoluto sigilo.
88

  

 Os caixas assistentes em Lisboa, durante os três primeiros contratos dos 

diamantes, tinham a função de gerenciar todos os assuntos referentes ao negócio na 

Corte. Conforme procuraremos demonstrar melhor no decorrer da tese, sobre eles 

pesava a responsabilidade de vender as pedras enviadas pelo contratador, pagar os 

homens de negócio da Praça de Lisboa que haviam financiado os serviços de mineração 

e a própria Coroa que, como também iremos pontuar, realizava um importante 

empréstimo à companhia anualmente. A prerrogativa de vender as pedras foi um dos 

mais importantes elementos dos contratos de diamantes modificados através da ação do 
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secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo em 1753. Lidar com este 

negócio era delicado, uma vez que a quantidade de pedras disponível no mercado 

afetava diretamente o valor delas.  

 No universo dos contratos, também era de grande importância a presença dos 

procuradores. Os procuradores tinham funções diversas e geralmente representavam os 

interesses dos contratadores em lugares onde eles não poderiam estar, através da 

delegação de competências específicas.
89

 Luiz Antônio Silva Araújo apurou a 

importância destes sujeitos na estrutura dos contratos que analisou, demonstrando como 

eles foram mais do que representantes do contratador em caso de ausência. Os 

procuradores, de acordo com o autor, tinham privilégios parecidos com os do 

contratador. Muitas vezes, procuradores também figuravam como administradores ou 

sócios dos contratos. Nas palavras de Araújo:  

 

“O estabelecimento das procurações podia, muitas vezes, 

revelar condições importantes dos contratos que não 

aparecem nos termos de arrematação ou até mesmo nos 

contratos assinados nas provedorias ou no Conselho 

Ultramarino”
90

.  

  

 No terceiro contrato de diamantes, que estudamos nesta tese, o mais importante 

procurador do contratador Felisberto Caldeira Brant foi também seu sócio, Alberto Luís 

Pereira. Alberto é o que pode ser chamado de sócio procurador
91

. O que pudemos 

verificar na atuação de Alberto é que ele foi um importante articulador de Brant, 

principalmente junto ao governador Gomes Freire de Andrade. Coube a Alberto a 

negociação de interesses importantes do contrato capitaneado por Felisberto. Quando 

surgiram problemas referentes aos rios de Goiás anexados ao terceiro contrato (que 

iremos abordar no terceiro capítulo desta tese), coube a Alberto discutir com o 

governador as saídas da situação. Alberto também esteve intimamente ligado aos crimes 
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de Brant, outro ponto importante deste trabalho. Ele era um link relevante na rede de 

contrabando capitaneada por Felisberto, cabendo a ele a prerrogativa de vender pedras 

ilegalmente no Rio de Janeiro. Também conforme iremos demonstrar, sua ligação com 

o contratador era tão significativa que ele sofreu a mesma punição de Felisberto. 

 Outra figura importante nos contratos estabelecidos entre a Coroa e particulares 

foi a do fiador. Os fiadores, formalmente, deveriam responder pelo pagamento ou 

cumprimento de obrigação assumida pela companhia chefiada pelo contratador. As 

penas em caso de descumprimento eram graves e se estendiam ao fiador.
92

 O autor Luiz 

Fernando Silva Araújo também chamou a atenção para especificidades relativas a esta 

função nos contratos. De acordo com Araújo, é ingênuo partir do princípio de que 

aqueles que assumiam esta obrigação contavam com a certeza de que o contratador 

abonado iria cumprir suas obrigações com a Fazenda. É preciso levar em conta os altos 

riscos em que se davam os contratos, e as também graves consequências a que estavam 

sujeitos todos que assumissem esta responsabilidade. A conclusão a que chega o autor é 

que, na maioria das vezes (mas não exclusivamente), “(...) a condição de fiador era 

forte indício de condição societária, não do ponto de vista formal do contrato, mas 

associações entre negociantes visando o controle de contratos, tanto de impostos 

quanto de estanco. ”
93

 

 Um bom exemplo da argumentação do autor é verificável no contrato de 

diamantes que analisamos neste trabalho. Chefiado por Felisberto Caldeira Brant, o 

contrato teve como fiador o contratador anterior, João Fernandes de Oliveira. Apesar de 

ter experimentado grandes revezes em suas finanças no final de seu segundo contrato, 

Fernandes, além de fiador, também foi um grande financiador do terceiro. Tudo isso 

será melhor discutido no decorrer deste trabalho, mas nosso objetivo neste momento 

reside em notar como João Fernandes, mesmo após afastado para Portugal, sempre 

manteve contato com o negócio de extração dos diamantes e fez isso figurando como 

fiador do contrato. Porém, quando houve a quebra do contrato, Fernandes não foi 

responsabilizado a assumir a dívida de Brant justamente porque também era um de seus 

maiores credores.
94

 Também conforme iremos discutir em outro momento deste 
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 As Ordenações Filipinas (Livro II, Título LXIII) previam pena de prisão e sequestro dos bens para os 

devedores da Fazenda Real. Cf: ARAÚJO, Luiz Antônio Silva. Em nome do Rei e dos negócios: Direitos 
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 AHU/MG/PROCESSO relativo à arrematação dos contratos de diamantes e suas contas; Lisboa, 

março de 1753, cx. 58, doc. 111, fl. 28-30. 
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trabalho, João Fernandes voltou ao comando dos contratos dos diamantes com um dos 

grandes nomes de confiança do então secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e 

Melo, o futuro marquês de Pombal.  

Os contratos de diamantes do Tijuco foram arranjos complexos. A compreensão 

de sua dinâmica passa por diversas etapas. Vencida a discussão dos mais importantes 

conceitos que julgamos necessários para o estabelecimento da discussão, habilitamo-nos 

para prosseguir ao conhecimento das regras que determinavam o andamento dos 

contratos. Constantemente desafiadas pelo contratador Felisberto Caldeira Brant, parece 

seguro afirmar que, conforme veremos, mais valia uma boa relação com os 

representantes da Coroa do que a observação atenta da legislação. De qualquer forma, 

conhecer a legislação dos contratos de diamantes é essencial para compreendermos não 

apenas a natureza das acusações contra Brant e de que forma a sorte do antes poderoso 

contratador experimentou um impressionante revés, mas também, e mais especialmente, 

as mudanças ocorridas nestes contratos principalmente após o trágico fim de sua terceira 

versão. 
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CAPÍTULO II – PEDRA BRUTA 

 

2.1. Negociações. 

 

Mesmo com a alta dos preços no mercado internacional, a experiência havia 

mostrado que o negócio dos diamantes era uma matéria melindrosa e difícil de lidar. Os 

homens de negócio da Corte, que poderiam ser mais capazes de empregar cabedais 

avultados para o estabelecimento de uma companhia mais sólida, não se atreveram a se 

lançar nesta empresa.95 O governador Gomes Freire de Andrade percebeu que sua 

presença seria imprescindível para fechar algum acordo. Assim, o período de abril a 

agosto de 1739 foi marcado por intensas negociações no arraial do Tijuco. 

O governador, antes de sua viagem, se instruiu o máximo possível a respeito da 

vulnerável matéria com que estava prestes a lidar, e, por isso, já desenvolvera alguns 

arbítrios sobre as melhores condições que o contrato de arrematação deveria possuir, de 

forma que beneficiasse ao máximo a Fazenda Real. Uma delas era que se tentasse 

fechar o negócio pelo menor tempo possível, para que em uma futura arrematação se 

pudesse corrigir eventuais erros cometidos na primeira. Além disso, em um prazo de 

contrato mais reduzido, poderia ser mais fácil monitorar a quantidade de escravos que 

os contratadores usariam nas lavras, já que a utilização de muitos escravos significaria 

um aumento na extração de diamantes e, por consequência, a diminuição de seu valor 

no mercado internacional. Também interessava ao governador que o preço pago por 

cada escravo pela companhia arrematante fosse de pelo menos Rs.250$000 por cada um 

empregado nos serviços e que coubesse à Coroa definir os ribeirões que poderiam ser 

lavrados no tempo de duração do contrato.96  
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 AHU/MG/ Carta de Gomes Freire de Andrade, governador de Minas Gerais, a Dom João V dando 

conta das diligências por ele feitas para a arrematação de contrato de diamantes e da dúvida surgida 

quanto ao cumprimento dos novos contratos dos dízimos de cada uma das câmaras; Arraial do Tijuco, 

cx. 37, doc. 69, fl. 1. 
96

 AHU/MG/ Carta de Gomes Freire de Andrade, governador de Minas Gerais, a Dom João V dando 

conta das diligências por ele feitas para a arrematação de contrato de diamantes e da dúvida surgida 

quanto ao cumprimento dos novos contratos dos dízimos de cada uma das câmaras; Arraial do Tijuco, 

cx. 37, doc. 69, fl. 1. 
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Mas se o governador já possuía proposições das quais dificilmente abriria mão, 

os mineradores, que antes do fechamento das lavras exploravam os ribeirões do Tijuco, 

também dispunham de sabedoria, obtida pelos anos de lida com a extração de 

diamantes. A experiência havia mostrado que, aos mineradores, quanto mais curto o 

prazo oferecido para o trabalho nas lavras, menor também seriam os lucros obtidos. Isso 

porque a montagem dos equipamentos empregados na mineração dos ribeirões já 

demandava um tempo precioso, em que não se estaria extraindo pedra alguma. Também 

desvantajoso era o uso de poucos escravos nas lavras.  Igualmente necessários para a 

manutenção da infraestrutura do funcionamento da exploração, nem todos os escravos 

estavam diretamente empregados na busca por diamantes.  

Alguns mineradores se juntaram na proposta de formar uma companhia e 

ofereceram ao governador suas condições. Sugeriram que o contrato fosse estabelecido 

por um período de dez anos, que os escravos empregados nas lavras poderiam chegar a 

mil e que aos contratadores caberia a faculdade de decidir em quais ribeirões 

empreenderiam suas buscas. Além disso, sugeriam o pagamento de Rs.120$000 por 

cada escravo empregado na mineração. O governador Gomes Freire de Andrade logo 

percebeu que aquela negociação não seria empresa fácil. Quase desesperados, ele e sua 

comitiva97 chegaram a cogitar se a modalidade do contrato arrematado por companhia 

seria realmente a melhor saída. Por isso, tratou de buscar pessoalmente mais homens de 

negócio no Rio de Janeiro e em Vila Rica que poderiam apresentar propostas mais 

vantajosas do ponto de vista da Coroa.98 Ao terem ciência desta informação, os 

mineradores abriram um pouco sua margem de negociação e ofereceram Rs.150$000 

por cada escravo, sem alterar, porém, as outras condições anteriormente apresentadas.99  
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 Se juntaram a Gomes Freire nas negociações a respeito da implantação do primeiro contrato dos 

diamantes o Desembargador José Carvalho Martins, Rafael Pires Pardinho, engenheiro português 

envolvido nas atividades que resultaram na execução da Demarcação Diamantina de anos antes e o 

Provedor da Fazenda Real, Tenente Coronel José de Morais Cabral. AHU/MG/ Carta de Gomes Freire de 

Andrade, governador de Minas Gerais, a Dom João V dando conta das diligências por ele feitas para a 

arrematação de contrato de diamantes e da dúvida surgida quanto ao cumprimento dos novos contratos 

dos dízimos de cada uma das câmaras; Arraial do Tijuco, cx. 37, doc. 69, fl. 2. 
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cx. 37, doc. 69, fl. 2.  
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 AHU/MG/ Carta de Gomes Freire de Andrade, governador de Minas Gerais, a Dom João V dando 

conta das diligências por ele feitas para a arrematação de contrato de diamantes e da dúvida surgida 

quanto ao cumprimento dos novos contratos dos dízimos de cada uma das câmaras; Arraial do Tijuco, 

cx. 37, doc. 69, fl. 3. 
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Foi a chegada de alguns homens de negócio do Rio de Janeiro e de Vila Rica 

que mudou a configuração dos acontecimentos no Tijuco. A presença destes homens 

agitou o estado das coisas. O ambiente de concorrência pelo oferecimento de condições 

para a arrematação do contrato dos diamantes era do interesse do governador e dos 

outros representantes da Coroa. E o intento dos representantes do rei foi alcançado. 

Gomes Freire de Andrade se gabou100 por ter provocado a disputa entre os mineradores 

e os novos interessados no contrato, cuja rivalidade chegou até mesmo a ocasionar 

violentas brigas.101 A inicial união dos mineradores se desfazia e eles nada puderam 

fazer frente à proposta oferecida por seus antagonistas. 

Entre estes homens de negócio angariados pelo governador Gomes Freire de 

Andrade estavam João Fernandes de Oliveira e Francisco Ferreira da Silva. O sargento-

mor João Fernandes de Oliveira era um negociante português, que tinha experiência na 

mineração do ouro em Vila Rica, mas cujos negócios, em franca ascensão, eram 

bastante diversificados.102 Ao seu lado estava Francisco Ferreira da Silva, também 

português, negociante cristão novo, cujo prestígio era ainda muito superior ao de seu 

sócio.103 Ambos ofereceram uma proposta melhor aos olhos do governador: o limite de 

empregar apenas seiscentos escravos no serviço das lavras; o valor de Rs.230$000 por 

cada um desses escravos; e a concordância em trabalhar apenas nos ribeirões 

previamente delimitados pela Coroa.104 Além disso, sugeriram como período de 

exploração o prazo de apenas quatro anos. E, com estas condições, firmaram-se os 
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 Na carta, o governador Gomes Freire de Andrade disse: “Neste estado me achava, quando chegaram 

os homens de negócio: entre estes e alguns mineiros, meti tal ciúme que, desunidos fizeram diferentes 
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 AHU-Minas Gerais, cx. 37, doc. 69. AHU/MG/ Carta de Gomes Freire de Andrade, governador de 
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 FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito. Op. 

cit.  
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 Conforme dissemos no primeiro capítulo desta tese, de acordo com Júnia Furtado, Francisco Ferreira 
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 AHU/MG/Certidão do auto de auto de arrematação do contrato de extração de diamantes, realizado 

entre Gomes Freire de Andrade, governador das Minas, e João Fernandes de Oliveira; Arraial do Tijuco, 

1739/06/20, cx. 37, doc. 64.  
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principais arbítrios referentes ao primeiro contrato dos diamantes no Tijuco. O 

governador, satisfeito com o acordo que tão habilmente havia arquitetado, pôde então se 

retirar do Tijuco em agosto de 1739. 

 

2.2. Legislação e funcionamento dos três primeiros contratos de diamantes. 

 

O período dos contratos no Tijuco se estendeu de 1740, quando o primeiro 

contrato começou a valer, até 1771, quando a Coroa suspendeu o sistema de concessão 

do privilégio de exploração dos diamantes a particulares e tomou para si o controle 

desta atividade. O primeiro contratador foi o sargento-mor João Fernandes de Oliveira, 

que assumiu o primeiro monopólio no período entre 1740 e 1744 em parceria, como 

dissemos, com Francisco Ferreira da Silva. Após o fim do primeiro contrato, João 

Fernandes e seu sócio novamente se interessaram pelo exclusivo e a dupla encabeçou 

também o segundo contrato dos diamantes no Tijuco, o que aconteceu entre 1744 e 

1747. Porém, por embaraços em suas finanças105, o sargento-mor João Fernandes de 

Oliveira não teve intenções de arrematar o terceiro contrato dos diamantes. O 

governador Gomes Freire de Andrade novamente teve que sair no encalço de 

interessados no monopólio, e encontrou no minerador Felisberto Caldeira Brant a saída 

para o impasse. Felisberto arrematou o terceiro contrato de diamantes em parceria com 

um advogado chamado Alberto Luís Pereira, contrato este que acabou por se tornar o 

mais polêmico de todo o período em que vigorou a exploração dos diamantes por 

companhias. Ao final de seríssimas intempéries, que culminaram com a quebra do 

contrato, os dois acabaram por ser levados presos a Lisboa.  

No quarto contrato, passado entre 1753 e 1758, o sargento-mor João Fernandes 

de Oliveira novamente liderou a companhia responsável pelo exclusivo dos diamantes, 

dessa vez associado a Antônio dos Santos Pinto e Domingos de Basto Viana. Porém, 

nesta época, o já mais velho João Fernandes não mais assumiu a incumbência de 

permanecer pessoalmente no Tijuco. Retirado à corte desde o final do segundo contrato, 

ele enviou em seu lugar seu filho homônimo, o desembargador João Fernandes de 

Oliveira. O quinto contrato, de 1759 a 1761, conheceu a mesma configuração. O sexto e 

último contrato foi também o mais longo: o prazo se estendeu entre 1762 e 1771. Entrou 
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na companhia responsável pela arrematação o sargento-mor João Fernandes de Oliveira 

e, como seu sócio, seu filho, o desembargador João Fernandes de Oliveira. 

Os contratos de diamantes eram realizados entre particulares e a Coroa mediante 

uma série de arbítrios. Estes arbítrios, em sua maioria, não se modificaram nas 

diferentes arrematações. Mas as pequenas diferenças, que um olhar mais atento revelou 

não serem tão diminutas assim, anunciavam que a postura estatal buscava estratagemas 

frente às dificuldades e desafios que surgiam no controle da extração de diamantes por 

particulares. Como a Coroa logo viria a descobrir, a modalidade dos contratos para a 

gerência das lavras do Tijuco não era exatamente mais fácil de ser controlada. Se trazer 

particulares para a esfera estatal poderia ajudar o rei a estender seu poder aos recantos 

de sua colônia, estes interesses, muitas vezes, poderiam se chocar com as próprias 

prerrogativas régias. 

Procederemos agora a um estudo pormenorizado da legislação que envolveu os 

três primeiros contratos de diamantes no Tijuco. Entender esta legislação é necessário 

para também perceber a natureza dos conflitos protagonizados por Felisberto Caldeira 

Brant com representantes da Coroa. Primeiramente, pretendemos empreender uma 

explanação geral dos termos do primeiro contrato dos diamantes no Tijuco para, a partir 

deles, tecermos as diferenças e continuidades experimentadas pelos dois contratos 

posteriores. O último capítulo dessa tese terá uma seção dedicada a entender as 

modificações geradas pela crise do terceiro contrato na legislação envolvendo os 

diamantes da América portuguesa e, consequentemente, na natureza do contrato 

subsequente a ele. 

O primeiro contrato dos diamantes, como dito, foi arrematado pelo sargento-mor 

João Fernandes de Oliveira, em parceria com o negociante português Francisco Ferreira 

da Silva. O contrato foi arrematado por um período de quatro anos, compreendendo o 

prazo entre 1º de janeiro de 1740 e 31 de dezembro de 1743. Os contratadores foram 

autorizados a minerar com o número máximo de seiscentos escravos, pelos quais 

pagariam a taxa de Rs.230$000 por cada um. Todos os escravos utilizados pela 

companhia deveriam estar matriculados junto à Intendência dos Diamantes, a quem 

caberia manter um controle rigoroso desses registros, de forma a evitar fraudes que 

permitiriam à companhia minerar com mais escravos do que o número permitido. 

Também previamente delimitada estava área em que seria facultado aos administradores 

buscar os preciosos diamantes. Foram autorizados os tabuleiros, vertentes e veios 
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d’água do Rio Jequitinhonha, principiando na Lavra do Mato e de lá continuando a 

seguir o leito do rio, até que se acabassem os quatro anos da arrematação. No final do 

prazo, caso fossem alcançados o ribeirão do Inferno ou o rio das Pedras, os 

contratadores seriam autorizados a minerar em um deles, o que lhes parecesse mais 

proveitoso.  

Conforme já adiantamos no primeiro capítulo desta tese, havia uma diferença 

nos serviços de mineração que aconteciam no tempo das cheias e no tempo das secas. O 

serviço nos meses de verão, em que o volume de chuvas alterava os rios e ribeirões, 

principalmente os maiores, tornando-os muito mais caudalosos, era mais difícil. Por 

vezes, poderia ser impossível permanecer com a estrutura necessária para as buscas de 

pedras nesta época do ano. Já os serviços no tempo das secas tendiam a ser mais 

lucrativos pela exposição das margens e grupiaras (depósitos de cascalhos que se 

elevavam nos cursos d’água) dos rios e ribeirões. Assim, nos arbítrios do contrato, 

estava facultado aos contratadores buscar diamantes nos ribeirões de Santa Maria, Bom 

Sucesso, Cafundó, Curralinho e nas vertentes do Ribeirão do Inferno no tempo das 

chuvas, quando a demarcação oficial, circunscrita principalmente ao leito do 

Jequitinhonha, poderia estar inacessível.106  

Uma seção muito importante em toda a legislação que regia os diferentes 

contratos dos diamantes firmados entre a Coroa e particulares se referia ao número de 

escravos utilizados nos serviços de mineração. A experiência havia ensinado que, 

quanto mais escravos envolvidos na busca por diamantes, maior seria a quantidade de 

pedras colocadas no mercado, e, consequentemente, menor seria o seu valor, o que 

atrapalhava muito o delicado equilíbrio deste comércio.  

Por isso, o termo referente ao emprego de escravos regia que, além dos 600 

cativos envolvidos diretamente na mineração, que deveriam ser devidamente registrados 

nos livros da Intendência dos Diamantes, aos contratadores só seria permitido utilizar 

mais um para o serviço doméstico de cada um dos administradores e feitores brancos e 

quatro para a cozinha. Ao intendente e aos oficiais da guarda da Demarcação caberia 

manter intensa e permanente fiscalização, incutindo as penas devidas caso qualquer um 

desses escravos anexos aos trabalhos estivesse sendo empregado na mineração junto 
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com os outros 600. Não era obrigatório aos contratadores empregar parte de seus 

escravos na mineração do ouro nos serviços. Mas, caso fosse encontrado ouro, este 

poderia ser utilizado para o pagamento das taxas de capitação, após o abatimento das 

quatro oitavas e três quartos na Intendência.  

Os serviços dos terrenos diamantíferos eram difíceis e trabalhosos. Não eram 

incomuns casos em que escravos, vítimas de acidentes, morriam ou adoeciam. As 

estruturas montadas no leito dos rios eram inseguras e os casos de cativos levados pela 

correnteza não eram incomuns.107 Também havia, claro, fugas de escravos, e para esses 

casos, os termos do contrato ofereciam procedimentos muito minuciosos. Quando 

acontecesse alguma fuga, os administradores ou feitores deveriam comunicar ao 

intendente dentro de um prazo de 48 horas. De posse do nome do proprietário do 

escravo108 e das características físicas do cativo, o intendente mandava os guardas dos 

Dragões no encalço do fugitivo, que, quando encontrado, seria açoitado e devolvido aos 

serviços. Caso fosse encontrado, porém, um dos seiscentos escravos minerando fora dos 

serviços demarcados e este cativo não tivesse sido comunicado como fugitivo pelo 

administrador ou o feitor do contrato, as penas caberiam ao contrato, que teria aquele 

escravo confiscado. Para os casos de escravos adoecidos, a instrução era que deveriam 

ser levados a um hospital, montado e mantido pela companhia. O intendente, uma vez 

comunicado, deveria encaminhar ao hospital o escrivão da Intendência, a quem por sua 

vez caberia verificar se o escravo em questão era um dos captados para os serviços de 

mineração. Se fosse o caso, essa situação seria oficializada pelo intendente, a quem o 

administrador ou feitor deveria comunicar o momento em que o escravo tivesse 

condições de novamente voltar aos serviços das lavras. 

Dava-se o nome de falhas do contrato quando alguma dessas situações descritas 

eram devidamente comprovadas e oficializadas pelo intendente. Aos contratadores era 

concedido o direito de repor as falhas do contrato. Mas a substituição de escravos 
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mortos, adoecidos ou fugidos deveria seguir regras estritas. Ao final de cada mês, o 

intendente procederia a uma vistoria, em que tomaria nota dos casos de falhas do 

contrato. Ao intendente caberia ordenar ao escrivão da Intendência que redigisse uma 

certidão de cada uma dessas falhas, que por sua vez permitiria a emissão de uma 

portaria que concederia o direito de se anexar aos seiscentos escravos o número 

correspondente às falhas do mês anterior. Cada um dos escravos concedidos nesta 

portaria poderia trabalhar até que se completasse o prazo referente à pausa do outro de 

quem estava cobrindo a falha, que fosse por fuga ou doença. No caso de falecimento de 

algum escravo, era dada a declaração do óbito na matrícula do mesmo e criada uma 

nova para o escravo substituinte.109  

A nova modalidade de extração dos diamantes baseada no contrato com 

particulares não eliminou na Coroa o medo da presença de pessoas avulsas e errantes 

pelo território da Demarcação Diamantina. Nos arbítrios do primeiro contrato dos 

diamantes do Tijuco, algumas cláusulas se referiam aos procedimentos que deveriam ser 

tomados em relação a essas pessoas. Todos os indivíduos que não tivessem ofício ou 

cargo certo deveriam sair no prazo de dois meses a partir da vigência do contrato. E 

todas as pessoas que quisessem fixar residência no arraial do Tijuco deveriam prestar 

contas ao intendente no prazo de seis dias após sua chegada, relatando especificamente 

os motivos pelos quais se daria ali a sua presença. Do contrário, seriam reputadas como 

traficantes e incutidas as penas cabíveis a este crime.  

A desconfiança em relação às atitudes de uma determinada pessoa poderia ser o 

suficiente para que contra ela se aplicasse alguma penalidade. Principalmente se esta 

desconfiança viesse do contratador. Caso o administrador do contrato suspeitasse que 

um indivíduo estava extraindo ou comercializando pedras ilegalmente, ele deveria 

comunicar ao intendente. Contra o indivíduo suspeito se iniciaria uma investigação que, 

se confirmasse a suspeição inicial, acarretaria na pena de prisão e pagamento de multa. 

Porém, mesmo que a investigação não encontrasse provas concretas, “mas só suficientes 

                                                           
109

 As determinações que regulavam os procedimentos necessários para o emprego dos escravos nos 

serviços do primeiro contrato no Tijuco se deram na terceira, quarta e quinta cláusulas do documento em 

que se firmaram os arbítrios da arrematação. Condições em que se arrematou o primeiro contrato. Anais 

da Biblioteca Nacional. Op. cit. pp. 138-139. 
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indícios”110, a pessoa já seria expulsa da Demarcação, e uma eventual volta sua 

significaria pena de prisão.111 

À Intendência cabia a vigilância do bom andamento dos termos do contrato e o 

intendente era o juiz designado de todas as causas que envolviam a extração de 

diamantes pela companhia. Um destacamento militar dos Dragões cuidava da vigilância 

tanto das terras designadas à companhia quanto da demarcação delineada anos antes. O 

intendente deveria tirar uma devassa anual para que fossem apuradas eventuais 

situações irregulares praticadas pelos moradores da região. Ao chefe da Intendência 

também caberia observar o cumprimento das regras pelos contratadores e, caso 

encontrasse indícios de má condução do contrato, deveria abrir uma outra devassa para 

que se apurasse qualquer tipo de dano à Coroa.112   

 Os arbítrios em que foi assentado o primeiro contrato dos diamantes 

apresentaram também, pela primeira vez, a forma como deveria se dar o caminho do 

precioso produto das lavras do Tijuco até seu comércio em praças internacionais. Rota 

tortuosa e cheia de intermediários, o caminho das pedras nem sempre foi respeitado 

pelos contratadores, como veremos no capítulo seguinte.  

Todo o ouro e diamantes extraídos dos serviços das lavras eram recolhidos em 

um cofre. Este cofre se encontrava na edificação em que funcionava a Intendência dos 

Diamantes.113 O cofre possuía três chaves com segredos diferentes: uma, 

obrigatoriamente, ficava em poder do intendente; as outras duas ficavam com as pessoas 

que a companhia determinasse. Obviamente, uma dessas pessoas era o próprio 

contratador. Este cofre dos diamantes se localizava no interior de um cofre maior, em 

que se depositava o ouro encontrado nos trabalhos, e cuja única cópia da chave era 

guardada pelo intendente. Semanalmente, quando o representante do contrato chegava 
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 Condições em que se arrematou o primeiro contrato. Anais da Biblioteca Nacional. Op. cit. p. 141. 
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 As determinações das formas como deveriam se dar o controle da circulação e permanência de pessoas 

estranhas no arraial do Tijuco durante a vigência do primeiro contrato se deram na décima primeira e na 

décima segunda cláusulas do documento em que se firmaram os arbítrios da arrematação. Condições em 

que se arrematou o primeiro contrato. Anais da Biblioteca Nacional. Op. cit. p. 141. 
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 As prerrogativas do intendente e da guarda dos dragões foram tratadas na nona, décima sétima e 

décima oitava cláusulas do documento em que se firmaram os arbítrios da arrematação do primeiro 

contrato dos diamantes no Tijuco. Condições em que se arrematou o primeiro contrato. Anais da 

Biblioteca Nacional. Op. cit. p. 140 e p. 143. 
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 Também chamada de Casa do Contrato, neste prédio residia o intendente dos diamantes. O cofre se 

localizava no andar de baixo desta casa e o andar de cima servia como moradia ao intendente. 

FURTADO, Júnia Ferreira. “Terra de estrelas: o distrito dos diamantes do Brasil e a fortuna dos 

contratadores”. In: SCHWARTZ, Stuart e MYRUP, Erik Lars (orgs). O Brasil no império marítimo 
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com os diamantes na casa da Intendência, o intendente abria o cofre maior, de ouro. Lá, 

além do cofre menor, também se localizava o livro das entradas dos diamantes. Na 

presença do intendente e, geralmente, do escrivão, o contratador pesava as variadas 

pedras de seu embrulho, fazia as anotações delas no livro e, com as três chaves, se abria 

o cofre menor para nele se depositarem os diamantes extraídos nos serviços daquela 

semana.114 

Ao fim de cada ano, os diamantes extraídos pelo contrato seguiam viagem para 

Lisboa. Porém, antes de depositar as pedras na embarcação que iria para a Corte, a 

comitiva que levava os diamantes fazia duas paradas: uma em Vila Rica e outra no Rio 

de Janeiro.  

O procedimento anual que encaminhava os diamantes minerados nas lavras do 

Tijuco iniciava-se com a retirada dos diamantes do cofre da Intendência e a 

transferência dos mesmos para um outro cofre, que seria escoltado pela mesma comitiva 

que também levaria o ouro para Vila Rica. Este cofre itinerante possuía duas chaves. 

Uma delas seguia para Vila Rica em um saco lacrado para chegar às mãos do 

comandante do destacamento militar desta cidade e a outra era entregue para uma 

pessoa escolhida pelo contratador, que seguiria a mesma comitiva responsável pelo 

traslado das pedras até a cidade do Rio de Janeiro. 

Quando a comitiva alcançava esta cidade, logo se dirigia à Casa dos Contos. 

Uma vez lá, as pedras novamente eram realocadas em um cofre diferente, que seria 

embarcado rumo à Lisboa. Uma cópia da chave deste cofre era entregue a cada um dos 

comandantes das naus de guerra que navegariam até a Corte. Outra cópia seria entregue 

a uma pessoa nomeada pela companhia arrematante do contrato dos diamantes. Este 

comissário do contrato acompanharia o traslado das pedras até Lisboa, onde, finalmente, 

o cofre contendo diamantes chegaria à presença dos procuradores da companhia na 

Corte.  

                                                           
114

 As informações mais pormenorizadas da forma prática em que se dava a entrada dos diamantes no 

cofre foram extraídas de uma documentação que se refere à querela que houve em 1753 entre o 

contratador do terceiro contrato dos diamantes Felisberto Caldeira Brant e o intendente que na época 

servia, Sancho de Andrade Castro e Lanções. Neste documento, Caldeira Brant narrou de forma 

minuciosa este processo para dar conta dos supostos roubos que praticava o intendente contra o seu 

contrato. AHU/MG/Requerimento de Felisberto Caldeira Brant, contratador dos Diamantes de Minas 

Gerais, dando conta dos descaminhos praticados pelo intendente das Minas, o bacharel Sancho de 

Andrade Castro e Lanções; Arraial do Tijuco, abril de 1753, cx. 63, doc. 79. 
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A chave e o cofre contendo os diamantes extraídos eram entregues aos 

procuradores da companhia na Corte apenas mediante o pagamento da importância do 

ano vencido, ou fornecendo garantias de cumprimento dessa obrigação num prazo de 

quatro meses. Caso nenhuma dessas situações pudesse ser executada, aos procuradores 

também era facultada a opção de realizar o pagamento através da venda de pedras. Esta 

atividade deveria se dar na Casa da Moeda de Lisboa, na presença de um ministro 

nomeado pelo rei. O primeiro rendimento teria que ser destinado ao pagamento do valor 

devido pela companhia responsável pelo contrato dos diamantes ao tesouro real.  

Mas, além da quitação das obrigações financeiras com o fisco, o lucro com a 

venda das pedras também deveria ser suficiente para quitar as dívidas da companhia na 

Corte. Administradores de uma empresa dispendiosa, os contratadores de diamantes 

costumavam buscar financiamento para o contrato através dos homens de negócio, 

principalmente da Praça de Lisboa, que através de letras de câmbio forneciam crédito 

para o custeamento das despesas anuais dos contratadores. O produto final da venda dos 

diamantes, após o pagamento de todas as obrigações financeiras, era o lucro que caberia 

ao contrato. Ainda a respeito disso, cabe mencionar também que, caso se encontrassem 

na remessa das pedras provenientes do Tijuco diamantes grandes, maiores do que vinte 

quilates, os representantes da companhia deveriam oferecer a compra dessas pedras 

primeiramente à Coroa, preferindo o preço oferecido por ela independente de preços 

maiores oferecidos por outros compradores. O valor oferecido pela Coroa seria abatido 

dos débitos da companhia com a Fazenda Real.115 

Teve fim o primeiro contrato dos diamantes no Tijuco no último dia de 

dezembro do ano de 1743. O segundo contrato, firmado no prazo entre 1º de janeiro de 

1744 e 31 de dezembro de 1747, também foi arrematado pela companhia liderada pelo 

sargento-mor João Fernandes de Oliveira em parceria com o negociante português 

Francisco Ferreira da Silva. Esta segunda arrematação conheceu arbítrios muito 

semelhantes aos da primeira. A delimitação geográfica dos serviços era a mesma, assim 

como as diferentes formas que deveriam se praticar no tempo das águas e no tempo da 

seca. Também se repetiu o número de escravos permitidos na mineração, que não 
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 As determinações que regulavam os procedimentos necessários para o depósito dos diamantes 

extraídos das lavras no cofre localizado no prédio da Intendência e o caminho dessas pedras até a Corte se 
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deveria ultrapassar seiscentos, o valor pago por cada um deles, Rs.230$000, e as regras 

que deveriam ser observadas ao alocá-los nos serviços. Continuavam igualmente 

idênticas as incumbências destinadas ao intendente e aos guardas do destacamento dos 

Dragões.  Não houve nenhuma modificação nos procedimentos que envolviam o 

depósito dos diamantes no cofre da Intendência, o caminho percorrido pelas pedras até a 

Corte e as formas pelas quais deveria se dar a quitação dos débitos do contrato pelos 

procuradores.116 

As diferenças entre o primeiro contrato de diamantes e o segundo se 

circunscreveram a duas cláusulas que foram anexadas aos arbítrios que regiam a 

extração dos diamantes. Uma delas previa a concessão de um empréstimo efetuado pela 

Coroa aos contratadores no valor de 150 mil cruzados (Rs.60:000$000) por ano de 

contrato. Este empréstimo era uma forma de auxiliar a companhia no custeamento das 

despesas referentes ao andamento dos serviços. A quantia emprestada deveria ser paga 

também anualmente, com o resultado da venda dos diamantes.  

A outra novidade presente nos arbítrios do segundo contrato de diamantes do 

Tijuco era que a Coroa permitiria, ao fim do contrato, que durante três meses a 

companhia pudesse trabalhar na lavagem dos cascalhos remanescentes dos serviços. 

Para este trabalho trimestral, foi permitido um número menor de escravos e o 

pagamento proporcional ao tempo das taxas referentes a cada escravo empregado no 

serviço.117 

O segundo contrato dos diamantes terminou no dia 31 de dezembro de 1747. A 

companhia responsável pela arrematação do primeiro e do segundo contrato não se 

interessou em assumiu também o terceiro. A arriscada atividade havia deixado o 

sargento-mor João Fernandes de Oliveira em sérias dificuldades financeiras e ele 

preferiu se recolher à Corte para cuidar de seus negócios.118 Porém, João Fernandes de 

Oliveira não se afastou completamente do negócio dos diamantes. Ele continuou 

engajado na atividade como procurador na Corte do terceiro contrato dos diamantes. No 

Tijuco, o contrato foi arrematado pelo capitão de cavalos Felisberto Caldeira Brant em 
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 Condições do segundo contrato. Anais da Biblioteca Nacional. Op. cit. p. 145-152. 
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 Condições do segundo contrato. Anais da Biblioteca Nacional. Op. cit. p. 151-152. 
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parceria com Alberto Luís Pereira. Felisberto Caldeira Brant era um minerador e 

Alberto Luís Pereira era um advogado de Sabará.
119

 

O terceiro contrato dos diamantes também foi arrematado por um período de 

quatro anos. As terras da Demarcação em que seriam permitidos os serviços eram as 

mesmas dos contratos anteriores, assim como também não variaram as adições de 

ribeirões no tempo das cheias.120 Por cada escravo utilizado nos serviços das lavras a 

companhia deveria pagar Rs.220$000 anuais. O número de cativos empregados não 

mudou. Era permitido à companhia do terceiro contrato trabalhar com seiscentos 

escravos.  

Porém, os serviços de extração do terceiro contrato, ao contrário dos outros, não 

se restringiram ao Serro Frio. Somente quatrocentos escravos dos seiscentos autorizados 

pela Coroa estavam destinados à mineração nas terras próximas ao arraial do Tijuco. Os 

duzentos restantes deveriam ser encaminhados à novas lavras descobertas em Goiás, no 

rio Pilões e no rio Claro. Outra novidade em relação à utilização de escravos no terceiro 

contrato de diamantes é que, nos arbítrios do contrato, havia a previsão de que seria 

possível conceder escravos além dos seiscentos diretamente empregados na mineração. 

Estes escravos supranumerários poderiam ser utilizados nos serviços de conduções de 

madeira e outros relativos à manutenção das estruturas montadas nas lavras. Não foi 

especificado nos termos do contrato o número exato de quantos cativos poderiam ser 

acrescidos ao número oficial dos seiscentos.121  

Antes de se iniciarem os serviços de mineração dos diamantes na região do rio 

Claro e do rio Pilões em Goiás foi estabelecida uma Demarcação dos terrenos 

diamantíferos dessa área, bem como instalada uma Intendência e um destacamento 

militar dos Dragões para a guarda do perímetro em que apareciam as preciosas 
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 Necessário mencionar aqui a extrema dificuldade que encontramos em reconstituir a trajetória de vida 

de Alberto Luís Pereira, peça importantíssima do terceiro contrato dos diamantes. Infelizmente, mesmo 
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de diamantes.  
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pedras.122 Assim como no arraial do Tijuco, não se permitiam neste novo descoberto 

pessoas estranhas e o cerceamento da circulação seguia as mesmas regras.123 

Os diamantes extraídos em Goiás deveriam seguir para Vila Rica nas mesmas 

formas que já se praticavam nos contratos antecedentes com os diamantes do Serro Frio. 

Em Vila Rica, as pedras extraídas das novas lavras anexadas ao terceiro contrato se 

juntavam com as provenientes do Serro Frio e de lá seguiam para a Casa dos Contos no 

Rio de Janeiro. Uma vez no Rio de Janeiro, também seriam observados os mesmos 

procedimentos já conhecidos para encaminhar os diamantes para a Corte.  

As diferenças mais importantes entre o terceiro contrato dos diamantes e os 

anteriores se davam depois que as pedras chegavam em Lisboa. Foi acordado nos 

termos do contrato que os diamantes que ainda se achassem nos cofres da Casa da 

Moeda desta cidade provenientes do primeiro e do segundo contrato não poderiam ser 

vendidos antes das remessas a serem enviadas pelo terceiro contrato, ainda não iniciado. 

Além dessa condição, outra relativa ao destino dos diamantes era ainda mais 

interessante para a companhia. Apesar de se seguir as obrigatoriedades referentes ao 

pagamento da fiança (os débitos do contrato com a Coroa) e da venda de diamantes 

acima de 20 quilates, a Coroa autorizou que a companhia negociasse os diamantes fora 

da Casa da Moeda de Lisboa, em praças estrangeiras. Isso significava que a companhia 

teria mais liberdade para fazer seus negócios diretamente com os comerciantes 

envolvidos no mercado internacional de diamantes.124  

Essas excepcionais condições observadas na legislação do terceiro contrato, de 

fato, aumentavam a expectativa dos lucros do contratador. Porém, se por um lado havia 

mais liberdade em empreender negócios envolvendo as pedras no mercado 

internacional, a utilização de menos escravos nas abundantes minas do Tijuco tinha sido 
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 As determinações que regulavam o estabelecimento dessas instituições para a preparação dos serviços 

nas minas de Goiás eram na quarta, sétima, oitava e décima cláusulas do documento em que se firmaram 
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diminuída. A extração nas lavras de Goiás não rendeu como lá. Como será abordado no 

próximo capítulo, a Coroa buscava ansiosamente novos interessados na arrematação 

após a desistência da companhia responsável pela condução dos dois primeiros 

contratos e lançou mão de estratégias para atrair interessados em manter a valiosa 

atividade. Acabou por ser conduzido à administração do contrato um indivíduo ainda 

estranho ao Tijuco, mas que mudaria para sempre a história do arraial e dos contratos de 

diamantes. As cruciais mudanças observadas a partir do quarto contrato de diamantes, 

cuja natureza será abordada no último capítulo desta tese, se deveram à uma crise 

generalizada ocorrida, em parte, por problemas derivados do terceiro contrato.  

Por hora, faz-se necessário começar a busca da resposta à pergunta: quem era o 

arrematante do terceiro contrato e segundo contratador dos diamantes Felisberto 

Caldeira Brant, e por que ele chegou ao contrato? 

 

2.3. Entre heróis e vilões. 

 

 Lançar-se no estudo dos contratos de diamantes no Tijuco ao longo do século 

XVIII é perscrutar um período que, por muito tempo, foi dominado por estudiosos que 

não se tolheram ao pintar de cores fortes os comandantes das companhias arrematantes 

dos direitos de exploração dos diamantes. Os contratadores acabaram por se tornar 

figuras quase folclóricas, assim como tudo que se referia a eles. Ao buscar as origens da 

aura mítica desses personagens, o historiador logo toma conhecimento de uma 

determinada obra. É a de Joaquim Felício dos Santos: Memórias do Distrito Diamantino 

da Comarca do Serro Frio125, cuja primeira edição data de 1868.  

Joaquim Felício dos Santos, nascido no Serro em 1822 e falecido em Diamantina 

em 1895 foi deputado entre 1864 e 1866 e, mais tarde, senador, entre 1891 e 1895. Em 

1860, fundou em Diamantina o jornal “O Jequitinhonha”, que ficaria conhecido como o 

primeiro jornal com tendências republicanas em Minas Gerais. Foi em “O 

Jequitinhonha” que surgiram as primeiras manifestações do que mais tarde seria o livro 

Memórias do Distrito Diamantino da Comarca do Serro Frio. Em janeiro de 1861, 

Felício dos Santos iniciou no jornal a publicação de uma coluna, de nome Distrito 
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Diamantino. A coluna tinha como objetivo um projeto de fôlego: narrar toda a história 

da exploração dos diamantes na região até aquele momento.  

Em dissertação recentemente defendida, Éder Liz Novaes teceu uma importante 

caracterização da trajetória política de Felício dos Santos e de que forma sua atuação 

neste campo influenciou e guiou a escrita da coluna que mais tarde viria a dar origem a 

um dos livros mais referenciados por importante parte da historiografia brasileira no 

tocante à exploração dos diamantes no Tijuco. Segundo Novaes, Memórias foi uma 

arma política que representava um projeto político liberal, e que mais tarde adquiriu 

tons republicanos, movimento no qual o autor estava intimamente envolvido.
126

  

De fato, Felício dos Santos desenvolveu sua extensa versão da história da região 

diamantina tendo como fio condutor alguns pontos razoavelmente claros. Em toda a 

narrativa o autor ressaltou a oposição da miséria dos moradores da região frente a 

abundância da riqueza encontrada. Tal miséria foi constantemente associada ao 

histórico de exploração do qual a região foi vítima, primeiro como fruto de uma terrível 

experiência colonial e, no momento em que ao autor escrevia, do governo do Rio de 

Janeiro. Seus escritos narraram a história dos territórios diamantinos do alto 

Jequitinhonha desde o começo da povoação, ainda no século XVIII, até o tempo 

presente do autor. A trama dos escritos de Felício dos Santos foi tecida sob a ótica do 

despotismo do qual a região diamantina foi alvo durante rigorosamente todos os anos da 

exploração. O autor ressaltou o sofrimento experimentado pelos moradores locais frente 

aos desmandos de uma administração progressivamente opressora.  

Felício dos Santos fez uso de uma ideia elaborada por autores anteriores (mas 

que ele acabou por perpetuar e popularizar) que ficou conhecida como colônia dentro 

da colônia. Tal argumentação tinha como base a identificação do território diamantino 

como a região que foi vítima dos piores desmandos da Coroa portuguesa, em que o 

cerceamento da liberdade dos moradores foi ainda mais incisivo do que em qualquer 

outro local. É importante que se sublinhe aqui um ponto extremamente relevante nas 

ideias do autor e que orienta sua argumentação: o Distrito Diamantino configurado 

como um espaço de exceção.  
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Mas, como dito, tal concepção não nasceu com os escritos de Felício dos Santos. 

O autor se inspirou em diferentes fontes para construir sua argumentação e, em cada 

uma delas, extraiu e apropriou ideias que corroboraram para sua construção da história. 

A principal fonte de Felício dos Santos foi a obra do tijuquense José Vieira Couto.127 Foi 

a partir de suas considerações sobre o isolamento e a legislação específica da qual a 

Demarcação foi alvo que Felício dos Santos e outros autores desenvolveram a já 

referida ideia da exceção. As considerações de Vieira Couto na caracterização do 

Distrito Diamantino como um espaço de exceção e exclusividade administrativa dentro 

da colônia se tornaram peça importante na construção de Felício dos Santos da sua 

própria história do Distrito.128  

É preciso apontar também pelo menos outros dois autores que foram importantes 

para a narrativa de Felício dos Santos. O autor fez uso das ideias de Robert Southey129 

principalmente no tocante à história do Distrito Diamantino durante o período colonial. 

O francês Saint-Hilaire130 foi citado por Felício dos Santos também para reforçar a ideia 
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 José Vieira Couto escreveu em 1799 suas “Memórias sobre a Capitania de Minas Gerais, seu 

território, clima e produções metálicas”. Tal obra foi financiada pela Coroa portuguesa e tinha como fim 
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de que o Distrito foi forjado como um território de exceção, sujeito a legislação estranha 

a outras partes da colônia.  

Ao percorrer os eventos de seu extenso recorte temporal, José Felício dos Santos 

não se retraiu ao caracterizar os diversos personagens da história, inclusive 

psicologicamente, para os quais sempre forneceu características muito incisivas.  

Segundo o autor, o período dos contratos foi ainda mais pernicioso para o bem-estar dos 

moradores do Tijuco do que a fase anterior. Felício dos Santos afirmou em sua obra que 

aos contratadores interessava aumentar ainda mais a vigilância sobre os cidadãos, que, 

segundo ele, eram escrutados até dentro de suas próprias casas.  

Além dos contratadores, imensamente poderosos e despóticos, os funcionários 

da Coroa também foram descritos pelo autor. As personalidades variavam: alguns eram 

cegos instrumentos do poder real, outros libertinos sem caráter e boas maneiras, outros 

ainda mentecaptos inertes. No período dos contratos, o primeiro intendente dos 

diamantes foi Raphael Pires Pardinho. Envolvido nas decisões reais a respeito da região 

há alguns anos, assumiu o importante cargo já perto dos 70 anos de idade. Felício dos 

Santos o caracterizou como um homem duro, sem coração, mas que, por outro lado, 

teve coragem para rebater as tentativas do primeiro contratador, o sargento-mor João 

Fernandes de Oliveira, de burlar as leis do contrato em seu benefício. De acordo com 

Felício dos Santos, contratador e intendente só concordavam quando se tratava de 

aumentar a opressão aos pobres moradores. Segundo o autor, até o ouvidor da Comarca, 

na época, Simão Vaz Borges de Azeredo, saía em defesa dos cidadãos contra a 

opressiva vigilância dos contratadores, a que, segundo o autor, o ouvidor chamava de 

injusta. Ainda de acordo com as buscas do autor131, o intendente Pardinho endossava a 

vigilância dos contratadores e sugeria que, aos que estivessem descontentes, guardava-

se a opção de sair da Demarcação. 

Porém, se ao sargento-mor e seus sócios Felício dos Santos destinou o papel de 

algozes, para o contratador arrematante do terceiro contrato dos diamantes, o capitão de 

cavalos Felisberto Caldeira Brant, coube o lugar de vítima. Felício dos Santos esboçou 

Felisberto Caldeira Brant como um sonhador, quase ingênuo, um aventureiro utopista 

que não soube gerir suas riquezas e padeceu sob o jugo tirânico da Coroa portuguesa. 
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De acordo com Felício dos Santos, foi na época do contrato de Caldeira Brant 

que o Tijuco e seus moradores experimentaram o auge de sua felicidade. O autor 

retratou um contratador pouco afeito à perseguição dos garimpeiros e tolerante ao 

contrabando. Mais do que isso: incentivava-o, dando ele mesmo o exemplo. Felício dos 

Santos argumentou que, em favor da indulgência do contratador, pesava a condição 

enferma do então intendente Plácido de Almeida Moutoso, este também muito mais 

permissivo que seu antecessor, Pardinho.  

A chegada de um novo intendente, em 1751, teria virado a sorte do contratador. 

Sancho de Andrade Lanções teria chegado ao Tijuco, segundo Felício dos Santos, 

imbuído de instruções secretas passadas pelo governador Gomes Freire de Andrade 

sobre como proceder contra Brant. A partir deste momento, uma sucessão de eventos, 

que Felício dos Santos classificou como funestos, levou à prisão e ao fim trágico do 

bondoso contratador. O autor desenhou em sua obra, de forma emocionada, uma 

conjuntura que se arranjava contra Brant cheia de personagens com contornos fortes132, 

imbuídos pelo desejo de discórdia e inveja, alinhados na missão de derrubar o popular 

Felisberto Caldeira Brant. 

O autor apresentou o final de Brant de forma trágica, declarando que a Coroa 

reduziu sua família à miséria. O povo também teria sofrido, contra quem igualmente 

pesou a mão do conde de Oeiras, futuro marquês de Pombal, Sebastião José de 

Carvalho e Melo. O ministro também não deixou de ter seu perfil traçado pelo autor, 

que o caracterizou como “déspota sanguinário, violento reformador, orgulhoso, 

interesseiro, vingativo”133, que manipulava facilmente D. José I. As autoridades teriam 
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buscado entre todos os habitantes os cúmplices do contratador e os castigado sem 

piedade.  

O desembargador João Fernandes de Oliveira, filho do sargento-mor homônimo, 

e que assumiu o quarto contrato como sócio de seu pai, foi retratado de uma forma bem 

diferente por Joaquim Felício dos Santos. Rico, não era simpático como Felisberto. De 

acordo com o autor, João Fernandes só reconhecia como autoridade Francisca da Silva, 

uma mulata com quem amasiara. Felício dos Santos pesou as tintas ao descrever este 

personagem: frívola, mal-educada, interesseira, cruel, submetia o sofrido povo do 

Tijuco aos seus caprichos mais sádicos. O desembargador, ambicioso, era temido pelo 

povo que vivia coagido pelos seus desmandos.  

Essas características da obra de Joaquim Felício dos Santos, assim como 

diversos episódios por ele narrados cujas fontes documentais nenhum outro pesquisador 

pôde ter acesso, demonstram como provavelmente uma parte de suas provisões de 

conhecimento para perpetrar o enredo de sua obra veio da tradição oral. O próprio autor 

era natural do Tijuco e suas inclinações, além de políticas, também podem ter sido 

moldadas por histórias que ele ouviu durante toda a sua vida. De qualquer forma, nada 

disso desqualifica a importância de seu trabalho. Felício dos Santos não foi um autor 

descuidado. Ele escreveu de acordo com procedimentos comuns à sua época. Cabe ao 

historiador atual reconhecê-los e apontá-los, mas a importância de trabalhos como o 

deste autor é inegável.  

É interessante observar os ecos que as Memórias de Felício dos Santos tiveram 

na historiografia brasileira. Em 1909, o Arquivo Público Mineiro publicou os escritos 

de Felício dos Santos nas páginas de sua revista.134 Mas foi a partir da década de 30 que 

a obra passou a ser de fato referenciada de forma mais contundente na historiografia 

acadêmica. As argumentações de Felício dos Santos foram aceitas e utilizadas por 

grandes ensaios135, sempre no sentido de argumentar a respeito do caráter despótico e 

autoritário da Coroa portuguesa. Sérgio Buarque de Holanda utilizou as ideias de 

Felício dos Santos como fonte e, apesar de não o referenciar como historiador, foi a 

partir das argumentações das Memórias de Felício dos Santos que definiu o espaço 
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diamantino como o local em que a Coroa foi ainda mais repressora e violenta em 

relação a outras regiões, também exploradas, do espaço colonial.136  

Augusto de Lima Jr., mineiro de Leopoldina, também empreendeu esforços na 

construção de uma história da região diamantina mineira. Data de 1945 a publicação de 

sua obra História dos diamantes nas Minas Gerais.137 Lima Jr. é considerado o pioneiro 

em buscar nos arquivos portugueses documentação referente à movimentação da Coroa 

portuguesa em relação ao descoberto diamantífero no alto Jequitinhonha. O autor fez 

uso de Felício dos Santos em sua obra, mas tratou de se diferenciar de seu antecessor, 

que, para ele, fez uma história local, enquanto o próprio teria objetivos mais grandiosos, 

ou seja, o de situar o episódio do descoberto numa discussão de âmbito econômico 

geral. Porém, suas concepções acerca do caráter dos contratadores não se diferenciavam 

muito das de Felício dos Santos. Augusto de Lima Jr. acreditava numa severa rivalidade 

entre João Fernandes e Felisberto Caldeira Brant. João Fernandes, invejoso e traidor, 

teria aproveitado sua estada na corte para fazer intrigas sobre Caldeira Brant com o 

então conde de Oeiras, dando início às perseguições que culminaram com sua 

derrocada.  

Um grande tributário de Augusto de Lima Jr. e José Felício dos Santos foi 

Charles Boxer. O capítulo dedicado à história dos diamantes no Tijuco em seu livro A 

idade do ouro do Brasil foi escrito tendo como base unicamente os livros publicados 

por estes dois autores. Charles Boxer perpetuou a visão de Felício dos Santos e, assim 

como este autor, elevou Caldeira Brant a herói nacional, bastião da resistência tijucana 

frente aos desmandos da Coroa. Boxer acreditava, porém, que Augusto de Lima Jr. era 

mais objetivo e, sempre que Augusto de Lima Jr. e Felício dos Santos divergiam em 

alguma informação, ele escolhia o primeiro. Felício dos Santos nunca evidenciou em 

suas Memórias nenhum tipo de animosidade entre o sargento-mor João Fernandes e o 

capitão Felisberto Caldeira Brant, ao contrário de Augusto de Lima Jr. Charles Boxer, 

seguindo o fio de Lima Jr., afirmou que João Fernandes de Oliveira só voltou à 

administração do negócio no quarto contrato através de maquinações que prejudicaram 

Felisberto Caldeira Brant.138  
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 Coube à historiadora Júnia Ferreira Furtado o papel de voltar às fontes primárias 

relativas à história dos diamantes no Tijuco e delas extrair uma realidade bastante 

diferente da delineada por pesquisadores anteriores. Distante das descrições exaltadas 

dos primeiros historiadores que se preocuparam com a história dos diamantes no Tijuco, 

a autora mostrou que, na verdade, os contratadores de diamantes eram homens de seu 

tempo. Suas preocupações, atitudes e desejos eram congruentes com sua época e 

condição social. De acordo com a autora, em terras tão longínquas quanto a América 

Portuguesa, muitas vezes funcionários régios faziam prevalecer mais os seus próprios 

interesses do que os do rei. O sistema de contratos acabaria por trazer “de forma mais 

acentuada interesses privados para o interior da esfera pública”.139 Porém, para além 

da visão dicotômica perpetrada por autores anteriores que opunha diametralmente Coroa 

e particulares de forma ainda mais acirrada no espaço diamantino, a autora esclareceu 

algo importantíssimo: não só estes dois poderes poderiam coexistir de forma satisfatória 

para as duas esferas (como foi o caso dos dois João Fernandes de Oliveira) como os 

particulares, em terras tão distantes, eram a razão do alcance do próprio poder; e, às 

vezes, também seu limite.140 

 De acordo com Júnia Furtado, o primeiro contratador dos diamantes, o sargento-

mor João Fernandes de Oliveira, português, chegou a Minas Gerais na primeira década 

do século XVII e iniciou suas atividades como minerador numa fazenda próxima ao 

pico do Itacolomi, no caminho entre Vila Rica (atual Ouro Preto) e Vila do Ribeirão do 

Carmo (atual Mariana). Porém, suas atividades estavam longe de se restringir apenas à 

mineração. Júnia Furtado afirmou que o futuro contratador já investia em negócios 

diversificados desde seus primeiros anos na colônia e o definiu como um homem de 

negócios, como são designados indivíduos que eram  

 

“ (...) donos de grandes capitais que se dedicavam 

ao setor atacadista, o comércio por grosso, 

emprestavam dinheiro a juros e arrematavam da 

Coroa a cobrança de diversos impostos, entre 
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outras atividades que exigiam investimento de 

monta”.141  

 

A autora caracterizou esse contratador como um indivíduo preocupado em se 

aliar a outros de elevado prestígio social, buscando a criação de uma teia de amizades e 

negócios que poderiam lhe ajudar a galgar sua própria ascensão. Mais do que um 

interesseiro, João Fernandes demonstrava em suas atitudes um comportamento 

demasiadamente comum para homens em sua posição, e do qual dependeu a formação e 

organização de uma elite profundamente imbrincada na administração da colônia e cuja 

atuação ainda hoje é objeto de investigação para os historiadores. 

Quando surgiu a oportunidade de arrematação do primeiro contrato dos 

diamantes, João Fernandes se aliou a Francisco Ferreira da Silva, um homem de 

negócios de Lisboa, e juntos ofereceram o melhor lance no leilão público que definiria 

os coordenadores do futuro contrato.142 Os dois também arremataram o segundo 

contrato dos diamantes, mas logo começaram a surgir problemas. Júnia Furtado afirmou 

que João Fernandes experimentou terríveis dificuldades financeiras ao final do segundo 

contrato e quem o socorreu foi o governador Gomes Freire de Andrade, que o 

encaminhou para segundas núpcias com uma viúva rica, que o ajudaria a colocar suas 

finanças em ordem.143 João Fernandes não se interessou em arrematar o terceiro 

contrato, assumido por Felisberto Caldeira Brant e cujo fim foi trágico. Mas ele 

continuou envolvido como fiador do contrato.144 No quarto contrato, mais estável 

financeiramente, João Fernandes assumiu o exclusivo tendo como sócio seu filho, o 

desembargador João Fernandes de Oliveira. 

A autora também se distanciou da tradição historiográfica diamantina ao 

apresentar contornos inéditos para a figura de Felisberto Caldeira Brant, até então 

retratado como herói nacional. Para além do ideal romântico, Júnia Furtado considerou 

que foi através de atividades ilícitas, que incluíam fraudes graves dos termos do contrato 

e o contrabando de pedras, que Felisberto traçou o caminho de sua derrocada. Uma 

passagem da autora é particularmente elucidativa: 
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“Isto impunha que a Coroa, dentro de 

determinados limites, tivesse que garantir que os 

interesses particulares, alguns de natureza ilegal, 

fossem por ela satisfeitos. Porém, quando os 

interesses de um dos lados chocavam-se 

frontalmente com os do outro, ou os limites do 

legal era fartamente ultrapassados por estes 

agentes, contendas e embates eram de se esperar, 

como apontou a desdita de Felisberto Caldeira 

Brant.”145 

  

 Para o desembargador João Fernandes de Oliveira, a autora não traçou um perfil 

muito diferente do que o de seu pai. O filho do sargento-mor desenvolveu boas relações 

com os representantes da Coroa, principalmente com o novo intendente Tomás Robi de 

Barros Barreto, que chegou ao Tijuco para substituir Sancho de Andrade após a querela 

com Brant. A autora ressaltou como os dois João Fernandes foram bem-sucedidos em 

desenvolver e participar de uma rede de sociabilidades que se estendia da colônia à 

corte. Pai e filho souberam costurar relações de forma a angariar prestígio e lançaram 

mão de uma série de estratégias comuns a homens de negócio de seu tempo, e uma das 

principais era manter uma boa relação com agentes do poder.146  

 À Coroa também interessava manter a classe mercantil ao seu lado. A concessão 

de títulos nobiliárquicos e honrarias, além da cessão de privilégios para a exploração e 

administração dos mais diversos exclusivos coloniais, selavam a parceria entre o estado 

e estes homens de negócio, cujas atividades levaram ao acúmulo de vultuosos 

capitais.147  

 Júnia Furtado definiu o desembargador João Fernandes de Oliveira como um 

homem de negócios muito típico entre os que o marquês de Pombal buscou cooptar 

junto aos grandes negociantes da elite colonial. João Fernandes pôde contar com a 
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proteção do marquês, de diversos governadores e intendentes durante sua atuação como 

contratador. Por sua vez, se esforçava para ser a figura do súdito perfeito.148 

Coube a Júnia Ferreira Furtado a importantíssima contribuição de ajustar o foco 

do olhar para os personagens desta história. Para além da avaliação inflamada de 

historiadores de outrora, a autora descortinou a face de homens que apresentavam 

preocupações e desejos muito próprios do tempo em que viviam. 

Os primeiros autores que se preocuparam em estabelecer um perfil dos 

contratadores de diamantes consideraram como a principal diferença entre os dois João 

Fernandes e Felisberto Caldeira Brant o fato de que os primeiros jogavam o jogo da 

Coroa, oprimindo os habitantes do Tijuco e buscando sempre benefício próprio. Júnia 

Furtado demonstrou como a realidade era muito mais sofisticada que isso. Ambos João 

Fernandes participavam de uma classe mercantil, caracterizada principalmente por 

homens de negócio, cujas diversificadas atividades comerciais em larga escala 

permitiram o acúmulo de riquezas. Estes homens se infiltraram na administração 

colonial e suas relações com o poder estatal eram íntimas e imbrincadas.  

Júnia Furtado ressaltou que, mesmo quando surpreendido cometendo atos 

ilícitos, João Fernandes soube mudar o quadro em seu próprio benefício. Na opinião da 

autora, ao cometer infrações em relação à diversas regras do contrato, o desembargador 

“não deixava tantas provas quanto o descuidado Caldeira”149 e, por isso, o filho do 

sargento-mor não experimentou o mesmo fim do arrematante do terceiro contrato dos 

diamantes. 

             Dessa forma, a autora considerou como a razão da derrocada de Felisberto um 

conjunto de fatores que passavam pelo descuido, má administração e um 

relacionamento difícil com os representantes do poder. Apesar de estas características 

da desdita do contratador serem inegáveis, um olhar mais detido sobre a controversa 

figura de Caldeira Brant pode mostrar que o destino deste contratador dos diamantes 

também se deveu a outros elementos. Conduzido ao comando do contrato por motivos 

muito diferentes dos que cooptaram ambos João Fernandes ao posto de contratadores, 

Felisberto Caldeira Brant estava longe de ser um homem de negócios de grosso trato. 

Como veremos no decorrer deste trabalho, Caldeira Brant se originava de um lugar 
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social bastante diverso de pai e filho homônimos e isso se relacionou com seu fim. 

Felisberto não podia contar com a rede de negociantes à qual pertencia seu antecessor. 

Mas seu caminho até o contrato não se deu por mero acaso. 

 

2.4. Da nobreza ao sertão: rastreando o futuro contratador. 

  

 Não é possível dizer ao certo a data de nascimento de Felisberto Caldeira Brant. 

Não era, com certeza, nascido em Portugal e sim nos arredores da vila de São João del-

Rei, comarca do Rio das Mortes.150 Segundo uma genealogia dos Caldeira Brant escrita 

pelo conde de Iguaçu, Pedro Caldeira Brant, descendente de Felisberto, na segunda 

metade do século XIX, as origens dos Caldeira Brant remontam à realeza dos Países 

Baixos do século XIV. O autor rastreou seus antepassados no Brasil, em Portugal e na 

Bélgica através de consultas a diversas certidões de batismos, casamentos e óbitos. De 

acordo com o conde, o nome Brant teria se originado de Brabante, um antigo ducado 

situado no sul dos Países Baixos e norte da Bélgica atual. A descendência teria origem 

em João de Brant, um filho bastardo que João III, Duque de Brabante, teve com uma 

amante em finais do século XIV.151 

 Foi a partir deste indivíduo, João de Brant, que o autor da genealogia 

desenvolveu seu trabalho, elencando seus descendentes. Entre os familiares nascidos no 

século XVII, ele identificou os irmãos João Caldeira Brant (nascido em 1643) e 

Bartolomeu de Brant (nascido em 1654), dois dos sete filhos de Paulo Brant152 e 
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Cornélia Caldeira.153 Paulo e Cornélia eram moradores da cidade de Anvers, (atual 

Antuérpia), do antigo Condado de Flandres, que hoje é parte da Bélgica. João e 

Bartolomeu foram para Lisboa por volta de 1680. A ocupação de João não pôde ser 

identificada. Mas Bartolomeu se tornou mercador na cidade de Lisboa.154   

 João de Brant se casou com a portuguesa Maria Ana de Souza Coutinho. Esta 

união gerou apenas um filho: Ambrósio Caldeira Brant. Ambrósio seguiu carreira 

militar em Portugal.155 Foi ele o responsável por trazer o sobrenome ao Brasil. Chegou a 

Minas Gerais nos primeiros anos da década de 1710, antes da Guerra dos Emboabas, na 

qual combateu156, e fixou residência em São João del-Rei.157 Ambrósio se casou com 

uma paulista, Josefa de Souza, em São Paulo, em 1704.158 Ambrósio Caldeira Brant foi 

um indivíduo de grande importância na Comarca do Rio das Mortes. Exerceu cargos 

relevantes, como o de primeiro juiz da Câmara de São João del-Rei, foi um dos 

principais sertanistas daquela região e conseguiu patentes militares desde seus primeiros 

anos na colônia.
159

 Ambrósio era possuidor de uma grande cópia de escravos e o 
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governador D. Pedro de Almeida, Conde de Assumar, viu neste indivíduo “um poderoso 

aliado para lhe ajudar a garantir governabilidade”
160

. 

 Ambrósio e Josefa foram os pais de Felisberto, Joaquim, Sebastião e Conrado 

Caldeira Brant. Os quatro ficaram conhecidos como os irmãos Caldeira. E a primeira 

aparição deles nos arquivos pouco remete aos supostos antepassados da realeza: os 

irmãos mais velhos, Felisberto e Joaquim, foram acusados de atacar um ouvidor 

próximo à vila de São João del-Rei, em 1730. Porém, antes de relatar esta situação, é 

conveniente que se dedique algumas linhas ao contexto em que foram criados os irmãos 

Caldeira. O episódio em que os irmãos se envolveram não era incomum na Comarca do 

Rio das Mortes. 

 Após a Guerra dos Emboabas, a Coroa iniciou tentativas de estender seu poder 

de forma mais efetiva nesta área. Uma parte da historiografia sobre o levante acredita 

que ele marcou o fim da chamada “era dos potentados”, normalizando a situação 

político-administrativa das Minas e fazendo finalmente chegar, de forma efetiva, os 

interesses da Coroa.161 Porém, trabalhos mais recentes tem demonstrado que a Guerra 

dos Emboabas foi um conflito que ficaria marcado menos como o fim de uma era e mais 

como um marco fundador. Desde o século XVII, diversos grupos forjados nos 

longínquos sertões das Minas constituíram territórios de poder extremamente 

sofisticados e cuja influência chegava aos postos do funcionalismo régio. Redes 

clientelares persistiram ao longo do século XVIII e ligavam governadores a quadrilhas 

de contrabandistas, perpetuando o poder inquebrantável de potentados privados que 

permaneciam vivos.162 Este poder privado, principalmente a partir do século XVIII, 

amalgamou-se cada vez mais ao poder institucionalizado, unindo-se a ele, ajudando a 

estabelecê-lo, mas, ao mesmo tempo, fazendo-se representado nele. 

 A constituição de territórios de mando na comarca do Rio das Mortes, um dos 

principais palcos da Guerra, foi assentada sob a égide da violência. Nas áreas mais 

distantes dos centros administrativos da capitania a situação tendia a ser mais grave. 

Muitos fatores convergiam para a conformação desta realidade. O primeiro, sem dúvida, 

era o tamanho da comarca. Encabeçada pela vila de São João del-Rei, a comarca do Rio 
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das Mortes correspondia, grosso modo, a cerca de 20% do território hoje ocupado pelo 

estado de Minas Gerais.163 A maior parte dessa área eram paragens intocáveis, as 

chamadas “terras de ninguém”, em que a “ausência, a omissão e/ou inépcia das 

autoridades (...) as entregavam ao império da violência”.164 Ocorriam ainda os conflitos 

de jurisdição, disputas presentes em diversas Comarcas da capitania ao longo dos 

séculos XVII e XVIII.  Os limites dos sertões da Comarca do Rio das Mortes padeciam 

de indefinições, principalmente na divisa com a capitania de São Paulo, e o fluxo de 

pessoas entre os dois lugares era conhecido.165 Criminosos se aproveitavam dos 

repetidos conflitos entre autoridades das duas Comarcas para estabelecer suas fugas 

entre as duas áreas, longe das punições da justiça.166 

 Segundo Carla Anastasia, ter-se-ia constituído nesses sertões o banditismo 

bandoleiro167, em que chefes locais dominavam territórios através de bandos armados, 

que uniam brancos pobres, escravos, forros e até índios em torno de patronos ricos.168 

Tais núcleos de poder eram reconhecidos por seus contemporâneos e elevavam quem os 

capitaneava ao posto de líder local. Estes homens poderosos do sertão geralmente 

faziam fortuna baseando-se na exploração de minérios e constituíram redes de alianças 

supracapitanias, ancoradas pela amizade e pelas teias parentais, que logo os tornariam 

cobiçados por autoridades reinóis.169 Como dito, estas articulações remontavam ao 

século XVII e, obviamente, não desapareceram após o conflito que opôs paulistas e 
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emboabas. Ao contrário, fortaleceram-se, circunscrevendo-se paulatinamente e de forma 

cada vez mais definitiva nas formas institucionalizadas de poder.170 

 A trajetória dos irmãos Caldeira é capaz de ilustrar isso. 

 

2.5. Pedra bruta. 

 

 Os filhos mais velhos de Ambrósio Caldeira Brant eram Felisberto e Joaquim 

Caldeira Brant. Os dois rapazes viviam, por volta de 1730, de minas de ouro e do 

trabalho de um grande número de escravos que haviam sido deixados por seu pai, que 

nesta altura já era falecido, assim como sua mãe
171

. Apesar de terem acumulado fortuna 

por conta dessa atividade, os irmãos conheceram problemas oriundos de dívidas e de 

uma pública e notória má administração de seu negócio. Eram indivíduos conhecidos 

em seu meio. Rebeldes, eram muito temidos.172  

 De acordo com o ouvidor da Comarca do Rio das Mortes, Antônio da Cunha 

Silveira, se encontravam Felisberto e Joaquim, em 1730, em uma situação de tal 

desespero pela incapacidade de cumprir os compromissos com seus credores que o 

próprio ouvidor decidiu interceder em seu socorro. Relatou o ouvidor que pediu em 

nome dos irmãos que seus credores aguardassem que Felisberto e Joaquim terminassem 

de minerar no primeiro semestre de 1730 para que, à medida que fossem tirando ouro, 

conseguissem honrar suas dívidas. Aos credores mais necessitados, que não podiam 

esperar mais para se verem satisfeitos dos débitos dos irmãos, o próprio ouvidor teria 

pago, emprestando dinheiro a Felisberto e Joaquim. Antônio da Cunha Silveira, em seu 
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relato, explicou que fez isso para que não se desmantelasse a fábrica de minerar que 

tinham. Seu objetivo último, dizia, era preservar a arrecadação do quinto do ouro na 

Comarca.173  

 Ainda de acordo com o ouvidor, quando se iniciou o período da seca, prevendo 

que poderiam tirar cinco ou seis arrobas de suas lavras, os irmãos Felisberto e Joaquim 

decidiram não pagar suas dívidas e se retirar para as minas novas de Goiás ou para a 

cidade de São Paulo, ondo possuíam parentes. Felisberto, casado com uma mulher de 

Goiás174 e filho de uma paulista, possuía muitos contatos e poderia contar com a 

proteção de várias pessoas para viver livremente sem honrar seus compromissos 

financeiros, já que encontraria abrigo em diversos pontos do vasto sertão. De acordo 

com o ouvidor, ele teve notícias que os irmãos tinham planos de partir levando todo o 

ouro assim que terminassem de lavrar suas minas na comarca do Rio das Mortes. Os 

irmãos, de acordo com informantes, já haviam mandado alguns escravos prepararem 

caminhos conhecidos por malfeitores pelos sertões para que a fuga pudesse ser rápida.175 

 Para impedir que o intento dos irmãos Caldeira lograsse êxito, o ouvidor foi 

pessoalmente ao encontro do mais velho, Felisberto, e cobrou dele o pagamento dos 

credores ainda não satisfeitos e da parte que o próprio ouvidor havia adiantado. Além 

disso, mandou notificar a todos os mineradores da comarca que deveriam fazer o 

manifesto do ouro assim que lavassem seus cascalhos, levando-o à Casa de Fundição 

imediatamente. De acordo com o ouvidor, esta sua ordem teria inflamado os irmãos 

contra ele. Matá-lo significaria, para os Caldeiras, três alívios: o de cumprir a nova 

ordem por ele promulgada, já que a falta de um ouvidor minimizaria a propensão em 

obedecê-la; o fim das dívidas do empréstimo concedido pelo ouvidor; e uma maior 

facilidade de empreender sua fuga.176 
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 No documento que narra este evento, tanto o ouvidor Antônio da Cunha Silveira 

quanto o governador das Minas, Dom Lourenço de Almeida, forneceram uma 

interessante imagem de Felisberto Caldeira Brant em 1730. Ele e seus irmãos eram 

ricos, porém malcriados, selvagens e perigosos. De acordo com Dom Lourenço, a fama 

dos Caldeira era conhecida: tinham uma natureza perversa, que, ainda nas palavras do 

governador, era própria da maioria dos paulistas
177

. Ambos afirmaram que Felisberto e 

seus irmãos eram delinquentes que viviam acautelados sob a proteção de mais de cem 

escravos armados com um grande número de espingardas. Em sua casa, afastada da vila 

e localizada em uma paragem de difícil acesso, coabitavam homens brancos pobres, 

forros, escravos, todos devotados ao líder Felisberto, inclusive seus irmãos. Perigosos e 

vingativos, eram temidos em toda a região e ninguém se atrevia a oferecer nenhuma 

palavra acusatória contra os Caldeiras. Segundo o ouvidor, foram estas características 

que coadunaram para que os irmãos tivessem certeza de que o atentado contra ele seria 

impune.178 

 Relatou o ouvidor Antônio da Cunha Silveira que, em determinada tarde do mês 

de agosto de 1730, já quase ao pôr do sol, seguia ele em uma estrada próxima à vila de 

São João a caminho de sua casa após um dia de trabalho, quando ouviu de dentro do 

mato um tiro de arma de fogo. Porém, julgando que fosse alguém no encalço de algum 

animal de caça que por ali passava, não se preocupou. Uma semana depois, no mesmo 

local, porém já em horário noturno, aconteceu um segundo tiro. Os projéteis atingiram 

seu cavalo, mas também ele próprio ficou ferido na garganta, no peito e em um braço. O 

ouvidor conseguiu fugir e, enquanto convalescia de suas feridas, divulgou-se na vila que 

o mandante do crime teria sido Felisberto Caldeira Brant e o executor seu irmão mais 

novo, Joaquim.179 

                                                                                                                                                                          
da violência praticada contra a pessoa de Antônio da Cunha Silveira, ouvidor da Comarca do Rio das 

Mortes; Vila Rica, 1730/10/30, cx. 17, doc. 35, fl. 1. 
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 Sobre a questão da imagem dos paulistas, manipuladas pelas autoridades régias, cf.: ANDRADE, 

Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: Empresas, descobrimentos e entradas nos sertões do 

ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora PUC Minas, 2008. 
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 AHU/MG/ CARTA de D. Lourenço de Almeida, governador de Minas, dirigida a D. João V, 

queixando-se do procedimento de Felisberto Caldeira Brant e seu irmão Joaquim Caldeira, em virtude 

da violência praticada contra a pessoa de Antônio da Cunha Silveira, ouvidor da Comarca do Rio das 

Mortes; Vila Rica, 1730/10/30, cx. 17, doc. 35, fl. 2. 
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 O ouvidor deu parte da situação ao governador Dom Lourenço, que o advertiu a 

tirar devassa do caso o mais breve possível. Assim o ouvidor procedeu. Pelas 

averiguações do juiz ordinário da vila de São João del Rei, que inquiriu testemunhas e 

os próprios réus, verificou-se que, de fato, os irmãos Caldeira eram culpados pelo crime. 

Felisberto Caldeira Brant foi pronunciado como mandante e Joaquim Caldeira Brant 

como executor do ataque ao ouvidor Antônio da Cunha Silveira. Mesmo diante da 

dificuldade de prender indivíduos tão bem protegidos, o ouvidor conseguiu encaminhar 

os irmãos à prisão da Comarca. Pouco depois, Felisberto e Joaquim foram 

encaminhados para a prisão da Relação da Bahia, para onde se remetiam culpados de 

penas graves que deveriam ser sentenciados e punidos com brevidade. Seguia com os 

presos a devassa de seu crime contra o ouvidor, mas não só. Este não havia sido o 

primeiro delito dos irmãos Caldeira. Havia também outras devassas, de outros crimes 

menos graves. Felisberto e Joaquim eram culpados por vários ataques a desafetos, que 

feriam sem piedade, impondo sua própria justiça aos que lhe deviam, ofendiam ou 

incomodavam de qualquer forma. Tanto o ouvidor quando o governador, Dom 

Lourenço, sublinhavam que a Comarca do Rio das Mortes padecia com a presença dos 

piores tipos de infratores. Os dois acreditavam tratarem-se os moradores desta Comarca 

dos piores de todas as Minas, os mais revoltosos e perigosos. A maior parte, reclamava 

o ofendido ouvidor, era de homens paulistas de baixo nascimento, que não conheciam 

outra linguagem que não fosse a da violência e dependiam do castigo para serem 

disciplinados. Convinha a essa má inclinação a tolerância com que os ouvidores 

antecessores a ele tratavam irreverências graves e a dilatada extensão da Comarca do 

Rio das Mortes.180  

 Por essas razões, o governador Dom Lourenço suplicou ao rei D. João V que 

mandasse a Relação da Bahia sentenciar os réus com a maior brevidade possível, para 

que não se corresse o risco de que o tempo fizesse com que se esquecesse a gravidade 

das atitudes dos irmãos Caldeira. De acordo com o governador, os povos das Minas 

viam com grande atenção o desenrolar daquele ataque e um castigo exemplar poderia 

ser uma chance de demonstrar que o poder régio era capaz de chegar aos sertões. 

Endossava o ouvidor que a falta de punição de um insulto tão grave poderia perpetuar o 
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 AHU/MG/ CARTA de D. Lourenço de Almeida, governador de Minas, dirigida a D. João V, 
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estado das coisas naquelas paragens tão cheias de revoltosos. Por fim, o ouvidor 

requeria que a pena aos irmãos Caldeira fosse o último suplício, como era costumeiro 

quando se atentava contra a vida de um funcionário régio. E que suas cabeças deveriam 

ser colocadas em exposição na Comarca do Rio das Mortes, que era o lugar do delito.181  

 Sabemos, claro, que tal pena não aconteceu. Os temores de Dom Lourenço não 

foram infundados. Não é possível dizer quantos anos os irmãos Caldeira ficaram presos, 

pois não existe a condenação do tribunal da Relação. É certo que há um hiato de 

quatorze anos nas aparições de qualquer um dos irmãos, que se estende de 1730, ano do 

ataque ao ouvidor, a 1744. Em 1744, porém, Joaquim Caldeira Brant provavelmente já 

estava livre há bastante tempo, pois tinha conseguido um cargo de capitão na capitania 

de Goiás e participou do descoberto de novas minas na região de Paracatu, Comarca de 

Sabará.182 Os irmãos Caldeira fixaram residência nesta região dos novos descobertos, 

pois, em fevereiro de 1747, Felisberto Caldeira Brant solicitou ao rei D. João V que o 

confirmasse no cargo de capitão dos cavalos de uma companhia recém-formada no 

Arraial de São Luiz e Santa Ana, do novo descoberto de Paracatu. A companhia era 

responsável pela patrulha de doze léguas em quadra (cerca de 75 km²) e contava com 

sessenta homens. Tal patente foi conferida àquele que seria o próximo contratador dos 

diamantes pelo então governador Gomes Freire de Andrade.183  

 Porém, o conflito ainda era uma constante na vida dos irmãos Caldeira. Se por 

um breve momento a história desses homens parecia caminhar para a redenção, ainda 

em 1747 é possível perceber que suas vidas seguiam pautadas pela contenda. Poucos 

meses após a conquista da patente de capitão dos cavalos, Felisberto Caldeira Brant e 

seu irmão Joaquim, ambos moradores de Paracatu, solicitavam ao rei D. João V licença 

para mudarem-se para o reino com suas famílias. Alegavam não ter na colônia parentes 

próximos nem bens de raiz que os prendessem ao país. Obviamente, isso não era 

verdade e parece algo absurdo.  O motivo desse desespero foi apenas razoavelmente 
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 AHU/MG/ CARTA de D. Lourenço de Almeida, governador de Minas, dirigida a D. João V, 
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 AHU/GO/CERTIDÃO do escrivão da Ouvidoria Geral, Manuel dos Santos Caturro, sobre uma ordem 
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explicado. Diziam os irmãos que estavam sofrendo seriamente com inquietações 

provocadas por inimigos184, e já não podiam criar seus filhos sossegados. Diziam 

também que um outro irmão deles padecia do mesmo problema. No documento, os 

suplicantes não nomearam estes inimigos nem disseram exatamente quais eram as 

inquietações que sofriam. Somente em 1749 houve uma resposta, vinda do Conselho 

Ultramarino, opinando que o rei deveria atender às súplicas dos irmãos e permitir que 

passassem para o reino.185 Porém, em 1749, Felisberto estava envolvido em negócios 

muito importantes na comarca do Serro Frio.  

 Assim, os irmãos Caldeira pareciam viver uma vida seminômade. 

Aparentemente, quando se esgotavam suas possibilidades de viver num local, 

retiravam-se para outro. Sua área de atuação eram os sertões das comarcas do Rio das 

Mortes e de Sabará, se estendendo até a capitania de Goiás. Contatos na capitania de 

São Paulo também existiam, por meio de sua mãe e das esposas. A despeito do que 

dizia o documento citado no parágrafo anterior, é certo que tinham meios para viver e 

contatos em diversos pontos da capitania, e também fora dela. Porém, tudo sugere que 

seu modus operandi dos primeiros tempos não havia mudado. Provavelmente, outras 

vez os irmãos se viam às voltas com dívidas e credores que poderiam ameaçar suas 

vidas.  É possível que suas atividades tenham se chocado com interesses de outros 

grupos poderosos locais e dificultado sua permanência. Mesmo com os títulos de 

capitães, Felisberto e seus irmãos não pareciam ter se afastado dos problemas que seu 

estilo de vida acarretava. Esta solicitação de mudança para o reino não parece, assim, 

um ponto fora da curva na trajetória dos irmãos, muito pelo contrário. Ela é coerente. 

Mas, em breve, Felisberto Caldeira Brant seria conduzido para uma atividade 

importantíssima que mudaria sua história, a de sua família e a do contrato dos diamantes 

da Coroa portuguesa. 

 Em conclusão, o que é possível afirmar é que Felisberto e Joaquim foram 

homens com alguma relevância em seu meio, cujo enriquecimento se deveu às 

atividades de mineração nos primeiros anos do século XVIII. Esta relevância se fazia 
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 Essas inquietações parecem ter sido geradas pelas brigas dos irmãos com outros moradores de 
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valer por meio da violência, da criação de territórios de mando, estruturados em torno 

dos irmãos, principalmente Felisberto, e mantidos pela força de escravos, forros e 

homens brancos livres armados que implantavam a ordem designada pelos patronos. 

Este núcleo de poder se formou através de contatos mantidos pelos irmãos, 

principalmente através de parentes espalhados em diversos pontos da capitania e fora 

dela. Uma parte importantíssima da manutenção disso foi a aproximação dos irmãos 

com as instâncias institucionalizadas de poder. Longe de ser uma incoerência na 

realidade das Minas do século XVIII, esta amálgama era benéfica aos dois lados. 

 Há algumas questões que a historiografia dos contratos dos diamantes até agora 

não conseguiu responder. Por que Felisberto chegou ao contrato? Se está bastante claro 

que a área de atuação dele e de seus irmãos nunca foi nos territórios próximos ao arraial 

do Tijuco e não há nenhuma menção de que tivessem qualquer tipo de contato ou 

interesses naquela região, de onde surgiu seu nome? O que possuía Caldeira Brant que 

atraiu o olhar das autoridades reinóis para a sua condução a um dos mais importantes 

interesses da Coroa portuguesa nas Minas? E por que este homem, cujo nome, 

repetimos, nunca havia sido citado em nada que envolvesse o contrato de diamantes no 

Tijuco, assumiu o terceiro com condições tão especiais? Questões em Goiás podem ter 

representado um papel muito mais importante nisso do que se tem considerado. Por 

hora, já é possível adiantar: o anexo dos novos descobertos no Rio Claro e no Rio Pilões 

ao terceiro contrato de diamantes do Tijuco não foi um detalhe, como se tem tratado até 

agora.  

 

2.6. A questão de Goiás. 

 

 Em 1744, a câmara de Vila Boa de Goiás informou ao rei D. João V que as 

minas de ouro daquela região já estavam em franca decadência. Em virtude disso, 

muitos mineradores se encontravam irremediavelmente endividados e pressionavam as 

autoridades locais. A principal reinvindicação era de que se abrisse a exploração de um 

descoberto que havia acontecido pouco tempo antes: haviam sido encontrados 
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diamantes no Rio Claro e no Rio Pilões na década anterior, mas a exploração foi logo 

vedada. Essa petição também havia sido feita alguns anos antes, em 1739.186 

 A situação se tornava ainda mais complicada pela presença de várias pessoas 

que exploravam ilegalmente os diamantes. Havia, inclusive, a suspeita de que o 

ouvidor-geral da Comarca de Vila Boa, Manuel Antunes da Fonseca, capitaneava uma 

companhia que extraía diamantes dos rios proibidos. Em 1746, era do conhecimento do 

governador-geral de São Paulo, a quem a jurisdição do local pertencia, D. Luís 

Mascarenhas, a notícia de que de Paracatu haviam saído várias pessoas para lavrar 

diamantes ilegalmente nas águas do Rio Claro e do Rio Pilões. Havia, segundo o 

governador, uma trilha entre os dois lugares recorrentemente utilizada por aventureiros 

que chegavam à região em busca de diamantes.187 Os mineradores de Goiás que fizeram 

o descoberto não conseguiam impedir os aventureiros de praticarem a atividade 

criminosa, já que muitos passavam para os referidos rios com grande cópia de escravos 

e muita gente armada. A quantidade diminuta de guardas na região, que não possuía um 

destacamento de Dragões, tornava a situação ainda mais difícil de ser controlada.188  

 Logo começaram as especulações sobre como a Coroa deveria proceder naquela 

região. O maior temor vinha da experiência que os primeiros anos da exploração de 

diamantes na região próxima ao arraial do Tijuco haviam deixado. Um afluxo 

desenfreado de diamantes no mercado provocaria danos severos no delicado equilíbrio 

do preço das pedras e isso afetaria diretamente o segundo contrato dos diamantes, que 

estava em curso nesta época. O maior medo da Coroa era que a falta de solução para a 

questão de Goiás trouxesse prejuízos para o contrato na comarca do Serro Frio. Já 

estava claro por volta de 1746 que era impossível continuar apenas vedando a extração 

nos rios de Goiás, já que o cerco aos transgressores era deficitário, assim como a 

punição dos mesmos. Reforçar a vigília poderia ser, também, financeiramente custoso e 
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 AHU/GO/CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas dos oficiais da 

Câmara de Vila Boa, minas de Goiás, e do governador e capitão-general de São Paulo, D. Luís 

Mascarenhas, acerca da extração de diamantes nos rios proibidos Claro e Pilões; Lisboa, 1747/04/18, 
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pouco eficiente na prática, já que os próprios soldados poderiam ser coagidos a 

participar da atividade criminosa.189  

 No final de 1746, o Conselho Ultramarino propôs o primeiro passo para a 

solução da questão: que o governador das Minas Gerais, na época Gomes Freire de 

Andrade, questionasse os contratadores do segundo contrato dos diamantes no Tijuco a 

respeito da possibilidade de que, no próximo contrato, se encaminhasse uma parte dos 

escravos concedidos nas lavras do Serro Frio para o Rio Claro e o Rio Pilões em 

Goiás.190  

 Assim procedeu Gomes Freire e, alguns meses depois, em abril de 1747, 

encaminhou ao Conselho Ultramarino o que havia apurado da negociação com o 

contratador João Fernandes de Oliveira e seus representantes na Corte. O 

posicionamento da companhia responsável pela segunda arrematação do contrato dos 

diamantes no Tijuco foi enfático no sentido de repudiar a possibilidade de se incluírem 

os rios de Goiás na nova arrematação. Gomes Freire comunicou ao Conselho, que mais 

tarde endossou a opinião do governador em comunicado ao rei D. João V, de que seria 

muito difícil incluírem-se os rios de Goiás na arrematação mantendo a taxa de capitação 

praticada no Serro Frio. Havia dois motivos principais que tornavam o Rio Claro e o 

Rio Pilões um mau negócio. Primeiro, a grande despesa que seria necessária para se 

montar o aparato de mineração em paragens ainda mais longínquas dos portos e do mar 

do que o Serro Frio. Os sertões que levavam aos rios em Goiás eram desertos e o 

abastecimento do contrato seria difícil e caro. Além disso, ainda não se tinha convicção 

da qualidade e da quantidade de diamantes que de fato poderiam ser extraídos daqueles 

rios de Goiás. Incluí-los na arrematação significaria assumir as despesas de um aparato 

caro e cujo lucro era incerto. Da forma como estavam ajustados os termos do contrato 

dos diamantes, dizia o governador Gomes Freire de Andrade, não seria possível 

negociar a entrada dos novos rios.191 
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 As ordens régias para a solução do impasse saíram de Lisboa em julho de 1747. 

O rei D. João V foi bem claro em suas instruções: concedeu ao governador Gomes 

Freire de Andrade a faculdade de ajustar o novo contrato dos diamantes da forma que 

fosse conveniente para se incluírem os rios de Goiás. O rei e seus conselheiros estavam 

convencidos de que, sem a presença de um contratador, a vigília do território nunca 

seria eficiente, nem mesmo aumentando-se o número de soldados. Apesar das 

dificuldades já conhecidas, era urgente que Gomes Freire inserisse o Rio Pilões e o Rio 

Claro na nova arrematação. O rei permitiu ao governador que, se necessário, alterasse as 

condições passadas nos outros contratos do Tijuco para que fosse mais fácil negociar 

com os contratadores anexar os rios de Goiás.192  

 Um ano e meio mais tarde, em janeiro de 1749, o rei D. João V reforçou em 

carta ao governador nomeado para a capitania de Goiás, D. Marcos de Noronha, o 

conde de Arcos, o caráter especial da região em que se encontravam diamantes. Disse 

que o novo governador teria sua jurisdição sobre o território de Goiás, mas, em relação 

à área do Rio Claro e do Rio Pilões, o rei ordenou que ele observasse exatamente e sem 

a menor alteração tudo que o governador Gomes Freire de Andrade indicasse para o 

contrato dos diamantes naquela área, conformando-se com as resoluções dele. Isso era 

essencial para o bom andamento do negócio, que no terceiro contrato incluía áreas das 

duas capitanias.193  

 

2.7. O fim do segundo contrato e a chegada de Felisberto Caldeira Brant ao 

negócio dos diamantes.  

 

 Quando chegou ao fim o tempo do segundo contrato dos diamantes no Tijuco, o 

contratador João Fernandes de Oliveira e seus sócios não apresentaram proposta para a 

arrematação do terceiro contrato. É possível que a questão de Goiás tenha pesado nesta 
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cx. 4, doc. 338, fl. 2. 
193
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escolha, já que as ordens régias para que o governador Gomes Freire de Andrade 

incluísse o Rio Claro e o Rio Pilões na nova arrematação haviam sido bem claras. 

Porém, certamente, não foi apenas isso que afastou João Fernandes do contrato. 

 Conforme mencionamos, o contratador João Fernandes de Oliveira havia 

chegado ao fim da arrematação de dois contratos em péssimas condições financeiras. 

Afinal, parecia que os mineradores experientes que competiram com a companhia 

capitaneada por João Fernandes para a arrematação do primeiro contrato, ainda em 

1739, tinham razão. Aquele era um negócio de risco e as condições exigidas pela Coroa 

acabaram pesando muito mais do que foi previsto. O desesperado contratador, ainda 

durante a vigência do segundo contrato, chegou a pedir o socorro do governador Gomes 

Freire de Andrade, solicitando que as cláusulas referentes ao número máximo de 

seiscentos escravos permitidos nas lavras pudessem ser modificadas.194  

 Ao fim de 1747, tudo parecia perdido para o contratador. Suas dívidas 

ultrapassavam a enorme quantia de 700 mil cruzados (isto é, Rs. 280:000$000)195 e a sua 

incapacidade em honrá-las não significava somente um dano à sua credibilidade 

pessoal, mas um infortúnio gravíssimo para um dos mais lucrativos negócios da Coroa. 

As dificuldades do contratador ainda aumentaram com o falecimento de sua esposa, já 

que isso significava não ter acesso a metade de sua fortuna196. Quem saiu em socorro de 

João Fernandes de Oliveira foi o governador Gomes Freire de Andrade, com quem tinha 

uma grande amizade. Gomes Freire conduziu João Fernandes ao conhecimento da 

riquíssima viúva do capitão-mor Luís Siqueira Monteiro e incentivou o casamento dos 

dois. A herança da viúva foi o suficiente para acalmar os credores de João Fernandes 

que, após o fim do segundo contrato, preferiu se retirar para Lisboa.197  

Mais uma vez, se encontrava o governador Gomes Freire de Andrade em uma 

situação difícil em relação ao contrato dos diamantes. De acordo com Júnia Ferreira 

Furtado, a solução do governador foi conduzir à terceira arrematação um indivíduo que 

já tinha experiência com a lida diamantífera, conseguida em Goiás. Ainda segundo a 
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 FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito. Op. 

cit. p. 81. 
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 Idem e ANTT. Ministério do Reino. Decretos. Maço 10, doc. 41. 
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autora, as condições com que Brant arrematou o terceiro contrato eram ainda mais 

desfavoráveis do que as dos contratos anteriores.198  

 Porém, não é possível afirmar que Felisberto Caldeira Brant tinha experiência 

nas lidas diamantíferas, e, muito menos, que essa suposta experiência pudesse ser útil 

no contexto das regras de um contrato. Os rios Claro e Pilões, em Goiás, nunca haviam 

sido explorados oficialmente. Também não é possível afirmar que Felisberto e seus 

irmãos estavam entre os indivíduos que exploravam ilegalmente diamantes naquela 

região em finais da década de 1740. Apesar de esta ser uma possibilidade, não foi 

possível encontrar nenhuma comprovação em fonte. Mas, a despeito disso, Caldeira 

Brant não possuía conhecimento sobre a condução de um contrato de diamantes e, 

provavelmente, quando foi cooptado para a arrematação do terceiro contrato de 

diamantes no Tijuco, sua familiaridade com a região não fosse muito grande, já que sua 

área de atuação na capitania nunca passou por lá nos anos anteriores. O que quer que 

tenha conduzido Felisberto Caldeira Brant ao terceiro contrato dos diamantes, não foi 

experiência.  

 Além disso, ainda em relação às afirmações da autora, o terceiro contrato não 

tinha necessariamente condições mais desfavoráveis que o segundo e o primeiro. Se, de 

fato, os rios de Goiás eram mau negócio, devemos relembrar aqui duas condições que 

estavam presentes no terceiro contrato que eram de interesse do contratador e não 

existiam nos dois primeiros. A primeira, a concessão de escravos supranumerários além 

dos seiscentos empregados diretamente nas lavras. Como afirmado anteriormente, não 

foi especificado nos termos do contrato o número exato de cativos que poderiam ser 

anexados, o que indicava que isso deveria ser combinado entre o contratador e o 

intendente. Ademais, como também já indicamos na seção deste capítulo em que 

tratamos da legislação dos três primeiros contratos, foi acordado que os diamantes que 

ainda se achassem nos cofres da Casa da Moeda de Lisboa provenientes do primeiro e 

do segundo contrato não poderiam ser vendidos antes das remessas a serem enviadas 

pelo terceiro contrato, ainda não iniciado. Outra cláusula, ainda mais importante, era 

relativa ao destino dos diamantes. A Coroa autorizou que a companhia negociasse os 

diamantes fora da Casa da Moeda de Lisboa, em praças estrangeiras. Isso significava 

que a companhia responsável pela arrematação do terceiro contrato teria mais liberdade 
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para fazer seus negócios diretamente com os comerciantes envolvidos no mercado 

internacional de diamantes, o que poderia resultar num preço melhor pago pelas pedras.  

 Tudo isso sugere que o governador Gomes Freire de Andrade de fato acatou as 

recomendações do rei D. João V199 e modificou algumas características das cláusulas 

que regiam os dois primeiros contratos de forma a tornar mais atrativas as condições de 

arrematação mesmo com os rios de Goiás. Mas a pergunta persiste. Por que Felisberto? 

 Em 1746, notícias de Goiás davam conta que indivíduos armados com um 

grande número de escravos ditavam a ordem naquela região e que os sertões que 

margeavam os rios em que se encontravam precisos diamantes estavam entregues ao 

império da violência.200 Mais uma vez, repetimos: não é possível saber se entre estes 

indivíduos estavam Felisberto Caldeira Brant e seus irmãos, mas esta não é a principal 

questão. O que deve permear nosso entendimento é que Goiás era uma área em que 

Felisberto e seus irmãos possuíam parentes, eles estavam presentes na época do 

descobrimento dos primeiros diamantes naquela região e, o que é ainda mais relevante, 

eles eram capazes de fazer chegar a ordem a estes recantos dominados pela lei do mais 

forte. Assim, 

 

“(...) os Paes Leme, os Horta, os Álvares 

Rodrigues e os Caldeira incorporavam novos 

traços às tradicionais características dos 

potentados. Tinham acesso a redes locais 

clientelares, flecheiros e negros armados, ainda 

possuíam imensos cabedais, elementos que os 

transformavam em famílias cobiçadas por 

negociantes e autoridades reinóis. Antes de tudo, 

podiam ajudar os ministros na fixação da 

ordem”.201 
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 AHU/GO/CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas dos oficiais da 
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 Felisberto Caldeira Brant chegou à administração do terceiro contrato dos 

diamantes não apesar de suas características tão bem elucidadas na documentação que 

trata do ataque ao ouvidor em 1730, mas por causa delas. O governador Gomes Freire 

de Andrade não fechou os olhos, por assim dizer, para o passado deste indivíduo com 

fama de rebelde; ao contrário, exatamente por isto, cooptou-o para ajudar a Coroa a 

chegar aos rincões de seus domínios. Mas isso não se deu sem barganha. Em troca da 

exploração e, mais importante ainda, da proteção dos rios de Goiás que deveria ser 

reforçada pelo contratador, o governador ofereceu outras cláusulas mais atraentes que as 

presentes no primeiro e no segundo contrato dos diamantes. Felisberto Caldeira Brant 

não tinha experiência no contrato de diamantes. Mas, nem por isso, era ingênuo.  

 As características deste contratador dos diamantes oferecem mais do que uma 

explicação para a sua chegada a um dos mais importantes exclusivos coloniais. Ela 

mostra que, pelo menos nesta época anterior à influência de Sebastião José de Carvalho 

e Melo, nem sempre o contratador de monopólios régios correspondeu à imagem do 

homem de negócios de grosso trato, participante de uma rede de negociantes que se 

estendia do reino à colônia, que vendia e comprava no atacado uma variedade grande de 

itens e daí acumulava imensos cabedais. Se estes indivíduos estiveram presentes nas 

companhias que arrematavam esses monopólios202, a figura principal do contrato, no 

presente caso, estava longe de se alinhar a esta definição. O que pode ser afirmado em 

relação a Felisberto Caldeira Brant é que quem chegava ao contrato era, em essência, 

um minerador, com relevância em seu meio e que tinha um histórico de andar à margem 

da lei. Sua familiaridade com a violência, capitaneando escravos, forros e homens livres 

armados para fazer valer suas vontades no sertão foi seu passaporte de entrada no 

mundo dos exclusivos coloniais. Cooptar essa força para os interesses reais não foi um 

ato desesperado do governador Gomes Freire de Andrade, mas uma estratégia. As 

condições do terceiro contrato são uma prova do acordo. A sorte estava lançada.  
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 Na legislação dos contratos dos diamantes, cabia ao contratador escolher seus representantes na corte. 

Porém, ao contrário de João Fernandes de Oliveira, que era negociante e tinha relações pessoais com 

Francisco Ferreira da Silva, seu representante em Lisboa, é certo que Felisberto Caldeira Brant não 

conhecia este indivíduo. Os homens de confiança do rei continuaram em seus postos de caixas do contrato 
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relação de amizade ou até mesmo de confiança entre Brant e seus representantes na Corte. Esta questão 

será abordada no último capítulo desta tese. 
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CAPÍTULO III – PEDRAS NO CAMINHO 

 

3.1. A quimera da memória. 

  

 Ao fim da segunda administração, gerida por João Fernandes de Oliveira, em 

dezembro de 1747, o contrato dos diamantes ficou todo o ano seguinte de 1748 

paralisado e em janeiro de 1749 iniciou-se o quadriênio capitaneado por Felisberto 

Caldeira Brant. Estavam ao lado de Felisberto outras pessoas até então igualmente 

estranhas ao arraial do Tijuco. Seus irmãos, Sebastião, Joaquim e Conrado Caldeira 
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Brant, também estavam envolvidos no contrato como administradores dos serviços, mas 

o sócio de Brant era um advogado radicado em Sabará, Alberto Luís Pereira.203 

 Até poucos anos atrás, a historiografia brasileira reproduzia o período do 

contrato de Brant como um dos mais felizes da época da extração no Tijuco. A fonte 

deste imaginário, como já esclarecemos no capítulo anterior, foi principalmente 

Joaquim Felício dos Santos. O autor não se embaraçou ao escolher os tons com que 

pintou Brant e o tempo de sua atuação no Tijuco. De acordo com Felício dos Santos, 

esta foi a época mais gloriosa da história do arraial. As páginas que dedicou aos quatro 

anos do período em que Caldeira Brant foi contratador, levam o leitor a acreditar que 

esse homem foi um herói nacional. 

 Já analisamos nesta tese os caminhos da inspiração deste autor, que estava 

comprometido em contar a história do Distrito Diamantino de acordo com uma ótica 

muito própria de sua época. Memórias do Distrito Diamantino foi um projeto político, 

alinhado com as perspectivas liberais defendidas por Felício dos Santos. Este 

engajamento acabou por ditar as escolhas do autor, transbordando suas páginas de 

personagens quase irreais, de perfis bastante definidos. Os contratadores, heróis ou 

vilões, poderiam ser instrumentos da Coroa que aumentavam o sofrimento dos 

moradores da região, ou sonhadores, idealistas. Os funcionários da Coroa, ou eram 

grandes tiranos, cruéis algozes de uma população cada vez mais oprimida, ou apenas 

levianos, preguiçosos.  

 Apesar destas características já terem sido razoavelmente esclarecidas no 

capítulo anterior, não podemos deixar de, mais uma vez, retornarmos aos escritos de 

Felício dos Santos. O capítulo que agora iniciamos trata do período em que Caldeira 

Brant foi contratador. A consulta às fontes primárias realizadas para a realização desta 

tese apresentou resultados bastante diversos da obra de Joaquim Felício dos Santos para 

a construção dos anos entre 1749 e 1752.  

 Esta foi a época, segundo Felício dos Santos, da felicidade dos Caldeiras204. 

Antes de iniciar sua descrição desta fase, o autor alertou em seu texto que escrevia sobre 

um período mais recente, quase contemporâneo a ele, do qual ele possuía relatos 

fidedignos. De acordo com o autor, algumas daquelas pessoas envolvidas ainda 
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viviam205 ou tinham descendentes, parentes, amigos que tinham condições de contar 

exatamente o que ouviram de quem estava presente durante os acontecimentos que 

culminaram na prisão do ex-contratador em 1753. 

 De acordo com Felício dos Santos, Felisberto Caldeira Brant foi, essencialmente, 

uma vítima. O autor construiu os acontecimentos da vida deste homem pontuando a 

ironia de sua fortuna. Tratava-se de uma pessoa, segundo Felício dos Santos, que foi 

muito rica, mas cujas vicissitudes da vida haviam conduzido à presença de indivíduos 

cruéis, mal-intencionados, invejosos, que não suportaram seu sucesso. Sua única culpa 

era ter sido liberal demais. Ter-lhe-ia faltado seriedade, não soube tirar proveito da 

grande riqueza que muitas vezes possuiu.206  

 O autor salientou que a saga desse “herói” havia começado em Paracatu. O 

evento do ataque ao ouvidor na comarca do Rio das Mortes, que esclarecemos no 

capítulo anterior, não é apresentado nos escritos de Felício dos Santos. Ao invés disso, o 

autor citou uma contenda ocorrida em Paracatu, que envolveu Felisberto e seus irmãos 

contra os cobradores de quintos. Os irmãos haviam se comprometido em defender o 

povo dos desmandos da Coroa, e enfrentaram os fiscais. Foi por este motivo, segundo o 

autor, que os irmãos Caldeira se retiraram para Goiás.207 Porém, como esclarecemos no 

capítulo anterior, esta não foi a trajetória dos Caldeira. Após a contenda com o ouvidor 

do Rio das Mortes, os irmãos se retiraram para Paracatu, mas de lá não saíram pelos 

motivos apontados por Felício dos Santos. Expandiram, porém, seus negócios de 

mineração também para o novo descoberto de Goiás, que, conforme esclarecemos, teve 

um papel relevante na sua condução ao contrato do Tijuco.  

 Ainda de acordo com Felício dos Santos, esta “primavera tijucana” 

experimentada durante os primeiros anos do terceiro contrato dos diamantes teve suas 

razões na postura imperturbável de Caldeira Brant em relação aos garimpeiros. A 

população do Tijuco, nas palavras de Joaquim Felício dos Santos, apresentou um 

enorme crescimento e uma aura de felicidade pairava sobre o arraial. O autor desenhou 

o perfil de um contratador permissivo, cuja ira se voltou apenas contra um cruel 
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representante da Coroa, que viria a aparecer nos últimos dois anos do seu contrato. Nos 

primeiros dois anos da administração de Brant, assistiu na Intendência dos Diamantes 

Francisco Moreira de Matos. Francisco servia como substituto do intendente falecido 

em 1747, Plácido de Almeida Moutoso. Porém, Francisco Moreira de Matos também 

era o ouvidor da comarca da Vila do Príncipe e acumulou estes dois cargos até meados 

de 1750.  

 Desta forma, na concepção de Felício dos Santos, este fiscal de caráter tolerante, 

que sequer residia no arraial do Tijuco, aliado à indolência do contratador Felisberto 

Caldeira Brant com os garimpeiros e faiscadores, trouxeram enormes mudanças nestes 

confins da colônia. De acordo com Joaquim Felício dos Santos, este foi um período 

também de florescimento cultural. O autor relatou transformações até nas vestimentas. 

As mulheres, segundo ele, buscavam se inspirar na moda francesa. Os homens também 

mudaram o modo de usar seu cabelo, e acrescentavam às suas vestes tecidos caros como 

seda, veludo, e indumentárias bordadas com fios de ouro e pérolas.208  

 Joaquim Felício dos Santos também relatou mudanças no comportamento das 

pessoas. Buscava-se cada vez mais, segundo o autor, o refinamento dos modos, a 

civilidade e a educação. Chegavam de fora grandes mestres, que se dedicavam a ensinar 

aos habitantes do Tijuco mais abastados e a seus filhos a educação formal. 

Preocupações até então inéditas naquele lugar, como a atenção à etiqueta durante o 

jantar, tornaram-se motivos de discussão entre as melhores famílias.209 Tudo isso teria 

sido capitalizado pelo espírito jocoso e frívolo do comandante do contrato. 

 Apesar de não termos encontrado em nossa pesquisa nada que descreva o estado 

social do Tijuco durante o tempo em que Felisberto Caldeira Brant foi contratador da 

forma como fez Felício dos Santos, não é difícil imaginar que parte dessas 

características descritas pelo autor possam ter, de fato, ocorrido. Conforme iremos 

esclarecer ao longo deste capítulo, Brant formou no Tijuco e além dele uma rede de 

contatos que agregava seus habitantes numa perigosa aliança. Sua fortuna foi, de fato, 

muito grande e para a sua integração social sempre contou com esta rede de indivíduos 

que dependiam dele e forneciam-lhe assistência. Também não parece ter havido 

desavenças entre Brant e o intendente e ouvidor Francisco Moreira de Matos, que serviu 

nos dois primeiros anos do terceiro contrato.  
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 Porém, a consulta às fontes primárias permitiu demonstrar que a dita felicidade 

experimentada no Tijuco nos anos do terceiro contrato dos diamantes foi aproveitada 

por poucos, e por pouco tempo. Conforme procuraremos demonstrar neste capítulo, o 

tempo do contrato de Brant no Tijuco também foi marcado pelo uso da violência e pelo 

temor ao contratador.210 Felisberto Caldeira Brant em quase nada se assemelhava ao 

homem descrito por um nostálgico Joaquim Felício dos Santos. Conforme dissemos no 

capítulo anterior, este indivíduo traçou seu caminho até um dos mais importantes 

monopólios régios através de sua capacidade de fazer chegar a ordem a paragens que a 

Coroa não conseguia. Sua linguagem foi a da violência e os eventos narrados no 

presente capítulo mostram que durante suas atividades como contratador isso não 

mudou. Mas as coisas começariam a se complicar no final do segundo ano do contrato 

de Felisberto Caldeira Brant. 

 

3.2. Novamente, problemas em Goiás.  

  

 Desde o descobrimento dos rios diamantíferos Claro e Pilões em Goiás, 

próximos à Vila Boa, nos últimos anos da década de 30 do século XVIII, a Coroa 

experimentou desafios para manter a região sobre controle. Conforme demonstramos no 

capítulo anterior, logo que a notícia dos achados se espalhou, uma grande quantidade de 

pessoas se instalou na região em busca das pedras preciosas, mesmo com o fechamento 

dos rios. A região não possuía um destacamento de Dragões e a pouca vigilância 

entregava a área aos desmandos da lei do mais forte.  

 O grande temor da Coroa era que essa exploração levasse a um grande afluxo de 

diamantes no mercado internacional, que, também conforme já tratamos, era uma ferida 

mortal no delicado equilíbrio do preço das pedras. Após algumas considerações a 

respeito desta matéria, lideradas principalmente pelo governador Gomes Freire de 

Andrade, decidiu-se incorporar os rios diamantinos de Goiás na terceira arrematação 

dos diamantes do Tijuco. A força da companhia arrematante seria um grande auxílio à 
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Coroa na manutenção da vigilância da região. A companhia liderada por João Fernandes 

não apresentou proposta para esta terceira arrematação, à qual o astuto governador 

conduziu o minerador Felisberto Caldeira Brant, que era bastante familiarizado com a 

região das lavras de Goiás. Ficou acordado que 400 escravos dos seiscentos 

matriculados se empregariam nos serviços do Serro Frio e duzentos escravos seriam 

conduzidos aos trabalhos nos rios Claro e Pilões. 

 É difícil acreditar que Felisberto não soubesse, ainda antes da arrematação do 

contrato, que os rios de Goiás não eram um bom negócio. Os rios principais, 

extremamente caudalosos, tinham tal força em suas águas nos períodos chuvosos que 

impossibilitavam grandes serviços. Seus veios, que poderiam ser mais fáceis de 

trabalhar pelo menor volume de água, eram em uma região de difícil acesso, cuja 

exploração seria cara e poderia não ser recompensada pelos eventuais descobertos que 

se fizessem neles211. Felisberto Caldeira Brant era um minerador experiente e tinha um 

grande conhecimento da região. Claramente, o incentivo para a arrematação do contrato 

dos diamantes no Tijuco incluindo-se os rios de Goiás, foi a barganha conduzida pelo 

governador Gomes Freire de Andrade, exposta nas condições especiais com que se 

arrematou o terceiro contrato. 

 Ao fim do primeiro ano do terceiro contrato, o contratador Felisberto Caldeira 

Brant começou a tentar contornar o ponto fraco de seu negócio. No final de 1749, Brant 

iniciou uma série de solicitações que buscavam atenuar as enormes despesas e os 

diminutos achados de diamantes dos rios em Goiás. A primeira movimentação do 

contratador neste sentido identificada na documentação foi um requerimento, sem data 

certa, mas que, como veremos, aparenta ser dos últimos meses de 1749, ou seja, seu 

primeiro ano no contrato.  

 O contratador Felisberto Caldeira Brant, dirigindo-se ao Conselho Ultramarino, 

argumentou em sua solicitação que as condições naturais dos rios em Goiás 

dificultavam os serviços de uma maneira preocupante. De acordo com o relato do 

contratador, toda a fábrica de minerar ficava comprometida muitos meses no ano, 

notadamente entre novembro e maio, em virtude da enorme correnteza que se formava 
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na época das águas. Extremamente caudalosos, os rios permitiam que se estabelecessem 

serviços com um número muito pequeno de escravos.212  

 Ainda neste requerimento, o contratador explicou que buscar outros veios dos 

ditos rios não era uma opção viável, já que não havia notícia alguma de que em algum 

deles a mineração pudesse ser proveitosa. Segundo o contratador, ele já havia mandado 

empreender buscas às custas da companhia para que se pudesse achar novos locais na 

região durante o primeiro ano de seu contrato, mas os resultados não eram animadores. 

Aquele parecia ser um serviço completamente perdido.213 

 Finalmente, Felisberto Caldeira Brant apontou o teor principal de sua 

solicitação: sua intenção era que ele pudesse alocar as falhas dos serviços do Rio Claro 

e do Rio Pilões nos serviços do Serro Frio. Para relembrarmos, as falhas eram as faltas 

nos jornais dos escravos que poderiam ter adoecido, morrido ou fugido. Mas, neste 

requerimento, Brant solicitou que também pudesse ser utilizado no Serro Frio o número 

de cativos que não foram empregados nos serviços de Goiás no tempo das águas, em 

virtude das condições naturais desses rios. A intenção do contratador era esvaziar os 

serviços de Goiás o máximo possível, já que, para a companhia, um escravo não 

empregado no trabalho significava prejuízo.214  

 A resposta do Conselho Ultramarino a este primeiro requerimento do 

contratador em 9 de fevereiro de 1750 foi negativa. Ao Conselho parecia que esta era 

uma questão muito perigosa. O maior temor era que este esvaziamento do contrato na 

região de Vila Boa de Goiás atraísse mais aventureiros. O fantasma do período anterior 

ao contrato, quando os rios do Serro Frio ficaram completamente interditados por anos 

em virtude do abalo que os diamantes brasileiros ocasionaram no mercado 

internacional, ainda assombrava a Coroa portuguesa. De acordo com a resolução do 

Conselho, o que poderia ser feito em benefício do contratador era que ele apresentasse 
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as ditas falhas para ambos os governadores, de Goiás e das Minas Gerais, para que, na 

forma que parecesse aos dois mais conveniente, o contratador fosse autorizado a 

realocar algumas das falhas nos serviços do Serro Frio.215  

 A negativa do Conselho Ultramarino não desanimou o contratador de atingir seu 

intento. Em um segundo requerimento, de meados de 1750, Felisberto Caldeira Brant 

carregou com cores mais fortes sua tragédia. Nas palavras do então contratador dos 

diamantes, os rios de Goiás estavam conduzindo a companhia à ruína. Dizia Brant neste 

requerimento que o único motivo pelo qual ele se inclinou à arrematação do terceiro 

contrato foi pela persuasão do governador Gomes Freire de Andrade.216  

 Seguindo sua dramática solicitação, Felisberto Caldeira Brant disse ter sido 

enganado, assim como o rei, do verdadeiro potencial dos rios de Goiás. O contratador 

aventou a possibilidade de que as notícias sobre o grande número de aventureiros que 

praticavam saques nos rios Claro e Pilões poderiam ter sido exageradas ou até 

inventadas, com o intuito de provocar o caos. Um estranho argumento vindo de alguém 

que conhecia tão bem a região. Felisberto Caldeira Brant também relatou neste 

requerimento que mesmo os serviços feitos na época da estiagem, que eram mais fáceis 

e abarcariam o emprego dos duzentos escravos, resultavam em prejuízos em virtude da 

diminuta quantidade de diamantes que se retirava. A produção não era suficiente, ainda 

nas palavras do contratador, nem mesmo para cobrir os gastos com a capitação dos 

escravos. Havia ainda o problema dos gentios, violentos, que segundo o contratador 

atacavam os escravos e os administradores. Felisberto Caldeira Brant incluiu também a 

questão do isolamento da região. Distante vinte léguas de Vila Boa, o transporte de 

escravos era caro e difícil, e não haviam muitos proprietários, o que ocasionava um 
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encarecimento no preço do aluguel. Mas tudo isso poderia ser remediado, segundo ele, 

se os rios tivessem alguma utilidade.217  

 Toda essa argumentação do contratador serviu para que ele preparasse uma 

solicitação ainda mais ousada da que havia feito alguns meses antes. Felisberto Caldeira 

Brant ambicionava que todos os duzentos escravos designados para os trabalhos nos 

rios Claro e Pilões em Goiás fossem transferidos para o Serro Frio, encerrando assim os 

trabalhos na região próxima à Vila Boa. O contratador se amparava na 20ª condição do 

contrato. De acordo com esta cláusula, quando qualquer das condições que compunham 

os termos do contrato não pudessem se cumprir satisfatoriamente, por motivos alheios à 

companhia, esta seria desobrigada de efetuar os pagamentos relativos ao contrato. Seria 

desobrigada também de dar-lhe continuidade.218  

 O contratador argumentava, assim, que a esterilidade dos rios de Goiás era um 

problema tão grave que feria a legislação que regia o contrato. Para que o contrato 

pudesse correr, era necessário que existissem terras úteis, que justificassem sua 

existência. E, assim, Felisberto Caldeira Brant articulava uma jogada perigosa: 

ameaçava retirar-se do contrato.219 

 A nova resposta do Conselho Ultramarino aconteceu em novembro de 1750. Em 

relação à questão do pagamento das falhas dos serviços de Goiás nas lavras do Serro 

Frio, a opinião do Conselho havia mudado. Desta vez, o contratador foi autorizado a 

alocar as falhas no lugar onde escolhia. Essa seria uma decisão melhor do que descontar 
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o valor das falhas no preço da arrematação, já que esta opção afetaria diretamente a 

arrecadação da Coroa. Porém, a transferência das falhas entre as duas localidades 

assistidas pelo contrato deveria ser regulada pelo Governador Gomes Freire de Andrade, 

de forma que não desguarnecesse completamente as lavras de Goiás. Já em relação ao 

pedido do contratador para que se transferissem completamente os serviços dos rios 

Pilões e Claro para o Serro Frio, o Conselho negou. Esta era uma solicitação que ia 

completamente contra a solução que havia sido dada para as minas de Goiás após muito 

tempo de diligências. É latente, porém, a preocupação do Conselho com o bom 

andamento do negócio. Se o contrato se arruinasse, arruinar-se-ia também uma 

importante fonte de receita da Coroa.220 Mais uma vez, coube ao governador Gomes 

Freire de Andrade a criação de estratégias para a solução deste impasse.221  

 O acordo do governador com o contratador foi feito por intermédio de Alberto 

Luís Pereira, que fazia parte da companhia que arrematou o terceiro contrato e era um 

grande articulador de Brant. Alberto, advogado, viajou para cuidar dos interesses do 

contratador fora do Tijuco. Em março de 1751, o governador e o procurador do 

contratador se reuniram em Vila Rica para discutirem a questão de Goiás. Entre os dois 

ficou acordado o seguinte: o governador reforçou a permissão de que as falhas dos 

serviços de Goiás pudessem ser pagas no Serro Frio; e em relação à transferência dos 

200 escravos de Goiás para os serviços do Serro Frio, o Gomes Freire de Andrade 

determinou que a companhia deveria continuar assistindo nos rios Claro e Pilões pelo 

menos até o fim do ano de 1751. Neste tempo, deveriam ser feitos exames mais 

acurados da situação dos rios de Goiás, para que se certificasse se em alguma parte 

ainda seria possível encontrar diamantes no ano de 1752 sem a ruína do contrato. E, 

caso não fossem encontrados diamantes que cobrissem as despesas do contrato, em 

dezembro do ano de 1751 seria autorizado à companhia transferir os duzentos escravos 

de Goiás para os serviços do Tijuco.222 
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 Obviamente, tanto o governador quanto o procurador sabiam que estes exames 

que deveriam ser feitos na região dos rios de Goiás não resultariam em boas notícias. 

Nas palavras do próprio governador, as lavras de Pilões há anos embaraçavam os ajustes 

que ele tentava fazer no negócio dos diamantes.223 Os rios de Goiás nunca foram tão 

lucrativos quanto os do Serro Frio, mas em meados da década anterior isso ainda não 

estava confirmado e o medo de uma nova invasão de faiscadores como ocorreu no Serro 

Frio fez com que a Coroa insistisse numa saída para conter esta nefasta possibilidade, já 

que a potencialidade da região ainda era uma incógnita.  

Mas o desenrolar dos problemas vindos de Goiás ainda não havia acabado com o 

acordo da companhia com o governador. Na verdade, os problemas de Felisberto 

Caldeira Brant estavam apenas começando. Estava prestes a se inaugurar uma época em 

que o contratador não mais poderia contar com a sua rede de contatos para se livrar dos 

castigos que seu estilo de vida acarretava. 

 

3.3. Boas relações. 

 

 Quando Joaquim Felício dos Santos escreveu suas nostálgicas páginas sobre o 

contratador dos diamantes, Felisberto Caldeira Brant, provavelmente ele se apegou à 

realidade vivenciada pela companhia no primeiro ano da arrematação. Concorria para 

essa tranquilidade o bom relacionamento que o contratador cultivou com os 

representantes da Coroa no primeiro ano do seu contrato. A começar pelo próprio 

governador Gomes Freire de Andrade. A boa relação entre o governador e os 

representantes da companhia começou ainda antes do quadriênio arrematado, na época 

dos arranjos que culminaram na anexação dos rios Claro e Pilões aos serviços do 

Tijuco. Gomes Freire também foi padrinho de duas filhas de Alberto Luís e de uma 

filha de Felisberto Caldeira Brant.224 Quando estava no Tijuco, participava de reuniões e 

festas promovidas por Felisberto e Alberto.225 Firmou-se entre o governador e o 
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contratador uma relação de confiança, semeada por acordos e alianças que, pelo menos 

até aquele momento, haviam sido bastante promissoras para ambos os lados.  

 Outros representantes da Coroa também participavam desses acordos. O 

primeiro intendente que serviu na Intendência dos Diamantes no período do contrato de 

Felisberto Caldeira Brant foi Plácido de Almeida Moutoso. Plácido e Felisberto também 

tinham entre si uma relação de confiança. Assim como no caso do governador, essa 

relação teve início antes mesmo do contrato começar, provavelmente intermediada pelo 

próprio Gomes Freire. Felisberto foi nomeado testamenteiro do intendente em 1747.226 

Não é de se espantar, portanto, que o primeiro ano do terceiro contrato tenha sido pacato 

para a companhia liderada por Felisberto Caldeira Brant.  

 O intendente Plácido de Almeida Moutoso faleceu no Serro Frio no começo de 

1750227 e foi substituído interinamente pelo ouvidor da comarca Francisco Moreira de 

Matos. O ouvidor-intendente acumulava funções e não tinha residência no arraial do 

Tijuco, mas sim na sede da comarca, Serro Frio, o que tornava muito mais difícil manter 

uma vigilância eficaz dos procedimentos da companhia, principalmente o relativo à 

utilização das falhas dos jornais dos escravos nos serviços. Este, como já dissemos, era 

um ponto delicado da relação entre o contrato e os fiscais, pois ao contratador 

interessava minerar com mais escravos para obter um lucro maior vendendo mais 

pedras, e à Coroa interessava manter um estrito controle do afluxo de diamantes no 

mercado internacional, garantindo o rendimento do contrato e o controle da região por 

mais tempo. Além do descuido em relação à conferência das falhas, Francisco Moreira 

de Matos também teria sido seduzido pelas benesses que se poderia obter de uma 

amizade com o contratador. De acordo com seu sucessor, o intendente Sancho de 

Andrade Castro e Lanções, Francisco Pereira de Matos aceitava suborno de Felisberto 

Caldeira Brant228 para que não fizesse uma conferência rigorosa das falhas do 
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contrato.229 De fato, é possível observar quando Felisberto Caldeira Brant entrou em 

conflito com o intendente sucessor, Francisco saiu em sua defesa e se posicionou contra 

Sancho, dizendo que o procedimento por ele demandado de preenchimento das falhas 

era muito rigoroso e acabava por lesar os interesses da Fazenda Real.230 

 Mas, em meados do ano de 1750, essa configuração começou a mudar. 

Francisco Moreira de Matos passou a não assistir mais em nenhum dos cargos, sendo 

substituído, na ouvidoria da comarca, por José Pinto de Morais Bacelar e, na 

intendência, por Sancho de Andrade Castro e Lanções. Não parece nunca ter havido 

entre Felisberto Caldeira Brant e Sancho de Andrade Lanções uma relação cordial como 

a que o contratador vivenciou com os antecessores. Entre o segundo semestre de 1750 e 

o primeiro semestre de 1752, o influente contratador provavelmente tentou, sem nunca 

obter sucesso, cooptar o novato a seu favor. Mas, se de fato ocorreram, logo as lisonjas 

foram substituídas por farpas. 

 

3.4. Plot twist. 

 

 Plot twist, de tradução livre “reviravolta de enredo”, é uma expressão utilizada 

em literatura e cinema que se refere a um momento de virada na constituição de uma 

determinada narrativa. Grosso modo, a seção anterior ao plot twist necessita dele para 

que faça sentido em conjunção com a seção posterior da narrativa. O plot twist pode ser 
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representado por um novo personagem, um evento revelador etc.231 No presente caso, 

fazemos alusão à chegada do intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções como o 

plot twist da história do contratador dos diamantes Felisberto Caldeira Brant e suas 

relações com os representantes da Coroa, que até a chegada do dito ministro 

costumavam ser muito satisfatórias mas, com Sancho, foram sempre belicosas e 

representaram um momento de virada não só na história do contratador, mas também na 

história dos contratos dos diamantes. Se analisarmos a história do terceiro contrato dos 

diamantes em perspectiva, fica claro que o ponto de virada na sorte do contratador 

Felisberto Caldeira Brant se relaciona com a chegada do novo intendente. De fato, este 

indivíduo não chegou ao Tijuco disposto a repetir o comportamento de seus 

antecessores. Como veremos adiante, havia pouco o que Felisberto poderia fazer para 

cair nas graças de Sancho de Andrade Castro e Lanções, pois o novo intendente e o 

governador Gomes Freire de Andrade partilhavam diferenças e um não poupava críticas 

ao outro. Certamente, como também observaremos adiante, a chegada de Lanções ao 

Tijuco agitou o equilíbrio cuidadosamente tecido pelo governador ao longo do tempo. 

Quando se iniciaram as discordâncias entre o contratador Felisberto Caldeira Brant e o 

novo intendente, nunca mais o primeiro experimentou o período de paz que 

significaram os primeiros meses da arrematação. 

 Conforme sinalizamos no final de segunda seção deste capítulo, mais uma vez 

problemas derivados de questões que envolviam as lavras de Goiás, os rios Claro e 

Pilões foram o estopim de uma querela muito séria. O acordo firmado entre o 

governador Gomes Freire de Andrade e o procurador e sócio do contratador Felisberto 

Caldeira Brant, Alberto Luís Pereira, em março de 1751, previa que as falhas dos 

serviços de Goiás poderiam ser pagas nas lavras da comarca do Serro Frio. Além disso, 

o acordo também regulamentava que, se ao final de 1752 se verificasse com certeza que 

os trabalhos nos rios Claro e Pilões não estavam resultando numa quantidade de pedras 

cujo valor seria suficiente para cobrir os custos dos serviços, os 200 escravos 

empregados em Goiás poderiam ser transferidos para as lavras próximas ao arraial do 

Tijuco, na comarca do Serro Frio.232 De fato, isso acabou por ocorrer e nos primeiros 
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meses de 1752 o terceiro contrato de diamantes foi autorizado a adicionar os 200 

escravos de Goiás aos 400 das Minas Gerais.233  

 Em abril de 1752, iniciaram-se as formalidades para a dita adição. Em uma 

petição de 1º de abril de 1752, o intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções 

solicitou ao contratador dos diamantes Felisberto Caldeira Brant que, dentro de um 

prazo de oito dias, se dirigisse à casa da Intendência para que fizesse uma discriminação 

clara da forma como planejava empregar os 200 escravos adicionais e as falhas dos 

jornais do Rio Claro e do Rio Pilões, que se acumulavam desde o primeiro ano do 

contrato. Esses dois elementos juntos somavam uma enorme quantidade de 67.372 

falhas. O intendente intencionava que o contratador nomeasse exatamente os serviços 

em que empregaria o número adicional de escravos e ordenava que Brant não deveria 

fazer distinção entre a quantidade de falhas empregadas em cada mês.
234

 Caso o 

contratador não cumprisse essa ordem, ele não seria autorizado a anexar as falhas do 

mês seguinte e, além disso, as dos meses posteriores seriam determinadas pelo 

intendente.235 Isso, como também já esclarecemos, não era nem um pouco interessante 

para a companhia, visto que os serviços da época das águas eram muito mais difíceis, 

não suportavam um grande número de cativos e as falhas empregadas nesta época 

poderiam acabar sendo perdidas. Já no tempo da estiagem, os serviços eram mais fáceis, 

abarcavam uma maior quantidade de escravos e acabavam por render bem mais. 

 Felisberto Caldeira Brant negou veementemente a solicitação do intendente no 

final do mês de abril de 1752. No dia 29, encaminhou à Intendência as razões de sua 

desobediência, sempre através de seu procurador Alberto Luís Pereira. Nesse 

documento, o contratador argumentou que o prazo estipulado pelo intendente era 

impossível de ser cumprido. De acordo com Brant e seus auxiliares, em oito dias seria 

impossível indicar exatamente os serviços em que trabalharia no restante do ano porque 
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para isso seria necessária uma inspeção detalhada da área demarcada para o seu 

contrato. O contratador replicou que os 200 escravos anexados de Goiás haviam 

acabado de chegar e ele ainda não havia conseguido prazo para fazer a dita inspeção. 

Com o acréscimo dos cativos, a estratégia dos locais dos serviços deveria ser repensada 

e, naquele momento dos trabalhos, ele não teria como empregar logo no mês seguinte a 

quantidade relativa de falhas, pois ainda não haviam serviços montados para abarcá-las 

em sua totalidade e muito escravos ficariam parados. Através de diversas manobras 

jurídicas236, o contratador e seus procuradores tentavam flexibilizar as ordens do 

intendente, mas todos os artifícios foram em vão. Em sentença proferida em 24 de maio 

de 1752, a companhia responsável pela arrematação do terceiro contrato dos diamantes 

foi obrigada a declarar os serviços em que pretendia usar as falhas, novamente dentro de 

um prazo de oito dias.237 

 Diante da gravidade da situação, o intendente Sancho de Andrade Lanções 

resolveu participar ao governador seus procedimentos em relação ao fato. Na época, 

José Antônio Freire de Andrade, irmão de Gomes Freire de Andrade, já servia como seu 

substituto, depois que Gomes Freire foi deslocado para o sul da colônia para cuidar da 

questão das fronteiras na região. Em carta de 28 de maio de 1752, Lanções apresentou 

suas preocupações em relação ao comportamento de Felisberto e dos procedimentos 

insubordinados do contratador.238  

 De acordo com o intendente, as dificuldades que o contratador impunha para 

acatar suas resoluções derivavam do fato de que Felisberto pretendia utilizar 

praticamente todas as falhas a que tinha direito nos tempos de seca, quando os serviços 

eram mais vantajosos. Para isso, utilizava o subterfúgio de dizer que ainda não havia 

tido tempo para arranjar a situação das falhas conforme o intendente solicitava, apesar 

de que desde janeiro daquele ano ele já possuía a certidão do número certo delas para 

anexar no Serro Frio. Nas palavras do intendente, este era um desrespeito claro com as 

regras do contrato, que previam que as falhas de um determinado mês deveriam ser 
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utilizadas logo no próximo, para que não houvesse uma grande discrepância entre a 

facilidade dos serviços. Por fim, o intendente solicitou veementemente ao governador 

que o apoiasse nesta empreitada, ordenando ao contratador que comparecesse à 

Intendência para nomear os serviços em que pretendia utilizar aquele espantoso número 

de falhas.239 

 Este era o estado das coisas em meados de 1752. A hostilidade entre o 

contratador Felisberto Caldeira Brant e o intendente dos diamantes, Sancho de Andrade 

Castro e Lanções, já era fato público nesta época. Felisberto percebeu que não poderia 

contar com o intendente para continuar dando o andamento que queria para seu 

contrato, como até então contara com outros representantes da Coroa. Sancho não se 

alinhou às expectativas do contratador e, ao contrário de seus antecessores, parecia 

bastante imbuído em fazer valer as regras do contrato, não aceitando nenhum tipo de 

conchavo. O contratador, então, tomou um rumo perigoso ao arquitetar um 

acontecimento com o objetivo de fazer o intendente cair em descrédito, numa tentativa 

de criar uma cortina de fumaça que distraísse os olhos da Coroa em relação às críticas 

do intendente contra a administração do seu contrato. Com estes ingredientes, se 

formava a base de uma contenda cujas ramificações terminariam em um final trágico 

para o contratador no ano seguinte.  

 

3.5. Os eventos de junho de 1752: as denúncias do contratador. 

 

 Se o mês de maio do ano de 1752 parece já ter sido bastante tumultuado no 

Tijuco, em nada seria comparável aos eventos do mês seguinte. Poucos dias após a 

sentença do intendente, que obrigava o contratador a seguir regras estritas para a 

alocação das falhas oriundas dos serviços desativados dos rios Claro e Pilões em Goiás, 

aconteceu no arraial do Tijuco uma querela que deixou toda a região em alvoroço. Tal 

agitação era derivada de uma denúncia gravíssima, manifestada publicamente pelo 

próprio contratador dos diamantes, Felisberto Caldeira Brant, mas que também 

envolveu seu sócio e procurador Alberto Luís Pereira e outros colaboradores da 

administração dos serviços do contrato dos diamantes. Diziam estes indivíduos que o 
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intendente dos diamantes, Sancho de Andrade Castro e Lanções, havia arquitetado e 

efetuado um roubo de um total de 23 oitavas de diamantes no cofre da Intendência.  

 Este evento, conforme procuraremos demonstrar, dividiu dois grupos no Tijuco. 

Cada um deles relatou os fatos de uma maneira bem diversa do outro. De um lado, 

aglutinavam-se o contratador e seu séquito, mas a seu favor também pesavam os 

testemunhos de alguns oficiais da intendência. Contra eles, organizava-se a defesa do 

intendente, que também contava com outros oficiais que pendiam para o lado de Sancho 

de Andrade.  De ambos os grupos, fluiu uma profusão de cartas que tinham como 

objetivo informar ao ouvidor da comarca, José Pinto de Morais Bacelar, ao governador 

José Antônio Freire de Andrade e até mesmo ao rei D. José I a sua própria versão 

daquele suposto roubo e do pandemônio que se instalou no Tijuco no dia 9 de junho de 

1752.  

 Para que possamos dar ao leitor uma perspectiva clara dos acontecimentos e de 

tudo que se sucedeu a partir deles, é necessário que relembremos as regras do contrato 

dos diamantes que regiam o procedimento de depósito das pedras no cofre da 

Intendência e a própria estrutura material deste cofre. Essas noções são extremamente 

necessárias para que se possa ter clareza de todos os elementos que confluíram para a 

discórdia.240 

 O cofre dos diamantes se encontrava dentro do prédio da Intendência dos 

Diamantes, no andar de baixo. O andar de cima servia como residência ao intendente241. 

Este cofre dos diamantes, menor, ficava dentro de um cofre grande, em que também se 

depositava o ouro que se angariasse dos serviços do contrato. O cofre grande possuía 

uma chave apenas, que ficava sob poder do intendente dos diamantes. Já o cofre menor, 

em que se depositavam os diamantes minerados nos trabalhos semanalmente, possuía 

um mecanismo que protegia seu conteúdo mediante três segredos diferentes. Uma das 

chaves ficava em poder do contratador, a outra em poder do intendente e a outra em 

poder de uma pessoa escolhida pelo próprio contratador. No contrato de Felisberto 
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Caldeira Brant, a pessoa escolhida para ficar com a terceira chave era o escrivão da 

Intendência, de nome Sebastião de Sampaio e Sande.242  

 Ao final de cada semana, o representante do contrato, que poderia ser o próprio 

contratador ou alguém de sua escolha, levava os diamantes até a casa da Intendência. 

Lá, na presença do intendente, do representante do contrato e do escrivão, as pedras 

deveriam ser pesadas e anotadas no livro de entrada dos diamantes no cofre. Assim, 

cada um dos guardiões das três chaves abria a fechadura correspondente ao seu segredo 

e as pedras eram, finalmente, depositadas num saquinho de veludo que, juntamente com 

o livro, compunha o conteúdo total do cofre menor.243  

Isto esclarecido, passemos agora aos relatos que compunham os dois lados 

daquela discórdia. Começaremos pelo grupo do denunciante: o contratador Felisberto 

Caldeira Brant e seu partido. No dia 9 de junho de 1752, Brant comunicou por carta ao 

ouvidor da comarca José Pinto de Morais Bacelar e ao governador José Antônio Freire 

de Andrade tudo que havia se passado naquela agitada manhã e nos acontecimentos que 

a precederam.  

 De acordo com o relato do contratador, desde o início de maio de 1752 ele 

estava percebendo alguns elementos estranhos, que o fizeram suspeitar de que o cofre 

dos diamantes estava sendo manipulado na sua ausência. O primeiro detalhe que serviu 

como alerta foi ao final da primeira semana de maio, quando o contratador encaminhou 

o primeiro lote de diamantes do mês e percebeu que o barbante que fechava o saco de 

veludo dos diamantes estava entalado entre a tampa e a caixa do cofre dos diamantes. 

Ele havia se lembrado então, nesta ocasião, que da última vez em que havia depositado 
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diamantes no cofre, ele mesmo havia acomodado o saco no fundo da caixa e tinha plena 

certeza que não havia deixado o barbante daquela forma que encontrou.244  

 Desconfiado, o contratador Felisberto Caldeira Brant teria chamado à parte o 

escrivão Sebastião de Sampaio e Sande e solicitado sua ajuda para tirar a prova na 

próxima vez em que se fizessem os procedimentos de depósito dos diamantes no cofre. 

De acordo com o relato do contratador, ficou acordado entre os dois que o escrivão iria 

reparar bem no local e na maneira que o contratador iria deixar o saco dos diamantes 

para que, da próxima vez que o cofre fosse aberto, pudessem os dois conferir se o saco 

havia sido mudado de lugar ou não. Este procedimento iria trazer maior infalibilidade à 

sua suspeita. 

 Assim procederam na semana seguinte. Em seguida, quando foi aberto 

novamente o cofre pequeno dos diamantes para que o contratador pudesse efetuar a 

entrega das pedras, teriam ele e o escrivão Sebastião observado que o saco dos 

diamantes estava num local completamente diferente do que haviam deixado na semana 

anterior. Felisberto Caldeira Brant relatou em suas cartas ao ouvidor e ao governador 

que, mesmo após essas duas situações, ainda não estava plenamente convencido daquela 

matéria gravíssima e, na terceira semana, quando percebeu que o saco estava num local 

diferente do que ele e o escrivão deixaram na semana anterior, arquitetou uma busca 

mais sofisticada em busca da certeza.245 

 Dessa vez, a estratégia do contratador teria sido dar um nó no saco dos 

diamantes e colocar nele um alfinete de uma maneira extremamente específica, que, se 

fosse encontrado de uma forma diferente na semana seguinte, mostraria sem dúvida 

alguma que alguém o teria adulterado. Mais uma vez, o contratador Felisberto Caldeira 

Brant teria contado com a cumplicidade do escrivão para tirar a prova da grande ofensa 

da qual estaria sendo vítima. Na última semana de maio, quando foi novamente aberto o 
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cofre, contratador e escrivão teriam achado o saco fechado apenas por um barbante, sem 

nó, e com o alfinete solto na parte de dentro do dito saco. Brant teria, então, se 

convencido com certeza de que estava sendo roubado e, no seu relato ao governador, 

disse ter ficado ansioso e passou a tentar resolver a situação o mais rápido possível, pois 

apenas um procedimento acurado de inspeção nas partidas poderia demonstrar como 

estava sendo efetuado o roubo.246  

 O contratador, então, comunicou ao intendente que iria fazer o procedimento de 

entrada dos diamantes no cofre na primeira partida do mês de junho dois dias mais 

cedo, sob pretexto de que não haviam se recolhido muitos diamantes naqueles dias. O 

intendente, de acordo com o contratador, teria desconfiado daquela atitude, mas acabou 

por concordar. Felisberto avisou também que iria lançar os diamantes no cofre de uma 

forma diferente. De acordo com o relato do contratador, usualmente, quando ele 

chegava com os diamantes para serem depositados, a partida inteira de diamantes era 

pesada e o valor total era anotado no livro. Os diamantes daquela semana eram, então, 

embrulhados num pedaço de papel, a cota do seu peso anotada e o pequeno embrulho 

depositado dentro do saco de veludo. Dessa vez, Brant anunciou ao intendente que iria 

conferir o peso de todos os diamantes do ano de 1752 individualmente, inclusive os 

daquela partida. O intendente teria então tentado convencer o contratador da inutilidade 

daquela diligência, mas Brant insistiu no seu intento. Contratador, intendente, escrivão e 

tesoureiro teriam ficado a tarde toda ocupados nesta diligência. Conferidas as somas das 

cotas dos embrulhos com a dos assentos do contratador, se notou faltar no total presente 

no cofre o equivalente a 23 oitavas de diamantes. Além disso, ao abrir um dos 

embrulhos que estavam sendo conferidos, um pedaço de papel que se referia aos 

diamantes confiscados foi encontrado. Lidar com os diamantes confiscados era parte das 

atribuições do intendente e aquele papel, portanto, não deveria estar dentro de um 

embrulho dos diamantes do contrato. Este papel, de acordo com Brant, teria sido a 
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prova cabal de que quem estava manipulando os embrulhos era o próprio intendente 

que, por descuido, tinha deixado uma pista de seu envolvimento.247 

 Nas palavras de Felisberto Caldeira Brant, ao inquirir o intendente sobre o que 

aquele papel estava fazendo nas remessas de diamantes do contrato, o mesmo teria 

respondido que aquele engano só poderia ter sido cometido pelo tesoureiro da 

Intendência, Tomás Aquino César de Azevedo, que também assistia ao intendente na 

lida com os diamantes dos confiscos. O tesoureiro Tomás rapidamente o desmentiu, 

dizendo que jamais manipulou as partidas de diamantes do contrato e muito menos 

deixara ali papel algum. Ainda de acordo com o contratador, naquele momento do 

impasse o intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções estava tão tenso que em sua 

face já não havia cor.248  

Felisberto Caldeira Brant, em sua carta encaminhada ao governador em 9 de 

junho de 1752, dizia suspeitar que o intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções 

fazia a permuta de diamantes menores, conseguidos através dos confiscos a faiscadores 

e garimpeiros, com diamantes maiores provenientes do contrato. Para que não houvesse 

uma grande diferença de peso que denunciasse facilmente sua atitude criminosa, Brant 

dizia que o intendente colocava, por exemplo, dois diamantes minúsculos no lugar de 

um maior. Um diamante grande tinha um preço de mercado mais elevado que dois 

diamantes pequenos de mesmo peso total e o intendente estaria se valendo disso para 

efetuar seu roubo. Porém, como esta permuta dificilmente poderia ser feita de forma 

completamente exata, as 23 oitavas de diferença teriam acabado por denunciar o 

esquema. De acordo com o contratador Felisberto Caldeira Brant, essa troca constante 

que o intendente Sancho promovia entre o cofre dos diamantes e o dos confiscos teria 

deixado uma pista que ligava o intendente àquela falta.249  
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A respeito das 23 oitavas sumidas, o intendente teria insistido que tal situação só 

poderia ser proveniente de um engano do contratador, que certamente teria cometido 

algum lapso no seu controle de entrada dos diamantes no cofre. O contratador negou 

essa possibilidade e informou ao intendente que iria comunicar ao ouvidor e ao 

governador aquela falta e que a eles caberia tomar as medidas necessárias para a 

averiguação daquela situação. O intendente, de acordo com Brant, solicitou que se 

fizesse a recontagem dos pesos no dia seguinte, dia 8 de junho. O contratador, 

contrariado, concordou, mas no dia seguinte, refazendo-se a diligência, percebeu-se que 

novamente encontrava-se a discrepância. No relato do contratador, ele mencionava que 

aquela teria sido a primeira vez que o intendente Lanções foi gentil com ele e, através 

de um recado mandado através do fiscal Sebastião de Sampaio e Sande, propôs resolver 

aquela questão amigavelmente, para que um escândalo não arruinasse seu negócio e 

maculasse o bom andamento do contrato.250  

 O contratador, porém, não teria dado ouvidos aos apelos do intendente. Brant 

relatava que tinha certeza que estava sendo roubado por Lanções, e que este acessava o 

cofre mediante cópias falsas de sua chave e da do escrivão, que o intendente teria 

mandado fazer para macular as partidas de diamantes na surdina. Brant dizia também 

que confiava plenamente no escrivão e que o único envolvido naquele esquema seria o 

intendente. Além de denunciar o suposto crime para estas autoridades, Felisberto 

Caldeira Brant e seus partidários trataram de fazer com que a notícia de que o contrato 

estava sendo lesado pelo intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções se espalhasse 

para todo o arraial do Tijuco251, e, no final daquele mesmo dia 8 de junho de 1752, o 

fiscal dos diamantes João da Costa Coelho iniciou as apurações da grave denúncia.252  
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 O entardecer do dia 8 de junho trazia apenas o início dos eventos que 

culminaram no grande rebuliço do dia seguinte. Madrugada afora, o contratador e seus 

camaradas continuavam a movimentar as peças de uma complexa estratégia. Ainda de 

acordo com o extenso relato do contratador Felisberto Caldeira Brant sobre o caso, ele 

teria se retirado da Intendência para a sua casa, no final das diligências do dia 8 de 

junho, desassossegado diante do que havia acabado de descobrir. O contratador dizia 

que seu maior temor naquele momento era que o intendente, vendo-se descoberto e sem 

saída, desse o golpe final no contrato, fugindo com todas as partidas de diamantes e 

arruinando a todos os que dependiam do bom andamento do negócio.253 

 O fiscal dos diamantes João da Costa Coelho relatou que foi neste estado 

inquieto que encontrou o contratador Felisberto, ao visitá-lo em sua casa na noite do dia 

8 de junho de 1752. De acordo com João da Costa, ele tentou convencer o contratador 

de que aquela falta de 23 oitavas no cofre dos diamantes provavelmente se resultaria de 

algum erro de contagem, na tentativa de persuadi-lo a resolver a questão de maneira 

amigável. O contratador, então, teria relatado ao fiscal todas as experiências que estava 

fazendo há mais de um mês para que pudesse chegar àquela conclusão, mudando o saco 

de diamantes de lugar e colocando um alfinete em um lugar determinado, além do fato 

de terem achado um papel relativo aos diamantes dos confiscos dentro do embrulho de 

uma das partidas.254 

 Ainda de acordo com o testemunho do fiscal, em carta enviada ao governador 

José Antônio Freire de Andrade em 9 de junho de 1752, após ouvir os relatos do 

contratador na noite do dia 8, ele se dirigiu ao encontro do escrivão Sebastião de 

Sampaio e Sande, para conferir se ele corroboraria a versão do contratador que envolvia 

seu testemunho das modificações no cofre. O fiscal João da Costa Coelho disse que, ao 

perguntar ao escrivão sobre este assunto, Sebastião de Sampaio confirmou toda a 

narrativa do contratador, tendo presenciado as anomalias relatadas por Brant no cofre, 

assegurando também que havia sido, de fato, testemunha dos experimentos que o 
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mesmo havia conduzido para tirar a prova da manipulação indevida dos diamantes e 

concluiu dizendo que, assim como o contratador, acreditava na culpa do intendente 

Sancho de Andrade Castro e Lanções pelo desaparecimento das 23 oitavas.255 

 Enquanto o fiscal João da Costa Coelho conversava com o escrivão Sebastião de 

Sampaio e Sande sobre aquele delicado assunto, o contratador Felisberto Caldeira Brant 

tomava suas próprias providências a respeito do caso. O contratador disse em seu relato 

ao governador que seu grande medo na noite do dia 8 de junho, conforme já dissemos, 

era que o intendente Sancho, ao se ver completamente desmascarado, fugisse levando 

todas as partidas de diamantes e o ouro do contrato. Enfatizando este temor, o 

contratador tentava convencer o governador na carta que precisava agir de alguma 

forma para se defender daquela possível ruína, e, para evitá-la, reuniu vários indivíduos 

que faziam parte do seu séquito, como capitães do mato, administradores de serviços e 

outros para juntos montarem uma guarda de vigilância à casa da Intendência naquela 

noite.256  

 João da Costa Coelho, também em seu relato ao governador datado do dia 9, 

disse que, após conversar com o escrivão Sebastião de Sampaio e Sande e com o 

tesoureiro Tomás de Aquino César de Azevedo, que igualmente confirmou a versão do 

contratador acerca dos fatos que envolviam o cofre dos diamantes e as suspeitas em 

relação ao intendente257, estava plenamente convencido da culpa de Sancho de Andrade 

Castro e Lanções. Ainda de acordo com o fiscal, ele percebeu que o contratador 

organizou uma escolta com seus colaboradores em torno do prédio da Intendência. O 

fiscal teria se lembrado, então, que também havia dinheiro da Fazenda Real nos cofres 

daquele prédio e, por isso, a vigília deveria ser responsabilidade da guarda dos Dragões. 

Por isso, chamou o comandante Simão da Cunha Pereira, lhe informou a respeito da 
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situação e o ordenou que estabelecesse uma vigilância com alguns soldados ao redor do 

prédio da Intendência naquela noite.258  

 Assim, montava-se durante a noite do dia 8 de junho de 1752 e a madrugada do 

dia 9 uma vigília armada composta por membros do séquito do contratador e por 

soldados da guarda dos Dragões, todos a postos aguardando qualquer tentativa de fuga 

do desabonado intendente. De acordo com os relatos dos vigilantes daquela noite, por 

volta de meia noite se ouviu um estrondo, como uma grande pancada, vinda de dentro 

do prédio da Intendência. Na carta que o contratador Felisberto Caldeira Brant escreveu 

para o governador, ele disse que aquele barulho lhe era muito familiar, pois era o 

barulho que o cofre grande, pesado, fazia quando era fechado. Acusava o intendente de 

ter, de fato, maquinado uma fuga naquela noite, mas que teria sido desencorajada 

quando Sancho percebeu que estava irremediavelmente cercado.259 

 Nas primeiras horas da manhã do dia 9 de junho, o intendente Sancho de 

Andrade Castro e Lanções mandou chamar o fiscal João da Costa Coelho e lhe 

perguntou qual era o motivo daquele ajuntamento na frente do prédio da Intendência. O 

fiscal, então, disse ao intendente que ele estava perdido pois todo o seu esquema de 

permuta dos diamantes do cofre havia sido desmascarado pelo contratador e Felisberto 

Caldeira Brant estava decidido a denunciá-lo. De acordo com João da Costa, naquele 

momento o intendente transmutou-se em um cadáver, tamanha falta de cores em seu 

rosto e mandou o fiscal sair porta afora.260 

 Quando o fiscal já estava novamente na porta da Intendência, o intendente 

Sancho de Andrade Castro e Lanções ordenou que o meirinho, Manuel Antônio da 

Costa, chamasse o escrivão Sebastião de Sampaio e Sande para dentro do prédio, pois 

queria falar-lhe. Do lado de fora da Intendência, ainda persistia toda a guarda 
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constituída por aliados do contratador e soldados da companhia dos Dragões que 

vigiaram o prédio a noite toda. O fiscal teria então advertido ao escrivão que o 

intendente já estava ciente das acusações que pesavam contra ele e que ele, escrivão, era 

a principal testemunha de tais denúncias. O escrivão acatou a ordem do intendente e 

entrou no prédio.261  

 O escrivão entrou para o interior de uma sala no prédio da Intendência portando 

papel e tinta, a pedido do intendente. Em alguns instantes, gritos de terror ecoaram do 

prédio. O escrivão gritava a plenos pulmões que preferiria morrer a facadas do que 

passar uma certidão falsa. Os homens que estavam do lado de fora da Intendência 

precipitaram-se para dentro do prédio, ao que todos viram o escrivão Sebastião de 

Sampaio e Sande correndo em desespero em direção à porta e, no seu encalço, o 

intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções. De acordo com o escrivão, o 

intendente estava tentando obrigá-lo a passar uma certidão de que ele, Sancho, não 

estava presente quando no dia anterior eles conferiram todos os diamantes que estavam 

no cofre e, por isso, poderiam ter forjado o sumiço das 23 oitavas sem o seu 

conhecimento. O escrivão Sebastião de Sampaio e Sande também escreveu uma carta ao 

governador contando a sua versão dos fatos daquele dia 9 e nela dizia que o intendente o 

ameaçou com uma faca e uma pistola, prometendo tirar sua vida caso não escrevesse o 

que ele lhe ordenava. Nas palavras do escrivão, por lhe ser ilícito levantar armas contra 

um superior seu, retirou-se em desatino e devia sua vida à sorte de ter sido defendido 

pelo fiscal João da Costa Coelho, pelo tesoureiro Tomás de Aquino César de Azevedo, 

pelo contratador Felisberto Caldeira Brant e pelo comandante de Dragões Simão da 

Cunha Pereira, que estavam na porta do prédio da Intendência e conseguiram interceder, 

contendo o intendente.262  

 Naquela altura da manhã, os ânimos já estavam exaltados ao limite. O intendente 

Sancho de Andrade Lanções estava muito nervoso e proferindo ameaças a todos que 
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estavam presentes. O contratador disse ao intendente que ele havia sido descoberto e 

que agora pouco podia fazer em sua defesa. Disse também que, independentemente de 

sua autorização, estava ordenando ao comandante dos Dragões Simão da Cunha Pereira 

que colocasse mais guardas como sentinelas do cofre e averbasse o intendente de 

suspeito. Felisberto Caldeira Brant solicitou ao escrivão Sebastião de Sampaio e Sande 

que desse termo às suas desconfianças. O intendente, então, acusou o escrivão de 

insubordinação, desobediência e o deu voz de prisão.263 

 O contratador interferiu, dizendo que se fosse realmente o caso de prender o 

escrivão, este deveria então entregar uma das chaves do cofre que ficava sob sua guarda. 

Com esta cópia, a do intendente e a do contratador, deveriam todos ir ao cofre e abri-lo, 

de forma que ficasse claro a todos as condições em que o cofre estava sendo entregue à 

vigilância. Várias pessoas caminharam para dentro do prédio para assistirem a esta 

diligência, sob protestos desesperados do intendente, que bradava que ali só era 

permitido entrar quem ele autorizasse. Ao alcançarem o cofre, o contratador Felisberto 

Caldeira Brant e o tesoureiro Tomás de Aquino César de Azevedo rapidamente 

denunciaram que aquele cofre havia sido manipulado naquela noite. De acordo com o 

relato do tesoureiro, ele percebeu que as corrediças que cobriam as bocas das fechaduras 

do cofre não estavam da forma que ele havia deixado na noite anterior. Tomás de 

Aquino disse neste depoimento que sempre fazia questão de fechar as corrediças que 

protegiam os segredos e que o fato de estarem abertas significava que naquela 

madrugada alguém havia tentado abrir o cofre e ele culpava, sem medo de errar, o 

intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções.264 

Isto feito, o intendente tomou algumas providências. Rapidamente, nomeou 

outro escrivão para o cargo, de nome Joaquim José Marreiros. O contratador Felisberto 

Caldeira Brant e o fiscal João da Costa Coelho reagiram mal, e ambos disseram que 

aquele homem tinha uma má fama e não convinha que se entregasse uma chave do cofre 

para ele. O intendente desconsiderou os protestos. Assim que nomeou o novo escrivão, 
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o intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções acusou o contratador de crime de 

conjuração e o mandou preso à sua casa. Um advogado de Felisberto, de nome José 

Pinheiro, que também estava presente durante toda a querela, foi igualmente 

pronunciado preso.265  

Fora do prédio da Intendência, estava Alberto Luís Pereira, um dos sócios do 

terceiro contrato dos diamantes. Ao vê-lo, o intendente também o deu voz de prisão, 

mas o advogado disse que, como um dos sócios do contrato, não o reconhecia como 

intendente, já que ele era suspeito de roubo. O intendente ordenou que o capitão dos 

Dragões, Simão da Cunha Pereira, detivesse Alberto, ao que foi desobedecido. O único 

que ainda respeitava o intendente era o meirinho Manuel Antônio da Costa, que 

atendendo a ordem de Sancho, saiu atrás de Alberto Luís Pereira. Alberto foi para a 

porta da igreja. Quando o meirinho foi pegá-lo, ele desembainhou a espada para se 

defender, ao que acudiram várias pessoas do séquito do contratador, que cercaram o 

intendente e o meirinho, gritando que no sagrado não se podia prender.266 Revoltado, o 

intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções tomou os espectadores como 

testemunhas de que havia sido ameaçado com espada pelo sócio do contrato. Alberto 

Luís Pereira fez o mesmo, alegando que o intendente não respeitava o sagrado e não 

tinha honra para servir naquele cargo. Inconformado, o intendente se retirou para dentro 

da Intendência.267 

De acordo com os partidários do contratador Felisberto Caldeira Brant, esta teria 

sido a sequência de fatos que se estenderam desde o final de maio de 1752 e 

culminaram na desdita da manhã do dia 9 de junho. Conforme percebemos, de um lado 

havia o contratador Felisberto Caldeira Brant, seu sócio Alberto Luís Pereira, um 

advogado de Brant, de nome José Pinheiro, o fiscal João da Costa Coelho, o escrivão 

Sebastião de Sampaio e Sande e o tesoureiro Tomás de Aquino César de Azevedo. 

Todos testes escreveram seus testemunhos ao governador José Antônio Freire de 
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Andrade de forma bastante parecida e todos eles acreditavam na culpa do intendente 

Sancho de Andrade Castro e Lanções. 

O intendente, por sua vez, contava com o testemunho do meirinho Manuel 

Antônio da Costa e o do novo escrivão, que nomeou durante a contenda, Joaquim José 

Marreiros. Mas o intendente Sancho não deixou de dar sua própria versão sobre o 

assunto. Seu relato sobre este fato foi compartilhado com o governador e com o ouvidor 

José Pinto de Morais Bacelar em uma profusão de cartas, algumas bastante 

enternecidas, em que demonstrava sua total incredulidade diante de tudo que estava 

acontecendo. Mas Sancho de Andrade Castro e Lanções fez mais do que isso nesta 

correspondência. Conforme iremos demonstrar mais à frente neste trabalho, ele 

descreveu uma rede de indivíduos protegidos pelo contratador Felisberto Caldeira Brant 

que acobertavam suas gravíssimas fraudes no contrato, que lesavam muito a Coroa. O 

intendente denunciou também a violência exercida pelo contratador e seus 

companheiros na manutenção de um regime de medo ao qual eram submetidos os 

moradores do Tijuco. Suas denúncias foram a primeira etapa de um processo de queda 

do contratador Felisberto Caldeira Brant que parecia não ter fim. 

 

3.6. Com a palavra, o intendente. 

 

 O intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções, ao se ver completamente 

cercado e acusado de um crime tão ultrajante, tentou se defender como pôde. O 

representante da Coroa na Intendência dos Diamantes do Serro Frio relatou a sua versão 

de cada etapa dos acontecimentos de uma maneira tão diferente da descrita pelo 

contratador Felisberto Caldeira Brant e os que o apoiavam, que é difícil acreditar que 

estamos diante dos mesmos episódios. 

 De acordo com o intendente, ele havia notado que desde os últimos dias do mês 

de maio de 1752, o contratador Felisberto Caldeira Brant havia aumentado sua comitiva 

já usual de escravos armados, que sempre o acompanhavam. O intendente teria então 

associado aquilo a alguma precaução do contratador contra ataques de desafetos que, 
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segundo Sancho, ele teria em profusão. Mas as principais maquinações dos eventos que 

culminaram na contenda no dia 9 de junho teriam começado especificamente no dia 7.268  

 O intendente Sancho relatou que neste dia foi procurado pelo contratador 

Felisberto Caldeira Brant e seu irmão, Conrado Caldeira Brant, e ambos lhe disseram 

que queriam fazer a primeira remessa de diamantes do mês mais cedo. O intendente 

teria dito aos irmãos que aquele era um dia muito atribulado para ele, mas os dois 

insistiram que não precisariam da sua auditoria durante todo o processo, pois ele 

poderia ser substituído. De acordo com o intendente, de fato essa era uma prática usual: 

se o intendente e o escrivão não pudessem estar presentes no momento do depósito dos 

diamantes no cofre, o tesoureiro tinha por costume recolher as chaves que ficavam sob a 

guarda de cada um deles e tratar do procedimento.269 Em carta enviada ao rei D. José I 

no dia 5 de agosto de 1752, o intendente disse que qualquer acusação de omissão ou 

pouca prudência que por ventura fosse atribuída a ele poderia ser desvanecida pelo ex-

contratador João Fernandes de Oliveira. De acordo com o intendente, João Fernandes 

era testemunha que, na época do seu contrato, muitas vezes o tesoureiro que na época 

servia, Pedro Vaz, depositava sozinho os diamantes no cofre, recolhendo a chave de 

todos.270  

 Quando se iniciaram as diligências naquela tarde do dia 7 de junho, o intendente 

disse que permaneceu na sala em que se pesavam os diamantes apenas por alguns 

instantes. De acordo com ele, o contratador, seu irmão Conrado e um escravo que 

haviam levado consigo falaram que iriam arranjar os lotes de diamantes de uma forma 

mais organizada e foram logo despejando o conteúdo do saco em uma mesa para 

fazerem tal procedimento. Também no relato do intendente, ele disse que o contratador 

lhe informou que aquela era uma prática demorada e que eles precisariam de muito 

tempo. O intendente teria, então, deixado o tesoureiro Tomás Aquino César de Azevedo 

e o escrivão Sebastião de Sampaio e Sande com a responsabilidade de assistir àquela 

ação e saiu para cumprir com outras obrigações mais urgentes que tinha naquela tarde, 
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não retornando mais ao recinto. Sancho de Andrade disse que, naquele momento, não 

tinha motivos para imaginar que poderia ser alvo de uma traição tão grande de seus 

próprios subordinados.271 

 Ao voltar para o prédio da Intendência no final do dia 7 de junho, o intendente 

encontrou lá ainda o contratador, que lhe informou que, após uma conferência no peso e 

tamanho dos diamantes do cofre, havia percebido a falta de um total de vinte e três 

oitavas. Sancho de Andrade lhe respondeu que aquilo provavelmente era um erro de 

contas e ficou decidido entre os dois que no dia seguinte, dia 8 de junho, novamente se 

faria a conferência. Assim foi feito e, novamente, o contratador acusou a falta, 

corroborado pelo escrivão e pelo tesoureiro. Ainda assim, de acordo com o intendente, 

ele não percebeu que aquele era um ato de intriga e disse ao contratador que, se havia 

alguma falta, a culpa era dele, pois era com sua própria balança, que ele trazia de sua 

casa carregada por um escravo, que se pesavam os diamantes que ele depositava no 

cofre. Porém, ao conferir o caderno do contratador em que se anotavam as entradas dos 

diamantes para o cofre, o intendente teria percebido algumas rasuras que indicavam 

acréscimos em depósitos anteriores, todas elas rubricadas pelo escrivão. Isso teria 

finalmente despertado no intendente uma grande desconfiança.272  

 Logo que a noite chegou no dia 8 de junho, o intendente relatou que percebeu 

que começou a se formar um cerco ao redor do prédio da Intendência, que também lhe 

servia como moradia. De acordo com Sancho de Andrade, naquele ajuntamento havia 

escravos, brancos livres, forros, parentes e protegidos do contratador, todos armados.273 

Mais tarde, o intendente viria a descobrir que naquela aglomeração também assistiam 

soldados da companhia dos Dragões, inclusive o tenente Manuel Saraiva, que substituía 

por alguns dias o capitão Simão da Cunha Pereira, e o escrivão e tesoureiro da 

Intendência. O intendente disse que alguns indivíduos dessa comitiva chegaram a saltar 
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os muros do prédio, estabelecendo-se no quintal da casa que servia como Intendência.274 

O intendente depois viria a descobrir que aquela organização se referia a um boato 

propagado pelo contratador Felisberto Caldeira Brant e membros de seu séquito de que 

Sancho de Andrade planejava fugir naquela noite levando os diamantes do contrato.275 

 No amanhecer do dia 9 de junho, o intendente mandou chamar o contratador ao 

vê-lo envolvido naquele levante, que se apresentou com um grande número de aliados. 

Todos acusavam o intendente de roubo e lhe proferiam injúrias. O fiscal João da Costa 

Coelho também se mostrou favorável ao partido do contratador. Diante desta situação, o 

intendente decidiu mandar que o escrivão Sebastião de Sampaio e Sande lavrasse um 

termo atestando que ele, Sancho, nem sempre assistia ao depósito dos diamantes no 

cofre e que, na primeira vez em que foi feita a conferência que resultou na suposta falta, 

ele não estava presente na sala durante o procedimento.  

De acordo com o relato do intendente, assim que ouviu a ordem, o escrivão 

Sebastião de Sampaio e Sande, sem dizer uma palavra antes, começou a gritar e a correr 

ensandecido pelos corredores do prédio da Intendência, clamando que não passaria 

certidão falsa nem mesmo sob ameaça de morte. O escrivão vociferava também a quem 

o pudesse ouvir que o salvasse, pois o intendente o teria ameaçado de morte.  O 

intendente, então, saiu atrás do escrivão na tentativa de entender o que estava 

acontecendo.276 O meirinho Manuel Antônio da Costa também estava presente na sala 

quando o intendente deu a ordem ao escrivão de que escrevesse o termo, e corroborou a 

versão do intendente quando este disse que o escrivão dissimulou toda a cena. De 

acordo com o relato do meirinho, o intendente Sancho de Andrade Lanções sequer 

portava uma arma no momento em que se reuniu com o escrivão.277  
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Ao se aproximarem da entrada do edifício, o intendente disse que encontrou o 

escrivão e vários membros do séquito do contratador empunhando suas espadas e foi 

empurrado de forma bastante violenta por Felisberto Caldeira, que lhe proferiu muitos 

insultos e o impediu de sair do prédio atrás do escrivão. Além dele, vários aliados do 

contratador, inclusive seu irmão Conrado, armados, cercaram e ameaçaram o 

intendente, que, em seu relato, disse que não se intimidou e saiu porta afora atrás de 

Sebastião de Sampaio. Ao chegar na rua, o intendente conclamou o povo a ver que ele 

não portava arma alguma, ao contrário dos camaradas do contratador, e ordenou ao 

tenente Manuel Saraiva que prendesse o escrivão por insubordinação e a todos que o 

ameaçavam por injúria e violência contra um ministro do rei. No meio dessa querela, o 

intendente nomeou outro escrivão, de nome Joaquim José Malheiros, ao que também 

sofreu investidas dos parceiros do contratador pelo fato do indivíduo não ser 

subordinado a Caldeira Brant.278 

Para a surpresa do intendente, o tenente, de chapéu na cabeça e espada em 

punho, não acatou sua ordem. Os soldados o seguiram e, de acordo com o intendente, 

ele se viu na frente do prédio da Intendência como alvo de uma diversidade enorme de 

homens, entre membros do partido do contratador e os próprios soldados da companhia 

dos Dragões. O contratador, seu sócio Alberto Luís Pereira e um dos procuradores de 

Brant, José Pinheiro, lhe proferiram graves injúrias, acusando-o de ladrão. 

Inconformado, o intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções não encontrava apoio 

na guarda dos Dragões. Diante do escândalo, o intendente declarou preso o contratador, 

e o mandou para a sua própria casa, conforme as regras do contrato. Também declarou 

preso José Pinheiro e Conrado Caldeira Brant, e os ordenou que se dirigissem à 

cadeia.279 

De acordo com o relato do intendente, o sócio do terceiro contrato dos 

diamantes, Alberto Luís Pereira, neste momento havia se afastado um pouco do ponto 

principal da querela. O intendente o seguiu, para igualmente declará-lo preso. Quando 
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alcançou o adro da igreja de Santo Antônio, Alberto Luís disse ao intendente Sancho de 

Andrade que não se dava por preso, pois não reconhecia sua autoridade. Novamente, 

acusou o intendente de roubo e o ameaçou com uma espada. Concorreram nesta 

investida, ainda segundo o relato do intendente, mais de trinta indivíduos armados, 

todos aliados do contratador, que também se colocaram contra ele naquele momento. 

Mesmo tendo sido já declarado preso, Felisberto Caldeira Brant se juntou a eles, sempre 

de arma em punho, assim como seu filho mais velho, Gregório. O intendente disse que 

ao seu lado não havia ninguém e conclamou o povo, que assistia atônito a tudo aquilo, 

que fosse testemunha dos desmandos e injúrias atrozes que um representante do rei 

estava sofrendo naquele momento e se retirou para dentro do prédio da Intendência. De 

acordo com Sancho de Andrade, ele próprio não sabia como ainda estava vivo para 

fazer o relato de tudo que lhe tinha acontecido.280  

Para formalizar as ocorrências dos ataques que havia sofrido, o intendente 

mandou que o novo escrivão lavrasse autos contra o contratador e outros indivíduos. 

Em relação a Felisberto Caldeira Brant, seu sócio Alberto Luís Pereira e José Pinheiro, 

um dos advogados de Brant, o intendente ordenou que se redigissem autos de injúria 

atroz e desobediência. No caso de Sebastião de Sampaio e Sande, um auto de 

desobediência e resistência a um ministro superior. Contra os três primeiros, o 

intendente e o novo escrivão também prepararam uma certidão que os acusava do crime 

de conjuração.281 

 

3.7. Repercussão e apuração. 

 

 Logo que chegaram as cartas informando a respeito do pandemônio que havia se 

instalado no arraial do Tijuco entre os dias 8 e 9 de junho de 1752, o governador José 

Antônio Freire de Andrade se dirigiu para lá a fim de dar início às diligências que o 

caso demandava. No dia 26 do dito mês, o governador chegou com sua comitiva. Lá já 
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o aguardava o ouvidor da comarca do Serro Frio, José Pinto de Morais Bacelar.282 O 

ouvidor, apesar de ter chegado no Tijuco no mesmo dia dos eventos, quando soube que 

os envolvidos já haviam comunicado ao governador suas versões, escolheu aguardar 

suas resoluções.283 

 A primeira providência do governador foi ouvir as partes envolvidas no caso. 

Ouviu diversos indivíduos que se associavam à versão do contratador e os que 

defendiam o intendente, estes em menor número. O governador relatou em carta ao 

secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte Real de julho de 1752 as providências 

que tomou. Em primeiro lugar, tirou o cofre da casa da Intendência e o moveu para 

outro prédio, sob vigília constante da guarda dos Dragões. Além disso, orientou ao 

ouvidor que tirasse duas devassas: uma do suposto furto dos diamantes do cofre e outra 

relativa à resistência à prisão e à violência praticada contra o intendente por parte do 

contratador Felisberto Caldeia Brant e outros.284 Além disso, o governador disse que 

repreendeu bastante o intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções a respeito da 

maneira desleixada com que estava procedendo diante de uma diligência tão séria 

quanto o depósito dos diamantes no cofre. José Antônio Freire de Andrade não deixa de 

insinuar que tendia a tomar partido do contratador Felisberto Caldeira Brant na 

contenda, dizendo que o intendente não era digno de um cargo que já foi ocupado por 

ministros tão distintos quanto Raphael Pires Pardinho e Plácido de Almeida Moutoso.285 

 Certamente, esta opinião do governador era influenciada pela de seu irmão, 

Gomes Freire de Andrade, a quem José Antônio substituía enquanto tratava de questões 

relativas às fronteiras no sul da colônia. Nem mesmo a distância, porém, inibiu Gomes 

Freire de tentar influenciar outros contra o intendente Sancho de Andrade Castro e 

Lanções. Gomes Freire não chegou em nenhum momento a defender abertamente o 
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contratador Felisberto Caldeira Brant, mas é possível perceber em duas de suas cartas 

que ele não nutria nenhuma simpatia pelo intendente. Em 8 de agosto de 1752, ele 

também escreveu a Diogo de Mendonça Corte Real insinuando críticas ao intendente 

parecidas com a de seu irmão, aventando inclusive a possibilidade de que o intendente 

fosse logo preso e castigado exemplarmente se na devassa ficasse comprovada sua 

culpa.286  

 Quem também se posicionou a favor do contratador Felisberto Caldeira Brant na 

contenda foi o ex-intendente dos diamantes Francisco Moreira de Matos. Nitidamente, 

Francisco Moreira e Sancho de Andrade não partilhavam admiração um pelo outro.  

Sancho o criticou muitas vezes em suas cartas, dizendo que ele era favorecido com 

regalos do contratador. Francisco Moreira, por sua vez, sugeriu em uma carta que o 

intendente era arrogante e vaidoso. O ex-intendente criticou principalmente o 

procedimento de substituição das falhas, a gota d’água que precipitou a querela entre o 

intendente e o contratador. De acordo com Francisco Moreira, este sistema era falho, 

rigoroso e absurdo, e lesava a Fazenda Real ao invés de protegê-la, já que sacrificava o 

contrato de diamantes de uma maneira radical e que não resultava em fins profícuos.287  

 As ordens do governador José Antônio Freire de Andrade foram cumpridas e as 

duas devassas foram instaladas no Serro Frio a partir de julho de 1752.288 O resultado 

delas significou mais do que a comprovação da inocência do intendente Sancho de 

Andrade Castro e Lanções na questão do roubo do cofre, que acabou por se revelar 

fantasioso. As cartas do intendente e as testemunhas inquiridas no processo revelaram 

aos olhos da Coroa, de forma definitiva, o verdadeiro estado em que se encontrava o 

contrato dos diamantes no Tijuco. 

 Quando tramou a cilada com que pretendia fazer a reputação do intendente 

Sancho de Andrade Castro e Lanções cair em descrédito, provavelmente o contratador 

Felisberto Caldeira Brant sabia que arriscava sua sorte. Mas, se observamos seu 
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histórico, esse tipo de atitude, até aquele momento, parecia ter dado sempre certo para 

Brant. Conforme observamos no segundo capítulo desta tese, o uso da força e da 

violência, inclusive contra representantes da Coroa, não havia sido um empecilho para a 

entrada de Felisberto no exclusivo universo dos monopólios coloniais. Pelo contrário, 

foi seu passaporte. Porém, quando paulatinamente começou a surgir a natureza dos 

crimes de Brant, que também lesavam a Coroa, o contratador encontrou o limite de seus 

desmandos. E isso se iniciou com as denúncias do intendente Sancho de Andrade e de 

algumas testemunhas do processo de devassa que apurou o roubo do cofre. 

 Para que se pudesse fazer uma avaliação mais acurada da possibilidade de 

arrombamento ou violação do cofre dos diamantes, foram convocados três mestres 

serralheiros da região do Serro Frio para que o vistoriassem. Foram eles Manuel 

Fernandes de Carvalho, Inácio Duarte de Castro e Cláudio Mendes Peixoto. De acordo 

com a inspeção efetuada por eles, o cofre não havia sofrido nenhum tipo de 

arrombamento nem pelas fechaduras, nem pela madeira e não havia qualquer parte dele 

que indicasse uma abertura forçada. No juramento dos serralheiros, eles garantiram que 

o cofre se achava extremamente forte e íntegro e a única forma de ter sido aberto era 

com suas próprias chaves. A respeito dessas chaves, os três juraram que não haviam 

sido procurados por ninguém que os solicitassem fazer cópias delas. Também 

concordaram que as chaves eram confeccionadas com segredos muito sofisticados e, 

para efetuar uma cópia, seriam necessárias semanas, pelo que o dono da chave 

certamente daria por sua falta.289  

 Foram ouvidas trinta testemunhas no processo de devassa que apurou o roubo. 

Provavelmente, estas pessoas não eram diretamente favorecidas pelo contrato ou faziam 

parte da rede de protegidos do contratador, pois seus depoimentos não foram nem um 

pouco favoráveis à versão de Brant.  

 Unanimemente, as testemunhas disseram que haviam ouvido falar do suposto 

crime, mas desconheciam quem roubou os diamantes ou se, de fato, houve realmente 

um roubo. Isso porque as testemunhas haviam tomado conhecimento do auto de exame 

feito no cofre, que atestou que ele estava seguro e não havia sinais de arrombamento. 

Além disso, muitas já haviam ouvido falar através de pessoas que conheciam o cofre 
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que ele era muito forte e seria impossível ter sido roubado a menos que todos os 

guardiões da chave concordassem para isso. Sobre a chave, também disseram que 

serralheiros experientes haviam dito que não se atreveriam a fazer cópias delas, já que 

eram tão sofisticadas que isso demandaria um tempo demorado. A maioria das 

testemunhas disse que aquilo deveria ter sido um erro de pena ou de conta, já que 

também era público que o contratador usava sua própria balança para depositar os 

diamantes no cofre. Muitas disseram já ter visto o contratador acompanhado de um 

escravo levando sua balança, no caminho de sua casa até o prédio da Intendência. 

Algumas, inclusive, incluíram em seus depoimentos que esta balança era motivo de 

polêmica, já que muitas pessoas reclamavam que quando Felisberto Caldeira Brant iria 

pagar seus credores, utilizava esta balança e ela sempre marcava bem menos do que 

outras.290  

 Por fim, a devassa apurou que o roubo do cofre nunca aconteceu. Ficou 

esclarecido que aquela falta era, certamente, proveniente um erro de cálculo ou das 

anotações do contratador. Infelizmente, não foi possível localizar o auto de devassa 

referente à assuada que o contratador e vários membros do seu séquito fizeram em 

frente à casa do intendente, chegando a ameaçar sua vida. Porém, em carta ao 

governador José Antônio Freire de Andrade datada de 27 de agosto de 1752, o ouvidor 

da comarca do Serro Frio José Pinto de Morais Bacelar é possível saber o que foi 

apurado. O ouvidor comunicou que a injustiça e a ofensa a um representante do rei 

praticadas pelo contratador e outros foram notórias, públicas, presenciadas por inúmeras 

testemunhas. De acordo com o ouvidor, ele só não efetuou a prisão dos envolvidos 

porque lhe ocorreu que o prejuízo que daria ao bom andamento do contrato seria 

incalculável, já que todos os principais indivíduos ocupados na administração do 

contrato estavam envolvidos e isso resultaria num grande prejuízo à Fazenda Real.291 

Parecia cada vez mais difícil para Felisberto Caldeira Brant contar com o abono das 

autoridades para encobrir suas maquinações. Porém, ainda não começamos a descrever 

quais foram as piores denúncias do intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções em 

suas cartas, que se multiplicaram durante o resto do ano de 1752.  
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3.8. Desanuvio: violência e crime. 

 

 “(...) porque já me tratam sem o caráter de ministro, dizendo 

publicamente que não me conhecem por intendente dos diamantes 

pela averbação de suspeito, e que não posso ordenar ação judicial 

contra eles. O que me resta ver é se algum deles se finge ao trono e 

se clama soberano. ”
292

 

 

 Na passagem acima, retirada de uma carta de Sancho de Andrade Castro e 

Lanções para o governador José Antônio Freire de Andrade logo após a contenda de 

junho de 1752, o intendente tentava transmitir uma ideia da forma como o contratador 

dos diamantes Felisberto Caldeira Brant lidava com suas questões no arraial do Tijuco. 

Conforme já dissemos, o intendente escreveu várias cartas para diversas autoridades, 

sempre na tentativa de denunciar os desmandos do contratador dos diamantes e a forma 

como ele encobria seus crimes. De acordo com o intendente, o contratador era um 

homem que usava de todas as armas possíveis para derrubar aqueles que não 

colaboravam com ele. Ele tinha por costume se vingar cruelmente de quem tentasse 

atravessar seu caminho e não media esforços na tentativa de acobertar as diversas 

fraudes que cometia.293  

 No caso do intendente, o que motivou o contratador a armar a história do furto 

ao cofre, que depois se revelou fantasiosa, foi o posicionamento rigoroso adotado por 

Sancho de Andrade para que as falhas provenientes dos serviços de Goiás fossem pagas 

no Serro Frio. O intendente atrapalhou os planos do contratador que pretendia empregar 

as falhas nos serviços dos escravos de uma forma mais livre, aproveitando a maioria nos 

meses de pouca chuva, que eram mais rentáveis para o contrato. De acordo com o 

intendente, a antipatia de Brant por ele foi derivada da atenção que Sancho de Andrade 

dedicava ao estrito cumprimento das leis do contrato, leis às quais seus antecessores não 
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verificaram a execução com a seriedade que era devida.294 O contratador sabia que o 

intendente não seria subornado e, por isso, avançou contra ele com toda a sua força, que 

o episódio no adro da igreja ilustrou tão bem. A maioria das testemunhas ouvidas para a 

devassa do roubo do cofre parecia concordar com o intendente. Muitas testemunhas 

disseram que a farsa do roubo provavelmente havia sido maquinada porque o 

contratador não aceitou a sentença a respeito da alocação das falhas do Rio Claro e do 

Rio Pilões e tentou se vingar manchando a reputação de Sancho de Andrade.295  

 Durante a vasta correspondência que enviou, o intendente sempre tentou deixar 

claro que ele, em momento algum, curvou-se à influência que o contratador tinha sobre 

outros oficiais e que não teria sido por uma quantia ínfima de vinte e três oitavas (que 

não chegavam a 9 mil cruzados) que ele iria abandonar sua honra. Sancho de Andrade 

dizia que todo o desrespeito que sofreu foi em virtude de o contratador já estar 

acostumado a um intendente fraco e permissivo, que não era atento ao cumprimento da 

lei e não respeitava o cargo de responsabilidade ao qual havia sido conduzido.296  

 Ainda de acordo com as extensas declarações do intendente Sancho de Andrade 

e das testemunhas da devassa do roubo do cofre, uma das principais razões que 

contribuíam para que o contratador Felisberto Caldeira Brant tivesse tanta liberdade 

para burlar as regras do contrato e implantar a sua própria ordem no Tijuco foi a 

permissividade de vários funcionários da Intendência. Os principais acusados eram o 

escrivão Sebastião de Sampaio e Sande, o tesoureiro Tomás Aquino César de Azevedo 

e o fiscal João da Costa Coelho. O contratador montou uma rede de aliados que também 

contou com os encarregados do policiamento da comarca do Serro Frio, coadunando o 

capitão Simão da Cunha Pereira e o tenente Manuel Saraiva, do destacamento dos 

Dragões, para auxiliá-lo em seus esquemas.  

 Entre os diversos depoimentos, é notável que um dos nomes mais associados aos 

subornos do contratador dos diamantes seja o do escrivão Sebastião de Sampaio e 

Sande. Ele teria sido o braço direito do contratador em toda a trama que envolveu o 

                                                           
294

 AHU/MG/CARTA do governador de Minas, José Antônio Freire de Andrade informando a Diogo de 

Mendonça Corte-Real sobre o desfalque havido no cofre dos diamantes da Vila do Tijuco; Vila Rica, 

1753/09/05, cx. 63, doc. 1, fl. 10. 
295

 AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; Arraial do Tijuco, 1752/08/05, cx. 60, doc. 29, fl. 71. 
296

 AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; Arraial do Tijuco, 1752/08/05, cx. 60, doc. 29, fl. 19. 



  

141 
 

fantasioso roubo do cofre, mas também encobria várias outras atividades ilícitas de 

Brant. De acordo com algumas testemunhas da devassa, era público que o contratador 

subornava o escrivão. Os dois não se davam ao trabalho de esconder sua amizade. 

Sebastião, inclusive, teria deixado escapar que havia sido presenteado com uma arroba 

de ouro pelo contratador poucos dias após a querela. A testemunha que o ouviu dizer 

isso associou essa dádiva ao auxílio do escrivão na maquinação do roubo. Além deste 

ouro, testemunhas falaram a respeito de uma grande quantidade de presentes e agrados, 

que cativaram o escrivão e o tornaram um importante instrumento do contratador. A 

amizade entre os dois era de conhecimento de todos do arraial.297 Em troca desses 

agrados, o escrivão não conferia com rigor os trâmites que regulavam a utilização das 

falhas do contrato e não fiscalizava a quantidade de escravos que realmente convalescia 

no hospital do contrato e que deveria justificar os escravos supranumerários.298  

 Ainda a respeito desta amizade, o intendente anexou em uma de suas cartas ao 

governador José Antônio Freire de Andrade alguns bilhetes trocados entre o escrivão 

Sebastião de Sampaio e Sande e o contratador Felisberto Caldeira Brant. Os bilhetes 

eram a prova da conexão que havia entre os dois e dos muitos favores aceitos pelo 

escrivão. Um dos bilhetes demonstrava que Sebastião de Sampaio tinha escravos 

empregados nos serviços administrados pelo contratador, o que era contra as regras 

impostas aos funcionários da Intendência, que não deveriam ter interesses particulares 

associados ao contrato. Há uma passagem também que mostra alguns pequenos favores 

de Brant ao escrivão, como lhe emprestar cavalos e escravos. Além disso, é possível 

perceber que o escrivão avisava ao contratador das visitas inesperadas que o intendente 

fazia aos serviços do contrato.299 

 Quatro testemunhas disseram que, um tempo após a contenda que uniu todos 

aqueles indivíduos contra o intendente no adro da igreja de Santo Antônio, viram o 

escrivão Sebastião de Sampaio e Sande fugir do arraial do Tijuco em companhia de 

Alberto Luís Pereira, um dos sócios do terceiro contrato. A comitiva, então, teria 

                                                           
297

 AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; Arraial do Tijuco, 1752/08/05, cx. 60, doc. 29, fl. 57 a fl. 70. 
298

 AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; Arraial do Tijuco, 1752/08/05, cx. 60, doc. 29, fl. 109. 
299

 AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; Arraial do Tijuco, 1752/08/05, cx. 60, doc. 29, fl. 85 a fl. 87. 



  

142 
 

seguido viagem ao Rio de Janeiro. Além disso, de acordo com as testemunhas, no dia 

anterior desta fuga, o já despossado escrivão Sebastião passou a noite na casa do irmão 

do contratador Felisberto, Conrado Caldeira Brant. Esta fuga teria se dado um mês 

depois da querela com o intendente, quando a resolução da devassa já caminhava para o 

esclarecimento da farsa do roubo do cofre. Para esta fuga, o contratador Felisberto 

Caldeira Brant proveu Sebastião de um cavalo, um escravo e ouro para o custeamento 

da viagem.300  

 Mas, ainda de acordo com os relatos do intendente Sancho de Andrade Lanções 

e de testemunhas arroladas no processo de devassa que investigou o suposto roubo no 

cofre de diamantes, o contratador não havia cooptado apenas o escrivão para ajudá-lo a 

dissimular suas atividades ilícitas no Tijuco. O tesoureiro Tomás Aquino César de 

Azevedo havia sido nomeado para o cargo pelo governador Gomes Freire de Andrade e, 

quando chegou ao Tijuco, encontrou já uma casa alugada, às expensas do contrato, à sua 

espera e de sua família, provida de mantimentos e ricamente mobiliada.301 O intendente, 

inclusive, chegou a criticar a nomeação de Tomás para o cargo de tesoureiro, pois ele 

tinha ainda pouca idade e experiência para ocupar um cargo de tanta 

responsabilidade.302 Além disso, Tomás era sobrinho de um médico que por muito 

tempo assistiu no hospital do contrato.303  

 Em relação ao fiscal João da Costa Coelho, o intendente também descobriu que, 

assim como no caso do tesoureiro, o contratador havia preparado para ele uma casa com 

mantimentos nas vésperas de sua chegada. De acordo com Sancho de Andrade, essa 

informação era de conhecimento público, pois Felisberto Caldeira Brant não via 

necessidade em esconder de ninguém que, aos que concordassem em colaborar com ele, 

os benefícios poderiam ser colossais. Em troca de tantos agrados, o intendente acusava 

o fiscal de não acompanhar os serviços como deveria, fechando os olhos para as 
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irregularidades cometidas pelo contratador, principalmente a que se referia à utilização 

de muito mais escravos nos trabalhos do que lhe era permitido.304  

Além dessas informações, o intendente anexou em uma de suas cartas o 

testemunho de um sitiante chamado João da Rocha Barbosa, que havia encontrado 

ametistas em sua propriedade. De acordo com o depoimento, o contratador Felisberto 

Caldeira havia comprado dele essas pedras, por intermédio do capitão de cavalos Simão 

da Cunha Pereira. Especulava-se que o contratador havia presenteado alguns oficiais 

dos Dragões e os próprios funcionários da Intendência com algumas dessas pedras.305 

A maquinação do roubo, portanto, havia contado com muitos interessados, e não 

havia surpresa no fato do intendente ter sido tão ignorado em suas súplicas no dia 9 de 

junho de 1752. Mas o intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções não direcionou 

suas críticas e acusações apenas aos seus subordinados na Intendência dos Diamantes. O 

intendente argumentava que, na verdade, o maior suporte para os desmandos do 

contratador provinha de sua amizade com o governador Gomes Freire de Andrade. 

Gomes Freire fora padrinho de duas filhas de Alberto Luís Pereira, sócio do contrato, e 

de uma filha do próprio contratador Felisberto Caldeira Brant.306 Em uma de suas cartas 

o intendente Sancho de Andrade insistia, inclusive, que qualquer tipo de investigação 

contra o contratador deveria ser conduzido enquanto o governador ainda estava ocupado 

com a questão das fronteiras no sul da colônia. De acordo com o intendente, quando o 

governador esteve no Tijuco em setembro de 1751, foi recebido com a máxima honra 

pelo contratador e seus agregados, de quem aceitou presentes e participou de um sarau 

de grande opulência, promovido em sua homenagem. Gomes Freire teria dançado 

durante toda a noite e a todos teria ficado bem clara a cumplicidade entre ele e o 

contratador. Ainda nas palavras do intendente, na época ele chegou a ser avisado por 

algumas pessoas que o melhor que ele poderia fazer em seu próprio benefício era não se 
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opor ao contratador, pois ele era muito protegido pelo governador.307 As relações de 

compadrio entre os dois, dizia Sancho de Andrade, eram a raiz dos maiores danos e 

perturbações naquela região.308 

Outro funcionário régio que se associava ao contratador Felisberto Caldeira 

Brant era o ex-ouvidor, que por um tempo também serviu como intendente, Francisco 

Moreira de Matos. De acordo com o intendente, também era público que ele era 

favorecido pelo contratador e frequentava sua casa. O antigo intendente, nas palavras de 

Sancho de Andrade, tinha por costume não contar as falhas que eram apresentadas pelo 

contratador, ignorando a grave fraude que Felisberto Caldeira Brant praticava contra a 

Fazenda Real. Além disso, Francisco Moreira parecia não se importar com o fato de que 

Felisberto havia se tornado um régulo na região, fazendo valer a sua própria ordem por 

meio da força, como já tinha feito em seu passado.309  

As ações de Felisberto, que compreendiam o uso da violência generalizada e o 

crime de minerar com muito mais escravos do que lhe era permitido nos serviços eram 

as duas principais acusações do intendente Sancho de Andrade Lanções. De acordo com 

ele, os serviços nos córregos do Jequitinhonha ficavam em um local de difícil acesso e, 

para fiscalizá-los, era necessário um grande empenho dos soldados do destacamento dos 

Dragões, mas eles não pareciam ter nenhum interesse na assiduidade do 

procedimento.310 O contratador formou uma rede de aliados que contou também com a 

participação do comandante do destacamento, Simão da Cunha Pereira e o tenente, 

Manuel Saraiva. Em uma de suas cartas, o intendente salientou que era extremamente 

necessário que a tropa fosse sempre trocada, pois do contrário aconteceria o que já se 

observava: soldados inábeis e, no pior dos casos, aliciados pelas inúmeras benesses que 

surgiam do bom relacionamento com Felisberto Caldeira Brant. O tenente Manuel 
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Saraiva, segundo o intendente e algumas testemunhas, vivia assistido pelo contratador 

de muitas dívidas e também tinha escravos empregados nos serviços do contrato.311  

Delineavam-se, assim, os contornos de um séquito poderoso, organizado em 

torno do contratador e que lhe conferia uma liberdade que parecia não ter fim. Além dos 

funcionários régios e dos soldados e oficiais dos Dragões, os homens empregados na 

administração do contrato, em seus inúmeros serviços, também eram muitos e era 

através deles que Brant mantinha o controle de quem quer que fosse mediante o uso da 

violência. Se o contratador e seus comparsas não se intimidaram ao cercar o próprio 

intendente em Praça pública, não é difícil imaginar quais eram os procedimentos 

comandados por Felisberto Caldeira Brant contra indivíduos comuns que ousavam 

desafiar sua autoridade. É possível perceber na descrição do intendente Sancho de 

Andrade Lanções e na das testemunhas que em momento algum Brant se afastou do 

perfil que procuramos delinear no segundo capítulo desta tese: o de um régulo, 

comandante de um potentado, que chegou ao contrato dos diamantes através da força e 

da violência e se manteve nele da mesma forma.  

 Na primeira parte do presente capítulo, procuramos demonstrar como o autor 

Joaquim Felício dos Santos definiu o período em que Brant foi contratador dos 

diamantes no Tijuco. Essa teria sido, nas suas palavras, a época de maior glória do 

arraial, em que os habitantes do Tijuco conheceram o luxo e a sofisticação. A felicidade 

reinava e Felisberto Caldeira Brant só conheceu sua ruína porque era demasiadamente 

permissivo com faiscadores, o que teria chamado a atenção de autoridades régias que 

invejavam o altruísta contratador.312 

 A documentação da época, porém, ofereceu um retrato do contratador 

completamente diferente do construído pelo autor acima citado. De acordo com o 

intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções e algumas testemunhas, os crimes do 

contratador incluíam execuções, cárcere privado e agressões, violências completamente 

encobertas pelo comandante dos Dragões, o capitão Simão da Cunha Pereira.313 Era 

público que o contratador não conhecia limites para fazer valer suas vontades. O 
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 AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 
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intendente relembrou em suas denúncias o crime contra o ouvidor da comarca do Rio 

das Mortes, Antônio da Cunha Silveira, praticado por Felisberto e seu irmão Joaquim 

Caldeira Brant em 1730. Citou também assassinatos e outros crimes, cometidos na 

região de Paracatu e em Goiás quando os irmãos lá se instalaram, que eram de 

conhecimento público, mas pelo qual nunca foram julgados e condenados, tamanha 

força que eles construíram armando escravos, forros e homens livres pobres em torno de 

si.314  

 O intendente Sancho de Andrade Lanções disse em uma de suas cartas, 

reforçando sempre que eram fatos que todo o povo sabia, que o contratador tinha um 

tronco particular em sua casa aonde castigava seus desafetos, principalmente pessoas 

que eram pegas faiscando diamantes. De acordo com Sancho de Andrade, o contratador 

ignorava a justiça oficial, sendo ele mesmo o juiz e o carrasco. Ele e seus comparsas 

organizavam sessões de tortura principalmente contra quem fosse pego faiscando, e 

dessa forma espalhavam o medo e o terror entre todos. O intendente chegou a denunciar 

estas práticas ao governador, mas nunca obteve resposta.315 De acordo com Sancho, 

desde Paracatu e Goiás os irmãos Caldeira se fizeram temidos, tomando aos pobres as 

terras de melhor utilidade e oprimindo a quem lhes fazia frente mediante o uso 

desenfreado da violência. Despóticos, conheciam apenas sua vontade e não se 

sujeitavam nem a Deus nem ao rei.316 O intendente Sancho de Andrade Castro e 

Lanções se referia ao contratador Felisberto Caldeira Brant e seus comparsas, em uma 

profusão de cartas que se estendeu até o fim do ano de 1752, como delinquentes da pior 

espécie317 e, enternecido, se desesperava rogando pela justiça frente às ofensas das quais 

havia sido vítima e aos desmandos do contratador na região.  

 Quando se desanuviou a cortina de fumaça tramada pelo contratador, no que 

consistiu o fantasioso roubo do cofre, Felisberto Caldeira Brant chegava ao final de seu 

contrato, em dezembro do ano de 1752. O intendente Sancho de Andrade Castro e 
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Lanções foi afastado do cargo em setembro de 1753, malvisto até pelo governador 

interino José Antônio Freire de Andrade que, apesar de reconhecer que o contratador 

armou o roubo do cofre, considerava Sancho incapaz. Em carta ao rei Dom José I de 

outubro de 1753, o governador interino agradeceu ao rei por livrá-lo dos Caldeiras e o 

intendente ao mesmo tempo.318  

Porém, as inúmeras denúncias de Sancho de Andrade Lanções não foram 

completamente em vão. Se o administrador do terceiro contrato dos diamantes nunca foi 

punido pelas diversas formas de violência que perpetuou ao longo de sua vida antes e 

durante o contrato, em breve ele iria conhecer o limite de seus desmandos. Em fevereiro 

de 1753, o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real, 

já sinalizava em uma carta endereçada ao próprio governador das Minas Gomes Freire 

de Andrade que havia chegado ao seu conhecimento que o contratador Felisberto 

Caldeira Brant abusou do número de escravos empregados nos serviços de seu contrato, 

e, ainda mais grave, depositava no cofre dos diamantes apenas os pequenos que 

encontrava, comercializando marginalmente os de maior valor, em prejuízo gravíssimo 

da Fazenda Real.319  

 O governador Gomes Freire de Andrade não teve tempo nem de tentar defender 

seu protegido. As palavras de Diogo de Mendonça tinham um motivo muito concreto: a 

descoberta de uma enorme quantidade de diamantes enviados fora do cofre, de maneira 

clandestina, numa frota que chegou a Lisboa no fim de janeiro de 1753320, selou o 
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destino de Felisberto Caldeira Brant. A descoberta da partida de 3.000 quilates, 

provavelmente, não foi obra do acaso. Apesar dessa conexão não poder ser confirmada 

por nenhuma fonte, é possível especular que as denúncias de Sancho de Andrade Castro 

e Lanções possam ter despertado a atenção de agentes da Coroa no reino, pois elas 

citavam que o contratador desrespeitava elementos muito delicados do contrato dos 

diamantes, nomeadamente a utilização de mais escravos nos serviços do que permitia a 

legislação. Apesar de nunca ter mencionado em suas cartas a gravíssima fraude mais 

tarde descoberta, de que o contratador comercializava pedras ilegalmente, o intendente 

Sancho de Andrade Castro e Lanções foi o primeiro a denunciar de forma sistemática os 

desmandos do até então intocável contratador e suas queixas, possivelmente, podem ter 

dado início a um processo secreto de investigação. Menos de um ano depois da querela 

que opôs intendente e Felisberto Caldeira Brant no Tijuco, iniciava-se um julgamento 

longo, cujas repercussões mudariam definitivamente o contrato de diamantes da Coroa 

portuguesa. 

  

 

 

  

                                                                                                                                                                          
a nomeação de um juiz e seus respectivos adjuntos para proceder ao julgamento do processo. Anexo: 

ofícios (minutas), provisão (minuta); Salvaterra de Magos, 1753/02/20, cx. 45, doc. 4637. 
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CAPÍTULO IV – PEDRA SOBRE PEDRA  

 

 O mês de janeiro de 1753 foi muito importante na história dos contratos de 

diamantes da América portuguesa. Ele significou a descoberta de uma enorme fraude, 

que se costurava desde o arraial do Tijuco, em que se lesavam uma série de cláusulas 

que regiam o andamento do contrato, até Lisboa e outras praças europeias, em que se 

levantou um dolo maior ainda, já que diamantes de altíssimo valor circulavam fora do 

arbítrio da Coroa portuguesa. A exposição desta fraude e as consequências dela levaram 

a uma total reestruturação dos contratos de diamantes.  

 A nau que chegou ao porto de Lisboa nos últimos dias do primeiro mês de 1753 

trouxe consigo as provas de duas situações muito graves. A primeira delas: um 

carregamento de diamantes, que totalizava cerca de 3.000 quilates, transportado de 

forma completamente ilegal, ou seja, fora do cofre. Já os diamantes que foram dentro do 

cofre representavam outros problemas. A partida, que era a terceira enviada pelo 

contrato capitaneado por Felisberto Caldeira Brant, não era suficiente para o pagamento 

das importâncias das letras que o contratador assumiu para o custeio de seu contrato
321

. 

Os caixas assistentes em Lisboa, Manuel Nunes da Silva Tojal e José Ferreira da Veiga, 

contabilizaram uma dívida total de Rs.370:779$630. Deste valor, Rs.294:213$155 eram 

devidos aos homens de negócio da Praça de Lisboa e do Rio de Janeiro e 

Rs.76:566$475 somente a João Fernandes de Oliveira, maior credor de Brant, que 

contraiu esta dívida com o primeiro contratador dos diamantes ao alugar dele um grande 

número de escravos e as próprias fábricas de minerar do contrato.
322

 Além disso, 

Felisberto Caldeira Brant também era devedor à Fazenda Real de um total de 

Rs.449:159$000, referentes aos empréstimos oferecidos pela Coroa para auxiliar o 
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financiamento do contrato. Ao fazerem o balanço das contas acumuladas, os caixas 

anunciaram ao rei Dom José I a falência do contrato.323 

 As consequências de tal anúncio eram desastrosas. O não pagamento das letras 

poderia significar a ruína de vários negociantes da Praça de Lisboa, já que se tratavam 

de valores de grande importância. Isso daria origem a problemas em cascata. Ao se 

verem sem o ressarcimento de um investimento tão avultado, a maioria dos negociantes 

acabaria por se tornar inabilitada para empreender novos investimentos em outros 

contratos e empreendimentos da Coroa. Diante de tamanho prejuízo, todo o negócio dos 

diamantes seria arruinado, já que a reputação do gênero, cujo negócio sempre foi muito 

delicado, seria irremediavelmente perdida, prejudicando também contratos vindouros.324 

A lista dos que se viam em prejuízo era enorme: a própria Fazenda Real, os sócios, os 

caixas e os credores particulares.325  

 Para lidar com esta crise, de proporções inéditas na história dos negócios dos 

diamantes, a Coroa portuguesa teve que atuar em duas frentes: apurando os crimes e 

desvios praticados pelo contratador Felisberto Caldeira Brant e remediando as 

perturbações que se instalavam na Praça de Lisboa. Os processos correram 

concomitantemente, mas para que possamos estabelecer um melhor entendimento 

dessas duas consequências do terceiro contrato, faremos no presente capítulo duas 

seções. A primeira seção será dedicada aos efeitos sofridos pelo contratador na apuração 

e punição de seus crimes e a segunda às ações da Coroa no sentido de procurar remediar 

os danos sofridos pelo contrato e de reestruturar todo o sistema que orquestrava desde a 

retirada dos diamantes do solo do arraial do Tijuco até seu comércio nas praças 

internacionais.  
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4.1.1. Prisão e sequestro: as primeiras ações contra os crimes de Felisberto 

Caldeira Brant.  

 

 Em fevereiro de 1753, o rei Dom José I emitiu uma série de ordens e 

comunicados que dispunham a respeito dos procedimentos que deveriam ser tomados 

para a prisão e sequestro dos bens do contratador de diamantes Felisberto Caldeira 

Brant. As motivações, conforme dissemos, eram principalmente duas. A primeira delas, 

as pedras que seguiram para Lisboa no início daquele mesmo mês fora do cofre, 

fraudando um dos pontos mais cruciais da legislação que regia o contrato. O rei e seus 

conselheiros entendiam que uma partida de proporções tão avultadas, 3.000 quilates 

(equivalentes a 600 g) de diamantes de tamanhos e valores muito maiores do que 

aqueles que seguiam de forma legal dentro do cofre, não poderia ter sido extraída e 

comercializada sem a ciência do contratador dos diamantes. Além disso, havia a questão 

do pagamento das letras, rejeitado pelos caixas assistentes em Lisboa, uma vez que a 

partida de diamantes enviada legalmente pelo contratador não cobria suas dívidas, e que 

representava uma crise sem precedentes.  

 Assim, em 20 de fevereiro de 1753, foram despachadas pelo menos quatro cartas 

régias: uma, dirigida ao chanceler da Relação do Rio de Janeiro, João Pacheco Pereira 

de Vasconcelos; duas, endereçadas ao afastado governador das Minas, Gomes Freire de 

Andrade, e a seu irmão, governador interino José Antônio Freire de Andrade; e, 

finalmente, a ordem enviada ao ouvidor da comarca do Serro Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar. As cartas ao chanceler, ao governador e a seu irmão eram comunicados a 

respeito da ordem dirigida ao ouvidor. Nela, dizia o rei Dom José I que estava ciente da 

série de prejuízos que os excessos cometidos pelo contratador dos diamantes Felisberto 

Caldeira Brant haviam causado. O rei mencionava as letras passadas pelo contratador 

sobre os caixas do contrato sem que estes tivessem fundos para satisfazê-las. Dizia 

também que havia chegado ao seu conhecimento que tal escândalo era consequência do 

fato de que o contratador fazia as principais remessas de diamantes em fraude do 

contrato, vendendo as pedras maiores e de maior valor a particulares e remetendo dentro 

do cofre apenas as de menor valor. Por fim, ordenava ao ouvidor que se juntasse ao 

governador José Antônio Freire de Andrade e procedesse à prisão do contratador 

Felisberto Caldeira Brant e ao sequestro de todos os seus bens, e que fizesse apreensão 

também de todos os papeis e efeitos que parecessem pertencer ao contratador. Caberia 
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também ao ouvidor e ao governador estabelecerem um exame acurado do cofre dos 

diamantes, de forma que se levantasse o valor dos diamantes que lá estavam. Ainda na 

ordem real, havia a seguinte instrução: caso os bens e os diamantes do contratador não 

chegassem ao valor de um milhão e meio de cruzados (equivalentes a Rs. 

600:000$000), Felisberto Caldeira Brant deveria ser remetido preso com toda a cautela 

e segurança para a Relação do Rio de Janeiro.326 

 A primeira resposta ao rei Dom José I por parte do ouvidor do Serro Frio, José 

Pinto de Morais Bacelar, foi escrita em 18 de outubro de 1753. Nela, o ouvidor relatou 

que a ordem real chegou ao seu conhecimento no dia 28 de agosto de 1753 e que ele, 

imediatamente, iniciou as diligências para cumpri-la, partindo da Vila do Príncipe em 

direção ao arraial do Tijuco. De acordo com o ouvidor, junto com as ordens reais 

chegaram também instruções passadas pelo governador José Antônio Freire de 

Andrade, indicando que toda a operação deveria ser realizada sob o mais completo 

sigilo. Quando estava a cerca de doze léguas de distâncias do arraial, o ouvidor Bacelar 

teve a notícia de que o governador já havia passado por ali com o contratador. De 

acordo com o ouvidor, ao sair de Vila Rica, o governador encontrou a comitiva do 

contratador Felisberto Caldeira Brant no meio do caminho, o que sugeria que o dito 

contratador já estava ciente de que vinham ordens de prisão contra si. José Antônio 

Freire de Andrade, então, fez o contratador e seus companheiros de viagem voltarem em 

direção ao arraial, onde, nas primeiras horas do dia seguinte, finalmente se encontraram 

com o ouvidor José Pinto de Morais Bacelar. Na presença deste, foi procedida a ordem 

de prisão a Felisberto Caldeira Brant e a seu sócio Alberto Luís Pereira. O ouvidor 

encaminhou Felisberto provisoriamente para um cômodo dentro de uma casa no arraial 

do Tijuco, com sentinelas à porta e ordens para que ele ficasse sob segredo absoluto, 
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Caldeira Brant, acusado pelo ouvidor [Manuel Pinto de Moraes Bacelar], da prática de irregularidades 

na administração do referido contrato, não satisfazendo os débitos feitos à Fazenda Real; determinando 

a nomeação de um juiz e seus respectivos adjuntos para proceder ao julgamento do processo. Anexo: 

ofícios (minutas), provisão (minuta); Salvaterra de Magos, 1753/02/20, cx. 45, doc. 4637 e 

AHU/ACU/Carta régia de D. José ao ouvidor do Serro Frio, José Pinto de Morais Bacelar, ordenando a 

execução das ordens que receber  do governador interino das Minas Gerais, José Antônio Freire de 

Andrade, a respeito do contratador dos diamantes Felisberto Caldeira Brant, acusado de fraude do 

contrato; e, no caso de prisão, o mesmo será remetido em segredo, sequestrando-lhe todos os seus bens, 

apreendendo seus papeis e efeitos que lhe pertencem; assistindo com o governador ao exame do cofre, 

fazendo auto do que se achar, procedendo a perguntas judiciais com o dito preso; e não chegando os 

diamantes e os efeitos a milhão e meio, os remeterá com toda a cautela e segurança à Relação do Rio de 

Janeiro, remetendo juntamente todos os autos de perguntas e os bens que se acharem; Salvaterra de 

Magos, 1753/02/20, cx. 13, doc. 1134. 
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sem acesso a pessoa alguma ou comunicação por carta. Seu sócio, o advogado Alberto 

Luís Pereira, foi trancado em uma cela da cadeia do arraial sob as mesmas condições.327  

 Enquanto isso, o ouvidor se dirigiu para a casa do contratador Felisberto 

Caldeira Brant e lá se dedicou a executar a outra parte da ordem real de fevereiro de 

1753: identificar e sequestrar todos os bens, papeis e efeitos que lhe parecessem ser de 

propriedade do contratador. Logo ficou claro ao ouvidor que aquele seria um sequestro 

muito laborioso e que lhe demandaria muito tempo, uma vez que não era exatamente 

simples fazer o levantamento do que de fato pertencia a Felisberto Caldeira Brant, pois 

ele havia colocado alguns itens em nome de terceiros, o que sinalizava que ele estava 

avisado. Assim, Bacelar tratou de buscar um local em que Brant poderia ficar de forma 

mais definitiva e o conduziu para um quarto dentro do quartel do destacamento dos 

Dragões. Uma vez estabelecidos os locais das prisões, o ouvidor iniciou as inquirições 

dos presos e estabeleceu a vistoria dos diamantes pertencentes ao contrato que estavam 

no cofre da Intendência.328  

Nesta primeira inspeção, ficou claro para o ouvidor José Pinto de Morais Bacelar 

e para o governador José Antônio Freire de Andrade que os bens de Felisberto de forma 

alguma poderiam chegar ao valor de um milhão e meio de cruzados que, segundo a 

ordem real, deveriam cobrir a dívida do contrato. Além disso, corria a notícia de que 

Felisberto Caldeira Brant, prevenido das ordens que vinham contra si, transportou o que 

havia de mais valioso em seu cabedal para outras comarcas em que possuía parentes. 

Mas as más notícias não paravam por aí. Os moradores do arraial do Tijuco 

comunicaram ao ouvidor e ao governador as enormes dívidas que o contratador havia 

contraído com fornecedores locais. Donos de escravos, comerciantes, agricultores e até 

administradores do próprio contrato denunciavam a falta de pagamento de suas vendas e 

salários.329 Foi ficando cada vez mais claro que o rastro da ruína deixada pelo 

contratador era muito mais longo do que se imaginava. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 7. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 8. 
329

 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 
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Após fazer a apreensão do que foi possível dos livros do contrato, o ouvidor e o 

governador puderam perceber que, de fato, era verídico o que o já afastado intendente 

Sancho de Andrade Castro e Lanções procurava exaustivamente provar no ano anterior: 

Felisberto Caldeira Brant empregava nos serviços de seu contrato uma quantidade muito 

maior de cativos do que lhe era permitido, excedendo as falhas e dissimulando escravos 

supranumerários com a desculpa de que seriam alocados nos serviços de apoio do 

contrato, e não necessariamente para minerar diamantes. Iniciaram-se, então as 

diligências da primeira devassa do caso, levada a efeito em setembro de 1753. Ficou 

encarregado da diligência o ouvidor José Pinto de Morais Bacelar, após a partida do 

governador José Antônio Freire de Andrade de volta para Vila Rica.  Esta devassa tinha 

como objetivo apurar os principais pontos das acusações apontadas pelo rei nas 

correspondências de fevereiro de 1753.330  

Foram arroladas dezoito testemunhas que, de forma unânime, declararam que 

era de conhecimento público que o contratador Felisberto Caldeira Brant mandava 

através de seu sócio, Alberto Luís Pereira, importantes partidas de diamantes em bruto 

para venda ilegal no Rio de Janeiro. Além disso, o próprio Felisberto empreendia 

vendas menores no arraial do Tijuco. Uma das testemunhas, inclusive, confessou ter 

comprado dezoito oitavas do contratador. Outra denúncia era relativa à suspeita de que 

o contratador de diamantes explorava córregos proibidos, que não haviam sido 

estabelecidos para ele nas cláusulas do contrato. De acordo com algumas testemunhas, 

também era público que o sócio do contrato, Alberto Luís Pereira, havia mandado 

escavar ocultamente o córrego de Caeté Mirim, o rio Capivari e que, com a conivência 

do capitão de cavalos Simão da Cunha Pereira, o contratador Felisberto Caldeira Brant 

minerava ocultamente diversos pontos dentro da demarcação. As testemunhas também 

juraram, pela sua maioria, e declarando igual publicidade, que o contratador Felisberto 

empregava uma quantidade muito maior de cativos do que lhe era permitido nos 

                                                                                                                                                                          
Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 8. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 8. 
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serviços e que, muitas vezes, a quantidade de escravos chegava a três mil, ou seja, cinco 

vezes mais do que era estabelecido.331  

Além das perguntas às testemunhas, o ouvidor José Pinto de Morais Bacelar 

também empreendeu um laborioso exame dos livros do contrato. Lamentou-se, na 

ocasião, de não achar entre estes livros um que fosse referente ao controle das pedras 

que saíam dos serviços, para que ele pudesse compará-lo com o livro de entrada de 

diamantes no cofre da Intendência e averiguar diferenças entre eles. O ouvidor 

desconfiava que esta era mais uma prova que o contratador Felisberto Caldeira Brant 

tratou de dissimular, pois já sabia das ordens reais. Sobraram, porém, os livros em que o 

contratador apontava os dias de trabalho dos escravos nos serviços. O primeiro exame 

destas anotações alcançou o valor de Rs.33:636$082. Neste exame, o ouvidor subtraiu 

do número total de escravos alocados os que eram referentes às falhas (escravos 

doentes, mortos ou fugidos) e, pela diferença, chegou ao valor que estava sendo 

sonegado.332 Porém, em outra carta enviada dois meses depois, este número aumentou 

muito, conforme iremos demonstrar à frente. 

 Durante o processo de sequestro dos bens do contratador, os representantes de 

Felisberto Caldeira Brant tentaram diversas manobras com o objetivo de embargar e 

desqualificar as diligências comandadas pelo ouvidor José Pinto de Morais Bacelar.333 

Em 17 de outubro de 1753, procuradores do contratador argumentavam com o ouvidor 

que ainda haviam cascalhos a serem lavados nos serviços do contrato. Apesar de se 

mostrar plenamente convencido que os cascalhos eram inúteis e que, em sua opinião, o 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 8. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 8. 
333

 As tentativas dos procuradores de Brant se estenderam desde a época do sequestro, outubro de 1753, 

até meados de 1754. Numa delas, procuradores de Felisberto contestavam, ainda em outubro, a forma 

como havia se dado o sequestro dos bens, já que, segundo eles, as propriedades do ex-contratador haviam 

sido estimadas em um valor muito abaixo do real. Em junho de 1754, o irmão de Brant, Conrado Caldeira 

Brant, acusava o ouvidor de ter um inexplicável ódio aos Caldeiras. Em outra representação, de fevereiro 

do mesmo ano, um procurador de Brant chamado Antônio de Souza Machado disse que o ouvidor 

aceitava suborno. AHU/MG/CARTA (cópia) do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de 

Morais Bacelar, dando conta, ao chanceler da Relação da cidade do Rio de Janeiro, das queixas que 

foram formuladas contra a sua pessoa; Vila do Príncipe, 1754/06/08, cx. 64, doc. 74. 
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contratador não tinha o direito de trabalhá-los, o ouvidor iniciou uma vistoria dos 

mesmos em 3 de novembro de 1753.334 

 O processo que tratou da questão dos cascalhos contou com a participação de 

dez testemunhas, que em sua maioria eram moradores de regiões próximas aos locais 

em que representantes de Caldeira Brant indicavam existir cascalhos.335 As testemunhas 

foram unânimes: tratavam-se de cascalhos inúteis e já lavados muitas vezes. Seis 

testemunhas afirmaram, inclusive, que Felisberto Caldeira Brant já havia empreendido a 

lavagem dos cascalhos através de uma autorização conseguida pelo governador José 

Antônio Freire de Andrade nos últimos meses de 1752, desde que seu contrato acabara 

até a época em que foi preso, mas que, na verdade, ao invés de trabalhá-los aproveitava 

para alocar escravos em áreas que não correspondiam às autorizadas para o trabalho de 

seu contrato.336 Os representantes do contratador negaram este fato e argumentaram que, 

se haviam escravos trabalhando naqueles cascalhos, não estavam a mando de Felisberto. 

Os procuradores tentavam argumentar que o contratador havia sido roubado, já que os 

cascalhos ficaram por dois meses sem vigilância, entre setembro e outubro, e isso sim 

poderia ter causado a esterilidade dos mesmos. De acordo com eles, os cascalhos 

haviam ficado nas mãos de faiscadores, não por culpa do contratador, mas por causa da 

intransigência do ouvidor. Originalmente, ainda nas palavras dos procuradores de Brant, 

haviam mais de oitocentas oitavas de diamantes naqueles montes.337  

Porém, nenhuma dessas representações surtiu qualquer tipo de efeito. A vistoria 

dos cascalhos acusou que, em conformidade com o que disseram as testemunhas, eles 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando ao secretário de Estado ter recebido as suas ordens na qual determinava que se procedesse 

contra as pessoas implicadas no descaminho dos diamantes, dentre os quais figurava José Caldeira 

Brant; Vila do Príncipe, 1754/10/31, cx. 65, doc. 55, fl. 15. Observação: o título deste documento no 

Arquivo Histórico Ultramarino se refere a uma pessoa de nome José Caldeira Brant, mas trata-se de um 

erro de grafia. 
335

 Há neste documento uma listagem de 18 de outubro de 1753 em que representantes do contrato 

arrolaram onde haviam montes de cascalho e o tempo que o contrato deveria trabalhar em cada um deles. 

AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, informando 

ao secretário de Estado ter recebido as suas ordens na qual determinava que se procedesse contra as 

pessoas implicadas no descaminho dos diamantes, dentre os quais figurava José Caldeira Brant; Vila do 

Príncipe, 1754/10/31, cx. 65, doc. 55, fl. 79. 
336

 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando ao secretário de Estado ter recebido as suas ordens na qual determinava que se procedesse 

contra as pessoas implicadas no descaminho dos diamantes, dentre os quais figurava José Caldeira 

Brant; Vila do Príncipe, 1754/10/31, cx. 65, doc. 55, fl. 49. 
337

 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando ao secretário de Estado ter recebido as suas ordens na qual determinava que se procedesse 

contra as pessoas implicadas no descaminho dos diamantes, dentre os quais figurava José Caldeira 

Brant; Vila do Príncipe, 1754/10/31, cx. 65, doc. 55, fl. 71. 



  

157 
 

eram de fato inúteis e lavá-los despenderia muito mais do que se poderia se achar neles. 

Para o ouvidor Bacelar, estava claro que o que os representantes do contratador 

tentavam fazer era atrasar suas conclusões do processo, que deveriam ser enviadas na 

nau que partiria do Rio de Janeiro em dezembro.338  

Paralelamente à devassa que corria no arraial do Tijuco, em outros pontos da 

comarca, das Minas e da própria colônia se procedia uma outra investigação: a do 

descaminho dos diamantes. Esta investigação buscava rastrear a origem dos diamantes 

que foram na frota que chegou a Lisboa em janeiro de 1753. Para este empreendimento, 

o ouvidor da comarca nomeou o escrivão José Barbosa de Souza, que ficou responsável 

pelas investigações em Vila Rica, e contou com o auxílio do desembargador João Alves 

para diligências que foram tomadas na cidade do Rio de Janeiro.339  

De acordo com a investigação, parte das pedras que seguiram fora do cofre, 

cerca de 329 quilates, tinham como destinatário Cristóvão Mendes Lobato, homem de 

negócios e morador em Valverde. Quando perguntado quem havia remetido essas 

pedras a ele, Cristóvão disse que havia sido seu sobrinho, André Joaquim Lobato, 

morador de Vila Rica. André disse que a origem de suas pedras era o Tenente Custódio 

Teixeira da Silva, que servia no arraial do Tijuco. Já o Tenente confessou ter comprado 

parte dos diamantes do próprio Felisberto Caldeira Brant, mas disse que a maior parte 

das vendas ilegais do contrato era feita por Alberto Luís Pereira no Rio de Janeiro.340 

Outra parte das pedras contrabandeadas foi levada por um indivíduo chamado 

Domingos Gonçalves Leite, comissário e morador de São Paulo. Domingos levou 

consigo um total de 1.413 quilates de diamantes. Estas pedras, segundo seu depoimento, 

haviam sido compradas de Antônio de Abreu Guimarães, morador do Serro Frio, que 

                                                           
338

 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando ao secretário de Estado ter recebido as suas ordens na qual determinava que se procedesse 

contra as pessoas implicadas no descaminho dos diamantes, dentre os quais figurava José Caldeira 

Brant; Vila do Príncipe, 1754/10/31, cx. 65, doc. 55, fl. 15. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor e intendente da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando o secretário de Estado acerca das diligências que tem dado no caso do descaminho 

dos diamantes; Arraial do Tijuco, 1753/10/21, cx. 63, doc. 36. 
340

 AHU/MG/CARTA do ouvidor e intendente da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando o secretário de Estado acerca das diligências que tem dado no caso do descaminho 

dos diamantes; Arraial do Tijuco, 1753/10/21, cx. 63, doc. 36, fl. 1. 
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afirmou tê-las comprado do então contratador Felisberto Caldeira Brant, por meio de 

seu sócio Alberto Luís Pereira.341  

Também foi flagrado levando diamantes contrabandeados na frota que chegou a 

Lisboa no início de 1753, Francisco Ramalho Roixo. Homem de negócios, havia 

comprado a partida de Bento Esteves de Araújo. Bento também era um homem de 

negócios, morador do Rio de Janeiro, e afirmou ter adquirido as pedras ilegais do sócio 

do ex-contratador de diamantes, Alberto Luís Pereira.342 

Como é possível perceber, as partidas de diamantes que chegaram de forma 

ilegal a Lisboa estavam fracionadas entre três diferentes contrabandistas. Infelizmente, 

sobre essa questão, mais fica por se perguntar do que se pode responder. Não é possível 

saber de quem veio as ordens para esta investigação e de que forma os agentes da Coroa 

conseguiram flagrar estes três indivíduos de forma tão certeira. Obviamente, já deviam 

haver ordens para revistá-los. De todo o processo da investigação, temos apenas os 

resultados, e não as diligências investigativas. E, de acordo com estes resultados, o 

descaminho das pedras estava definitivamente ligado ao ex-contratador Felisberto 

Caldeira Brant e a seu sócio, Alberto Luís Pereira.343  

 Em 24 de dezembro de 1753, o ouvidor da comarca do Serro Frio, José Pinto de 

Morais Bacelar, escreveu uma longa carta ao rei Dom José I. Nela, Bacelar comunicou 

ao rei os resultados finais das vistorias que procedeu nos bens do contratador Felisberto 

Caldeira Brant. De acordo com o ouvidor, no cofre dos diamantes havia um total de 844 

mil cruzados e 92.500 réis (ou seja, 337:692$500), que já haviam sido remetidos para a 

Corte. Os bens apreendidos somavam um milhão, 462 mil cruzados e 227.976 réis (ou 

Rs.585:027$976), mas, de acordo com o ouvidor, a maior parte do sequestro era 

composta por dívidas. Assim, apesar do valor nominal dos bens de Brant quase chegar 

ao valor de sua dívida, pouco poderia ser efetivamente convertido em dinheiro para a 

Coroa. O ouvidor apurou que a maior parte dos devedores do contratador eram, na 

                                                           
341

 AHU/MG/CARTA do ouvidor e intendente da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando o secretário de Estado acerca das diligências que tem dado no caso do descaminho 

dos diamantes; Arraial do Tijuco, 1753/10/21, cx. 63, doc. 36, fl. 2. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor e intendente da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando o secretário de Estado acerca das diligências que tem dado no caso do descaminho 

dos diamantes; Arraial do Tijuco, 1753/10/21, cx. 63, doc. 36, fl. 2. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor e intendente da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando o secretário de Estado acerca das diligências que tem dado no caso do descaminho 

dos diamantes; Arraial do Tijuco, 1753/10/21, cx. 63, doc. 36, fl. 3. 
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verdade, credores de Felisberto de dívidas ainda maiores. Além disso, pouco pôde ser 

apurado em outras comarcas: somente dívidas de pessoas muito pouco abonadas.344  

O ouvidor estava convencido que Felisberto Caldeira Brant havia transportado a 

maior parte de seu cabedal. Nas palavras de Bacelar, era público que o então contratador 

levava uma vida de muito luxo, extremamente supérflua, mas por ter embolsado 

enormes quantias de dinheiro das letras que sacou sobre seus caixas e dos empréstimos 

contraídos com a Fazenda Real, ficava claro que o ex-contratador havia tratado de 

ocultar o mais importante de suas posses e teria sim como ressarcir a Fazenda de seus 

débitos.345  

Na devassa procedida entre agosto e dezembro de 1753, também se apurou que o 

ex-contratador Felisberto Caldeira Brant havia se aproveitado da licença conseguida 

para lavar os cascalhos após o término de seu contrato para trabalhar córregos proibidos. 

De acordo com os resultados da devassa, os cascalhos já eram inúteis desde o fim do 

contrato e foram utilizados de forma enganosa pelo ex-contratador como pretexto para 

roubar os córregos mais ricos da demarcação. A análise dos cascalhos havia 

corroborado os depoimentos das testemunhas de que os mesmos eram inúteis; assim, o 

ouvidor não os arrolou no sequestro, uma vez que, conforme apontamos, lavá-los 

acarretaria em despesas cujo montante excederia o que se pudesse tirar deles.346  

 Em relação aos escravos utilizados a mais nos serviços, a conta que o ouvidor 

havia empreendido dois meses antes havia alcançado o resultado de Rs.33:636$082 

referentes à sonegação no número de cativos. A este valor, foi adicionado na carta de 

dezembro de 1753 o que o ex-contratador devia em relação aos escravos que, 

supostamente, trabalharam nos cascalhos durante oito meses após o final do contrato. 

As duas dívidas somadas chegaram ao exorbitante valor de Rs.790:295$438. Os 

representantes do ex-contratador buscavam provar que os cativos supranumerários eram 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 4. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 4. 
346

 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 5. 
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empregados em serviços paralelos à mineração e no cumprimento de falhas legais, que 

eram previstas pelas cláusulas do contrato, mas através dos livros de aluguel de escravos 

e do depoimento das testemunhas, o ouvidor verificou que isso não era verdade.347  

O ouvidor também deixou claro na última carta ao rei Dom José I em 1753 que o 

ex-contratador conseguia cometer todas essas fraudes nas leis do contrato através da 

cumplicidade do capitão de cavalos Simão da Cunha Pereira. Simão também coagia 

outros oficiais militares a serem coniventes com os desmandos de Felisberto Caldeira 

Brant. De acordo com as conclusões do ouvidor, apesar dos representantes do ex-

contratador insistirem que os descaminhos das pedras haviam sido cometidos por 

escravos fugidos que formavam quadrilhas de saqueadores, a quantidade e a qualidade 

dos diamantes contrabandeados indicavam que o crime havia sido cometido pelo 

próprio Felisberto em parceria com oficiais militares348, o que foi confirmado pela 

devassa que tratou exclusivamente dos descaminhos.349 

 

4.1.2. A última devassa e o fim de Felisberto Caldeira Brant. 

 

As diligências executadas pelo ouvidor José Pinto de Morais Bacelar foram 

muito elogiadas pelo rei Dom José I em carta resposta de 3 de agosto de 1754. De 

acordo com o rei, foram as contas apresentadas pelo ouvidor na comunicação de 24 de 

dezembro de 1753 que forneceram o direcionamento para a resolução da questão. Mas, 

ainda nas palavras da carta real, aquela era uma matéria tão grave que exigia uma 

investigação maior, para que se pudesse elencar detalhadamente as malversações e 

fraudes cometidas pelo ex-contratador Felisberto Caldeira Brant em conluio com seu 

sócio Alberto Luís Pereira e outros.350 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 5. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 

Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 5. 
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 AHU/MG/CARTA do ouvidor e intendente da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando o secretário de Estado acerca das diligências que tem dado no caso do descaminho 

dos diamantes; Arraial do Tijuco, 1753/10/21, cx. 63, doc. 36. 
350

 AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais Bacelar, 

informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira Brant, Contratador dos 
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Assim, nesta carta de 3 de agosto de 1754, o rei apresentou ao ouvidor quais 

deveriam ser os procedimentos para a execução da devassa final do caso do ex-

contratador Felisberto Caldeira Brant. Em primeiro lugar, o rei ordenou que Bacelar 

tomasse as contas que enviou a Portugal em 24 de dezembro de 1753 como corpo de 

delito. Além disso, elencou dezessete perguntas que deveriam ser questionadas a todas 

as testemunhas que o ouvidor julgasse necessárias para a resolução do caso, sem 

restrição de tempo nem de número de indivíduos inquiridos. As perguntas, de uma 

forma geral, versavam sobre a questão do contrabando, do contratador trabalhar em 

áreas fora dos limites destinados ao seu contrato e do fato de ter usado escravos a mais 

nos serviços. Na mesma data, o então secretário de Negócios Estrangeiros e de Guerra, 

Sebastião de Carvalho e Melo, futuro marquês de Pombal, também escreveu um 

comunicado ao ouvidor José Pinto de Morais Bacelar, pedindo para que aproveitasse 

todas as embarcações que fossem para Portugal para participá-lo dos resultados das 

diligências em que estavam.351 Agosto também foi o mês em que o ex-contratador 

Felisberto Caldeira Brant e seu sócio foram encaminhados para a fortaleza de São José 

da Ilha das Cobras, na cidade do Rio de Janeiro. A ordem para a prisão, da mesma 

forma, veio através de Sebastião de Carvalho e Melo, em fevereiro de 1754.352 

A devassa em cumprimento da ordem de 3 de agosto de 1754 foi iniciada no dia 

9 do mês de novembro do mesmo ano. O autor da devassa foi o novo intendente dos 

diamantes, Tomás Robi de Barros Barreto, que havia chegado ao arraial do Tijuco no 

começo daquele ano. Ao todo, foram ouvidas 43 testemunhas, de novembro de 1754 a 

março de 1755.353  

A última devassa dos crimes de Felisberto Caldeira Brant confirmou, através de 

depoimentos das testemunhas, que o ex-contratador, de fato, minerava com muito mais 

escravos do que as regras do seu contrato permitiam, porém todas também afirmavam 

que não era possível precisar o número correto deste excesso. Três ex-administradores 

                                                                                                                                                                          
Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, 

doc. 28, fl. 1. 
351

 AHU/MG/Carta de Tomas Robi de Barros Barreto, desembargador e intendente-geral dos diamantes, 

informando o rei acerca do contrabando de diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís 

Pereira; Arraial do Tijuco, 1755/04/13, cx. 67, doc. 37, fl. 71. 
352

 AHU/MG/Carta de José Antônio Freire de Andrade, governador de Minas, informando Diogo de 

Mendonça Corte-Real acerca da prisão de Felisberto Caldeira Brant, assim como das condições em que 

o mesmo ficou preso; Rio de Janeiro, 1754/11/25, cx. 66, doc. 47, fl. 2. 
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 AHU/MG/Carta de Tomas Robi de Barros Barreto, desembargador e intendente-geral dos diamantes, 

informando o rei acerca do contrabando de diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís 

Pereira; Arraial do Tijuco, 1755/04/13, cx. 67, doc. 37. 
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do contrato estavam entre as testemunhas e mesmo eles disseram não poder dizer 

exatamente quantos escravos eram utilizados a mais, pois alegaram nunca terem tido 

acesso à lista dos jornais de cativos dos serviços que gerenciavam. Ainda de acordo com 

grande parte das testemunhas, esta transgressão só era possível porque contava com a 

conivência de oficiais militares.354 As testemunhas, unanimemente, também 

asseguraram que era público que o ex-contratador Felisberto Caldeira Brant e seu sócio 

Alberto Luís Pereira contrabandeavam diamantes, vendendo pedras de altíssimo valor a 

particulares, principalmente no Rio de Janeiro.355  

Porém, o ex-contratador, através desta última investigação, foi inocentado de um 

crime do qual havia sido acusado anteriormente: o de minerar em áreas que não haviam 

sido designadas para o seu contrato. Algumas testemunhas afirmaram que tanto 

Felisberto Caldeira Brant quanto seu sócio Alberto Luís Pereira haviam adquirido 

terrenos às margens de córregos proibidos para facilitar suas ações criminosas nesses 

locais. As propriedades ficavam às margens do Rio Caeté-mirim, em um córrego 

denominado Mendanha e em outro córrego de nome Capivari.356  

De fato, segundo o intendente Tomás Robi, não havia dúvidas que escravos de 

Felisberto e Alberto realmente foram pegos minerando ilegalmente nestes locais, mas 

isso, em seu entendimento, não era um indício suficiente para incriminar o contratador. 

Estes escravos poderiam estar fugidos e não necessariamente cometendo as infrações a 

mando de seus senhores. Ainda nas palavras do intendente, o ex-contratador dos 

diamantes havia colecionado inimigos nos períodos finais de seu contrato, 

principalmente pelo fato de ter deixado muitos de seus credores insatisfeitos. O crime 

do tráfico ilegal de diamantes havia deixado provas, assim como o da utilização de 

escravos supranumerários. Porém, os serviços em locais fora da demarcação não eram 

comprováveis empiricamente e, por isso, não poderia ser arrolado como culpa.357  
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A leitura da carta do intendente Tomás Robi para o rei Dom José I com as 

conclusões da devassa em 13 de abril de 1755 dá a entender, porém, que pode não ter 

sido apenas a falta de provas físicas o que concorreu para que Felisberto Caldeira Brant 

fosse isentado desse dolo. O governador Gomes Freire de Andrade parecia estar 

intimamente envolvido com essa questão. De acordo com o intendente Tomás Robi, em 

setembro de 1751, o governador Gomes Freire de Andrade foi ao arraial do Tijuco, 

passando lá cerca de 20 dias. Durante estes dias, o governador alegou ter feito uma 

inspeção rigorosa nos serviços do contrato, não encontrando nenhuma irregularidade 

por parte da administração de Felisberto Caldeira Brant. Havia punido, porém, um cabo 

dos Dragões de nome José Caetano, que, segundo denúncias, comandava uma quadrilha 

de escravos que saqueava o córrego do Mendanha. No ano seguinte, em 1752, o irmão 

de Gomes Freire e governador interino José Antônio Freire de Andrade também visitou 

o arraial do Tijuco três vezes, e, de acordo com o intendente Tomás Robi, se o 

contratador estivesse minerando em terras proibidas, ele certamente teria sido castigado 

pelo governador.358 Assim, condenar o ex-contratador Felisberto Caldeira Brant por 

minerar em terras proibidas significava apontar o descuido ou até mesmo a conivência 

das duas mais importantes autoridades da colônia.359 
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 AHU/MG/Carta de Tomas Robi de Barros Barreto, desembargador e intendente-geral dos diamantes, 

informando o rei acerca do contrabando de diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís 

Pereira; Arraial do Tijuco, 1755/04/13, cx. 67, doc. 37, fl. 8. 
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 É interessante observar o comportamento de Gomes Freire de Andrade durante o processo que 

culminou com a prisão do ex-contratador Felisberto Caldeira Brant e de seu sócio Alberto Luís Pereira. 
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em 26 de julho de 1753, Gomes Freire se mostrou, em carta ao Secretário de Estado Diogo de Mendonça 
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imprescindível prender Felisberto, fazer o exame do cofre dos diamantes e o sequestro de seus bens. 

Além disso, aconselhou que tudo fosse feito sob o mais absoluto sigilo, uma vez que ele conhecia o ex-

contratador e sabia que, através dos contatos que tinha, era capaz de esconder a melhor parte de seu 

cabedal. Ainda nesta correspondência, Gomes Freire disse que, em sua opinião, parecia claro que 

Felisberto Caldeira Brant agiu de má fé, pensando apenas em seus lucros. AHU/ACU/ OFÍCIO de Gomes 

Freire de Andrade para Diogo de Mendonça, sobre o sequestro dos bens de Felisberto Caldeira Brant e 

as providências que tomará para garantia do pagamento da grande soma que devia; Colônia do 

Sacramento, 1753/07/26, cx. 69, doc. 16176. Alguns meses depois, em 12 de novembro de 1753, em carta 

ao Secretário de Estado, Sebastião José de Carvalho e Melo, Gomes Freire comemorou a notícia de que 

Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís Pereira haviam sido presos no Tijuco. Se mostrou satisfeito 

também pelo fato de que Sancho de Andrade Castro e Lanções, ex-intendente dos diamantes, já não 

servia mais no cargo. De acordo com Gomes Freire, aquelas duas notícias significavam o primeiro passo 

para a volta da regularidade e do sossego do contrato dos diamantes. AHU/ACU/ Carta de Gomes Freire 

de Andrade para Sebastião José de Carvalho em que se refere à prisão de Felisberto Caldeira Brant, à 

nomeação de José Antônio Freire de Andrade para o lugar de governador interino das Capitanias de 

Minas Gerais e do Rio de Janeiro, aos serviços de Francisco Xavier de Mendonça, etc; Colônia do 

Sacramento, 1753/11/12, cx. 70, doc. 16249. Assim, o que se observa é que, durante este processo, 

Gomes Freire de Andrade não se mostrou, em momento algum, a favor do ex-contratador, nem sequer 

imparcial. No passado seu protegido, Felisberto Caldeira Brant não pôde contar com nenhum tipo de 
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Quando terminaram as diligências da última devassa que tratou de apurar os 

crimes do ex-contratador Felisberto Caldeira Brant, ele já havia sido transferido para 

Lisboa há cerca de seis meses. No dia 3 de dezembro do ano de 1754, Felisberto 

Caldeira Brant e Alberto Luís Pereira embarcaram na nau de guerra Nossa Senhora da 

Natividade, com destino à cadeia do Limoeiro na cidade de Lisboa. Com eles, seguiam 

também suas culpas, referentes aos descaminhos de diamantes e à fraude do contrato, 

direcionada ao a Felisberto. Os sócios também foram pronunciados pelo ataque ao 

intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções em 1752 e por forjarem o roubo do 

cofre em 1752.360  

O fim do contratador, assim como outros momentos de sua vida, também foi 

retratado de uma maneira fantástica pela historiografia que apresentamos no segundo 

capítulo desta tese. O autor Joaquim Felício dos Santos, principal expoente desta 

tradição que, até poucos anos, dominava os estudos sobre contratadores de diamantes, 

apresentou um final para o ex-contratador Felisberto Caldeira Brant digno da 

inacreditável trajetória que o próprio autor traçou para esta figura.  

De acordo com Felício dos Santos, Felisberto Caldeira Brant, milagrosamente, 

sobreviveu ao terremoto de 1º de novembro de 1755 quando estava preso na cadeia do 

Limoeiro em Lisboa. Enternecido, o autor descreveu que o ex-contratador caminhou 

sobre as ruínas da cidade, bradando em altas vozes que a tragédia havia sido um castigo 

de Deus e que, enfim, ele havia sido restituído do que lhe havia sido roubado.361 Felício 

dos Santos afirmou ainda que, através do visconde de Barbacena, Felisberto Caldeira 

Brant Pontes, bisneto de Felisberto Caldeira Brant, soube mais detalhes do fim da vida 

do ex-contratador. De acordo com seu bisneto, Caldeira Brant se apresentou 

pessoalmente ao marquês de Pombal após a destruição da cadeia do Limoeiro, pedindo-

lhe que indicasse aonde deveria residir. O marquês teria, então, se admirado do caráter 

do ex-contratador, já que todos os outros presos haviam aproveitado o caos para fugir. 

Pombal teria lhe dado a liberdade, convencido de que, de fato, ele havia sido vítima de 

                                                                                                                                                                          
apoio daquele que, conforme afirmamos no segundo capítulo desta tese, o conduziu ao contrato dos 

diamantes.  
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 AHU/ACU/Ofício do chanceler João Soares Tavares em que participa o embarque dos presos 

Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luiz Pereira na Nau de Guerra Nossa Senhora da Natividade. Tem 

anexos o termo da entrega dos presos e duas relações dos documentos que lhes diziam respeito. Lista dos 

presos culpados nos descaminhos dos diamantes e cúmplices de Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís 

Pereira; Rio de Janeiro, 1754/10/09, cx. 75, doc. 17513. 
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uma terrível conspiração. Já muito doente, Felisberto Caldeira Brant retirou-se para 

Caldas da Rainha, aonde teria falecido.362 

Nada disso, porém, pode ser comprovado. Mais uma vez, coube à historiadora 

Júnia Ferreira Furtado desmitificar um ponto da vida de Felisberto Caldeira Brant 

enevoado pela tradição. Não há nenhum indício que tenha ocorrido um encontro entre o 

ex-contratador e o marquês de Pombal, muito menos que ele tenha lhe conferido a 

liberdade. De acordo com a autora, após serem encaminhados para Lisboa363, os presos, 

de fato, ficaram trancafiados no Limoeiro e não morreram no terremoto. Em 1769, 

porém, Felisberto Caldeira Brant ainda estava preso nesta cadeia, muito doente, 

padecendo de uma paralisia em todo o lado direito, provavelmente causada por um 

AVC. Nesta época, de fato, um médico no Limoeiro recomendou sua transferência para 

Caldas da Rainha364, mas isso não chegou a acontecer. O mais provável é que Felisberto 

Caldeira Brant tenha falecido nas masmorras do Limoeiro.365 Mas, assim como sua data 

de nascimento, a data correta do falecimento de Felisberto Caldeira Brant permanece 

um mistério. O sequestro dos bens de Felisberto Caldeira Brant terminou apenas em 

1769366. No início de 1768, ele e seu ex-sócio Alberto Luís Pereira ainda ajustavam suas 

contas para a liquidação de suas dívidas, o que foi finalizado apenas no ano seguinte.367  
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 Idem, ibidem. 
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 A autora afirmou que a chegada dos presos se deu em 21 de fevereiro de 1754. Nesta época, porém, 
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Terminava assim a história do mais controverso contratador dos diamantes. Sob 

Felisberto pesou o castigo de abusar das leis do contrato, causando um tal nível de 

desordem que deixou marcas no arraial do Tijuco, na capitania das Minas Gerais, em 

Portugal e até mesmo em outros lugares da Europa. Quando a crise se instalou no início 

de 1753, ela forçou a tomada de atitudes rápidas, efetivas, que fossem capazes de 

estancar uma sangria que poderia comprometer as já sempre combalidas finanças do 

império português. Na segunda parte deste presente capítulo, nos deteremos a 

demonstrar de que forma foram empreendidas essas mudanças.  

 

4.2.1. A crise do negócio dos diamantes. 

 

 Quando o terceiro contrato dos diamantes no arraial do Tijuco chegou ao fim, 

longe dali já estavam acontecendo as movimentações para a arrematação do próximo. 

Em Lisboa, o antigo e, logo, futuro contratador João Fernandes de Oliveira se reuniu 

com o secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo, no início de 1753, com 

dois objetivos: conseguir a quitação dos seus dois primeiros contratos368 e assumir a 

arrematação do quarto contrato vindouro. Após um período de negociações, no dia 22 

de março de 1753, e na presença de Diogo de Mendonça Corte Real, de Sebastião José 

de Carvalho e Melo e do desembargador Gonçalo José da Silveira Preto, João 

Fernandes de Oliveira assinou a liderança do quarto contrato de diamantes em parceria 

com os irmãos Antônio Barbosa Torres e Manuel Barbosa Torres. O contrato teria a 

duração de quatro anos.369 

 Mas nada iria acontecer da forma como havia sido planejado em janeiro de 

1753. Dias depois, naquele mesmo mês, entrou no Tejo, vinda do Rio de Janeiro, uma 

embarcação que trazia consigo provas de que uma crise sem precedentes estava prestes 
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167 
 

a se instalar no negócio dos diamantes. Conforme esclarecemos na abertura do presente 

capítulo, o contratador Felisberto Caldeira Brant passou letras de valores altíssimos 

sobre o contrato que, somadas com as dívidas do contratador com a Fazenda Real, 

formavam uma obrigação de cerca de um milhão e meio de cruzados. Ao fazerem o 

balanço das contas acumuladas, os caixas Manuel Nunes da Silva Tojal e José Ferreira 

da Veiga declararam que os diamantes que haviam chegado dentro dos cofres não eram 

suficientes para cobrir as obrigações financeiras, se recusaram a pagar as letras e 

anunciaram ao rei Dom José I a falência do contrato.370 

  A decisão dos caixas deixou o mercado em polvorosa. Alarmados, os homens de 

negócio da Praça de Lisboa escreveram ao rei D. José I suplicando que ele honrasse as 

letras passadas em nome do terceiro contrato dos diamantes e argumentando que o 

protesto poderia levar a uma total quebra nas finanças de vários negociantes. Os 

suplicantes, nesta carta, explanaram ao rei as diversas consequências daquela perda, que 

atingia diretamente a capacidade deles de realizar novos investimentos, como prover 

novas naus do necessário para se estabelecer empreendimentos nas conquistas.371  

Outra consequência seria a ruína da já combalida reputação do negócio dos 

diamantes. Os homens de negócio ameaçaram não realizar mais nenhum tipo de 

investimento em novos contratos de diamantes, já que a experiência mostrava a eles 

naquele momento que se tratava de um negócio de altíssimo risco. Os contratos de 

diamantes requeriam investimentos altos, necessários para o aluguel de escravos, 

montagem das fábricas de minerar e outros gastos. Sem a participação dos homens de 

negócio, que, através das letras de câmbio, supriam os contratadores da maior parte de 

suas despesas, um dos mais importantes monopólios régios poderia ser paralisado.372 

Os homens de negócio, então, pediram ao rei que mandasse pagar as letras das 

quais eram credores, ou empenhasse os diamantes que haviam chegado na frota de 

janeiro de forma que o produto deles pudesse remediar aquele insucesso. Lembraram 
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 AHU/ACU/PROVISÃO do rei D. José, ao chanceler da Relação do Rio de Janeiro, [João [Pacheco] 

Pereira [de Vasconcelos], ordenando a prisão do contratador dos diamantes de Serro Frio, Felisberto 

Caldeira Brant, acusado pelo ouvidor [Manuel Pinto de Moraes Bacelar], da prática de irregularidades 

na administração do referido contrato, não satisfazendo os débitos feitos à Fazenda Real; determinando 

a nomeação de um juiz e seus respectivos adjuntos para proceder ao julgamento do processo. Anexo: 

ofícios (minutas), provisão (minuta); Salvaterra de Magos, 1753/02/20, cx. 45, doc. 4637. 
371

 AHU/MG/PROCESSO relativo à arrematação dos contratos de diamantes e suas contas; Lisboa, 

março de 1753, cx. 58, doc. 111, fl. 11. 
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 AHU/MG/PROCESSO relativo à arrematação dos contratos de diamantes e suas contas; Lisboa, 

março de 1753, cx. 58, doc. 111, fl. 11. 
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ainda nesta correspondência, que o socorro a eles significaria o socorro à conservação 

do Reino e de suas conquistas, uma vez que deles dependia o custeamento de várias 

empresas além-mar.373  

Mas o rei D. José I e seus assessores ainda precisavam lidar com uma nova face 

dessa crise. Os diamantes do contrato de Felisberto Caldeira Brant não podiam ser 

vendidos. Um dos maiores compradores de diamantes do contrato, o negociante judeu 

estabelecido em Lisboa Sebastian Vanderton, adquiriu dos caixas diversos diamantes 

por meio de crédito e penhorou essas pedras em diferentes lojas de Lisboa.374 Vanderton 

estava em débito com os caixas do contrato e com essas lojas; ele devia ao contrato a 

importante soma de Rs.280:000$000. A situação era ainda mais grave: os caixas 

também haviam penhorado alguns diamantes por consideráveis quantias de dinheiro. O 

empréstimo feito pelos caixas somava Rs.449:159$000. Além disso, os caixas também 

deviam à Fazenda Real Rs.594:000$000, pelos empréstimos conferidos para o 

contrato.375  

Esta configuração representava o pior cenário imaginável para o negócio dos 

diamantes e que era o pesadelo dos negociantes: uma grande quantidade de pedras 

circulando, o que fatalmente fazia abaixar o preço do quilate. O resultado foi a 

paralisação dos negócios dos diamantes.376  E, além de tudo isso, havia a questão da 

fraude do contrato. Conforme esclarecemos na primeira parte deste capítulo, a devassa 

do descaminho provou que Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís Pereira 

contrabandeavam diamantes, vendendo a particulares principalmente os maiores e mais 
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 AHU/MG/PROCESSO relativo à arrematação dos contratos de diamantes e suas contas; Lisboa, 

março de 1753, cx. 58, doc. 111, fl. 11. 
374

 Esta situação parece ter levado a um rompimento entre João Fernandes de Oliveira e os caixas Manoel 

Nunes da Silva Tojal e José Ferreira da Veiga. Após anos de colaboração mútua, por ocasião da crise, 

João Fernandes escreveu uma carta ao rei D. José I criticando os caixas por terem confiado a Vanderton 

partidas importantíssimas, que para serem pagas precisaram ser penhoradas em diversas partes da Europa, 

arruinando o negócio dos diamantes. João Fernandes solicitou o afastamento dos caixas do negócio. 

AHU/MG/PROCESSO relativo à arrematação dos contratos de diamantes e suas contas; Lisboa, março 

de 1753, cx. 58, doc. 111, fl. 3. 
375

 Do que se passou desde o mês de dezembro de 1751, em que o primitivo, e arruinado contratador 

João Fernandes de Oliveira, arrematou o 4º contrato, até o mês de janeiro de 1753, em que declararam e 

publicaram em Lisboa: a quebra daquele, e de todos os outros contratos precedentes; a perda da 

estimação dos diamantes em toda a Europa; e as totais ruínas das praças de Lisboa e Rio de Janeiro. 

Anais da Biblioteca Nacional (Transcrição da Dedução Compendiosa, vide nota 381 e a seção de Fontes 

deste trabalho). Op. cit. pp. 54 a 63. 
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 Do que se passou desde o mês de dezembro de 1751, em que o primitivo, e arruinado contratador 

João Fernandes de Oliveira, arrematou o 4º contrato, até o mês de janeiro de 1753, em que declararam e 

publicaram em Lisboa: a quebra daquele, e de todos os outros contratos precedentes; a perda da 

estimação dos diamantes em toda a Europa; e as totais ruínas das praças de Lisboa e Rio de Janeiro. 

Anais da Biblioteca Nacional (Transcrição da Dedução Compendiosa, vide nota 381 e a seção de Fontes 

deste trabalho). Op. cit. pp. 54 a 63.  
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valiosos que achavam nos serviços, e enviando no cofre apenas os de menor valor377, o 

que levou à incapacidade dos caixas de arcarem com as despesas assumidas pelo 

contrato através de letras de câmbio. Em toda a extensão do negócio dos diamantes, 

desde sua retirada das lavras do arraial do Tijuco, até sua comercialização em praças 

europeias, a crise se instalava.  

Medidas urgentes e efetivas se faziam necessárias e elas vieram das mãos do 

secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo.  

 

4.2.2. Prospecção dos danos. 

 

 Para que possamos esclarecer as medidas tomadas pelo secretário de Estado 

Sebastião José de Carvalho e Melo como tentativas de remediar a crise no negócio dos 

diamantes, é necessário que façamos uma apresentação do documento que demonstra de 

que forma a estruturação dessas medidas foi desenhada. Trata-se da “Sétima Inspeção 

ou Dedução Compendiosa dos Contratos da Mineração dos Diamantes; dos outros 

contratos da extração deles dos Cofres de Lisboa para os países estrangeiros; dos 

perigos em que todos laboravam; e das providências, com que a eles ocorreu o Senhor 

Rei Dom José”378, ou apenas Dedução Compendiosa. Não é possível saber a data correta 
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 AHU/MG/Carta de Tomas Robi de Barros Barreto, desembargador e intendente-geral dos diamantes, 

informando o rei acerca do contrabando de diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís 

Pereira; Arraial do Tijuco, 1755/04/13, cx. 67, doc. 37, fl. 8. 
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 Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de Reservados. Coleção Pombalina. Sétima Inspeção ou 

Dedução Compendiosa dos Contratos da Mineração dos Diamantes; dos outros contratos da extração 

deles dos Cofres de Lisboa para os países estrangeiros; dos perigos em que todos laboravam; e das 

providências, com que a eles ocorreu o Senhor Rei Dom José. Códice 695.  
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em que este documento foi elaborado ou publicado379, mas vários autores consideraram 

que este manuscrito foi produzido pelo próprio marquês.380  

 De fato, há indicadores seguros que se trata de um trabalho do secretário de 

Estado. Escrito na primeira pessoa do singular381, o documento tem passagens que 
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 De acordo com o historiador Eduardo Pereira, este documento foi escrito pelo Marquês em 1777, por 

ocasião do seu afastamento do governo, porém não fornece mais detalhes sobre como chegou à essa 

conclusão. Existe, todavia, uma possibilidade de que esta Dedução tenha sido escrita na época e nos 

moldes de outra, a Dedução Cronológica e Analítica, que foi um texto de propaganda escrito em sua 

maior parte pelo Marquês a respeito da influência dos jesuítas na história de Portugal publicado em 1767. 

Mais um texto de autoria do Marquês que se insere nessa senda é a Relação abreviada da república que 

os religiosos das províncias de Portugal e Espanha estabeleceram nos domínios ultramarinos das duas 

monarquias e da guerra que neles tem movido e sustentado contra os exércitos espanhóis e portugueses, 

este de 1758, que também trata das conclusões e observações de Pombal sobre o que ele tantas vezes 

chamou de nefasta influência jesuítica.  PEREIRA, Eduardo G. Pombal e a questão dos diamantes. 

Revista Brotéia, vol. 115, n. 2-3-4 agosto-setembro-outubro. Lisboa. 1982, p. 209; AZEVEDO, J. Lúcio 

d’. O marquês de Pombal e sua época. 2ª ed. Lisboa, 1922.  
380

 Dois autores que, além de Eduardo Pereira, também trabalharam com a Dedução Compendiosa 

merecem destaque. João Lúcio de Azevedo, em 1922, foi o primeiro deles, e forneceu uma perspectiva 

mais descritiva da documentação, sem relacioná-la com a crise instalada pelo terceiro contrato que a 

antecedeu, atribuindo a necessidade da reestruturação do negócio dos diamantes apenas à atuação dos 

monopolistas judeus: AZEVEDO, J. Lúcio d’. O marquês de Pombal e sua época. 2ª ed. Lisboa, 1922. 

Outro, mais contemporâneo, foi Tijl Vanneste, que empreendeu um interessante estudo sobre a rede 

multicultural de negociantes de diamantes do século XVIII, em que os diversos indivíduos, apesar de suas 

diferenças de origem, partilhavam uma mesma lógica e linguagem, baseada na reputação de cada um. 

Apesar de serem trabalhos com perspectivas muito diferentes, Vanneste, em congruência com Eduardo 

Pereira, também identificou na Dedução Compendiosa o relato de Pombal sobre como procedeu para 

organizar a reestruturação dos negócios dos diamantes. VANNESTE, Tijl. Global trade and commercial 

networks: eighteenth-century diamond merchants.  Op. cit. PEREIRA, Eduardo G. Pombal e a questão 

dos diamantes. Op. cit. 
381

 Conforme esclareceremos na seção que trata das fontes dessa tese, a Dedução Compendiosa foi 

transcrita, com algumas modificações, na História Cronológica dos Contratos da Mineração dos 

Diamantes, dos Outros Contratos da Extração deles dos Cofres de Lisboa para os Países Estrangeiros 

dos Abusos em que todos laborarão, e das Providencias com que se lhe tem ocorrido até o ano de 1788, 

que, por sua vez, conforme também esclarecemos, encontra-se publicado integralmente em um volume 

dos Anais da Biblioteca Nacional. Por ocasião do Doutorado Sanduíche no Exterior, subsidiado pela 

CAPES, tivemos a oportunidade de comparar de forma cuidadosa o documento original disponível na 

Coleção Pombalina e a transcrição dos Anais, e perceber as diferenças entre eles, que se revelaram não 

muito importantes. A transcrição preservou praticamente todo o texto original, modificando a pessoa. A 

Dedução Compendiosa foi escrita em primeira pessoa do singular, e, na História Cronológica e nos 

Anais, a transcrição apresenta sujeito indeterminado. As passagens referenciadas nas duas notas 

seguintes, por exemplo, foram as únicas suprimidas. Em duas ocasiões, parágrafos também foram 

resumidos, mas sem comprometer seu sentido original. Na presente tese, referenciamos os dois 

documentos. Quando indicamos o códice da Coleção Pombalina, trata-se de informações coletadas apenas 

por meio do manuscrito original. No caso dos Anais, quando escolhemos referenciá-lo, foi por se tratar de 

passagens idênticas ao códice, mas que estão mais acessíveis à leitura. Nos Anais da Biblioteca Nacional, 

a transcrição da Dedução se encontra entre as páginas 47 e 79, e está dividida da forma como 

descreveremos aqui. Página 48 à página 51: “Da venda dos diamantes para países estrangeiros”; página 

51 à página 54: “Do que se passou nos primeiros três contratos da mineração dos diamantes, que 

ocorreram desde o primeiro de janeiro de 1740, até o fim de dezembro de 1752”; página 54 à página 63: 

“Do que se passou desde o mês de dezembro de 1751, em que o primitivo, e arruinado contratador João 

Fernandes de Oliveira, arrematou o 4º contrato, até o mês de janeiro de 1753, em que declararam e 

publicaram em Lisboa: a quebra daquele, e de todos os outros contratos precedentes; a perda da 

estimação dos diamantes em toda a Europa; e as totais ruínas das praças de Lisboa e Rio de Janeiro”; 

página 63 à página 79: “Do estabelecimento dos contratos de extração  diamantes dos cofres de Lisboa 

para os países estrangeiros e do que neles se passou desde o ano de 1754, até o ano de 1777”. 
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retrataram as condições em que se deu a estruturação das soluções para a questão. As 

primeiras palavras do manuscrito denunciam sua importância:  

 

“Entre os negócios do comércio a que o senhor rei Dom João V me 

mandou aplicar no meu Ministério em Londres, nenhum achei tão 

árduo e delicado como o dos diamantes. Trabalhando, porém, 

sobre ele quanto coube nas minhas diligências, vim por efeito 

delas a adquirir o conhecimento que fazem a matéria desta 

Introdução Prévia (...). ”
382

 

  

Além disso, mais adiante, o secretário de Estado declarou: “Pude ficar trancado 

no meu gabinete sem ser interrompido”383, se referindo a oito dias em que o rei D. José I 

aparentemente esteve em viagem, deixando a cargo do secretário de Estado lidar com a 

crise dos diamantes que havia se instalado. Assim, ficou sob a responsabilidade do 

futuro marquês de Pombal lançar as bases que deram origem às novas configurações 

dos contratos de diamantes. Suas resoluções foram as prerrogativas para oito medidas, 

das quais destacamos três principais, adotadas ainda no ano de 1753 e que 

representaram as principais mudanças perpetradas pelo Ministro, conforme 

esclareceremos adiante. A primeira medida mais importante teve como objetivo a 

proteção dos homens de negócio da Praça de Lisboa atingidos pela crise dos diamantes 

e as outras duas representaram as mudanças efetivas nos contratos de diamantes a partir 

dali. 

                                                                                                                                                                          
Documento original: Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de Reservados. Coleção Pombalina. Sétima 

Inspeção ou Dedução Compendiosa dos Contratos da Mineração dos Diamantes; dos outros contratos 

da extração deles dos Cofres de Lisboa para os países estrangeiros; dos perigos em que todos 

laboravam; e das providências, com que a eles ocorreu o Senhor Rei Dom José. Códice 695. Transcrição 

dos Anais: Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Divisão de Publicações e Divulgação, 1960. 

vol. 80. pp. 47-79. O texto dos Anais, repetimos, é idêntico ao da História Cronológica: Biblioteca 

Nacional de Lisboa. Coleção Manuscritos Reservados. História Cronológica dos Contratos da 

Mineração dos Diamantes, dos Outros Contratos da Extração deles dos Cofres de Lisboa para os Países 

Estrangeiros dos Abusos em que todos laborarão, e das Providencias com que se lhe tem ocorrido até o 

ano de 1788. Códice 746. 
382

 Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de Reservados. Coleção Pombalina. Sétima Inspeção ou 

Dedução Compendiosa dos Contratos da Mineração dos Diamantes; dos outros contratos da extração 

deles dos Cofres de Lisboa para os países estrangeiros; dos perigos em que todos laboravam; e das 

providências, com que a eles ocorreu o Senhor Rei Dom José. Códice 695. fl. 308.  
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 Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de Reservados. Coleção Pombalina. Sétima Inspeção ou 

Dedução Compendiosa dos Contratos da Mineração dos Diamantes; dos outros contratos da extração 

deles dos Cofres de Lisboa para os países estrangeiros; dos perigos em que todos laboravam; e das 

providências, com que a eles ocorreu o Senhor Rei Dom José. Códice 695. fl. 324. 
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 Na primeira parte da Dedução Compendiosa, o futuro marquês empreendeu um 

resumo de toda a história dos diamantes encontrados no Brasil, e até mesmo antes da 

descoberta deles, quando a maior parte das pedras era oriunda da Índia oriental, 

nomeadamente dos reinos de Golconda, Wasseypur, Bengala e da Ilha do Bornéu, 

localizada no sudeste asiático. Pombal identificou que, durante toda a história dos 

negócios dos diamantes, negociantes judeus estiveram no comando das atividades, 

influenciando, inclusive, o governo português na tomada de decisões em relação às 

minas descobertas em suas possessões americanas na primeira parte do século XVIII.384 

O marquês via essa influência como nefasta, já que tinha como objetivo apenas garantir 

a lucratividade dos negociantes e não os interesses de Portugal.385 

 De acordo com os pensamentos do marquês enquanto escrevia sua Dedução 

Compendiosa, também foi por influência dos negociantes judeus que o sistema de 

contratos foi costurado. As regras seriam muito restritivas, o que levou à ruína dos 

contratadores, como foi o caso do próprio João Fernandes, que ao final do segundo 

contrato estava arruinado386. Já Felisberto Caldeira Brant, a quem o secretário chamou 

de rústico e bazófio, fraudou diversas regras, mas acabou caindo na mesma ruína de seu 

antecessor387. Todas essas influências nefastas teriam levado à crise que se 

experimentava em 1753.  

 O futuro marquês teria sido, então, incumbido pelo rei Dom José I para que 

elaborasse uma solução para aquela situação, que ele atendeu empreendendo o que 

chamou de um cuidadoso estudo de tudo que era concernente àquela matéria. Através 
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 De fato, houve uma série de instruções para a extração e o comércio dos diamantes endereçadas ao rei 

Dom João V, perpetradas principalmente por negociantes judeus, que tentavam de toda forma proteger o 

negócio diante da quantidade de diamantes que adentrava o mercado oriundos das novas lavras 

descobertas próximas ao Arraial do Tijuco. AHU/MG/Condições para o estabelecimento do comércio dos 

dimanantes; Lisboa, 1734, cx. 28, doc. 73. Tijl Vanneste ilustrou uma dessas queixas: “Prices for rough 

diamonds fell drastically, and important merchants in Amsterdam such as Andries Pels & Sons 

complained that Brazilian diamonds harmed the exclusive nature of their trade. The firm of Meulenaer in 

Antwerp lamented that he almost found no more buyers and it was said that in 1732, the amount of 

imported Brazilian diamonds was four times higher than Indian import figures. ” VANNESTE, Tijl. 

Global trade and commercial networks. Op.Cit. p. 50 e p. 51. Porém, conforme já indicamos, o autor 

apontou que a rede de negociantes envolvidos no negócio dos diamantes, apesar de contar com muitos 

judeus, era multicultural.  
385

 Do que se passou nos primeiros três contratos da mineração dos diamantes, que ocorreram desde o 

primeiro de janeiro de 1740, até o fim de dezembro de 1752. Anais da Biblioteca Nacional (Transcrição 

da Dedução Compendiosa, vide nota 381 e a seção de Fontes deste trabalho). Op. cit. p. 51. 
386

 Sobre a ruína de João Fernandes ao fim do segundo contrato, conferir: FURTADO, Júnia Ferreira. 

Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito. Op. cit. p. 84. 
387

 Do que se passou nos primeiros três contratos da mineração dos diamantes, que ocorreram desde o 

primeiro de janeiro de 1740, até o fim de dezembro de 1752. Anais da Biblioteca Nacional (Transcrição 

da Dedução Compendiosa, vide nota 381 e a seção de Fontes deste trabalho). Op. cit. p. 55. 
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deste estudo, chegou, primeiramente, às consequências que se seguiriam naturalmente à 

crise, e, a partir delas, teceu as soluções, ou remédios, que seriam necessários para 

evitá-las. Na Dedução Compendiosa, estão listadas cinco consequências e oito remédios 

para a crise dos diamantes.388 

 A primeira consequência se relacionava com a questão das pedras que haviam 

sido penhoradas em várias lojas de Lisboa, tanto pelos caixas do contrato assistentes 

nessa cidade quanto pela firma representada por Sebastian Vanderton. Conforme 

esclarecemos, ao penhorarem aquela enorme quantidade de diamantes, os responsáveis 

aumentaram de maneira negligente a quantidade de pedras colocadas em Praça, o que 

diminuiu muito o valor do quilate. Ao ser declarada a quebra do contrato, não era 

possível simplesmente fazer o sequestro das pedras nos cofres para empreender o 

pagamento das dívidas que os caixas haviam contraído com homens de negócio através 

das letras passadas pelo contratador e nem com a Fazenda Real, que também forneceu 

empréstimos para o custeamento do contrato. Se fossem colocados em pregão público, 

para serem arrematados, os diamantes seriam reduzidos a preços ínfimos, porque isso 

feria um dos pontos mais importantes do negócio dessas pedras: a necessidade de que a 

quantidade de diamantes disponível para a venda fosse segredo entre seus negociantes. 

Por fim, isso levaria ao fim da reputação do gênero, não só das pedras provenientes da 

América portuguesa, mas de outros lugares.389  

 A segunda consequência era que a ruína dos negócios dos diamantes levaria ao 

inevitável fechamento das minas do arraial do Tijuco. Essa probabilidade, de fato, deve 

ter parecido inelutável, levando-se em conta a gravidade da crise que se seguia ao fim 

do terceiro contrato. Primeiro, porque a quantidade de pedras já colocadas no mercado 

havia diminuído muito seu valor, o que tornaria o já perigoso contrato ainda menos 

apelativo a quem sequer aventasse a possibilidade de assumi-lo; além disso, dificilmente 

haveria também homens de negócio que ousassem novamente arriscar seus cabedais no 
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 Do que se passou desde o mês de dezembro de 1751, em que o primitivo, e arruinado contratador 

João Fernandes de Oliveira, arrematou o 4º contrato, até o mês de janeiro de 1753, em que declararam e 

publicaram em Lisboa: a quebra daquele, e de todos os outros contratos precedentes; a perda da 

estimação dos diamantes em toda a Europa; e as totais ruínas das praças de Lisboa e Rio de Janeiro. 

Anais da Biblioteca Nacional (Transcrição da Dedução Compendiosa, vide nota 381 e a seção de Fontes 

deste trabalho). Op. cit. pp. 56-60.  
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 Do que se passou desde o mês de dezembro de 1751, em que o primitivo, e arruinado contratador 

João Fernandes de Oliveira, arrematou o 4º contrato, até o mês de janeiro de 1753, em que declararam e 

publicaram em Lisboa: a quebra daquele, e de todos os outros contratos precedentes; a perda da 

estimação dos diamantes em toda a Europa; e as totais ruínas das praças de Lisboa e Rio de Janeiro. 

Anais da Biblioteca Nacional (Transcrição da Dedução Compendiosa, vide nota 381 e a seção de Fontes 

deste trabalho). Op. cit. p. 57. 



  

174 
 

financiamento de uma atividade que, naquele momento, havia deixado muitos à beira da 

falência. Assim, a probabilidade de um quarto contrato de diamantes no arraial do 

Tijuco existir, pelo menos nos termos dos três primeiros, não existia.390  

 A terceira consequência era a quebra dos homens de negócio da Praça de Lisboa. 

Ao se verem insatisfeitos da enorme quantia que aguardavam receber com a chegada da 

partida de diamantes em janeiro de 1753, muitos deles vislumbraram a completa ruína. 

Conforme esclarecemos, isso motivou uma carta dirigida ao rei Dom José I391, que 

suplicava pelo pagamento das letras protestadas pelos caixas do contrato assistentes em 

Lisboa, em virtude do enorme dano que aquela falta significava. O secretário de Estado 

observou, então, o quão danosa era aquela consequência para os negociantes 

portugueses, que seriam substituídos pelos estrangeiros, deixando Portugal em uma 

situação ainda mais deficitária em relação a outros países. Preservar e incentivar os 

negociantes portugueses foi uma importante medida do marquês e, portanto, esta 

terceira consequência foi uma das que mereceu maior atenção do então secretário de 

Estado.392 A quarta consequência era oriunda da terceira: a ruína dos negociantes da 

Praça de Lisboa, fatalmente, significaria a ruína dos homens de negócio da Praça do Rio 

de Janeiro.393  

 A quinta consequência, por fim, seria a aniquilação dos contratos de diamantes, 

um dos mais importantes da Coroa, em virtude do completo desmantelamento do 

negócio. Desde as condições que deveriam ser seguidas nas lavras do arraial do Tijuco, 

até o comércio das pedras em lavras europeias, todo o negócio dos diamantes estava 
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arruinado, paralisado, saturado. Do secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e 

Melo partiram, então, os remédios.394 

 

4.2.3. Localizando a questão. 

 

 Uma vez estabelecidas as consequências que a quebra do contrato significaria 

não só para o negócio dos diamantes, mas para os homens de negócio portugueses, o 

marquês de Pombal relatou na sua Dedução Compendiosa quais foram as oito medidas 

por ele perpetradas para lidar com os desdobramentos da crise.  

 As oito soluções desenvolvidas por Sebastião José de Carvalho e Melo para a 

questão do negócio dos diamantes tiveram tanto um caráter de contenção emergencial 

de consequências da crise quanto de formulação de estratégias para que o valioso 

contrato pudesse seguir. Estas soluções, se vistas pela perspectiva de outras atitudes do 

Ministro nos primeiros anos de sua liderança do governo, mostram que elas foram 

congruentes com o direcionamento pretendido pelo futuro marquês em pontos 

nevrálgicos da economia portuguesa. Assim, é necessário que identifiquemos de que 

forma as soluções perpetradas por Sebastião José de Carvalho e Melo se inserem num 

período em que o Ministro também interferiu em outras questões. 

Parte da historiografia que se dedicou ao estudo das atividades do marquês de 

Pombal no reinado de D. José I buscou enfatizar que ações envolvendo a classe 

mercantil de Portugal estiveram na agenda de Sebastião José de Carvalho e Melo desde 

os primeiros anos de sua liderança no governo.395 Ainda na década de 1750, o Ministro 
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deu início a uma série de mudanças que tinham como objetivo principal proteger os 

interesses nacionais frente à influência estrangeira, principalmente britânica. O futuro 

marquês de Pombal sempre esteve profundamente ligado à ascensão de uma classe 

mercantil conectada aos interesses da Coroa, elaborando estratégias que faziam 

“depender as condições de acesso e de entrada nos negócios a limites de ação 

prescritos pelo próprio Estado.396 

 A criação de companhias de comércio foi bastante emblemática deste período de 

mudanças. Em 1755, foi fundada a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, que 

concedeu o exclusivo do comércio e da navegação nesta região por vinte anos. Ao 

mesmo tempo, um alvará, também de 1755, proibiu a circulação de comissários volante, 

em uma tentativa de diminuir o contrabando e preservar os interesses dos grandes 

negociantes portugueses. Um dos principais objetivos do futuro marquês de Pombal era 

que, através da concessão de privilégios e proteção aos homens de negócio portugueses, 

essa classe conseguisse acumular capital para, eventualmente, conseguir concorrer de 

forma mais igualitária com os negociantes britânicos.397 

 Outra companhia importante criada pelo Ministro foi a Companhia Geral da 

Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que protegia os proprietários de grandes 

vinhedos do Alto Douro da livre concorrência. Entre 1750 e 1755, houve uma 

importante queda no preço do vinho, ocasionada principalmente pela entrada de 

produtores menores, que vendiam muito mais vinho aos ingleses que os proprietários de 

vinhedos grandes. A Companhia criou uma zona restrita para o vinho que era destinado 

à exportação, o que foi uma resposta do secretário de Estado aos apelos dos grandes 

proprietários. Esta atitude teve como objetivo estabilizar o preço do vinho e as 

condições de mercado, protegendo um dos mais importantes artigos de exportação de 

Portugal.398  

Mais companhias foram criadas: Cia. de Comércio Oriental, Cia. de Comércio 

de Moçambique, Cia. das Pescas do Algarve e Cia. de Pernambuco e Paraíba. As 

companhias tinham como objetivo trazer à esfera pública os interesses de grupos 

mercantis portugueses, unindo esforços para competir em um mercado cada vez mais 
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competitivo.399 Através da acumulação de capital, esta classe de homens de negócios 

lusitanos poderia ajudar a Coroa a se fortalecer dentro do sistema colonial atlântico. 

Este seria, então, um dos maiores intentos de Pombal: aumentar a capacidade de 

Portugal de negociar seus interesses em um contexto mais amplo.400 

Mas as companhias não foram as únicas obras de Sebastião José de Carvalho e 

Melo neste sentido. A criação da Junta de Comércio, em supressão à Mesa do Bem 

Comum, também é representativa desta época. A Mesa foi uma associação estabelecida 

em 1720, que representava os interesses do comércio em Portugal através de um corpo 

de negociantes. Ela era consultada quando surgiam conflitos entre os negociantes 

envolvidos nos contratos régios. Estes homens de negócio já estavam envolvidos em 

questões do Estado antes do período pombalino, mas a criação da Junta atrelou a 

atuação dessa classe ao controle da Coroa. A Mesa, por exemplo, criticou 

veementemente a criação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, questionando, 

assim, uma ação estatal. Este teria sido um dos maiores motivos de sua dissolução e 

substituição pela Junta do Comércio.401 

A Junta passou a regulamentar todos os assuntos ligados ao comércio. Era 

dirigida por um Provedor, um secretário, um Procurador, seis Deputados, um Juiz 

Conservador e um Procurador Fiscal. Este órgão se transformou em um elemento 

crucial da política pombalina, com atribuições executivas e reprimindo descaminhos e 

contrabandos. Em sua composição, transitavam homens de negócio de um restrito grupo 

intimamente conectado aos interesses da Coroa.402 No contexto da Junta, esses 

negociantes “representam-se a si próprios e representam a autoridade real, fazendo 

coincidir decisões públicas com interesses privados”.403 Foi também através da Junta 

que foram criadas e implantadas as Aulas de Comércio, com o objetivo de ensinar 
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contabilidade moderna (notadamente o método de Partida Dobrada) principalmente aos 

filhos dos grandes homens de negócio.404 

Assim, ainda nos primeiros anos de sua liderança no governo, Sebastião José de 

Carvalho e Melo buscou implementar medidas que tinham como objetivo coadunar a 

classe mercantil aos interesses do Estado. As reformas da década de 1750 criaram novos 

caminhos para as ações da Coroa, consolidados na década posterior.405 O Ministro 

sempre teve como objetivo estabelecer o maior controle possível sobre as riquezas que 

chegavam ou saíam de Portugal e uma de suas maiores armas para conseguir seu intento 

foi trazer para o controle da Coroa os homens de negócio portugueses. Fez isso através 

da criação de companhias, da organização da Junta e de outros métodos, mas também, 

através da regulamentação dos contratos régios. Os contratos foram um dos focos da 

política pombalina e o Ministro procurou estabelecer o máximo de controle possível 

sobre eles. As atitudes tomadas por Sebastião José de Carvalho e Melo em relação aos 

contratos de diamantes em 1753 alinham-se com outras medidas observadas nesta 

mesma época, ou seja, na primeira metade da década de 1750. Mas voltaremos a esta 

questão adiante. Por hora, vejamos de que forma o Ministro teceu suas soluções para a 

crise que se instalou no negócio. 

 

4.2.4. Soluções. 

 

 A primeira, e mais importante medida de contenção da crise, teve como objetivo 

sair em defesa dos homens de negócio da Praça de Lisboa lesados pelo não pagamento 

das letras passadas pelo ex-contratador Felisberto Caldeira Brant e seu sócio Alberto 

Luís Pereira. Conforme esclarecemos, as letras foram recusadas pelos caixas do contrato 

assistentes em Lisboa, Manoel Nunes da Silva Tojal e José Ferreira da Veiga, em 

virtude da partida de diamantes enviada pelo então contratador Felisberto ter sido muito 

diminuta frente às despesas assumidas por ele.406 
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 A primeira solução foi cumprida dia 3 de março de 1753, quando o rei Dom José 

I promulgou um decreto direcionado ao tesoureiro da Casa da Moeda, Bernardo dos 

Santos Nogueira, para que ele efetuasse o pagamento das letras de câmbio devidas pelo 

terceiro contrato dos diamantes a todos os homens de negócio da Praça de Lisboa que 

foram lesados pelo protesto dos caixas. Acompanhava o decreto a lista das letras 

passadas por Felisberto Caldeira Brant, Alberto Luís Pereira e Mathias Rodrigues 

Vieira, um assistente do contrato radicado no Rio de Janeiro que tinha como função 

angariar investimentos naquela Praça. As letras importavam Rs.294:213$155.407 

 Essa medida tinha um objetivo razoavelmente claro. Conforme observamos, 

atrelar a atuação dos homens de negócio portugueses aos interesses da Coroa408 esteve 

no centro das preocupações do futuro marquês logo no início de suas atividades. A falta 

de pagamento de uma importância tão grande feria de forma notável a fazenda dos 

negociantes portugueses que haviam financiado o contrato. Os próprios envolvidos 

escreveram ao rei Dom José I409, suplicando por sua intercessão na matéria e acentuando 

que o golpe poderia prejudicar novos investimentos não só no contrato de diamantes, 

mas em todos os empreendimentos da Coroa além-mar que necessitavam de 

capitalização. O pagamento das letras protestadas do terceiro contrato dos diamantes 

pela Coroa aos homens de negócio portugueses se entrepôs na senda de outras medidas 

que buscavam fortalecer esses negociantes. 

 O segundo remédio elaborado pelo secretário de Estado tratava de um dos mais 

delicados aspectos da crise e tinha como objetivo lidar com Sebastian Vanderton, um 

dos principais compradores de pedras vindas do contrato. Conforme elucidamos 

anteriormente, Sebastian Vanderton, um negociante de diamantes de origem judia, havia 

comprado muitas parcelas de diamantes no crédito dos caixas do contrato assistentes em 

Lisboa e penhorado essas mesmas pedras em uma série de lojas da mesma cidade e em 

outras praças, causando uma paralisação no negócio dos diamantes. Quando as letras 

foram protestadas, a Coroa não pôde colocar as pedras do cofre do contrato à venda 

porque elas já estavam comprometidas pelas ações de Vanderton.  
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 Foram feitas buscas à residência de Vanderton em Lisboa e apreendidos todos os 

diamantes que estavam em sua posse. Averiguou-se que Vanderton guardava cerca de 

vinte e cinco quilates em sua casa. Em uma investigação ordenada pelo secretário de 

Estado, identificaram-se as pessoas com as quais Vanderton havia empenhado 

diamantes. Dezesseis negociantes, residentes em Lisboa, Londres e Amsterdã, 

declararam ter em sua posse pedras que haviam sido penhoradas por ele.410 Uma vez 

descobertos os negociantes que tinham em sua posse pedras empenhadas do contrato, 

seus nomes foram mantidos em segredo e eles foram compelidos a assinar um termo 

para que tais pedras não fossem vendidas sem a autorização do rei D. José I. Dessa 

forma, a Coroa teria prioridade na compra das pedras, que seriam restituídas aos cofres 

do contrato à medida que pudessem ser resgatadas.411  

 A terceira e quarta soluções desenvolvidas pelo secretário de Estado Sebastião 

José de Carvalho e Melo foram direcionadas às atitudes dos caixas do contrato 

assistentes em Lisboa, Manoel Nunes da Silva Tojal e José Ferreira da Veiga.412 Os 

caixas haviam empenhado diamantes dos contratos passados, o que não poderia ter 

acontecido sem ordem do rei e sem o conhecimento do ex-contratador João Fernandes 

de Oliveira. Apesar de declararem que haviam feito isso para suprir a Fazenda Real dos 

empréstimos fornecidos ao contrato, as boas intenções dos caixas não convenceram o 

secretário de Estado. O futuro marquês de Pombal ordenou que fossem efetuadas 

averiguações nos livros dos caixas para que se descobrisse em quais mãos haviam 
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parado as pedras por eles penhoradas, tomando atitudes na forma como havia se 

procedido com os diamantes penhorados pelo negociante Sebastian Vanderton.413 

Além disso, o secretário tomou a decisão de afastar Manoel Nunes da Silva 

Tojal e José Ferreira da Veiga do negócio dos diamantes. Ambos foram obrigados a 

entregar todos os livros e papéis referentes às suas atividades, bem como as pedras que 

ainda remanesciam no cofre do contrato aos novos caixas sem direito a qualquer tipo de 

comissão.414 

A quinta, sexta, sétima e oitava soluções desenvolvidas pelo secretário de 

Estado, que, mais tarde, já marquês, as escreveu na sua Dedução Compendiosa, 

parecem ter sido os embriões de duas decisões tomadas ainda em 1753 e que 

significaram as maiores mudanças nos contratos de diamantes até aquele momento. As 

soluções anteriores eram referentes às atitudes que eram necessárias para estancar a 

sangria da crise, por assim dizer, e as seguintes tinham como objetivo regular o negócio 

dos diamantes a partir daquele momento. Conforme procuraremos esclarecer, as quatro 

últimas soluções foram sintetizadas nas cláusulas do quarto contrato dos diamantes, 

assinado em 10 de agosto de 1753, e no alvará de 11 de agosto de 1753, que colocava 

sob proteção real todo o negócio.  

Aos caixas do novo contrato, que adiante iremos abordar, foi ordenado que não 

vendessem pedras dos contratos passados por preços inferiores aos do contrato que se 

iniciaria, e que, com o dinheiro delas, efetuassem o pagamento das dívidas adquiridas 

pelo contrato anterior com a Fazenda Real. Além disso, para consolidar o sistema 
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Fontes deste trabalho). Op. cit. p. 58. 
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naquele negócio, era indispensável que a quantidade de diamantes que fosse vendida e a 

que estivesse no cofre permanecessem sob absoluto segredo, para que não ocorressem 

especulações negativas a respeito do valor do quilate.415 

A sexta e sétima soluções desenvolvidas pelo secretário de Estado eram 

referentes ao papel da Coroa na gerência de todo o negócio dos diamantes. O rei deveria 

ser informado a respeito de todos os detalhes, desde a extração das pedras no arraial do 

Tijuco até a negociação das mesmas em Lisboa. O intendente e os outros oficiais da 

Intendência dos Diamantes deveriam assinar um termo se comprometendo a anunciar 

todas as suas atitudes ao rei, assim como o próprio governador das Minas. Em Lisboa, o 

procedimento deveria ser o mesmo. Ao rei deveria ser apresentada toda a informação 

sobre o comércio dos diamantes que chegassem à cidade provenientes da colônia.416 

 A sétima solução subjugava ainda mais o negócio dos diamantes ao rei. De 

acordo com esta decisão, que, conforme veremos, tomou corpo no alvará de 11 de 

agosto de 1753, ao soberano deveria caber a nomeação não só dos caixas assistentes do 

contrato em Lisboa, mas também dos negociantes que teriam a permissão de comprar as 

pedras que chegavam aos cofres. Em sua Dedução Compendiosa, o marquês de Pombal 

afirmou que coube a ele eleger qual grupo deteria este apanágio, o que ele descreveu 

quando apontou sua oitava solução para o negócio dos diamantes.417 

 Apesar de suas ações em relação à questão dos diamantes para lidar com a crise 

de 1753 terem sido tomadas de forma a proteger os homens de negócio portugueses, 

assim como várias outras atitudes em diversas frentes, ao eleger quais negociantes 

seriam os responsáveis pela compra das pedras, o secretário de Estado teve que 
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reconhecer que portugueses não poderiam fazer frente ao monopólio comandado por 

negociantes judeus, ingleses e holandeses. Faltavam aos negociantes portugueses 

crédito, cabedal e contatos nesta matéria.418 Por outro lado, o secretário estava 

absolutamente convencido que cabia aos negociantes de diamantes judeus a 

responsabilidade de grande parte da crise que o negócio experimentava naquele 

momento. Segundo o Ministro, a influência deles havia sido perniciosa desde a primeira 

descoberta das pedras na colônia portuguesa e suas manobras ao longo dos anos haviam 

levado o negócio quase à completa ruína. Assim, para fazer frente a eles, o secretário 

chegou à conclusão que os negociantes imediatamente envolvidos no contrato deveriam 

ser cristãos holandeses e ingleses.419 

 O holandês Hermann Joseph Braamcamp420 e o inglês John Bristow421 foram os 

dois negociantes escolhidos pelo secretário de Estado para serem os compradores das 

partidas de diamantes do quarto contrato. Os dois já haviam tentado arrematar contratos 

de diamantes anteriormente422 e o Ministro conhecia Bristow pessoalmente.423 
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Resolvidos estes dois nomes, o secretário de Estado mandou chamar ao seu gabinete os 

dois novos caixas do contrato de diamantes assistentes em Lisboa, Domingos de Bastos 

Viana, que já havia sido caixa do primeiro e do segundo contratos, e Antônio dos Santos 

Pinto, um homem de negócios português, e lhes comunicou as diretrizes pelas quais iria 

correr o quarto contrato de diamantes.424  

 De acordo com as declarações do marquês de Pombal em sua Dedução 

Compendiosa, aquelas haviam sido as disposições tomadas por ele para lidar com a 

crise dos diamantes em 1753. De fato, em agosto do mesmo ano, duas ações da coroa 

portuguesa pareceram sintetizar todas essas prerrogativas. Elas aconteceram com um dia 

de diferença e estavam intimamente ligadas. Em 10 de agosto de 1753, um contrato 

entre a firma Bristows Ward & Co. (uma associação entre Hermann Joseph Braamcamp 

e John Bristow) e João Fernandes de Oliveira, Antônio dos Santos Pinto e Domingos de 

Bastos Viana (novo contratador e os dois novos caixas assistentes em Lisboa), mediado 

e comandado pelo secretário de Estado, Sebastião José de Carvalho e Melo, inaugurou 

um novo tempo no negócio dos diamantes. E, em 11 de agosto de 1753, um dia após a 

assinatura deste contrato, foi promulgada uma lei que colocou sob imediata proteção 

real todos os aspectos ligados ao negócio dos diamantes que vinham da colônia. As 

cláusulas deste contrato e os detalhes dessa lei serão discutidos adiante, mas por hora já 

podemos antecipar: a crise de 1753 foi a causa de uma mudança estrutural no contrato 

dos diamantes, planejada e construída pelo futuro marquês de Pombal, e que significou 

a criação e concessão de dois tipos de monopólio. Um deles, o de extração, continuou 

com termos parecidos com os três contratos antecedentes e dele foi arrematante, 

novamente, João Fernandes de Oliveira. O outro, inédito, era relativo à compra e 

comércio de diamantes provenientes da colônia na América portuguesa, que a partir de 

10 agosto de 1753 passou a ser privilégio da firma Bristows Warde & Co. por um tempo 

determinado. 

 

                                                                                                                                                                          
423

 Pombal interferiu a favor de Bristow quando o inglês teve problemas com as autoridades portuguesas, 

acusado de contrabandear peças banhadas a ouro em 1752. VANNESTE, Tijl. Global trade and 

commercial networks. Op.Cit. p. 54. 
424

 Do que se passou desde o mês de dezembro de 1751, em que o primitivo, e arruinado contratador 

João Fernandes de Oliveira, arrematou o 4º contrato, até o mês de janeiro de 1753, em que declararam e 

publicaram em Lisboa: a quebra daquele, e de todos os outros contratos precedentes; a perda da 

estimação dos diamantes em toda a Europa; e as totais ruínas das praças de Lisboa e Rio de Janeiro. 

Anais da Biblioteca Nacional (Transcrição da Dedução Compendiosa, vide nota 381 e a seção de Fontes 

deste trabalho). Op. cit. p. 59. 



  

185 
 

4.2.5. Mudanças nos contratos de diamantes: o novo monopólio de compra e venda 

das pedras e o alvará de 11 de agosto de 1753. 

 

 A arrematação de contratos de monopólios régios também foi utilizada como 

estratégia pelo Ministro para alcançar seus objetivos. O acesso aos contratos passou a 

ser cada vez mais cerceado a grupos específicos que receberam a proteção de Sebastião 

de Carvalho. Fator de diferenciação na política pombalina, nos contratos se alocava um 

grupo seleto de negociantes profundamente conectados com os interesses da Coroa.425 

 Este grupo de negociantes, tão importante nas aspirações do Ministro em fazer 

frente à influência estrangeira, principalmente britânica, transitavam entre as novas 

instituições criadas por Sebastião José de Carvalho e Melo. Conforme apurou Luiz 

Antônio Silva Araújo, 18 ou mais negociantes envolvidos na arrematação de contratos 

régios também atuaram na Junta de Comércio e/ou nas companhias monopolistas.426 

Assim, progressivamente se fortalecia este grupo de homens de negócio, cujas atuações 

passaram a ser cada vez mais atreladas aos interesses do Estado, numa relação de 

profunda interdependência. O poder central, ao conceder estes privilégios, tornava-se 

capaz de modelar e selecionar determinados grupos cujos interesses coincidiam com o 

seu. Estas sociedades de negócio, que tem nas companhias e nos contratos dois 

exemplos, eram diretamente dependentes da monarquia e submetidas a regras que se 

encontravam e só podem ser compreendidas em relação ao Estado.
427

 

 Logo no início da década de 1750, o futuro marquês de Pombal implementou 

uma série de mudança nos contratos régios. Em abril de 1751, os contratadores 

passaram a ser proibidos de cobrar dívidas nas Provedorias que não fossem relativas a si 

próprios ou ao próprio contrato. Ainda naquele ano, em setembro, outra medida obrigou 

os provedores da Coroa a vistoriar os navios que levavam cativos para que não houvesse 

sonegação de impostos, diminuindo o poder dos contratadores das alfândegas. Mais 

uma importante mudança se referia ao pagamento de todos os contratos à Fazenda Real. 

A partir de 9 de novembro de 1752, os contratadores foram proibidos de reter ouro em 

pó e fazer pagamentos em dinheiro. O ajuste dos contratos passou a ser feito 
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obrigatoriamente através de ouro quintado, como uma forma de conter os descaminhos. 

Além disso, a proibição de comissários volantes, que como vimos era uma tentativa de 

Pombal de diminuir o contrabando que em sua visão era na maior parte executado por 

esses agentes, também teve bastante impacto.428 

 O que essas medidas certamente sinalizavam era uma tentativa de maior controle 

por parte da Coroa da administração dos contratos de direitos e tributos régios. Os 

principais arranjos desenvolvidos por Sebastião José de Carvalho e Melo para a questão 

da crise dos negócios dos diamantes também se inseriam nessa perspectiva, já que o 

alvará de 11 de agosto de 1753 colocou sob domínio da Coroa todo o negócio dos 

diamantes. Houve também uma modificação profunda: a criação de dois tipos de 

monopólio, um de extração e outro de comércio das pedras.  

 Compareceram na Secretaria de Estado, em 10 de agosto de 1753, os 

representantes da Bristows Ward & Co., além de João Fernandes de Oliveira, Antônio 

dos Santos Pinto e Domingos de Bastos Viana, para formalizar um contrato que foi 

sintetizado em sete cláusulas. De acordo com este contrato, coube à Bristows Ward & 

Co. a exclusividade na compra e venda das pedras provenientes do quarto contrato dos 

diamantes, capitaneado por João Fernandes de Oliveira e cujos representantes em 

Lisboa eram Antônio dos Santos Pinto e Domingos de Bastos Viana. O contrato tinha a 

previsão de duração de seis anos, entre janeiro de 1754 e dezembro de 1759.429 

 Cabe dizer que João Fernandes de Oliveira, arrematante do quarto contrato de 

extração dos diamantes, fazia parte dessa classe mercantil fortemente associada aos 

interesses do Estado cooptada por Sebastião José de Carvalho e Melo. O mais 

conhecido dos contratadores de diamantes foi também um dos negociantes mais 

importantes de seu tempo e um importantíssimo acionista da Companhia de 

Pernambuco e Paraíba e da Companhia do Grão-Pará e Maranhão.430 Teve relações 
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estreitas com o marquês de Pombal, chegando a emprestar dinheiro a ele por ocasião da 

reconstrução de Lisboa após o terremoto de novembro de 1755.431 

 A firma Bristows Ward & Co. assumiu, neste contrato, a obrigação de comprar 

do contratador e de seus caixas em Lisboa uma partida de diamantes a cada ano, sendo 

que cada partida deveria ter, no mínimo, 35.000 quilates. Deveriam fazer isso por seis 

anos sucessivos, contabilizando, desta forma, 210.000 quilates de diamantes durante a 

vigência total do contrato. Ficou também estabelecido neste contrato que o preço pago 

por quilate pela firma Bristows Ward & Co. deveria ser de Rs.9$200, “entrando o bom e 

o mau”432, ou seja, independentemente do tamanho da pedra. Excetuavam-se deste 

acordo os diamantes que ultrapassassem 20 quilates, que, conforme lei anterior, 

deveriam continuar sendo propriedade do rei. Aos arrematantes do monopólio da 

compra dos diamantes, era facultado comprar uma quantidade de pedras superior aos 

35.000 quilates anuais, desde que obedecessem ao valor de Rs.9$200433 por quilate.  

 Esta cláusula tinha um objetivo muito claro. Ao oferecer o direito da compra e 

venda das pedras a apenas um grupo que tinha experiência na matéria, a Coroa 

portuguesa tirou dos caixas assistentes em Lisboa a prerrogativa de lidar diretamente 

com o volume de diamantes que entrava no mercado. Antes, cabia aos caixas promover 

a venda das pedras que chagavam da colônia, tentando fazer o maior preço por elas, o 

que era uma grande dificuldade frente à organizada rede de negociantes434 que dominava 

o tráfico dos diamantes. Essa responsabilidade, a partir daquele momento, passou a ser 

da firma Bristows Ward & Co., que deveria gerenciar o comércio e, ao mesmo tempo, 

garantir a compra das pedras. Assegurando esta compra por um preço razoável por 

quilate, a Coroa buscou garantir ao contrato da extração os lucros com a venda.  

O quarto contrato de extração, capitaneado por João Fernandes de Oliveira, teve 

cláusulas praticamente idênticas ao primeiro e ao segundo, excetuando-se as 
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prerrogativas referentes à venda das pedras que chegavam a Lisboa. Ao contratador 

cabia a incumbência de pagar à Fazenda Real o valor de 240$000 por cada escravo 

empregado no serviço anualmente. O número de escravos, assim como nos outros 

contratos, também não deveria exceder seiscentos.435 

O contrato feito entre a companhia liderada por João Fernandes de Oliveira e a 

firma Bristows Ward & Co. proibia os caixas assistentes em Lisboa e o contratador dos 

diamantes de venderem pedras no espaço de seis anos, nem por si, nem por meio de 

pessoa alguma. A mesma proibição se estendia aos diamantes do terceiro contrato, cuja 

última partida ainda não havia chegado a Lisboa. Ela deveria ser anexada ao quarto 

contrato e vendida aos negociantes da Bristows Ward & Co.436, obedecendo a ordem 

que iremos relatar mais adiante. 

Outra responsabilidade assumida pela Bristows Ward & Co. no contrato 

assinado em 10 de agosto de 1753 era referente à forma como deveria se dar o 

pagamento das pedras que chegassem do contrato de João Fernandes de Oliveira. 

Preocupado com o volume de negócios realizados a prazo com que se dava o comércio 

dos diamantes, e que havia sido parte do problema que levou à crise de 1753, o 

secretário de Estado e futuro marquês de Pombal estipulou que todos os pagamentos 

efetuados pela empresa arrematante do monopólio de compra das pedras deveriam ser 

feitos com dinheiro à vista. Além disso, dos 35.000 quilates acordados como o mínimo 

anual, 15.000 deveriam ser comprados pela Bristows Ward & Co. assim que chegasse a 

frota proveniente da colônia, e os outros 20.000 no decurso do ano seguinte.437 

Uma cláusula deste contrato tinha como objetivo garantir o segredo em que os 

detalhes do acordo deveriam ser mantidos, principalmente em relação aos preços e à 

quantidade de diamantes transacionada. Conforme esclarecemos, a discrição em relação 

ao negócio era um dos principais trunfos dos negociantes de diamantes, uma vez que 

através dela era mais difícil que houvesse uma especulação que abaixasse o preço do 

                                                           
435

 Do descobrimento dos diamantes e diferentes métodos que se tem praticado na sua extração. Anais da 

Biblioteca Nacional. Op. cit. p. 21. 
436

 CONTRATO que se fez na Secretaria de Estado entre Bristows Ward & Company, e João Fernandes 

de Oliveira, Antônio dos Santos Pinto e Domingos de Bastos Viana, contratador e caixas do contrato dos 

diamantes, para a compra e venda deles, por tempo de seis anos, que hão de principiar no primeiro de 

janeiro de 1754, e findar no último de dezembro de 1759. Anais da Biblioteca Nacional. Op. cit. p. 194. 
437

 CONTRATO que se fez na Secretaria de Estado entre Bristows Ward & Company, e João Fernandes 

de Oliveira, Antônio dos Santos Pinto e Domingos de Bastos Viana, contratador e caixas do contrato dos 

diamantes, para a compra e venda deles, por tempo de seis anos, que hão de principiar no primeiro de 

janeiro de 1754, e findar no último de dezembro de 1759. Anais da Biblioteca Nacional. Op. cit. p. 194. 



  

189 
 

quilate. Assim, tanto ao contratador e seus caixas quanto aos homens de negócio 

responsáveis pela Bristows Ward & Co. estava vedada a faculdade de informar terceiros 

sobre detalhes do contrato.438 

Por fim, a última cláusula tratou da ordem pela qual deveria se dar a compra das 

pedras do contrato. Com o objetivo de abastecer o quarto contrato da extração com o 

cabedal necessário para o início dos trabalhos no arraial do Tijuco, foi estipulado que a 

compra das pedras deveria se iniciar pelas que já estavam nos cofres, com prioridade 

para os diamantes que ainda remanesciam do primeiro contrato, seguindo-se para os 

outros, até que não chegassem os do novo contrato, no começo do ano de 1755. A 

compra se deu nos termos declarados nas outras cláusulas: imediatamente, foram 

adquiridos 15.000 quilates, a Rs.9$200 por quilate, e, ao longo do ano de 1754, 20.000 

quilates, pelo mesmo valor.439 

O contrato que tratou do novo monopólio ligado ao negócio dos diamantes, que 

a partir de então passou a ser exclusivo da firma Bristows Ward & Co., foi intermediado 

pelo secretário de Estado. Ao fim do texto, o futuro marquês de Pombal declarou que o 

rei Dom José I aprovava aquelas cláusulas e o nomeava “Supremo Protetor” do mesmo 

contrato, cabendo a ele a gerência de todos os seus detalhes. Assim, coube a Sebastião 

de Carvalho e Melo a reestruturação do negócio dos diamantes que chegavam da 

colônia e todas as decisões que precisassem ser tomadas a partir daquele momento.440 

A primeira cláusula do contrato que entregou à Bristows Ward & Co. o 

monopólio do negócio dos diamantes da Coroa portuguesa mostrou a preocupação do 

secretário de Estado com a necessidade de se intensificar a perseguição a 

contrabandistas de pedras. Esta disposição atrelou a validade do contrato à promulgação 

de uma lei, que deveria acontecer assim que ele fosse assinado, e que defendesse o 
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negócio dos diamantes de atividade paralelas criminosas.441 Esta lei, símbolo da 

reestruturação pós crise, foi publicada no dia seguinte.  

No dia 11 de agosto de 1753, promulgou-se um alvará que colocava sob 

proteção real todo o negócio dos diamantes, como solução para a: 

 

“(...) iminente ruína a que se acham expostos o contrato e o 

comércio dos diamantes do Brasil, não só pelas desordens que até 

agora se cometeram na administração e no manejo deles, 

preferindo-se os interesses particulares ao bem público que se 

segue da reputação deste gênero; mas também pelos consideráveis 

contrabandos que dele fizeram, com grave prejuízo do meu Real 

serviço (...)”
442

 

  

O alvará tinha com um dos principais objetivos garantir o monopólio de compra 

e vendas das pedras para a empresa arrematante do contrato através de duríssimas penas 

aos que praticassem atividade de contrabando de diamantes. A partir daquela data, 

vedou-se a qualquer pessoa alheia ao contrato a possibilidade de comprar ou vender 

pedras dentro dos domínios do reino. Estipulou-se como pena uma multa que 

corresponderia ao dobro do valor dos diamantes encontrados sob posse do 

contrabandista e degredo para o Maranhão ou Pará, em caso de o indivíduo ser morador 

de Portugal, ou Angola, caso fosse morador do Brasil. Esta pena era extensiva a 

qualquer pessoa que participasse de qualquer detalhe do contrabando, seja realmente 

comprando ou vendendo, ou efetuando transporte. Caso os transgressores fossem 

estrangeiros, a pena seria de prisão, confisco dos bens e deportação.443 

Houve também neste alvará uma preocupação em cercear ainda mais o território 

diamantino no arraial do Tijuco. Reforçaram-se as proibições já conhecidas, que 

tratavam do controle das pessoas que poderiam circular na área. Só tinham permissão 
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para permanecer na área da demarcação indivíduos com reputação ilibada que tivessem 

um ofício determinado e reconhecido pelo intendente dos diamantes. As lojas também 

deveriam ser alvo de constante fiscalização por parte dos oficiais da Intendência dos 

Diamantes.444  

Outro ponto importante presente nas cláusulas deste alvará que buscava cercear 

ao máximo o contrabando dos diamantes lembra um dos conselhos que o polêmico ex-

intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções reforçou em sua correspondência no 

ano anterior, por ocasião da querela com o então contratador Felisberto Caldeira Brant. 

Os oficiais dos Dragões, cúmplices do contratador, tiveram parte no contrabando e nas 

transgressões praticadas por ele. O alvará de 1753 passou, então, a prever a troca de 

todos os oficiais do destacamento dos Dragões da comarca do Serro Frio a cada seis 

meses, dificultando a formação de redes de contrabando facilitadas ou capitaneadas por 

eles.445 

Assim, ao submeter todo o negócio dos diamantes vindos da América 

portuguesa ao controle da Coroa, o futuro marquês de Pombal buscava diminuir o 

contrabando, garantir o financiamento da extração e consequentemente a receita que 

provinha dessa tão importante atividade. Para atingir seu objetivo, Sebastião José de 

Carvalho e Melo empreendeu mudanças estruturais no arranjo deste contrato, 

desmembrando-o e entregando as atividades a grupos de sua confiança. A crise de 1753 

relacionou-se profundamente com esta reestruturação, mas é seguro afirmar que ela foi 

moldada em congruência com outras atitudes do secretário naquela primeira metade da 

década de 1750.  

Mas a história dos contratos dos diamantes ainda estava longe de terminar, assim 

como os problemas relacionados a eles. A companhia Bristows Ward & Co., 

arrematante do primeiro contrato de compra e venda dos diamantes da América 

portuguesa, não chegou ao fim do tempo previsto para a sua atuação e, em 1757, o 

monopólio foi entregue a outra firma estrangeira.
446

 Havia chegado aos ouvidos do 
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futuro marquês que Hermann Joseph Braamcamp e John Bristow ainda tinham relações 

comerciais com Joseph Salvador, um dos responsáveis pelo agravamento da crise de 

1753. Lidar com os interesses de grupos de negociantes estrangeiros que se revezavam 

no monopólio do comércio de compra e venda das pedras foi uma preocupação do 

marquês até 1771, quando a Coroa assumiu a responsabilidade da extração e da 

comercialização das pedras, criando a Real Extração dos Diamantes. A atuação de 

Pombal na negociação com estes grupos de negociantes estrangeiros de pedras e sua 

interferência ao longo dos anos nos contratos dos diamantes é uma questão 

importantíssima e que ainda carece de novas pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em 1730, quando chegaram a Portugal as primeiras notícias de que preciosos 

diamantes haviam sido descobertos nas cabeceiras do Rio Jequitinhonha, a Coroa deu 

início a uma série de intervenções na região. Por intermédio de um grande arcabouço 

legislativo de natureza administrativa e tributária, o rei Dom João V tentava fazer 

chegar às longínquas Minas os interesses de sua Fazenda. Conforme pudemos observar 

no primeiro capítulo desta tese, os dez anos que separaram o comunicado oficial do 

descobrimento das pedras do estabelecimento dos contratos podem ser definidos por um 

complexo jogo de movimentações e pausas, que tentava controlar cada vez mais a 

extração e circulação das pedras, tornando o Distrito Diamantino uma região 

progressivamente controlada. Ainda no primeiro capítulo, através de um levantamento 

historiográfico e estudo dos conceitos relativos à questão dos contratos, buscamos 

embasar a discussão iniciada no capítulo seguinte. 
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 No primeiro e no segundo capítulos, um de nossos objetivos foi percorrer os 

caminhos que levaram à implantação do sistema de contratos, nomeadamente a pressão 

exercida por negociantes estrangeiros envolvidos no comércio de diamantes. O grande 

afluxo de pedras no mercado internacional provenientes da América portuguesa 

prejudicava o equilíbrio dos preços. Após um período de 5 anos de interrupção da 

extração de diamantes, as lavras foram reabertas sob o sistema de contratos. Em 1739, 

uma companhia, primeiramente liderada pelo contratador João Fernandes de Oliveira, 

passou a ser a responsável pela extração e comércio dos diamantes que apareciam nos 

ribeirões próximos ao arraial do Tijuco. Logo ficou bastante claro que aquele negócio 

era extremamente difícil. Endividado e beirando a completa ruína, o primeiro 

contratador dos diamantes se retirou para o reino. 

 Buscamos demonstrar, principalmente no segundo capítulo desta tese, a 

importância do governador Gomes Freire de Andrade nos arranjos que eram necessários 

para o estabelecimento dos contratos de diamantes. Coube ao capitão general das Minas 

um papel determinante na escolha dos indivíduos que capitaneavam a extração das 

pedras no arraial do Tijuco. Íntimo de João Fernandes, a quem ajudou durante seus 

problemas financeiros, Gomes Freire também estabeleceu relações pessoais com o outro 

contratador dos diamantes, responsável pela terceira arrematação, Felisberto Caldeira 

Brant.  

 As características de Felisberto Caldeira Brant e o entendimento da forma como 

este indivíduo chegou à condução de um dos contratos mais importantes da Coroa 

formaram a primeira grande preocupação desta tese e que procuramos descortinar ainda 

no segundo capítulo. Ao rastrearmos o segundo contratador dos diamantes, responsável 

pela terceira arrematação, pudemos demonstrar que se tratava de um minerador, cuja 

área de atuação estendia-se entre a comarca do Rio das Mortes, Goiás e São Paulo, e 

que durante vários momentos da sua vida esteve envolvido em episódios de 

enfrentamento com representantes do poder real, com uso recorrente da violência. 

Procuramos também deixar claro que foi através do governador Gomes Freire de 

Andrade que o minerador Felisberto encontrou seu caminho até o contrato. O 

governador buscava soluções para o contrato dos diamantes e se via pressionado pelo 

rei Dom João V e seus conselheiros a encontrar uma saída para as novas lavras 

descobertas em Goiás, que estavam perigosamente entregues à ação de faiscadores. 

Coube a Gomes Freire cooptar este indivíduo, não apesar de seu histórico permeado 
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pelo uso da violência, mas por causa disso. Interessou a Gomes Freire naquele momento 

o conhecimento de Felisberto Caldeira Brant com aquela região e as soluções que a 

familiaridade do minerador com o uso da força poderiam trazer para o controle 

pretendido pela Coroa.  

 Além da busca pelos elementos que definiam socialmente o contratador e da 

forma como ele chegou ao contrato, outra grande questão da tese que agora concluímos 

foi entender de que forma Felisberto Caldeira Brant conduziu seu contrato. Conforme 

procuramos esclarecer no terceiro capítulo, a atuação de Brant como contratador foi 

bastante influenciada pelo seu relacionamento com diversos representantes da Coroa. 

Incialmente, Felisberto conheceu as benesses que surgiam da boa convivência com estes 

indivíduos. Identificamos como ponto de virada na trajetória do contratador a chegada 

do intendente dos diamantes Sancho de Andrade Castro e Lanções ao arraial do Tijuco. 

O intendente e o contratador nunca tiveram um bom relacionamento e a pressão de 

Sancho de Andrade para que Felisberto cumprisse suas determinações relacionadas ao 

preenchimento das falhas do contrato foi a origem de um conflito de grandes 

proporções. Felisberto denunciou o intendente como sendo o autor de um suposto roubo 

de 23 oitavas de diamantes do cofre da Intendência. Este foi o estopim de um 

enfrentamento escandaloso entre o intendente e vários indivíduos associados ao 

contratador, que também buscamos descrever no terceiro capítulo. Após a devassa, 

ficou provado que o roubo não aconteceu e foi forjado pelo contratador, com a ajuda de 

outras pessoas que incluíam funcionários da Intendência e oficiais do destacamento dos 

Dragões. A devassa ajudou a descortinar, através da inquirição de testemunhas, diversas 

irregularidades praticadas pelo contratador, nomeadamente a utilização de mais 

escravos nos serviços do que permitia a legislação do contrato. 

 Mas as maiores irregularidades praticadas por Felisberto Caldeira Brant e que 

levaram a efeito um dos mais importantes ingredientes da crise do negócio dos 

diamantes de 1753 foram descortinadas com a chegada de uma nau a Lisboa em janeiro 

de 1753. A nau trazia provas de duas situações muito graves: uma delas foi a descoberta 

de um carregamento de diamantes, que totalizava cerca de 3.000 quilates, transportado 

de forma completamente ilegal, ou seja, fora do cofre. Os diamantes que foram 

transportados dentro do cofre, de forma legal, também representavam problemas. A 

partida não era suficiente para o pagamento das importâncias das letras que o 

contratador assumiu para o custeamento de seu contrato e os caixas se recusaram a 
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pagar os homens de negócios. Procuramos esclarecer que a devassa para apurar os 

crimes do contratador verificou que ele e seu sócio Alberto Luís Pereira estavam 

profundamente envolvidos com o contrabando de diamantes e que a má administração 

do contrato levou à quebra do mesmo. Os bens do contratador não foram suficientes 

para pagar suas dívidas e ele e Alberto Luís foram levados presos a Lisboa em 1754. 

Assim, o quarto capítulo desta tese apresentou a resposta do maior questionamento 

levantado no início deste trabalho: de que forma os problemas oriundos da 

administração de Felisberto Caldeira Brant tiveram parte na crise dos negócios de 

diamantes de 1753. 

 A partir daí, foi possível conduzir a discussão de forma a responder a última 

questão de maior relevância levantada por esta tese. Nos preocupamos em esclarecer a 

natureza da crise de 1753 e a maneira pela qual esta crise foi o estopim para uma grande 

mudança nos contratos de diamantes. Conforme procuramos demonstrar, coube ao 

secretário de Estado e futuro marquês de Pombal Sebastião José de Carvalho e Melo 

conduzir a reformulação de um dos negócios mais importantes da Coroa.  Na visão do 

secretário, boa parte dos problemas que culminaram na crise que se instalou no negócio 

dos diamantes no início do ano de 1753 se derivava das limitações administrativas 

experimentadas pela Coroa portuguesa em aspectos cruciais desta matéria. O contrato 

dos diamantes, da forma como se estabeleceu em suas três primeiras versões, entregava 

um de seus mais importantes monopólios a uma flutuação de preços sobre a qual a 

Coroa não tinha nenhum controle. Os monopólios anteriores delegavam às companhias 

responsáveis pela extração das pedras nos serviços próximos ao arraial do Tijuco 

também a prerrogativa de as vender, através dos caixas assistentes em Lisboa. No 

terceiro contrato, conforme também procuramos esclarecer, esse direito foi ainda mais 

elástico, pois abrangia a possibilidade de as pedras oriundas do contrato serem 

negociadas em praças estrangeiras.  

 Uma das consequências disso foi a alta circulação de diamantes, promovida 

principalmente pelos caixas, pressionados pela altíssima soma de letras passadas pelo 

contratador Felisberto Caldeira Brant, mas também interessados na venda da maior 

parcela de pedras possível, pois daí vinha sua comissão. Somava-se a isso a ingerência 

de Sebastian Vanderton, um dos mais importantes compradores de diamantes do 

contrato. Ele havia adquirido diversas partidas de pedras no crédito, sem deixar fiança, e 

penhorado estes mesmos diamantes em lojas de Lisboa e de outras praças.  
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 O contrato de 10 de agosto de 1753, parte importante do processo de 

reestruturação do negócio dos diamantes conduzido por Sebastião José de Carvalho, foi 

tecido após uma série de resoluções que mais tarde o marquês de Pombal esclareceu em 

sua Dedução Compendiosa. Estas resoluções foram sistematizadas em duas ações 

concretas, cuja natureza mostra, de forma clara, que o principal objetivo do secretário de 

Estado era promover um maior controle do negócio dos diamantes e prevenir que a 

valiosa atividade tivesse que ser paralisada. Para isso, procuramos esclarecer que foram 

criados dois tipos de monopólio: um de extração, com aspectos idênticos aos anteriores 

e outro inédito, de comércio, assinado entre os responsáveis pelo monopólio de extração 

e a firma Bristows Ward & Co., mas mediado e comandado pelo secretário de Estado 

Sebastião José de Carvalho e Melo. O acesso aos contratos régios passou a ser cada vez 

mais cerceado a grupos específicos que receberam a proteção de Sebastião de Carvalho. 

No caso dos diamantes, não foi diferente: os dois contratos foram entregues a grupos de 

negociantes da confiança do futuro marquês de Pombal. O contrato de diamantes não 

mais seria entregue a indivíduos que não faziam parte deste grupo e não seguiam suas 

normas de conduta, como foi o caso de Felisberto Caldeira Brant. Procuramos 

demonstrar nesta tese que houve uma alteração na forma de acesso aos contratos de 

diamantes e ela foi definida pelo futuro marquês de Pombal. 

 A outra ação tomou forma sob a lei de 11 de agosto de 1753, que colocou sob a 

proteção real todo o negócio dos diamantes provenientes da colônia. Uma vez 

concedido o monopólio do comércio, a Coroa tratou de garantir sua efetividade 

buscando penas duras para quem não o respeitasse. Assim, através do poderoso 

Ministro, foi arquitetada a grande transformação dos contratos dos diamantes após a 

crise de 1753, que foi fomentada em grande parte pelas irregularidades cometidas pelo 

contratador Felisberto Caldeira Brant. Estas medidas, conforme procuramos demonstrar, 

alinharam-se com outras desta mesma época, ou seja, da primeira metade da década de 

1750, que tinham como objetivo o maior controle por parte da Coroa da administração 

dos contratos de direitos e tributos régios, conduzindo à arrematação deles um grupo  

 O brilho que emanava das margens do rio Jequitinhonha e seus afluentes no 

século XVIII despertou a cobiça de muitos. A busca pelo controle dos valiosos 

diamantes na região do arraial do Tijuco foi um capítulo muito importante da história 

das relações da Coroa portuguesa com sua colônia americana. Por anos, buscou-se a 

melhor forma de exploração dessas riquezas e a diminuição do contrabando. O contrato, 



  

197 
 

que entregava a particulares o controle da exploração, nem sempre significou uma 

possibilidade segura de afluência de receita para a Fazenda Real. Neste trabalho, 

buscamos localizar a figura de Felisberto Caldeira Brant nessa história e, a partir de sua 

atuação, elucidar uma das curvas do caminho dessas pedras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE: TRATAMENTO DOCUMENTAL 

 

A documentação de natureza primária consultada para a confecção desta tese foi 

bastante diversificada. As fontes, heterogêneas, formaram um conjunto difícil e 

desafiador. Fizemos uma varredura rigorosa em vários arquivos no Brasil e em 

Portugal, que resultou na coleção que apresentamos agora. Começaremos a comentar as 

fontes angariadas pelo arquivo que guarda a maior parte da documentação utilizada para 

esta tese: o Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal (AHU).  

No AHU, foi levantado um total de 36 ocorrências. Nossa busca não se 

restringiu ao nome do contratador Felisberto Caldeira Brant. Foi, antes de tudo, guiada 

pelas perguntas que buscamos responder nessa tese. Os títulos são muitos: cartas, 

pareceres, requerimentos, consultas, ordens régias, processos, ofícios, provisões, entre 

outros. Cada ocorrência era única e poderia trazer informações que mudariam 
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totalmente a narrativa. Isso levou a uma necessidade que desde o início deste trabalho 

consumiu um grande tempo: a transcrição de cada ocorrência de forma integral. Por se 

tratar de um conjunto não serial, nada poderia deixar de ser analisado. Criamos um 

banco de dados no Microsoft Excel apenas para controle da leitura, mas toda a 

transcrição foi feita no Microsoft Word, o que representou um desafio adicional para 

lidar com todas as informações. 

Tão variável quanto sua natureza foi o tamanho das ocorrências. Se algumas 

apresentaram apenas dois fólios, outras chegaram a mais de cem. Isso aconteceu porque 

uma parte importante dessa documentação era, na verdade, um conjunto de documentos 

reunido. Dentro de um mesmo documento, assim, poderia haver variação de escrita, de 

assunto, de datas e de natureza, o que tornou cada etapa da transcrição delicada. 

Vejamos alguns exemplos. 

Começaremos pela Carta de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente 

dos diamantes da comarca do Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos 

da queixa que formulava contra o contratador Felisberto Caldeira Brant.
447

 Este 

documento apresenta 112 fólios e trata da querela que envolveu o intendente Sancho de 

Andrade Castro e Lanções e o contratador Felisberto Caldeira Brant em meados de 

1752. O documento se inicia por uma carta do intendente após a devassa, demonstrando 

suas queixas contra o contratador, cujas primeiras palavras apresentamos a seguir (fig. 

3): 
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 AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; Arraial do Tijuco, 1752/08/05, cx. 60, doc. 29. 
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Figura 3 – Carta do intendente Sancho de Andrade ao rei Dom José I. 1752/08/05. Fonte: 

AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; cx. 60, doc. 29. fl.2. 

 

Nesta carta, de 5 de agosto de 1752, o intendente queixoso apresentou um 

resumo de toda a situação que havia acontecido naquele ano, desde o início de seu 

desentendimento com o contratador, motivado pelo não cumprimento de suas ordens 

para alocação das falhas do contrato, até o episódio do roubo do cofre e toda a discórdia 

que se seguiu. O intendente, então, anexou à sua carta diversos documentos que 

comprovavam seu discurso, como as repetidas ordens para que o contratador atendesse 

suas determinações. Na figura seguinte (fig. 4), observamos uma comunicação do 

intendente para que o contratador cumprisse suas ordens. Nesta etapa do documento, foi 

reunido todo o conjunto de correspondências entre o intendente e o contratador, que se 

negava a proceder da forma que Sancho de Andrade determinava. 
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Figura 4 – Ordem de Sancho de Andrade ao contratador Felisberto Caldeira Brant. 1752/06/20. Fonte: 

AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; cx. 60, doc. 29. fl.22. 

  

Em seguida, o documento apresenta os relatos que se referiam ao grande 

desentendimento que aconteceu em frente ao prédio da Intendência em junho de 1752. 

Há, ainda, o traslado da devassa que aconteceu ainda naquele mês para apurar a 

veracidade ou não do roubo do cofre (fig. 5): 

 

 

Figura 5 – Traslado da devassa do descaminho dos diamantes do cofre deles. 1752/08/09. Fonte: 

AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes da comarca do 

Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que formulava contra o contratador 

Felisberto Caldeira Brant; cx. 60, doc. 29. fl.55. 
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Escolhemos algumas passagens de maior relevância deste documento para 

demonstrar que a diversidade de ocorrências não foi observada apenas no conjunto 

documental como um todo. Dentro de um mesmo documento, haviam passagens de 

naturezas completamente distintas. Impossível relatar aqui todas essas peculiaridades, 

nem mesmo apenas desta fonte da qual acabamos de falar. Sigamos então para um outro 

exemplo. Trata-se da CARTA do governador de Minas, José Antônio Freire de Andrade 

informando a Diogo de Mendonça Corte-Real sobre o desfalque havido no cofre dos 

diamantes da Vila do Tijuco.
448

 Com 43 fólios, fica claro que este documento não se 

trata apenas de uma carta. Na verdade, a correspondência que abre o documento (fig.6) 

e que serviu como título ao mesmo tem uma série de anexos que também nos colocam 

em contato com a querela entre o intendente e o contratador. São diversos depoimentos, 

alguns a favor da versão do contratador, outros favoráveis ao intendente.  

 

 

Figura 6 – Carta do governador José Antônio Freire de Andrade a Diogo de Mendonça. 1753/09/05. 

Fonte: AHU/MG/CARTA do governador de Minas, José Antônio Freire de Andrade informando a Diogo 

de Mendonça Corte-Real sobre o desfalque havido no cofre dos diamantes da Vila do Tijuco; cx. 63, doc. 

1. fl. 1. 

 

A figura (fig. 7) a seguir, do mesmo documento, apresenta uma carta do 

contratador Felisberto Caldeira Brant ao governador José Antônio Freire de Andrade, se 

queixando do intendente Sancho de Andrade Castro e Lanções: 

                                                           
448

 AHU/MG/CARTA do governador de Minas, José Antônio Freire de Andrade informando a Diogo de 

Mendonça Corte-Real sobre o desfalque havido no cofre dos diamantes da Vila do Tijuco; Vila Rica, 

1753/09/05, cx. 63, doc. 1. 
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Figura 7 – Carta do contratador Felisberto Caldeira Brant ao governador José Antônio Freire de Andrade. 

Fonte: AHU/MG/CARTA do governador de Minas, José Antônio Freire de Andrade informando a Diogo 

de Mendonça Corte-Real sobre o desfalque havido no cofre dos diamantes da Vila do Tijuco; 1753/08/06, 

cx. 63, doc. 1. fl. 4. 

 

Outra carta anexa a este documento é do tesoureiro Tomás César de Aquino, que 

fortaleceu a versão do contratador a denúncia por ele perpetrada de que o intendente 

Sancho havia roubado o cofre dos diamantes (fig.8): 

 

 

Figura 8 – Carta do tesoureiro Tomás César de Aquino ao governador José Antônio Freire de Andrade. 

Fonte: AHU/MG/CARTA do governador de Minas, José Antônio Freire de Andrade informando a Diogo 

de Mendonça Corte-Real sobre o desfalque havido no cofre dos diamantes da Vila do Tijuco; 1753/08/12, 

cx. 63, doc. 1, fl. 20. 

 

Assim, nada poderia deixar de ser analisado. Outro documento muito importante 

foi o que reuniu as informações acerca da devassa que concluiu as investigações a 
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respeito dos crimes do contratador. Nesta época, já servia como intendente na comarca 

do Serro Frio Tomás Robi de Barros Barreto. Quando escreveu ao rei Dom José I em 13 

de abril de 1755, ele anexou à sua carta todas as etapas do processo. O documento, que 

possui 86 fólios, é nosso último exemplo, de tantos outros suprimidos, da 

heterogeneidade e da dificuldade do corpus documental com o qual lidamos, cuja 

verdadeira importância só pode ser realmente apreciada através da leitura desta tese. 

Vejamos, então, alguns detalhes da Carta de Tomas Robi de Barros Barreto, 

desembargador e intendente-geral dos diamantes, informando o rei acerca do 

contrabando de diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís 

Pereira.
449

 O documento é iniciado pela carta descrita no título (fig. 9): 

 

 

Figura 9 – Carta do intendente Tomás Robi ao rei D. José I. Fonte: AHU/MG/Carta de Tomas Robi de 

Barros Barreto, desembargador e intendente-geral dos diamantes, informando o rei acerca do 

contrabando de diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís Pereira; 1755/04/13, cx. 

67, doc. 37, fl. 1. 

 

Neste documento também está uma cópia da devassa que começou no dia 9 de 

novembro de 1754 (fig. 10):  

                                                           
449

 AHU/MG/Carta de Tomas Robi de Barros Barreto, desembargador e intendente-geral dos diamantes, 

informando o rei acerca do contrabando de diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís 

Pereira; Arraial do Tijuco, 1755/04/13, cx. 67, doc. 37. 
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Figura 10 – Traslado da Devassa de 1754/11/09. Fonte: AHU/MG/Carta de Tomas Robi de Barros 

Barreto, desembargador e intendente-geral dos diamantes, informando o rei acerca do contrabando de 

diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís Pereira; 1754/11/09, cx. 67, doc. 37, fl. 9. 

 

Há, ainda, um processo de 1751, que culminou com a prisão do cabo José 

Caetano por ter ordenado que alguns escravos trabalhassem ilegalmente um córrego: 
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Figura 11 – Condenação do cabo José Caetano. Fonte: AHU/MG/Carta de Tomas Robi de Barros 

Barreto, desembargador e intendente-geral dos diamantes, informando o rei acerca do contrabando de 

diamantes feito por Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís Pereira; 1751/07/27, cx. 67, doc. 37, fl. 81. 

 

Como dissemos, estes são apenas alguns exemplos de uma documentação vasta, 

heterogênea e trabalhosa. Também conforme já declaramos, toda a documentação 

levantada no AHU foi transcrita em sua totalidade. Ao todo, lidamos com mais de 600 

páginas de transcrição de fontes recolhidas apenas neste arquivo. Na seção de fontes e 

referências bibliográficas, listaremos todas as fontes levantadas no AHU para a 

confecção desta tese.  

Sigamos, então, para outro arquivo português de enorme importância para esta 

tese: a Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL). Sob a guarda dos arquivos da BNL, estão 

a Sétima Inspeção ou Dedução Compendiosa dos Contratos da Mineração dos 

Diamantes; dos outros contratos da extração deles dos Cofres de Lisboa para os países 

estrangeiros; dos perigos em que todos laboravam; e das providências, com que a eles 

ocorreu o Senhor Rei Dom José
450

 e a História Cronológica dos Contratos da 

                                                           
450

 Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de Reservados. Coleção Pombalina. Sétima Inspeção ou 

Dedução Compendiosa dos Contratos da Mineração dos Diamantes; dos outros contratos da extração 
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Mineração dos Diamantes, dos Outros Contratos da Extração deles dos Cofres de 

Lisboa para os Países Estrangeiros dos Abusos em que todos laborarão, e das 

Providencias com que se lhe tem ocorrido até o ano de 1788
451

. Fizemos uma análise 

rigorosa da Dedução Compendiosa no item 4.2.2 desta tese, mas incluiremos aqui a 

imagem da primeira página deste documento (figura 11). A Dedução traz detalhes das 

etapas que culminaram na reestruturação dos contratos dos diamantes pelo secretário de 

Estado Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de Pombal.  

Conforme pudemos esclarecer, este documento foi transcrito em outra fonte 

(com algumas modificações que também buscamos elucidar) que, igualmente, está sob a 

guarda da BNL. Trata-se da História Cronológica dos Contratos da Mineração dos 

Diamantes, dos Outros Contratos da Extração deles dos Cofres de Lisboa para os 

Países Estrangeiros dos Abusos em que todos laborarão, e das Providencias com que 

se lhe tem ocorrido até o ano de 1788. A História Cronológica (fig. 12), de autoria 

desconhecida, é um compilado de documentos. Apresenta um vastíssimo conjunto de 

transcrições, entre memórias, leis e processos, que cobrem desde o comunicado do 

descoberto em 1729 até o ano de 1788, quando a extração dos diamantes já se dava por 

conta da Coroa através da criação da Real Extração dos Diamantes. É necessário 

ressaltar a importância do conjunto reunido neste documento para o trabalho do 

historiador que queira se debruçar sobre qualquer etapa da história da extração dos 

diamantes nos arredores do arraial do Tijuco.  

A História Cronológica foi publicada, sem modificações, no ano de 1960 em um 

volume dos Anais da Biblioteca Nacional
452

 (fig. 13). Pela facilidade da leitura, nos 

amparamos na análise do texto dos Anais para a construção de diversas colocações 

presentes nessa tese. Transcrição fiel da História Cronológica, os Anais também 

apresentam as mesmas subdivisões e falar sobre elas é imperativo para que se possa 

contemplar os elementos presentes nessa obra.  

 

 

                                                                                                                                                                          
deles dos Cofres de Lisboa para os países estrangeiros; dos perigos em que todos laboravam; e das 

providências, com que a eles ocorreu o Senhor Rei Dom José. Códice 695. 
451

 Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de Reservados. Manuscritos. História Cronológica dos 

Contratos da Mineração dos Diamantes, dos Outros Contratos da Extração deles dos Cofres de Lisboa 

para os Países Estrangeiros dos Abusos em que todos laborarão, e das Providencias com que se lhe tem 

ocorrido até o ano de 1788. Lisboa, 1788, Códice 746. 
452

 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Divisão de Publicações e Divulgação, 1960. vol. 80. 
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Figura 12 – Primeira folha da Dedução Compendiosa. Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de 

Reservados. Coleção Pombalina. Sétima Inspeção ou Dedução Compendiosa (...). Códice 695. fl. 1. 
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Figura 13 – Folha de rosto da História Cronológica. Fonte: Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de 

Reservados. Manuscritos. História Cronológica (...). Lisboa, 1788, Códice 746. 
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Figura 14 – Folha de rosto dos Anais da Biblioteca Nacional. Fonte: Anais da Biblioteca Nacional. Rio 

de Janeiro: Divisão de Publicações e Divulgação, 1960. vol. 80. 
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O documento é dividido em três partes. A compilação é iniciada com um texto, 

de autoria desconhecida, em que se fez um grande resumo da história dos diamantes no 

arraial do Tijuco desde a descoberta até 1788. Em seguida, outro interessante texto, que 

utilizamos no primeiro capítulo desta tese, faz um retrato falado de como se davam os 

serviços nas lavras diamantíferas. Conforme buscamos apresentar, essas noções são 

importantíssimas para compreender as maiores dificuldades que os contratadores 

enfrentavam para manter a lucratividade de seu negócio. O título deste texto é: Dos 

serviços ou lavras diamantinas e modo com que nelas se trabalha.
453

 Ainda na primeira 

parte, existe outro texto, Da extensão do terreno a que se dá o nome de Demarcação 

Diamantina e de outros lugares em que se tem descoberto diamantes
454

, cujo teor é, 

grosso modo, um resumo dos rios em que se achavam as pedras preciosas no século 

XVIII. A segunda parte do documento corresponde à Dedução Compendiosa, com as 

modificações que buscamos esclarecer na seção 4.2.2 desta tese. 

A terceira parte da História Cronológica e, consequentemente, do 80º volume 

dos Anais da Biblioteca Nacional, reúne a transcrição completa de impressionantes 79 

documentos relativos a toda a história dos diamantes no século XVIII. São documentos 

cujos originais se encontram espalhados por diversos arquivos, o que só aumenta a 

importância deste compilado para história da extração dos diamantes na América 

portuguesa. Utilizamos várias destas transcrições neste trabalho, das quais destacamos: 

todo o conjunto documental utilizado para o debate referente às primeiras 

movimentações da Coroa no sentido de controlar a região do arraial do Tijuco e a 

extração dos diamantes antes do período dos contratos (grande parte dos originais desta 

transcrição fazer parte do acervo da Seção Colonial, do Arquivo Público Mineiro); a 

legislação referente ao primeiro, segundo e terceiro contrato de diamantes; e o contrato 

estabelecido entre a companhia Bristows Ward & Co. e o contratador João Fernandes de 

Oliveira e intermediado pelo secretário de Estado Sebastião de Carvalho e Melo. 

Mais discreta foi a documentação levantada no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, em Portugal. Neste arquivo, após extensa varredura, foram levantados cerca de 

doze documentos que poderiam trazer informações de interesse, mas apenas dois deles 

foram de fato utilizados na tese que agora apresentamos. Um deles é uma Habilitação 

                                                           
453

 Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Divisão de Publicações e Divulgação, 1960. vol. 80. pp. 

36-42. 
454

 Anais da Biblioteca Nacional. Op. cit. pp. 42-49 
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para a Ordem de Santiago de Tomás Caldeira Brant.
455

 Este indivíduo, conforme 

buscamos esclarecer, era filho de um tio de Ambrósio Caldeira Brant, pai de Felisberto 

Caldeira Brant; ou seja, era primo do pai de Felisberto. Este ramo da família, 

aparentemente, nunca veio para o Brasil. Esta habilitação, todavia, foi importante para 

que pudéssemos confirmar os nomes dos antepassados do contratador. Outro documento 

referenciado nesta tese que está sob a guarda da Torre do Tombo é um decreto régio de 

1769
456

, referente a um pedido de transferência de Felisberto Caldeira Brant para Caldas 

da Rainha, quando o antigo contratador de diamantes apresentava problemas de saúde. 

Finalizando os arquivos portugueses, fizemos buscas no Arquivo Histórico do Tribunal 

de Contas deste país. O documento levantado neste arquivo demonstrou que, em 1769, a 

ainda Coroa lidava com os bens sequestrado de Felisberto Caldeira Brant.
457

  

Dos arquivos brasileiros, destacamos a Biblioteca Nacional e o Arquivo Público 

Mineiro. Da Biblioteca Nacional, já fizemos os comentários pertinentes aos Anais 

publicados em 1960. Encontramos também uma genealogia da família Caldeira Brant 

desenvolvida por um descendente de Felisberto, Pedro Caldeira Brant, conde de 

Iguaçu.
458

  

Já no Arquivo Público Mineiro, destacamos o 8º volume de sua Revista, que fez 

o levantamento de algumas informações referentes aos primeiros anos do descobrimento 

das pedras nos arredores do arraial do Tijuco.
459

 Lembramos também que foi nas 

páginas da Revista do Arquivo Público Mineiro que os escritos de Joaquim Felício dos 

Santos foram primeiramente publicados.
460

 Além disso, utilizamos dois livros da Seção 

Colonial do Fundo da Secretaria de Governo da Capitania. O primeiro, “Registro de 

portarias, regimentos, bandos, cartas, provisões, termos, ordens, editais, petições, 

despachos, informações e autos de arrematação”, também pode ser identificado como 

                                                           
455

 ANTT. Mesa da Consciência e Ordens. Habilitações para a Ordem de Santiago. Diligência de 

Habilitação para a Ordem de Santiago de Tomás Caldeira Brant. Letra T, mç. 1, n.º 1. 1720/09/20. 
456

 ANTT. Ministério do Reino. Decretos Régios. 10/04/1769, pasta 17, n. 74. 
457

 AHTC. Livro (1º) de provisões e cartas [do Erário Régio] expedidas a [autoridades e instituições da 

Capitania de Minas Gerais] 12/07/1766 – 11/08/1773. Livro 4072. Carta dirigida pelo conde inspetor 

geral ao conde de Valadares, sobre a liquidação do produto dos bens sequestrados de Felisberto Caldeira 

Brant. p. 6, 17-9-1769. 
458

 BRANT, Pedro Caldeira. Memórias Genealógicas e Históricas da Família Brant e outras transcrições 

e originais. Rio de Janeiro, RJ: [s.n.]. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1428063/mss1428063.pdf. Acesso 

em: 30 jun. 2018. 
459

 Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1902. vol. 8. 
460

 Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1909-1910. 

vol. 14-15. 



  

212 
 

um compilado e contém registros de diversas letras legais de interesse para a história 

dos diamantes do Tijuco.
461

 Cabe dizer que algumas dessas ocorrências foram 

transcritas nos Anais da Biblioteca Nacional mencionados, mas não todas. Por isso, 

referenciamos o Registro quando assim foi necessário. Outro livro da Seção Colonial é 

o “Registro de petições e despachos”, no qual identificamos uma passagem que trata de 

brigas envolvendo os irmãos Felisberto Caldeira Brant e Joaquim Caldeira Brant.
462
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 Arquivo Público Mineiro (APM) /Secretaria do Governo da Capitania (SGC) / Registro de portarias, 

regimentos, bandos, cartas, provisões, termos, ordens, editais, petições, despachos, informações e autos de 

arrematação; 1729-1755, SC33.  
462

 Arquivo Público Mineiro (APM) /Secretaria do Governo da Capitania (SGC) /Registro de petições e 

despachos; 1736-1766, SC59, fl. 64. 
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FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

FONTES: 

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU/MG/ CARTA de D. Lourenço de Almeida, governador de Minas, dirigida a D. 

João V, queixando-se do procedimento de Felisberto Caldeira Brant e seu irmão 

Joaquim Caldeira, em virtude da violência praticada contra a pessoa de Antônio da 

Cunha Silveira, ouvidor da Comarca do Rio das Mortes; Vila Rica, 1730/10/30, cx. 17, 

doc. 35. 

AHU/MG/CARTA do Conde de Sabugosa, capitão de mar e terra do estado do Brasil, 

informando o rei D. João V dos meios para melhorar a extração dos diamantes; Bahia, 

1733/01/16, cx. 23, doc. 4. 

AHU/MG/CONDIÇÕES para o estabelecimento do comércio dos dimanantes; Lisboa, 

1734, cx. 28, doc. 73. 

AHU/MG/CERTIDÃO do auto de auto de arrematação do contrato de extração de 

diamantes, realizado entre Gomes Freire de Andrade, governador das Minas, e João 

Fernandes de Oliveira; Arraial do Tijuco, 1739/06/20, cx. 37, doc. 64. 

AHU/MG/CARTA de Gomes Freire de Andrade, governador de Minas Gerais, a Dom 

João V dando conta das diligências por ele feitas para a arrematação de contrato de 

diamantes e da dúvida surgida quanto ao cumprimento dos novos contratos dos dízimos 

de cada uma das câmaras; Vila Rica, 1739/06/29. cx. 37, doc. 69. 

AHU/MG/CARTA de Tomas Robi de Barros Barreto, desembargador e intendente-

geral dos diamantes, informando o rei acerca do contrabando de diamantes feito por 

Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís Pereira; Arraial do Tijuco, 1755/04/13, cx. 67, 

doc. 37. 

AHU/MG/REQUERIMENTO de Felisberto Caldeira Brant, capitão de uma Companhia 

de Ordenança de Paracatu, solicitando a D. João V a mercê de o confirmar no 

exercício do referido cargo; Paracatu, 1747/01/30, cx. 48, doc. 5. 
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AHU/MG/CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a petição de Joaquim Caldeira 

Brant e seu irmão Felisberto Caldeira Brant, que solicitavam permissão para se 

deslocarem ao Reino; Lisboa, 1749/01/28, cx. 53, doc. 13. 

AHU/MG/PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre uns requerimentos de 

Felisberto Caldeira Brant, contratador dos Diamantes, nos quais solicitava a 

incorporação e matrícula dos 200 escravos que possuía no rio Claro com os 

quatrocentos que se achavam no Serro do Frio, em virtude da esterilidade do dito rio 

Claro; Lisboa, 1750/10/09, cx. 56, doc. 17. 

AHU/MG/CARTA de Gomes Freire de Andrade, governador de Minas Gerais, para 

Diogo de Mendonça Corte-Real, secretário de Estado, dando conta do que obrara a 

respeito do contrato dos Diamantes; Vila Rica, 1751/03/24, cx. 58, doc. 14. 

AHU/MG/PROCESSO relativo à arrematação dos contratos de diamantes e suas 

contas; Lisboa, março de 1753, cx. 58, doc. 111. 

AHU/MG/CARTA de Sancho de Andrade Castro e Lanções, intendente dos diamantes 

da comarca do Serro do Frio, expondo ao rei D. José I os fundamentos da queixa que 

formulava contra o contratador Felisberto Caldeira Brant; Arraial do Tijuco, 

1752/08/05, cx. 60, doc. 29. 

AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando o governador de Minas sobre a devassa que mandou tirar ao 

intendente dos diamantes; Vila do Príncipe, 1752/08/27, cx. 60, doc. 37. 

AHU/MG/OFÍCIO de Francisco Moreira de Matos para o Governador de Minas, 

Gomes Freire de Andrada, em que dá conta dos contratadores porem negros na 

extração de diamantes e notícia terem-se achado diamantes na Jequitinhonha; Arraial 

do Tijuco, 1752/10/10, cx. 60, doc. 62. 

AHU/MG/CARTA do governador de Minas, José Antônio Freire de Andrade 

informando a Diogo de Mendonça Corte-Real sobre o desfalque havido no cofre dos 

diamantes da Vila do Tijuco; Vila Rica, 1753/09/05, cx. 63, doc. 1. 

AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando D. José I sobre os excessos cometidos por Felisberto Caldeira 

Brant, Contratador dos Diamantes e os prejuízos daí decorrentes para a Fazenda Real; 

Arraial do Tijuco, 1753/10/18, cx. 63, doc. 28. 
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AHU/MG/CARTA do ouvidor e intendente da comarca do Serro do Frio, José Pinto de 

Morais Bacelar, informando o secretário de Estado acerca das diligências que tem 

dado no caso do descaminho dos diamantes; Arraial do Tijuco, 1753/10/21, cx. 63, doc. 

36. 

AHU/MG/REQUERIMENTO de Felisberto Caldeira Brant, contratador dos Diamantes 

de Minas Gerais, dando conta dos descaminhos praticados pelo intendente das Minas, 

o bacharel Sancho de Andrade Castro e Lanções; Arraial do Tijuco, abril de 1753, cx. 

63, doc. 79. 

AHU/MG/CARTA (cópia) do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de 

Morais Bacelar, dando conta, ao chanceler da Relação da cidade do Rio de Janeiro, 

das queixas que foram formuladas contra a sua pessoa; Vila do Príncipe, 1754/06/08, 

cx. 64, doc. 74. 

AHU/MG/CARTA do ouvidor da comarca do Serro do Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, informando ao secretário de Estado ter recebido as suas ordens na qual 

determinava que se procedesse contra as pessoas implicadas no descaminho dos 

diamantes, dentre os quais figurava José Caldeira Brant; Vila do Príncipe, 1754/10/31, 

cx. 65, doc. 55. 

AHU/MG/CARTA de José Antônio Freire de Andrade, governador de Minas, 

informando Diogo de Mendonça Corte-Real acerca da prisão de Felisberto Caldeira 

Brant, assim como das condições em que o mesmo ficou preso; Rio de Janeiro, 

1754/11/25, cx. 66, doc. 47. 

AHU/ACU/CARTA régia de D. José ao ouvidor do Serro Frio, José Pinto de Morais 

Bacelar, ordenando a execução das ordens que receber  do governador interino das 

Minas Gerais, José Antônio Freire de Andrade, a respeito do contratador dos 

diamantes Felisberto Caldeira Brant, acusado de fraude do contrato; e, no caso de 

prisão, o mesmo será remetido em segredo, sequestrando-lhe todos os seus bens, 

apreendendo seus papeis e efeitos que lhe pertencem; assistindo com o governador ao 

exame do cofre, fazendo auto do que se achar, procedendo a perguntas judiciais com o 

dito preso; e não chegando os diamantes e os efeitos a milhão e meio, os remeterá com 

toda a cautela e segurança à Relação do Rio de Janeiro, remetendo juntamente todos 

os autos de perguntas e os bens que se acharem; Salvaterra de Magos, 1753/02/20, cx. 

13, doc. 1134. 



  

216 
 

AHU/ACU/PROVISÃO do rei D. José, ao chanceler da Relação do Rio de Janeiro, 

[João [Pacheco] Pereira [de Vasconcelos], ordenando a prisão do contratador dos 

diamantes de Serro Frio, Felisberto Caldeira Brant, acusado pelo ouvidor [Manuel 

Pinto de Moraes Bacelar], da prática de irregularidades na administração do referido 

contrato, não satisfazendo os débitos feitos à Fazenda Real; determinando a nomeação 

de um juiz e seus respectivos adjuntos para proceder ao julgamento do processo. 

Anexo: ofícios (minutas), provisão (minuta); Salvaterra de Magos, 1753/02/20, cx. 45, 

doc. 4637. 

AHU/ACU/REQUERIMENTO de Joaquim Caldeira Brant e de seu irmão Felisberto 

Caldeira Brant ao rei Dom João V, solicitando licença para passarem para o Reino 

com as suas famílias; Paracatu, 1747/04/11, cx. 10, doc. 910. 

AHU/ACU/ OFÍCIO de Gomes Freire de Andrade para Diogo de Mendonça, sobre o 

sequestro dos bens de Felisberto Caldeira Brant e as providências que tomará para 

garantia do pagamento da grande soma que devia; Colônia do Sacramento, 1753/07/26, 

cx. 69, doc. 16176. 

AHU/ACU/OFÍCIO do governador interino José Antônio Freire de Andrade para 

Diogo de Mendonça em que se refere aos descaminhos do ouro, ao rendimento das 

casas de fundição, à prisão do contratador Felisberto Caldeira Brant e Simão da 

Cunha Pereira; Rio de Janeiro, 1753/10/04, cx. 69, doc. 16187. 

AHU/ACU/ CARTA de Gomes Freire de Andrade para Sebastião José de Carvalho em 

que se refere à prisão de Felisberto Caldeira Brant, à nomeação de José Antônio Freire 

de Andrade para o lugar de governador interino das Capitanias de Minas Gerais e do 

Rio de Janeiro, aos serviços de Francisco Xavier de Mendonça, etc; Colônia do 

Sacramento, 1753/11/12, cx. 70, doc. 16249. 

AHU/ACU/CARTA do Fiscal dos diamantes João da Costa Coelho para o governador 

interino José Antônio Freire de Andrade sobre o furto dos diamantes de que se 

queixara o contratador Felisberto Caldeira Brant; Arraial do Tijuco, 1752/06/09, cx. 

73, doc. 16888. 

AHU/ACU/OFÍCIO do chanceler João Soares Tavares em que participa o embarque 

dos presos Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luiz Pereira na Nau de Guerra Nossa 

Senhora da Natividade. Tem anexos o termo da entrega dos presos e duas relações dos 
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documentos que lhes diziam respeito. Lista dos presos culpados nos descaminhos dos 

diamantes e cúmplices de Felisberto Caldeira Brant e Alberto Luís Pereira; Rio de 

Janeiro, 1754/10/09, cx. 75, doc. 17513. 

AHU/GO/CARTA dos oficiais da câmara da Vila Boa de Goiás ao rei D. João V, sobre 

a decadência das minas de ouro na região de Vila Boa e solicitando providências para 

que os mineiros possam explorar o descoberto dos Pilões devido a utilidade da 

extração dos seus diamantes; Vila Boa de Goiás, 1744/05/02, cx. 3, doc. 239. 

AHU/GO/CERTIDÃO do escrivão da Ouvidoria Geral, Manuel dos Santos Caturro, 

sobre uma ordem passada pelo ouvidor-geral de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca ao 

sargento-mor, André Barbosa de Barros, acerca das ordens passadas ao contratador e 

administrador do contrato das entradas, sargento-mor André Barbosa de Barros e ao 

mineiro perito, capitão Joaquim Caldeira Brant para passarem ao novo descoberto do 

Paracatu; Meiaponte, Goiás, 1744/07/09, cx. 3. doc. 250. 

AHU/GO/CARTA do governador e capitão-general de São Paulo, D. Luís 

Mascarenhas, ao rei D. João V, sobre a denúncia a respeito de se ter levantado nas 

minas de Goiás uma companhia da qual é cabeça o ouvidor-geral dela, Manuel 

Antunes da Fonseca, com o fim de extrair diamantes dos rios proibidos; Santos, 

1746/06/10, cx. 4, doc. 317 

AHU/GO/CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas dos 

oficiais da Câmara de Vila Boa, minas de Goiás, e do governador e capitão-general de 

São Paulo, D. Luís Mascarenhas, acerca da extração de diamantes nos rios proibidos 

Claro e Pilões; Lisboa, 1747/04/18, cx. 4, doc. 338. 

AHU/GO/CARTA RÉGIA do rei D. João V, ao governador e capitão-general nomeado 

para a capitania de Goiás, [conde de Arcos], D. Marcos de Noronha, ordenando que o 

dito conde passe do governo de Pernambuco ao de Goiás e regulando a forma como se 

deve proceder à abertura das minas de diamantes dos rios Claro e Pilões; Lisboa, 

1749/01/19, cx. 5, doc. 396. 

AHU/RJ/OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de 

Mendonça Corte Real], ao [governador do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo], 

Gomes Freire de Andrade, autorizando a utilização do iate no transporte de carga nas 

viagens de regresso ao Reino; ordenando que dê ordens ao provedor da Fazenda Real 
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do Rio de Janeiro, [Francisco Cordovil de Sequeira e Melo], para carregar a dita 

embarcação com 60 pipas de azeite de peixe, tábuas de tapinha, e amostras de madeira 

dos pinhais descobertos em Viamão, a fim de serem avaliadas pelos técnicos da Ribeira 

das Naus; comentando a redução dos quintos de algumas comarcas ficaria a dever-se à 

entrega de algum desse ouro nas casas de fundição erradas, bem como as dificuldades 

de alguns moradores em pagar suas dívidas, após a aplicação do novo método de 

capitação; solicitando o seu parecer acerca do caso ocorrido com o contratador dos 

diamantes de Serro Frio, Felisberto Caldeira Brant, correndo o processo de devassa 

realizado pelo ouvidor; comentando a queixa apresentada pelo Bispo de Mariana 

quanto às dificuldades de publicação de uma pastoral, referindo que o mesmo se deve a 

influências de alguns clérigos parentes do dito sacerdote; Salvaterra de Magos, 

1753/02/20, cx. 53, doc. 18. 

AHU/RJ/OFÍCIO de Gomes Freire de Andrade para Diogo de Mendonça Corte Real, 

em que especificamente se refere à prisão do intendente Sancho de Andrade Castro e 

Lanções, provando-se a sua culpabilidade na devassa a que se ia proceder sobre o 

furto dos diamantes; Campo de Castilhos, 1752/08/08, cx. 73, doc. 16887. 
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