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Devassa no Guaporé

Sua Majestade Ordena que V. Mce. informe sobre 
os Bens que deixou João de Albuquerque que foi 
Governador dessa Capitania e que tirando uma 
Devassa debaixo de todo o segredo a respeito dos 
motivos porque ele enriqueceu tanto a remeta a 
esta Secretaria de Estado para ser presente a Mesma 
Senhora.
Dos. Ge a V. Mce. Palácio de Queluz em 14 de Julho 
de 1797.1

Essa ordem foi enviada por D. Maria I, rainha de Portugal, ao então ouvidor da Capitania de 
Mato Grosso, Francisco Lopes de Souza Faria Lemos. Fazia pouco mais de um ano da morte de João 
de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o 5º. capitão-general que, entre 1789 e 1796, havia gover-
nado a mesma capitania, sucedendo ao seu irmão Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. 
A ordem é clara e objetiva: deve-se abrir uma devassa para investigar a causa do enriquecimento, 
partindo da constatação de que o administrador teve o seu patrimônio significativamente aumenta-
do durante o tempo em que dirigiu a capitania. O auto dessa devassa é este documento que trazemos 
a público nesse livro. 

No século XVIII definia-se com o termo devassa, conforme nos informa Raphael Bluteau, o ato 
jurídico “em que por testemunhas se toma[va] informação de algum caso crime” (BLUTEAU, 1728, 
vol. 3, p. 188). Era o que hoje chamaríamos de investigação preliminar, aquela realizada para reunir 
informações sobre a existência e circunstâncias de algum crime e determinar o seu autor. Ou seja, 
era a reunião de indícios que pudessem determinar se um crime foi ou não cometido por certa e 
determinada pessoa. (OLIVEIRA e MARINHO, 1983, p. XLIII).

No caso da devassa que teve como principal personagem o governador João de Albuquerque 
de Melo Pereira e Cáceres (a quem aqui vamos chamar simplesmente de João de Albuquerque), a 
rainha partia da constatação de que o administrador teve seu patrimônio fortalecido e, em vista 
disso, queria averiguar quais os motivos do enriquecimento. Para tanto, ordenou a investigação 
indicando, contudo, que a mesma deveria ser realizada debaixo de total sigilo. 

1 AHU_ACL_CU_010, caixa 37, doc. 1874

Maria de Fátima Costa
Departamento de História da UFMT

Flávia Kurunczi Domingos
Departamento de História da UFMT
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Cabe observar que, àquela época, abrir devassas era um procedimento comum, utilizado 
para averiguação de crimes. E havia dois tipos de devassas, as gerais e as especiais. As primeiras 
eram as consideradas rotineiras, regulares, aquelas que os juízes abriam periodicamente para in-
quirir a população sobre a existência de algum crime. Já as especiais, estas eram abertas a partir 
de uma denúncia prévia e visavam levantar dados sobre um suposto delito. Isso se fazia “inque-
rindo o juiz sobre quem cometeu o crime que se diz ter praticado”. (OLIVEIRA e MARINHO, 1983, 
p. XLIII). Assim, as gerais consistiam em simples enquete para se levantar a existência de algum 
crime, enquanto as outras, ou seja, as especiais, já partiam da suspeita de que um crime havia 
sido praticado.

A devassa que investigou o rápido enriquecimento de João de Albuquerque foi realizada em 
Vila Bela, à época capital da capitania de Mato Grosso, e configura-se com caráter de especial. 
Seu auto assim o demonstra2. Estruturalmente temos um documento composto, grosso modo, de 
três nutridas partes: a primeira, de autoria do ouvidor, traz um grande resumo de todo o pro-
cesso e enuncia o seu resultado, explicando-o. Esta parte está composta por peças fundamentais 
que o substanciam; ali se encontra, por exemplo, o “Traslado do Registro de Testamento” e o 
“Traslado do Inventário”, ambos relacionados à morte de João de Albuquerque e à herança por 
ele deixada. 

A segunda parte é o “Auto da Devassa” propriamente tal; nele estão todos os registros dos 
trâmites legais e da inquirição das testemunhas com seus respectivos depoimentos. São esses de-
poimentos que traçam, de maneira individual, e a partir da perspectiva do depoente, um amplo 
panorama da atuação de João de Albuquerque enquanto governador da capitania mato-gros-
sense, e, muitas vezes, trazem dados sobre a administração do seu irmão Luís de Albuquerque, 
procurando caracterizar a atuação do 5º. capitão-general como um ato de continuidade dos 
procedimentos do seu antecessor.

Já a terceira, e última parte, está composta de 20 peças, entre cópias de recibos e demais docu-
mentos próprios de um processo, ou seja, os papéis que contêm os dados que podem ser carac-
terizados como prova. Essa parte é, sem dúvida, determinante para o resultado da investigação: a 
depender das provas levantadas, a devassa poderá ser, ou não, transformada em processo crime, 
e o denunciado em réu. 

Dentre as provas arroladas nesse processo está o inventário dos bens que foram herdados pelo 
alferes de dragão Flaviano José de Matos, um personagem muito importante nessa devassa. 

Tendo ficado órfão de pai e mãe, o jovem converteu-se herdeiro de uma substanciosa fortu-
na, e essa foi administrada por João de Albuquerque, que se tornou protetor do alferes. Ocorre 
que à hora do testamento e do inventário do governador, os bens de ambos se confundem e, 
algumas vezes, o patrimônio de Flaviano serve para camuflar ou encobertar as atividades ilícitas 
que o administrador teria praticado. Sobre Flaviano José de Matos recai a suspeita de ser filho 
de Luís de Albuquerque. 

Mas, continuando com os dados sobre o processo, chama a atenção o grande número de 
pessoas arroladas para deporem como testemunhas. Nesse período, a legislação previa que “para 
os casos mais graves” se ouvisse o número fixo de trinta testemunhas e, para os demais, o nú-

2 AHU_ACL_CU_010, cx 35, doc 1826, daqui em diante denominado como Auto da Devassa; todas as citações terão como refe-
rência a numeração do próprio fólio.
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mero deveria oscilar entre 6 e 8. Na devassa aberta em Vila Bela, o ouvidor inquiriu nada menos 
que 42 testemunhas. Isso, entretanto, não se configura um descumprimento da lei, uma vez que 
a mesma facultava ao magistrado a possibilidade de, em casos especiais e graves, intimar um 
número maior de depoentes, desde que eles fossem citados por algum dos trinta inqueridos ini-
ciais, e desde que o juiz reputasse necessário ouvi-los. (OLIVEIRA e MARINHO, ob. cit., p. XLIV), 
e isto foi o que ocorreu.

Entretanto, apesar de tantas testemunhas e das muitas e substanciosas informações por elas 
prestadas, o ouvidor não ficou inteiramente satisfeito com o resultado. Para ele, apesar de ter 
conseguido reunir fatos que comprovavam a existência de um crime contra os cofres públicos, o 
processo transcorreu de forma demorada e sem a contundência de que ele gostaria. Ocorre que 
foram poucos os depoentes que confirmaram de forma veemente as suspeitas e detalharam as 
possíveis ações criminosas que o governador teria praticado. A maioria forneceu informações 
esquivas, dúbias: alguns disseram que nada sabiam sobre os motivos que levaram o governador 
a enriquecer, outros que sabiam apenas por ouvir dizer, outros que nunca ouviram falar de atos 
ilegais ou fraudulentos que João de Albuquerque tivesse praticado. Entretanto, mesmo assim, 
estas mesmas testemunhas deixavam vestígios de que os crimes teriam sido praticados, possibi-
litando a busca de provas. Em vista disso é que, já na primeira página do documento, o ouvidor, 
utilizando-se de tom de desculpas, justifica-se: 

Se[,] contudo, substanciado alguns fatos, as suas provas não sobem ao maior grau de 
evidência, não deve esta falta ser atribuída a exames pouco sérios, e inexatos[;] antes 
justas suspeitas, e indícios[,] aliás[,] veementes, me fizeram crer que a verdade não 
foi exposta em toda a sua extensão por algumas das testemunhas, que nesta maté-
ria se não mostraram[,] segundo penso, as mais observantes da fé do juramento, 
umas por compreendidas, como agentes, e cooperadores das negociações imputadas 
ao falecido general, e outras por lhe deverem as suas fortunas, e particular estima; não 
sendo portanto possível esclarecer-me perfeitamente sobre a realidade de alguns dos 
fatos enunciados no corpo desta Devassa [...] (Auto da Devassa [f.1]), grifos nossos.

Para Francisco Lopes de Souza Faria Lemos, mesmo que alguns detalhes tenham ficado 
encobertos, a verdade foi exposta. Há evidências de que o crime foi praticado. Houve um en-
riquecimento ilícito. O fato de não se mostrar essa verdade em toda a sua extensão se deve, 
principalmente, a que Vila Bela era “uma povoação composta de poucos homens brancos, que 
poderiam notá-los com maior reflexão, e critério, e dos quais classificarei alguns, como agentes, 
e compreendidos, e a outros por favoritos, e criaturas do referido governador.”, explica o ouvidor 
(Idem, [f.1v]).

Estas palavras tornam claro que para o magistrado as acusações contra João de Albuquerque 
eram legítimas e fundamentadas. As provas – mesmo sem mostrar a verdade em toda a sua ex-
tensão – evidenciaram que o administrador agiu de maneira ilícita e fraudulenta e em benefício 
dele próprio. Entretanto, mesmo morto, João de Albuquerque continuava a contar com um gran-
de número de cúmplices, pessoas comprometidas com o que hoje chamaríamos de esquema, que 
não duvidaram em incidir em crime de perjúrio. Ademais, Faria Lemos, em diversas partes do 
processo, procura evidenciar que os crimes imputados ao 5º. capitão-general já vinham ocorren-
do desde a gestão do seu irmão e antecessor Luís de Albuquerque.
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O Auto da Devassa

Estruturalmente esse Auto da Devassa constitui um conjunto de papéis manuscritos que 
possui 185 fólios, vale dizer, 390 páginas, que hoje está sob a guarda do Arquivo Histórico Ultra-
marino – AHU, Lisboa.

O nosso contato com esse documento se fez quando perseguíamos os roteiros percorridos 
nas terras amazônicas e mato-grossenses pelas Expedições Demarcadoras de Limites e pela Via-
gem Filosófica, ambas relacionadas ao governo de João de Albuquerque. Realizamos a leitura 
desse auto, através das excelentes cópias digitalizadas realizadas no âmbito do Projeto Resgate3, 
e desde o primeiro contato ficamos fascinadas com o universo de dados nele contido. Diante 
de tal riqueza, logo nos veio a vontade de transcrever, estudar e tornar público esse fabuloso 
documento. O trabalho árduo e silencioso da transcrição paleográfica revelou mais contunden-
temente a sua importância, além de possibilitar conhecer melhor o conteúdo e dominar o texto. 
Posteriormente, conseguimos ter acesso ao próprio documento no AHU. Ali ficamos frente a 
frente com um velho conhecido; pela primeira vez, entretanto, era-nos permitido vivenciá-lo 
com os cinco sentidos. Só diante do secular monumento de papel, ao qual tínhamos dedicado 
tantas horas das nossas vidas, folheando-o, foi possível entender a sua estrutura, saber dos seus 
tantos corpos, perceber as várias paginações, observar as marcas que o tempo lhe presenteou, ver 
suas cicatrizes, as figuras contidas em suas filigranas, enfim, conhecê-lo com maior intimidade.

O interior dessa devassa esconde um enorme mosaico de notícias sobre os mais diferentes 
aspectos da administração de uma capitania fronteiriça e da sociedade que vivia em Vila Bela da 
Santíssima Trindade, a vila-capital de Mato Grosso. Nela encontramos dados sobre economia, 
política, intrigas, desvios, desfalques, que se misturam com os mais sutis aspectos do dia a dia. 

3 Projeto realizado pelo Arquivo Histórico Ultramarino – AHU em parceria com instituições brasileiras, como parte das comemo-
rações dos 500 anos da viagem de Pedro Álvares Cabral (1500-2000). O Projeto Resgate catalogou, microfilmou e digitalizou gran-
de parte da documentação existente no AHU relativa ao Brasil, disponibilizando-a em CDs.

Fig. 1. Conjunto documental do 
Auto da Devassa. Arquivo Histórico 
Ultramarino (2010)
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Mas isso não era bastante. Como historiadoras sentimos a necessidade de compreendê-la mais 
intensamente, de saber como ela surgiu, o que se buscava com a denúncia, como era a vila-capi-
tal.... Eram muitas as perguntas. 

As informações ali contidas nos levaram, por um lado, a conhecer a emaranhada teia que 
compunha as estruturas do poder local e metropolitano instaladas numa região fronteiriça e de 
difícil acesso e comunicação, e, por outro, a adentrar nos recintos privados de casas aristocráticas 
mantidas no interior da América Portuguesa. No cruzamento dos duros dados administrativos 
com informações sobre móveis, lençóis, bules e xícaras, armas, joias e vestimentas é que reside 
uma das mais gostosas particularidades desse documento. Nas páginas dessa devassa o público e 
o privado se traspassam para dar corpo a um tecido social espesso. E é sobre isso que falaremos 
aqui, procurando dimensionar esse documento de maneira ampla, situando-o espacial e tempo-
ralmente e aproximando-nos de alguns dos seus personagens, para chegar a um final surpreen-
dente, com dados que evidenciam os usos e abusos de poder nesta parte da colônia lusitana.

Vila Bela em tempos de João de Albuquerque

Fundada em 1752, às margens do rio Guaporé, pelo primeiro governador e capitão-general 
de Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura Tavares (1709-1782), futuro conde de Azambuja, essa 
localidade teve a sua existência ligada à exploração do ouro e à expansão da fronteira, frente à 
América Espanhola. Constituiu-se na primeira cidade da atual região do Centro-Oeste brasilei-
ro a ser edificada a partir de um planejamento prévio, com base numa planta de traçado regular, 
cujas ruas, praças e construções deveriam obedecer ao disposto em um projeto urbanístico, con-
forme as diretrizes do pensamento iluminista que chegara a Portugal em tempos de Dom João 
V (1706-1750) e expandira-se durante a administração de Sebastião José de Carvalho e Melo 
(1699-1782), mais conhecido por seu último título, Marques de Pombal. Uma das principais 

Fig. 2. Filigranas encontradas nos fólios do Auto da Devassa. Arquivo Histórico Ultramarino (2010)
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características dessa vila-capital, entretanto, foi a de ser erigida sobre terreno plano e sujeito às 
sazonais cheias do rio Guaporé, o que a tornou um espaço insalubre e predispôs sua população 
a constantes enfermidades.

Durante os trinta anos passados antes da chegada de João de Albuquerque, os governadores 
que o antecederam procuraram dotar a vila de uma infraestrutura administrativa compatível 
com a sua condição de capital de uma capitania: construíram edifícios administrativos, templos 
e desenvolveram mecanismos para promover a vinda de pessoas dando incentivos que facili-
tassem a fixação. A questão principal era a ocupação efetiva de um território aurífero que legal-
mente ainda pertencia à coroa espanhola, o que impunha delicados ajustes de fronteira. E não 
era para menos. Viviam-se os tempos em que a relação da Espanha com Portugal estava marcada 
pelos tratados de limites, inicialmente o de Madri (1750), depois o de El Pardo (1761) e, por fim, 
o preliminar de Santo Idelfonso (1777), cujo princípio norteador era o de uti possidetis, pelo qual 
se garantia o direito de posse àquele que efetivamente havia ocupado o território. 

Essa política, de fato, foi levada a cabo por todos os governadores que até aquela época ha-
viam administrado Mato Grosso. Dentre estes, quiçá tenha sido Luís de Albuquerque de Melo 
Pereira e Cáceres (1739-1797), irmão e antecessor de João de Albuquerque, quem teve a atuação 
mais marcante à frente dessa capitania durante o período colonial. Ao longo dos quase 17 anos 
que durou a sua gestão (1772-1789), sem dúvida, como vários estudos têm demonstrado (dentre 
outros: CORREIA FILHO, 1941; BARROS, 1948; FREYRE, 1978; VEIGA, 2001; SILVA, 2005), Luís de 
Albuquerque fundou, de norte a sul da capitania, povoações, vilas e fortificações, dilatando fron-
teiras e procurando garantir a Portugal a posse de um imenso território no interior da América 
Meridional. 

Além disso, o 4º. Governador buscou estruturar urbanisticamente a vila-capital e garantiu 
a continuidade do comércio. Para tanto, por um lado, mandou abrir ruas e levantar edifícios, e, 
por outro, incentivou o movimento regular de mercadorias que desde os primeiros anos se fazia 
através das periódicas caravanas comerciais, as expedições conhecidas como monções. Estas 
levavam o ouro de Mato Grosso e traziam carregações de escravos e mercadorias (fazendas) 
secas e molhadas, através das rotas que ligavam a capital aos portos de São Paulo e do Rio de 
Janeiro – as monções do sul – e, principalmente, pelo encachoeirado caminho fluvial através dos 
cursos dos amazônicos rios Guaporé, Mamoré e Madeira, que ligava Vila Bela a Belém do Pará 
– as monções do norte.

Porém, Luís de Albuquerque pouca atenção deu a um dos maiores problemas da região: a 
infraestrutura básica voltada à saúde e higienização. Este ponto foi observado por muitos auto-
res, dentre eles Gilberto Freyre, que qualificou de indesculpável o fato de o 4º. capitão-general 
de Mato Grosso,

"[...] não ter dado aos problemas de saúde da população confiada aos seus cuidados, 
cuidados semelhantes aos que dispensou às questões de engenharia militar e civil 
e mesmo de arquitetura, ao estudo da natureza, às pesquisas minerais". (FREYRE, 
1978, p. 171).

O emérito sociólogo pernambucano não entende como um administrador “tão completo na 
consciência que teve dos seus deveres de governador [...] haja fracassado neste ponto” [idem, 
ibidem]. De fato, Luís de Albuquerque pouca atenção dedicou aos problemas básicos da vila-
-capital.
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E como até agora não foram encontradas vistas panorâmicas, cenas costumbristas ou algum 
outro tipo de representação visual de Vila Bela realizada no século XVIII (embora exista um 
bom número de planos e plantas que mostra o seu desenho urbano), não podemos conhecer 
a fisionomia do seu conjunto arquitetônico, saber quais prédios foram realmente construídos, 
nem ter ideia da vida citadina que ali se fazia. Isso chama atenção uma vez que outras locali-
dades como a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, e alguns lugares menores, como Vila 
Maria (hoje Cáceres - MT), Povoação Regular de Casal Vasco, Povoação de Albuquerque (hoje 
Corumbá – MS) contam com representações que nos permitem conhecer nuances dos seus 
perfis urbanos e das condições sociais do lugar. Diante deste fato, uma dúvida então se coloca: 
por que nos quase 17 anos de governo, Luís de Albuquerque – um administrador preocupado 
com aspectos arquitetônicos e senhor de um vasto cabedal de cultura – não mandou produzir 
uma imagem que mostrasse a fisionomia da sua cidade? Sabemos de antemão que isso não se 
justifica por razões de segurança: Casal Vasco e o forte do Príncipe da Beira, que eram espaços 
bem mais estratégicos e fronteiriços, foram registrados durante sua administração. Mas, seja 
qual tenha sido o motivo, Vila Bela só será mostrada visualmente em meados do século XIX, nas 
publicações do viajante francês Francis de Castelnau, porém este reproduziu apenas uma vista 
panorâmica da região portuária, que não permite saber como era o seu centro e a arquitetura 
dos edifícios centrais. 

Fig. 3. "Vista de Mato Grosso" [atual Vila Bela]. Litografia de Champin, a partir de desenhos de Francis de 
Castelnau. Fonte: CASTELNAU, Francis de. Vues et scénes. Paris, 1852 (prancha XL).
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Entretanto, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), que conheceu Vila Bela 
nos últimos dias do governo de Luís de Albuquerque, legou uma descrição nada lisonjeira. O 
que apareceu diante dos olhos daquele visitante foi uma cidade cujo traçado urbano, sim, era re-
tilíneo, mas com ruas estreitas e sem calçamento, onde os porcos prazerosamente chafurdavam 
na lama. As casas que ali existiam eram construídas com adobe dobrado, cobertas de telhas-vãs, 
com piso de chão batido ou tijolos, abafadas e escuras. Na opinião de Rodrigues Ferreira eram 
todas escuras e tristes. (COSTA, 1991, p. 1002).

Bem, essa é a cidade que em novembro de 1789 vai receber a João de Albuquerque de Melo 
Pereira e Cáceres como o 5º. capitão-general de Mato Grosso. 

Nascido em 1741, o novo governador contava 48 anos de idade. Chegou extremamente debi-
litado em consequência das muitas febres que o acometeram durante os seis meses que durou a 
viagem que o trouxe do Pará, através do encachoeirado caminho fluvial. Em Vila Bela encontrou 
uma população de quase seis mil pessoas, considerando capital e vizinhanças (FERREIRA, 2004, 
p. 77), cuja absoluta maioria estava acometida por febres e outros diferentes estados de morbidez. 

Fig. 4. Retrato de João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres.
Óleo s/ tela. [Autor não identificado, s/data]. Coleção da Casa da Ínsua.
Fonte: GARCIA, João Carlos (Coord.) A mais dilatada vista do mundo.

Inventário da Coleção Cartográfica da Casa da Ínsua. 
Lisboa: Comissão Nacional para a comemoração dos descobrimentos portugueses, [s/d.], p. 19.
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Como visto, Vila Bela foi construída sobre um terreno alagadiço, e isso fazia com que a popu-
lação vivesse num contínuo estado de enfermidades. Alexandre Rodrigues Ferreira, que chegou 
à vila-capital dias antes que João de Albuquerque, registrou a calamitosa situação que encontrou. 
Conta-nos o viajante-naturalista que a localidade “se achava atacada das horrorosas epidemias 
de catarrais, sarampo, garrotilhos, pontadas e disenterias”. Segundo seu depoimento, não havia 
possibilidade de se estar sadio nessa vila: os que ali moravam, quando não conviviam com as 
sazonais epidemias, eram pegos pelas “doenças de todo o tempo” como: obstrução, hidropisia, 
escorbuto, espasmos, hemorroidas e sarna. O resultado: morte e depopulação. Como bem obser-
vou o mesmo naturalista, todos os dias enterrava-se um “punhado de homens neste cemitério 
do Brasil, a que se dá o nome de Mato Grosso”. (RODRIGUES FERREIRA, c. 1790; COSTA, ob. cit.). 

Em meio a esta situação foi que o 5º. capitão-general procurou realizar sua administração, 
e para tanto tentou equilibrar a produção e dar continuidade à política levada a cabo por seu 
irmão e antecessor. As preocupações principais diziam respeito à manutenção dos núcleos ur-
banos fundados por Luís de Albuquerque, as questões próprias de uma política de fronteira e, 
ademais, parece ter se preocupado com a saúde, pois foi a seu pedido que Alexandre Rodrigues 
Ferreira escreveu a memória Enfermidades endêmicas da Capitania de Mato Grosso, na qual, 
além de listar e descrever as diversas doenças, indica as formas de cura.

Fig. 5. "Plano de Villa Bella da Santíssima Trindade". Anônimo, 1789. Aquarela/ papel: 45 x 61 cm.
Coleção da Casa da Ínsua. Fonte: GARCIA, s/d, p. 174.


