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Soneto
No llore su infelice y triste estado.
el huerfano de hoy màs, pues su ventura
de tu pluma en los rasgos te assegura
amparo, proteccion, zelo, y cuidado.
A ti debe aun el màs desamparado
la tutela mejor, y màs segura,
pues tu zelo, y tu ingenio aqui se apura
por bolverle dichozo al desdichado.
Aun se puede afirmar (no sin acierto)
que si de huerfano el nombre solamente
a quien padre no tienes es bien que le quadre,
Que no hay huerfanos ya, pues miro, y advierto
que en ti, quando assi escrives doctamente,
han hallado los huerfanos su padre
(Doutor João Botelho de Lucena, em louvor ao
autor da Orphanologia Practica - 1713)
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Resumo
O objetivo deste trabalho é discutir a orfandade na cidade de São Paulo à luz da atuação
dos herdeiros e tutores nas disputas movidas no Juízo dos Órfãos da cidade de São Paulo.
Para tal, estipulamos como recorte temporal os anos de 1731 a 1830. O marco inicial
associa-se à instituição do Juízo dos Órfãos no Brasil, e segue até a alteração do perfil do
juizado com a sua incorporação à Provedoria dos Defuntos e Ausentes. Nesse sentido,
propõe-se mapear o perfil dos órfãos e famílias atendidos a partir dos autos produzidos
pelo juizado, bem como identificar conflitos existentes durante as partilhas das heranças.
Procuramos discutir, da mesma forma, quais seriam os direitos dos órfãos e as quantias
requeridas no processo de inventariação, contribuindo para o debate acerca dos aspectos
referentes à família e infância na sociedade paulista entre os séculos XVIII e XIX.
Palavras-chave: orfandade, direitos, justiça, Juízo dos Órfãos
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Abstract
The aim of this dissertation is to discuss orphanhood in the city of São Paulo in the light
of the role of the heirs and guardians in the disputes brought in the São Paulo city’s Juízo
dos Órfãos. To this end, we stipulated the years 1731 to 1830. The initial milestone is
associated with the institution of the Orphans' Court in Brazil, and continues until the
alteration of the profile of the court with the incorporation of the Provedoria dos Defuntos
e Ausentes. In this sense, it is proposed to map from the records produced by the court
the profile of the orphans served, as well as to identify existing conflicts during the
sharing of inheritances. We will try to discuss, in the same way, what would be the rights
of orphans and the amounts required in the inventory process, contributing to the debate
about aspects related to family and childhood in São Paulo society between the 18th and
19th centuries.
Keywords: orphanhood, rights, justice, Juízo dos Órfãos.
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Introdução

O interesse em investigar o universo da orfandade foi movido por uma curiosidade
intensa ao consultar a documentação do Fundo do Juízo dos Órfãos da cidade de São
Paulo. Durante a realização de minha pesquisa de Iniciação Científica, intitulada “O juiz
de órfãos em São Paulo (1731-1800)” e financiada pela FAPESP entre 2014 e 2016, me
empenhei em reconstruir a dinâmica do juizado de órfãos e levantar quais foram as
principais causas movidas no mesmo.1
Por lidar com fortunas, a função de juiz de órfãos era prestigiada nas localidades,
e, para atuar como tal, era necessário que o indivíduo atendesse a uma série de requisitos
que lhe conferissem a aptidão ao exercício da função: origem honrada, cabedal e
experiência nos cargos camarários. Nesse sentido, o acesso ao cargo era restrito a poucos
membros da sociedade paulista, visto a importância da função. Estes juízes iniciavam
suas carreiras como almotacés, vereadores, e, na medida que ganhavam experiência e
confiança, passavam a ser eleitos como juízes ordinários e de órfãos.
O Juízo dos Órfãos mostrou-se parte integrante da economia da cidade, visto que
as quantias depositadas no cofre dos órfãos eram emprestadas a juros, garantindo assim a
circulação de dinheiro. Esses montantes eram cobiçados por escrivães e os próprios
juízes, tendo em vista que os herdeiros que se sentiam prejudicados buscavam outras
instâncias para resolver as questões referentes ao desaparecimento de parte da herança.
Assim, a instituição apresentou-se como um espaço de conflito e disputa entre herdeiros,
tutores, juízes e escrivães, cuja dinâmica merecia ser revisitada.
Da mesma forma, o juiz, como agente julgador e conciliador entre as partes, tinha
a função de mantenedor da ordem social. Ao analisar as queixas motivadas por
contestações no processo de inventário, como cobrança de dívidas, esse era responsável
por mediar as partes, analisar as provas e argumentação dos advogados para chegar à sua
decisão final. Em outras ações, que não envolviam disputas entre partes, o juiz tendia a
conceder às solicitações dos justificantes, que buscavam provar capacidade para a
emancipação, a habilitação ao recebimento da herança ou a capacidade financeira de atuar

1

Processo FAPESP nº2014/14959-0.
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como tutor dos órfãos. Cabe ressaltar que era comum a presença de agentes de seus
círculos sociais no curso das ações, como familiares e vizinhos que figuravam como
testemunhas.
O recorte do nosso trabalho motiva-se na razão de que, para o período por nós
abordado, poucos são os estudos que discutiram a respeito das crianças órfãs, oriundas de
casamento legítimo. Nesse sentido, os estudos que abarcaram a cidade de São Paulo entre
os séculos XVIII e XIX preocuparam-se em revelar os aspectos referentes ao Juízo dos
Órfãos, que lidava com essa categoria de menores proveniente de famílias de posses, e
não com os indivíduos que buscavam o juizado. Nesse sentido, propomos a periodização
que se inicia em 1731, ano de regulamentação da função de juiz de órfãos no Brasil, até
1830, período em que outras questões emergiram no juizado, bem como alguns assuntos
passaram a ser tratados pela Provedoria dos Defuntos e Ausentes.
Tendo em vista todas as questões referentes ao juizado e sua importância, nesse
estudo nos debruçaremos nos personagens que buscavam o juizado a fim de garantir os
seus direitos às heranças: os órfãos e seus familiares. Dessa maneira, analisaremos as
causas julgadas pelos juízes de órfãos que priorizavam o arranjo familiar na disputa pelos
bens. Tendo isso em vista, nossa hipótese consiste em evidenciar que cuidar dos órfãos
significava cuidar de suas heranças e, assim, o juizado cumpria papel essencial na
manutenção da unidade familiar diante de questões que tocavam vários membros de um
grupo familiar, como a cobrança de dívidas e a divisão de bens. Da mesma forma,
analisaremos o reconhecimento de filhos ilegítimos no processo de divisão da herança,
acompanhando o aumento do padrão de riquezas das famílias paulistas no final do século
XVIII.
Assim, para responder tais questões, utilizamos como fontes documentais parte
do acervo do Fundo Juízo dos Órfãos, custodiada pelo Arquivo Público do Estado de São
Paulo, que dispõe de diversas ações judiciais referentes aos órfãos e suas heranças. Cabe
ressaltar que as ações presentes nesse corpus documental são processos derivados dos
autos de Inventário, iniciados por ocasião da morte de algum indivíduo, cujo testamento
deveria ser cumprido, respeitando os desejos da pessoa falecida. Nestes autos ainda se
indicava a quantidade dos herdeiros, seus nomes, idades e estado civil, a nomeação de
tutoria aos menores órfãos, o lançamento dos bens e sua avaliação e arrematação em
praça, a quitação das dívidas, o pagamento aos herdeiros e, por fim, a sentença do juiz.
12

Contudo, diante de questões que fugiram de nossa alçada, não tivemos acesso aos
Inventários, sendo necessário direcionar nossa análise nos casos em que se desdobraram
em algumas ações.2 Sendo elas: Habilitação à Herança, quando um(a) herdeiro(a)
solicitava habilitar-se para receber sua parte da herança; Libelo, quando recorriam de
alguma sentença proferida pelo juiz de órfãos; Agravo e Apelação, quando a questão não
era solucionada e enviada para instâncias superiores; e, por fim, o Embargo, ação
encabeçada por herdeiros que, em algum momento, se sentiram prejudicados durante o
processo de inventário e partilha dos bens. Para tal, levantamos um total de 138 ações
desse fundo, sendo oito (08) de Libelo Cível, nove (09) de Abonação, dezenove (19) de
Agravo Cível, oito (08) de Apelação, quatorze (14) de Embargo e oitenta (80) de
Habilitação à Herança.3
Para compreendermos quais seriam os direitos dos órfãos e como deveriam ser
interpretados pelo juiz de órfãos, consultamos obras essenciais de doutrina jurídica como
a Orphanologia Practica (1713) de Antonio de Paiva e Pona e o Manual Practico,
Judicial, Civel, e Criminal (1766) de Alexandro Caetano Gomes. Para o direito canônico
que se refere à família, foram analisadas as Constituições Primeiras do Arcebispado da
Bahia (1707) de Sebastião Monteiro da Vide, obras nas quais podemos identificar os
apontamentos jurídicos para as causas que encontramos na análise documental.
No Capítulo 1, intitulado “Tempo e espaço: a cidade de São Paulo e o Juízo dos
Órfãos (1731-1830)”, discutimos o espaço da cidade de São Paulo e suas transformações
no início do Oitocentos. Revisitaremos a historiografia que demonstra o dinamismo da
sociedade paulista para compreendermos o ambiente que envolviam as famílias, os
herdeiros, juízes e demais funcionários do juizado de órfãos. Nos atentamos na questão
da possível transformação dos padrões de níveis de riqueza e as principais atividades
comerciais nesse período, a fim de interpretarmos como as famílias construíram suas
riquezas e administravam seu patrimônio.
Da mesma forma, apresentaremos nesse capítulo o Juízo dos Órfãos de São Paulo
desde sua regulamentação no Brasil em 1731, até o período final dessa pesquisa. Nos
2

O fundo de Inventários e Testamentos, custodiada pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, encontrase fora de circulação por tempo indeterminado, o que impossibilitou nossa consulta à essa documentação.
3
As Habilitações à Herança abarcam apenas o período de 1731-1800. Diante de questões que nos escaparam
alçada, não tivemos acesso a esses documentos para o século XIX.
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deteremos em especial na configuração do quadro de funcionários do juizado, sobretudo
na dinâmica de eleição ao cargo de juiz de órfãos, traçando um perfil dessa autoridade,
responsável por conduzir todas as casas que envolvessem os órfãos. Escrivães,
avaliadores, partidores, advogados e meirinhos, bem como os próprios juízes, poderiam
estabelecer relações próximas com as pessoas que buscavam resolver os conflitos
familiares, seja por laços de amizade ou por motivações econômicas, como a concessão
de créditos a pessoas que posteriormente tiveram seus bens inventariados. Assimilar essas
relações será fundamental para entendermos a complexidade das relações sociais na
cidade de São Paulo e de que forma poderiam interferir no desfecho das causas movidas
no juizado.
No Capítulo 2, intitulado “As formas sociais da família e a orfandade”,
discutiremos a construção do sentido de família na época moderna partindo da premissa
de Philippe Ariès, cujo significado inicialmente estaria centrado na questão da
manutenção do patrimônio familiar, mas que posteriormente desenvolveria uma
significação afetiva. Aprofundando nosso foco de análise, evidenciaremos como a família
portuguesa se organizou nesse período, e de que forma essas configurações familiares
foram transportadas (ou ressignificadas) na América portuguesa. Como contraponto,
discutiremos de que maneira a família se organizava na América espanhola, no sentido
de estabelecermos conexões com a realidade colonial portuguesa.
Elemento central da constituição familiar, o casamento foi uma estratégia
reforçada pelo Concílio de Trento para a construção de núcleos familiares. Discutiremos,
dessa maneira, a existência de diversos tipos de união, como a formal, aprovada pelo
reino, bem como outras formas adaptadas à realidade local. Nesse sentido, nos importa
apontarmos a presença de famílias que, a despeito de diferentes questões, não
formalizaram suas uniões, mas que em algum momento teriam que lidar com questões
relativas à partilha das heranças.
Assim, em seguida, centramos nossa análise na questão da orfandade e nos
menores expostos e enjeitados na cidade de São Paulo. À luz da historiografia,
identificaremos diversas interpretações sobre a infância e a orfandade, em especial na
temática dos enjeitados. Dessa forma, teremos um panorama amplo dos órfãos e dos
arranjos familiares, identificando que, por envolver bens e quantias, esses menores
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integravam famílias de alguma posse. Nesse sentido, discutir sobre as formas de união e
a infância serão essenciais para compreender a busca por direitos no Juízo dos Órfãos.
No Capítulo 3, denominado “Um perfil dos órfãos na sociedade paulista entre os
séculos XVIII e XIX, seus arranjos familiares e direitos em disputa”, centraremos nossa
análise na documentação do Juízo dos Órfãos, a fim de reconstruirmos as redes de
parentesco que recorreram ao juizado. Inspirados na antropologia social, utilizamos o
recurso de organogramas a fim de visualizarmos a constituição das famílias que
recorreram ao juizado, para compreendermos de que forma essas se configuravam.
Assim, poderemos constatar qual a predominância das famílias, se eram chefiadas por
viúvas, ou se já tinham concretizado o segundo matrimônio, possibilitando a
quantificação dos dados obtidos. 4
Outra questão abordada nesse capítulo diz respeito às disputas entre filhos
legítimos, concebidos em casamento formal, e filhos naturais, nascidos antes ou fora do
casamento formal. Apontaremos que forma os filhos considerados “ilegítimos” foram
descritos na documentação e como atuavam ao longo do processo. Dessa forma,
apresentaremos a função de tutoria dos menores, suas obrigações e implicações nas
questões referentes às heranças. Após completos os 25 anos, os órfãos eram considerados
emancipados, dotados de capacidade para responderem por si. Antes disso, era possível
que os herdeiros solicitassem a emancipação, para melhor administrarem seus bens. Isto
posto, podemos dimensionar um olhar acerca dos tipos familiares a partir dos litígios
ocorridos no juizado.
Após discutido o perfil da família e herdeiros que recorreram ao juizado,
apresentaremos as ações movidas no juizado a partir de casos ocorridos e a partir do
direito. Assim, apresentamos, a partir de leitura das fontes jurídicas da época moderna,
quais eram os direitos assegurados pelas Ordenações Filipinas, e pela doutrina jurídica
do período, alicerçada na Orphanologia Practica, que nos permitirão visualizar o amplo
espectro de ação do juizado em São Paulo.
Como contraponto, apresentaremos a quantificação das ações movidas no juizado,
para termos noção da dinâmica das principais questões discutidas, e bem como
4

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.

15

exemplificamos estas por meio de ações judiciais entre os séculos XVIII e XIX. Para
termos noção dos montantes reclamados no juizado, apresentaremos uma estimativa dos
bens e riquezas que foram disputados entre os herdeiros, revelando aspectos da vida
material das famílias paulistas e qual a importância conferida a certos bens em detrimento
de outros.
Desta forma, este estudo propiciará um olhar mais apurado acerca da configuração
familiar na cidade de São Paulo, o perfil dos órfãos atendidos pelo juizado, as
semelhanças e diferenças entre as tutelas dos pais ou mães viúvos e qual seria o grau de
interferência do juiz de órfãos nestas decisões, em especial no que toca à divisão dos
montantes. Assim, esperamos que essa pesquisa contribua para revelar outros aspectos
referentes à história da família, em especial o que diz respeito à orfandade, tema ainda
pouco explorada pela historiografia; bem como elucidar as relações familiares a partir dos
tipos de questões debatidas no Juízo dos Órfãos.
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Capítulo 1 - Tempo e espaço: a cidade de São Paulo e o Juízo dos
Órfãos (1731-1830)
1.1 A cidade de São Paulo entre os séculos XVIII e XIX
De acordo com Caio Prado Júnior, no século XVIII o fluxo de povoamento da
capitania de São Paulo avolumou-se por conta da dispersão de grupos ao interior da
colônia. Entusiasmados pela possibilidade de ganho de lucros na extração aurífera nas
recém-descobertas minas de ouro em Minas Gerais, Goiás e Cuiabá, esses indivíduos
lançaram-se “no coração do continente”. 5 Com a importância desta porção de terras para
o desenvolvimento da região, foi necessário desbravar o território ainda desconhecido a
Oeste da capitania, fundada em 1710 com a junção das capitanias de São Vicente e Santo
Amaro. Assim, sua localização privilegiada se tornou um ponto central de paragem nas
rotas para o sertão e as fronteiras ao Sul da América portuguesa. 6
Sujeitando-se às necessidades econômicas do reino, essa região da capitania
passou por algumas remodelações ao longo do Setecentos, para que a Coroa tivesse maior
controle dos impostos derivados da extração de metais preciosos. Assim, em 1720 esse
espaço foi separado da zona mineira, com a criação da capitania de Minas Gerais; e em
1748, ocorreu a separação das capitanias de Cuiabá e Mato Grosso – além da
subordinação de São Paulo à capitania do Rio de Janeiro.
Com essas transformações, Heloísa Liberalli Bellotto aponta que a capitania de
São Paulo só retomaria fôlego a partir de 1765, com a administração de D. Luís Antonio
de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. Seria a partir de seu governo, com
instruções do Marquês de Pombal, “que a capitania, tendo à frente um capitão-general de
ânimo empreendedor, pudesse constituir no Sul uma barreira defensiva e, talvez, uma
força ofensiva contra os castelhanos”.7 Além da preocupação militar, defesa da fronteira
e o combate aos jesuítas, após a decadência das minas de ouro em 1760 o poder central
instruiria o governador da capitania a desenvolver a agricultura, visando uma economia
de exportação.

5

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo, São Paulo: Companhia das Letras, 2011,
p. 55.
6
BELLOTTO, Heloísa Liberali. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de
Mateus em São Paulo, 1765-1775, p. 23.
7
Ibidem, p. 73.
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No entanto, as produções historiográficas acerca da capitania de São Paulo
acompanharam o debate em torno de sua “decadência” no século XVIII, que teria sido
motivada pelo deslocamento dos homens às minas, deixando mulheres e crianças
“desamparadas” pela capital, vilas e freguesias da capitania, visão indicada no final do
século XIX. Em 1895, foi publicado o primeiro volume da revista do Instituto Histórico
Geográfico de São Paulo (IHGSP), com o interesse de distinguir o papel de São Paulo na
conjuntura nacional. Dessa maneira, a história da cidade foi escrita por um viés
republicano, pautada pelo desenvolvimento da região decorrente das incursões
bandeirantes e garantindo um tom mítico e heroico do passado paulista, bem como sua
importância para a economia colonial com a produção de açúcar no século XVIII.8
Essa visão foi defendida na historiografia no início do século XX, com a
publicação de estudos que analisavam a cidade de São Paulo pelo viés de “decadência” e
miséria da população. Tal assertiva foi defendida por Paulo Prado em 1923, que ressaltava
a fragilidade do território entre os séculos XVII e XVIII, decorrentes do bandeirantismo;
e o impacto demográfico causado pela Guerra dos Emboabas e a corrida ao ouro na região
das Minas. Assim, de acordo com ele,
os fortes, os audaciosos e os sãos partiam na febre das conquistas; mulheres,
velhos e enfermos ficavam na melancolia dos lares abandonados, nos afazeres
mesquinhos da pequena cultura, ou na taciturna indolência índia das vilas que
rodeavam os campos piratininganos. A pouco e pouco entrava São Paulo nesse
longo sono secular que é a triste página da sua história. 9

A despeito da “triste” situação da capitania, Paulo Prado pondera que tal
experiência garantiu a autonomia paulista, em especial após o governo do Morgado de
Mateus em 1765, assegurando a autossuficiência da população. Tal ideia foi reproduzida
por outros historiadores nas décadas seguintes, como Afonso Taunay e Alfredo Ellis Jr.,
contribuindo para reforçar essa concepção de autonomia e independência dos paulistas.
Ao mesmo tempo, as difíceis condições de vida e a pobreza da região permitiram certo
afrouxamento da desigualdade social, sobretudo a partir do século XIX.10

MIRANDA, Lílian Lisboa. “São Paulo colonial: caleidoscópio de imagens”. In: Governança e edilidade
em São Paulo (1765-1775), p. 19.
9
PRADO, Paulo. “A decadência”. In: Província e nação. Paulística, retrato do Brasil, p. 94.
10
Cf: LOPES, Raimundo Silvia. A invenção do mito bandeirante: tradição e pensamento regionalista na
historiografia paulista nas décadas de 1920-1930. Dissertação de Mestrado. São Paulo/FFLCH, 2001.
8
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O prisma da “decadência” da capitania foi questionado pela historiografia a partir
da década de 1960, com novos estudos de demografia histórica e sobre a economia
paulista no século XVIII, revelando uma outra realidade em contraponto a que foi
sustentada pelos historiadores precedentes. Ao analisar a lavoura canavieira paulista,
Maria Thereza Schorer Petrone apontou como era importante “a lavoura de cana que
permitiria à cafeicultura contar com capitais e com uma infraestrutura organizada em
decorrência da produção e exportação do açúcar pelo porto de Santos”.11 A despeito da
localização esparsa dos engenhos em regiões litorâneas e do planalto, construídos com
simplicidade, foram desenvolvidas técnicas rudimentares para a produção de açúcar e
aguardente, garantindo o necessário para o consumo interno e exportação do excedente
para abastecer a região das Minas.
No campo da demografia histórica, o estudo de Maria Luiza Marcílio foi essencial
para a descoberta do movimento de expansão demográfica e a produção agrícola paulista
no Setecentos, tornando-se referência na historiografia sobre São Paulo. Avaliando as
hipóteses dos historiadores que defendiam a “decadência” paulista, Marcílio, ponderava
que “parece que estudar períodos menos brilhantes, sem grandes sucessos e surtos
econômicos, não interessavam então ao historiador nacional”, o qual era pautado pela
escrita de uma história narrativa e exaltadora da figura do paulista.12
Assim, seguiram-se estudos questionando essa tese da “decadência” paulista
embasados na vasta documentação camarária de São Paulo, que revelaram os constantes
debates nas vereanças sobre a construção de caminhos e o reparo de pontes e estradas, o
que demonstra uma dinamização e circulação de pessoas e tropas de animais, fazendas de
secos e molhados, dentre outros. Nesse sentido, Ilana Blaj, ao analisar a construção da

PETRONE, Maria Thereza Schorer. “O desprezado ‘ciclo do açúcar’ paulista (1765-1850)”. In:
ODALIA, Nilo; CALDEIRA, João R. de Castro. História do Estado de São Paulo/ A formação da
unidade paulista. Vol. 1: colônia e império, p. 135. O papel de Sérgio Buarque de Holanda nesta renovação
foi fundamental, no sentido de analisar a atuação do Morgado de Mateus, revelando sua preocupação em
aprimorar as técnicas agrícolas na capitania a fim de otimizar a economia. In: HOLANDA, Sérgio Buarque
de. Caminhos e Fronteiras... Dessa forma, orientaria uma série de trabalhos voltados para a temática,
como a dissertação de Sueli Robles Reis de Queiroz, Algumas notas sobre a lavoura de açúcar em São
Paulo no período colonial. Dissertação de Mestrado. FFLCH/USP, 1966.
12
MARCÍLIO, Maria Luiza. “Introdução”. In: Crescimento demográfico e evolução agrária paulista
(1700-1836), p. 15. Apesar do estudo de Marcílio se tornar um marco de mudança interpretativa sobre a
dinâmica econômica e demográfica, outros historiadores ainda insistiram na chave da “decadência” paulista
– como Elizabeth Darwiche Rabello, em estudo na década de 1980. De acordo com suas conclusões, a
cidade era local que mal produzia para o seu próprio sustento e de população escassa, sendo, portanto,
impossível a exportação de gêneros para outras localidades da colônia. Desta forma, é possível observar as
reverberações das interpretações sobre a colônia criadas no século XIX. Cf: RABELLO, Elizabeth
Darwiche. As elites na sociedade paulista na segunda metade do século XVIII, p. 17.
11
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“decadência”, afirma que esta surgiu para justificar o “fracasso” da economia da região
no século XVIII em comparação com o sucesso da produção cafeeira no século seguinte,
o que garantiria a projeção de São Paulo no cenário nacional.13
Nessa perspectiva foram realizados outros estudos, como o de Lílian Lisboa
Miranda, a qual afirma que “após a restauração da Capitania de São Paulo, os vários
governadores no século XVIII procuraram incentivar a agricultura, imbuídos dos ideais
da política econômica pombalina”14, permitindo o crescimento paulista que renderia
frutos no século seguinte. Nesta seara, Maria Aparecida de Menezes Borrego elucidou a
questão das redes de poder tecidas entre homens de negócios com os moradores da
capitania. Assim, de acordo com a autora, São Paulo não seria decadente, pois manteve
contato com outras regiões graças a um “grande afluxo de reinóis que passavam pela urbe
ou nela se fixavam, a localização estratégica da capital como centro de convergência de
inúmeras rotas comerciais e, finalmente, a posição econômica de destaque dos agentes
mercantis revelada pelo censo de 1765”.15
No mesmo sentido, Herbert Klein e Francisco Vidal Luna argumentam que “São
Paulo foi a província que mais demorou a desenvolver-se, apresentando uma evolução
distinta da ocorrida nas províncias vizinhas”.16 De acordo com os historiadores, a despeito
das baixas causadas pela corrida do ouro no início dos Setecentos, a economia açucareira
permitiria o crescimento demográfico na capitania, em especial com o afluxo de mão de
obra escravizada africana.
Assim, de acordo com Heloísa Liberalli Bellotto, São Paulo de Piratininga
começou a criar importância em razão da sua posição geográfica, aberta às
rotas do sertão. Isolado geograficamente, o burgo paulista devia bastar-se a si
mesmo. Era, antes de tudo, zona de transição, entroncamento de caminhos.
Galgada a serra, a penetração poderia ser feita, por São Paulo, para os campos
do Sul, para as serranias mineiras e para o Oeste, sempre ao longo dos rios. No

13

BLAJ, Ilana. A Trama das Tensões. O processo de mercantilização de São Paulo colonial (16811721), p. 66.
14
MIRANDA, Lílian Lisboa. Op. Cit., p. 18.
15
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial
(1711-1765), p. 297. A discussão acerca das interpretações do termo “decadente” é explorada no estudo de
Lílian Lisboa Miranda. Ver “São Paulo colonial: caleidoscópio de imagens”. In: Governança e edilidade
em São Paulo (1765-1775), p. 72.
16
KLEIN, Herbert S.; LUNA, Francisco Vidal. Evolução da Sociedade e Economia Escravista de São
Paulo, de 1750 a 1850, p. 28.
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planalto foi se desenvolvendo uma comunidade luso-tupi, de forte
miscigenação, que buscava no sertão a sua subsistência. 17

Diante das tensões causadas pela disputa da região das Minas, em 1720 o território
foi desmembrado entre São Paulo e Minas Gerais. A saída para os paulistas seria,
portanto, o comércio de gado e a produção voltada ao abastecimento das minas. Dessa
forma, os estudos precedentes que se debruçaram na questão da economia paulista
colonial passaram a considerar os dados demográficos disponíveis na documentação
censitária. Ao analisar o Censo de 1798, Maria Luiza Marcílio identificou que em São
Paulo e vilas vizinhas habitavam cerca de 22.741 chefes de família. O núcleo familiar se
organizava em três possibilidades, sendo o primeiro nível composto pela elite local,
lavradores, fazendeiros e jornaleiros de lavoura – 15.685 homens; o secundário por
criadores, negociantes, militares, profissões liberais, donos de tropa – 2.210 homens; e o
terciário ocupado por ofícios mecânicos, pequenos agricultores e comerciantes – 2.870
homens.
Em parcela diminuta, havia jornaleiros, vadios e dependentes, totalizando o
número de 1.744 chefes de família.18 Era um número pequeno, se comparado com o total
da população paulista: 162.345 pessoas. Se comparados com o Censo de 1765, São Paulo
teve um crescimento demográfico considerável, com o aumento de 83.490 pessoas.
Segundo Marcílio, ao longo do século XVIII o crescimento populacional foi lento,
contando com forte presença de reinóis que imigravam para a capitania. 19

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. “A Capitania de São Paulo: evolução, extinção e restauração”. In: Op.
Cit., p. 23
18
MARCÍLIO, Maria Luiza. “Tabela 25: Classificação socioprofissional da população livre – chefes de
fogos censo de 1798”. In: Op. Cit., p. 111. Os senhores de engenho, segundo Maria Thereza Petrone, não
eram a princípio homens de muito cabedal, pois as terras eram adquiridas “de graça”, e, com “instalações
modestíssimas”, geravam muito lucro ao agricultor, que a partir daí amealhava fortunas, possuía mais
escravos e assim marcava o compasso de sua ascensão social e econômica. Contrariando a visão dos
historiadores que creem que o capital investido fora oriundo da extração aurífera, Petrone afirma que não
apenas estes homens investiram em engenhos de açúcar, mas também havia comerciantes, cobradores de
impostos e arrematantes que se arriscaram no negócio, pois, afinal, “ser senhor de engenho evidentemente
representava prestígio social e político”, além da isenção de recrutamentos. Ver: O desprezado ‘ciclo do
açúcar’ paulista (1765-1850), p. 145.
19
Idem. “Tabela 1. População da capitania e província de São Paulo pelos antigos recenseamentos e
estimativas – até 1872”. In: Op. Cit, p. 213. No mesmo sentido, John Manuel Monteiro ressalta a utilização
de mão de obra indígena para o trabalho agrícola entre os séculos XVII e XVIII, apontando que esta seria
a principal fonte do aumento da riqueza e ascensão dos colonos portugueses. Ver: MONTEIRO, John M.
Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Cia das Letras, 2009. (5ª
reimpr.). De acordo com Herbert S. Klein, a utilização da mão de obra indígena diminuiu a partir da segunda
metade do Setecentos com a entrada de maior contingente africano para a produção açucareira. A população
paulista durante o século XVIII seria, portanto, majoritariamente composta por indígenas, mestiços e
negros, característica específica da colonização da capitania de São Paulo. Cf: KLEIN, Herbert S; LUNA,
Francisco Vidal. Op. Cit., p. 25.
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Segundo os dados do Censo de 1798, notamos que há predominância das
categorias do setor primário, composto pela elite local, responsável pelos cargos da
governança. No entanto, essa divisão não deve ser encarada como sólida e inerte. De
acordo com Ilana Blaj, “as categorias de rural/urbano, da forma como são
tradicionalmente vistas, muitas vezes como polos antagônicos, não devem ser
rigidamente consideradas no caso de São Paulo colonial, onde campo e cidade formavam
um todo único, seja na esfera econômica, social ou política”.20
O aumento desse setor explica-se pela presença de homens que buscavam uma
oportunidade de ascensão social nos negócios tratados na capitania, o que lhe garantiria
a alcunha de “homem bom”. Essa caracterização era conferida ao indivíduo que possuía
terras e escravizados, – sinal de prestígio – itens essenciais para a ascensão social e a
distinção em uma sociedade em que o rural e urbano se misturavam.21 Da mesma forma,
outro item importante para o destaque desses indivíduos era a atuação nas instituições
privilegiadas como a Câmara Municipal, a Santa Casa de Misericórdia e o Juízo dos
Órfãos, pois, “segundo os valores do período, a ostentação era elemento necessário no
bojo de uma sociedade estamental-escravista”.22 Tais informações serão de suma
importância quando analisarmos posteriormente o perfil dos juízes de órfãos.
De acordo com os historiadores João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria
de Fátima Gouvêa, em linhas gerais, esses homens que alcançavam lugares na elite local
eram provenientes do reino, através de uma longa trajetória em busca de “mecanismos de
enriquecimento” e distinção social em diferentes localidades da colônia, carregando
“consigo uma cultura e uma experiência de vida baseadas na percepção de que o mundo,
a ‘ordem natural das coisas’ era hierarquizado; de que as pessoas, por suas ‘qualidades’
naturais e sociais, ocupavam posições distintas e desiguais na sociedade”.23 Dessa
maneira, redirecionar sua trajetória para o Brasil possibilitaria uma mudança de qualidade
de vida e de ingressar em grupos das elites locais.
Ainda a respeito dessas pessoas que formariam a elite local da América portuguesa
entre os séculos XVI e XVII, os autores elucidam que essa era composta pelos “principais
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Idem, p. 194.
22
Idem, p. 198.
23
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da terra”, dotados de cabedal e prestígio na localidade, e, em geral, senhores de engenho.
Contudo, não consideraremos os membros da elite local como “nobreza da terra”, termo
cunhado por Evaldo Cabral de Mello em Rubro Veio para o caso pernambucano
Analisando a questão da formação das elites em Pernambuco, o historiador criou uma
categoria que seria, por muitos anos, utilizada por outros historiadores para designar os
grupos proeminentes da colônia, compostos por homens naturais da terra, descendentes
dos primeiros colonizadores, mas que não dão conta das particularidades desses grupos
em outras localidades da América portuguesa.24
Tendo em vista essa problematização no debate historiográfico, consideramos que
o termo “elite local”, proposto por Bicalho, seja mais assertivo para a realidade lusobrasileira. Afinal, mesmo os indivíduos oriundos de posições menos prestigiadas no reino,
como os ofícios mecânicos, poderiam ocupar os espaços camarários, conforme demonstra
Joaquim Romero Magalhães. Assim, formou-se em Portugal uma “classe social formada
dentro da ordem ou estado popular e que, pela sua conduta, modo de vida e exercício do
governo concelhio, conseguiu ficar nas bordas da ordem da nobreza”.25
A respeito da formação desse grupo na capitania de São Paulo, Maria Aparecida
Menezes Borrego salienta que havia uma “escalada social” para a inserção de reinóis nos
grupos privilegiados. Então, seria comum que no início do século XVIII o ingresso se
pautasse por meio de alianças matrimoniais e o acesso às posições da governança, como
as funções de almotacés e vereadores na Câmara Municipal. Dessa maneira, conseguiriam
se inserir em uma dinâmica já dominada pela presença de grupos longevos que
comandavam a dinâmica local:
Embora a maioria dos ofícios dos espaços de prestígio estivesse dominada
pelos proprietários rurais, havia uma brecha para o ingresso de um seleto grupo
de comerciantes que circulava por todos eles, compondo a teia mercantil que
entrelaçava negócios e poderes em São Paulo setecentista.26

BICALHO, Maria Fernanda. “Conquistas, Mercês e Poder Local: a nobreza da terra na América
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______. “Os nobres da governança das terras”. In: MONTEIRO, Nuno G. F.; CARDIM, Pedro & CUNHA,
Mafalda S. da. (orgs.). Optima Pars. Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime. Lisboa: Imprensa de
Ciências Sociais, 2005.
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Essa inserção permitia, assim, a formação de uma elite mercantil no Setecentos,
constituída por homens interessados em garantir algum enriquecimento com a exploração
das Minas Gerais, ou mesmo se fixarem na capital atuando como comerciantes de
diversos gêneros para os “arraiais mineiros”. Ainda de acordo com a autora, o comércio
impulsionado pela corrida do ouro garantiu a passagem de tropas para diferentes regiões,
pois os carregamentos de produtos “eram responsáveis pelas conexões da cidade de São
Paulo com várias áreas coloniais e de que a capitania estava inserida em redes de negócios
que articulavam interesses dos dois lados do Atlântico”.27
No entanto, a inserção destes homens de negócio nem sempre fora completamente
aceita por membros da elite local. Ao analisar o caso das redes de negócios no Rio de
Janeiro, João Fragoso identificou forte competição entre os reinóis recém chegados e os
que já estavam há mais tempo na região. As disputas seriam motivadas pelas quantias
arrecadadas à Fazenda Real, que cada vez mais era diminuta por parte da elite local e
elevada entre os homens de negócios, tradicionais e reinóis. Assim, estes últimos
mostraram-se valorosos para o reino, que garantia os mecanismos de ascensão social
desse grupo:
ao que parece, a Monarquia não colocava obstáculos aos ditos negociantes para
assumirem a governança da cidade. Pelo contrário, nesses tempos
setecentistas, o príncipe almejava enfaticamente reforçar sua autoridade no
mando local e, consequentemente, diminuir a autonomia dos bandos dos
fidalgos tropicais.28

No ambiente colonial paulista, no entanto, identificamos outra conjuntura.
Conforme pondera Borrego, desde o século XVII a inserção dos homens de negócio nos
cargos camarários não foi questionada pela elite local – que há muito já ocupava esse
lugar. Destarte, “em solo piratiningano, a prática da mercancia não era vista pelos homens
bons como impedimento para a ocupação dos postos camarários desde que seus agentes
se eximissem de exercê-la enquanto estivessem a serviço da governança”.29 Outrossim, o

fazer vereança duas vezes por semana. Ainda nesse sentido, Ana Paula Medicci também aponta a ocupação
de postos importantes por negociantes e produtores como forma de favorecerem seus interesses próprios.
Ver: MEDICCI, Ana Paula. Administrando conflitos: o exercício do poder e os interesses mercantis na
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trópicos. América lusa, séculos XVI a XVIII, p. 39.
29
BORREGO, Maria Ap. de Menezes. Op. Cit., p. 143.
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acesso a essas funções era bastante concorrida entre todos, pois atuar em qualquer posição
da administração portuguesa era considerada uma “via de exercício da cidadania no
Antigo Regime português”, conforme afirma Maria Fernanda Bicalho, e estariam mais
próximos do reino e do aparelho administrativo português.30
Mas o acesso aos cargos camarários pelos homens de negócios cresceu
exponencialmente a partir do século XVIII, com a presença constante destes nas
instituições locais. Conforme aponta Borrego, suas carreiras se iniciavam com o exercício
da almoçataria.31 Dessa forma, o acesso a esses ofícios era pautado por alguns requisitos,
que tinham como função “filtrar” os candidatos. De acordo com Joaquim Romero
Magalhães, “as câmaras naturalmente nomeavam gente da sua confiança, que eram os
que andavam na governança”.32 Portanto, os candidatos deveriam mostrar-se pessoas
confiáveis para a função, serem “homens bons”, e que participavam das festividades
públicas, como procissões e cerimônias religiosas, portando “vestimentas apropriadas
para as festividades”, norteando o código de conduta em público, o que auxiliava a definir
“posições e identidades pessoais”.33
Dessa forma, compreendemos que a cidade de São Paulo Setecentista
acompanhou um grande crescimento demográfico e a ascensão do grupo de agentes
mercantis que passaram a figurar nas funções administrativas e entre a elite local. Assim,
formou-se uma verdadeira rede de poder que garantia o acesso às funções na Câmara
Municipal. No entanto, cabe agora analisarmos a urbe na virada para o século XIX e sua
caracterização nas décadas seguintes.
De acordo com Denise Moura, a cidade de São Paulo, antes vila de São Paulo,
teria sido fundada com “vocação para a mobilidade” por conta da localização dos rios
Tietê e Anhangabaú, facilitando a navegação fluvial para outras localidades da

BICALHO, Maria Fernanda. “As câmaras ultramarinas e o governo do Império”. In: O Antigo Regime
nos Trópicos... p. 204.
31
BORREGO, Maria Ap. de Menezes. Op. Cit., p. 149. A respeito da almoçataria em São Paulo, ver:
REZENDE, Claudia de Andrade de. Almotacés e a Almoçataria na Câmara Municipal de São Paulo,
1755-1828. Monografia. Guarulhos: Universidade Federal de São Paulo, 2017.
32
MAGALHÃES, Joaquim Romero. “Os nobres da governança das terras”. In: MONTEIRO, Nuno G. F.;
CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda Soares da. Optima Pars. Elites Ibero-Americanas do Antigo
Regime, p. 68. Segundo o autor, ascender para a governança da terra significava fazer parte de uma elite,
mas jamais alcançar o patamar que era atribuído à fidalguia do reino, ocupando assim o que chama de
“estado do meio”, pois não era advinda de uma nobreza hereditária, mas construída justamente pela aliança
com esta. A participação em procissões, afinal, fazia parte do “aparecer e parecer” que marcava a sua
reputação na sociedade.
33
BORREGO, Maria Ap. de Menezes. Op. Cit., p. 137.
30

25

capitania.34 Assim, a partir da primeira década do século XIX, “o núcleo urbano
compreendia algumas freguesias e muito timidamente avançava para regiões mais
afastadas, com Penha, Brás, Tatuapé, Ipiranga, Santo Amaro”35, sendo a cidade de São
Paulo um centro de abastecimento, que poderia ter sido escasso no início dos Oitocentos.
A autora, portanto, caracteriza a sociedade paulista como “movediça”, constituída
pelo constante ir e vir de pessoas. Apesar de ainda apresentar ares coloniais, Moura
enfatiza o movimento pelas ruas do centro da cidade, impulsionado “pela agricultura e
pelo comércio do açúcar, pelo pisar incessante das tropas, pela ruidosa atividade
comercial miúda e de retaguarda e pela implantação do curso jurídico”. 36 Ou seja, além
dos reflexos da economia de tropas e carregamentos de açúcar para o porto de Santos,
diversas atividades internas marcavam o ritmo da cidade – longe de ser um cenário
“pacato” tal como registrado pelos artistas que abordaram a cidade no XIX.37
De acordo com Beatriz Westin de Cerqueira Leite, a capitania ainda em 1805 já
despontava como uma das “mais promissoras do Brasil” com o aumento da produção
açucareira, tanto no litoral como no interior.38 Com a melhora na situação econômica,
teria ocorrido também um aumento no padrão social e cultural. Quando chegaram a
família real em 1808 e todas as melhorias da nova capital, os filhos da elite paulista
igualmente tiveram mais oportunidades de estudo sem a necessidade de enfrentar muitos
gastos em uma viagem para Coimbra – a nova possibilidade para os jovens paulistas e de
diversas regiões era a de estudar Direito na Academia de Direito de São Paulo.39
Conforme demonstra Denise Moura, como a província de São Paulo era um polo
de abastecimento, as relações senhoriais seriam afrouxadas entre donos e escravizados,
com a presença de muitos ofícios e serviços oferecidos na região do centro velho. Já nos
lugares mais afastados – à época as regiões da Penha, Brás, Tatuapé, Ipiranga e Nossa
Senhora do Ó – a população era de agricultores e criadores de animais, que produziam
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para subsistência e venda na cidade por seus escravos: “Num mapa de cidades tão
econômica, demográfica e culturalmente ricas e ativas, como Vila Rica, Salvador, Rio de
Janeiro e Pernambuco, São Paulo era um núcleo urbano em franca expansão comercial, o
que fazia de seu tecido social algo extremamente complexo”.40
Mas seria na década de 1820 que os agentes camarários passariam a se preocupar
com a ordem pública, impulsionados pelo ambiente de tensão política motivada pelo
retorno de D. João VI para Portugal. Em discussões camarárias e publicações da
imprensa, eram constantes os debates acerca da insegurança e instabilidade causadas entre
os proprietários de terras e escravocratas, que buscavam defender suas propriedades e
temiam por constituírem um grupo minoritário em comparação com a população
escravizada, mestiça, pobre e desempregada que vivia na cidade. Dessa maneira, a
municipalidade seria responsável por estabelecer normas que visassem à segurança
pública, como rondas, o estabelecimento de horários de funcionamento das vendas e a
iluminação noturna:
O objetivo era assegurar em ruas, becos, pátios e pontes um estado de
segurança social, algo que indiretamente resguardaria hierarquias e
propriedade escrava. Sentinelas, chefes de quarteirão e fiscais da Câmara
foram incumbidos de fiscalizar quaisquer manifestações espontâneas de
grupos ou invididuais que dessem ensejo a interpretações ou experiências
concretas de rebeldia de escravos contra seus senhores, ou de forros, livres ou
cativos contra autoridades instituídas.41 (grifos nossos)

Tais preocupações revelavam que mudanças na ordem política geravam grandes
temores em relação à ordem social, considerando a realidade de uma sociedade
escravocrata, hierárquica e na qual a elite constituía uma minoria. Diante dos eventos da
Independência do Brasil, São Paulo abandonou a denominação de “capitania” e passou a
ser identificada como “província”, termo mais adequado para as novas divisões do
Império.
Conforme aponta Andréa Slemian, 1808 foi o ano de reforço do exercício da
política, visto que a vinda da família real possibilitou mobilidade social aos grupos mais
abastados, que buscavam em suas relações com o poder central um favorecimento político
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para os locais onde viviam.42 Dessa forma, a chegada da Família Real promoveu uma
revalorização do Brasil, bem como o acirramento da disputa dos interesses regionais.
Nesse sentido, o constitucionalismo foi responsável por criar uma atmosfera de
instabilidade, visto que a disputa pelo poder era acirrada entre os membros das elites que
ocupavam cargos da governança, e esse grupo poderia representar uma ameaça à
consolidação da nova ordem.
Dessa maneira, foi proposta a criação de uma nova ordem vislumbrada no modelo
de uma monarquia constitucional, que consistiu na “conflituosa consolidação do
Parlamento como canal de representação dos cidadãos diante do poder do imperador
como tradicional defensor dos seus ‘súditos’”.43 Conforme demonstra Miriam
Dolhnikoff, a participação da elite regional foi fundamental para construção do Estado
Imperial. Membros desses grupos figuraram no Parlamento, configurando um grupo de
elite política responsável por administrar um espaço destinado a resolução de conflitos
envolvendo diversos setores da sociedade.44 Dessa maneira, a elite local de comerciantes
paulistas foi essencial para o apoio do projeto de Independência, visto que a região
cresceria exponencialmente desde a vinda da corte.45
Nessa acepção, a Constituição de 1824 foi elaborada de forma a garantir certa
estabilidade ao regime, bem como a continuidade do sistema escravista vigente desde os
primórdios da colonização. A própria Constituição, de acordo com Slemian, seria um
instrumento de garantia da ordem e a base da sociedade liberal que se delineava no século
XIX nos moldes de uma monarquia constitucional.46 No pós-independência, os interesses
difusos dos grupos que gravitavam em torno do poder pautaram as discussões do formato
desse novo governo, que ainda não se definia como uma “unidade” nacional.
Portanto, a formulação de uma carta constitucional seria essencial para a formação
do Estado e garantiria, então, a estabilidade do regime que se amparava em preceitos
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constitucionais. Dessa forma, seria possível controlar as práticas e instituições recémestabelecidas, garantindo o controle da ordem social, estratégia semelhante à adotada na
América espanhola.47 Nesse sentido, a vinda da família real seria fundamental para o
fortalecimento desses grupos que exerciam papeis importantes na administração das
cidades e das instituições responsáveis por manter a ordem e os direitos das pessoas, tal
como foi o Juízo dos Órfãos, que nos deteremos no item a seguir.
1.2. O Juízo dos Órfãos de São Paulo

Aparelho judicial essencial para o funcionamento da administração régia, o Juízo
dos Órfãos foi uma instituição portuguesa surgida no século XVI responsável por todas
as questões que envolvessem a orfandade, e como reger estas pessoas e seus bens até que
atingissem a maioridade.48 De acordo com as Ordenações Filipinas, cada vila ou
concelho português que ultrapassasse a marca de 400 habitantes deveria estabelecer um
Juízo dos Órfãos privativo, desacumulando a função outrora exercida pelo juiz
ordinário.49 Contudo, o cargo seria regulamentado na metrópole apenas no ano de 1691,
com a publicação de um regimento que dizia respeito à residência do ofício e suas
principais atribuições.50
No Brasil, a função ganharia mais destaque a partir da regulamentação do cargo
com a publicação de Alvará Régio de 11 de maio de 1731, em que se estabelecia o
provimento trienal do cargo, a estipulação de seus salários e os deveres que seriam
cumpridos por este juiz.51 Essa regulamentação se relacionava com o movimento de
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adensamento da malha judicial portuguesa em seus domínios ultramarinos. Conforme
aponta Nuno Camarinhas, a descoberta das minas de ouro nas primeiras décadas do século
XVIII teria chamado a atenção da Coroa para o território Sul do Brasil, e, portanto, o
estabelecimento de instituições judiciais seria pautado na administração da justiça e, em
especial, dos bens e quantias adquiridos nessa porção de terra. 52 O estabelecimento deste
juízo demonstraria a preocupação da Coroa no controle dos montantes de dinheiro que
circulavam mediante autorização do juiz de órfãos.
Apesar do Alvará apontar para a existência de juízes de órfãos trienais a partir de
1731, este modelo já seria seguido anteriormente na cidade de São Paulo, conforme
sugeriu a petição do “homem bom”, Luiz de Abreu Leitão, ao Conselho Ultramarino em
1727, na qual solicitava o exercício da função ao governador geral da Capitania pelo
período de seis meses.53
No sentido de organizar o juizado, entre os séculos XVII e XVIII foram criados
diversos dispositivos como leis e alvarás, em Portugal e na América portuguesa, para
regulamentar a atuação dos juízes de órfãos. No ano de 1691, foi publicado no reino o
Regimento de como se ha de tomar residencia dos juízes dos órfãos, e a seus officiaes,
no qual o monarca ordenava que os juízes de órfãos atuassem de acordo com as
determinações das Ordenações Filipinas, além de outras recomendações na praxe das
audiências, como a observância às inquirições das testemunhas e o sigilo dos
depoimentos, com a possibilidade de sancionar as
pessoas poderosas, e quaesquer outras, de que tiveres informação, que
pervertem as testimunhas por favorecerem aos syndicados indevidamente, e
fazem absentar testimunhas que podem dizer a verdade, e buscão outros meyos
prejudiciaes á inteireza da justiça, e liberdade. 54

Esse documento revela o quanto a figura do juiz de órfãos e o próprio juizado se
relacionava com a vida civil nas localidades em que atuava, marcada por diversos
conflitos familiares e interesses pessoais, visto que os depoimentos dados pelas
testemunhas poderiam ser alterados na intenção de privilegiar ou prejudicar os autores
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das ações movidas. Diante disso, inúmeras outras questões foram recorrentes na prática
do juiz, sendo necessário que a Coroa criasse dispositivos para regulamentar a função e,
assim, garantir que fosse feita a justiça.
As questões referentes à orfandade foram discutidas pelos juristas no século
XVIII. Em 1713, foi publicado o livro Orphanologia Practica, pelo desembargador do
Paço Antonio de Payva e Pona. A obra foi publicada, segundo o autor, a partir de suas
experiências como juiz de fora e órfãos da vila de Freixo de Espadacinta, Portugal, por
conta dos inúmeros inventários e casos que tinha que decidir:
Pois athé o presente não vi Doutor algum que tratasse ex professo toda a
obrigação de hum Juis dos o órfãos, & porque os mais, que neste Reyno há,
são homens sem profissão de Direyto, nem ainda conhecimento das
Latinidades, me resolvi a pôr o meu methodo, & a principal direcção desse
tratado em a nossa língua Portuguesa.55

Considerando que seriam poucos os homens formados nos cursos jurídicos de
Coimbra, Pona e Payva faz uma compilação de diversos praxistas, e, em dezessete
capítulos, discute desde a produção do inventário até a execução das partilhas, e que
deveriam ser seguidos pelos juízes de órfãos atuantes em todos os territórios do Império
português. Contudo, embora existisse um guia para a função do juiz de órfãos, é provável
que as más práticas continuassem existindo, tendo em vista que posteriormente foram
criados outros dispositivos para a uniformidade da prática dos juízes de órfãos diante da
exposição de casos em que os juízes atuavam em benefício próprio. Tal questão foi
enunciada na Correição Geral de 1744 a respeito dos problemas enfrentados no Juízo dos
Órfãos da cidade de São Paulo.56
No tocante à segunda metade do século XVIII, devemos considerar o projeto
reformista intentado por Sebastião Carvalho e Melo, pautado em uma transição do
modelo corporativo da sociedade de Antigo Regime para um modelo “racional” de
administração e centrada na figura do monarca. A despeito de todas as permanências e
rupturas ocorridas em seu governo, muito foi discutido na historiografia a respeito de sua
eficácia, em especial nos domínios ultramarinos. De acordo com Nuno Monteiro, o
reformismo ilustrado pouco alterou a administração no Brasil, pois os governos locais se
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sustentaram “com base na jurisdição de várias capitanias em face da autoridade do
governador”.57 O que não alteraria os “micro-poderes” que ocupavam as funções de
administração local, mantendo o funcionamento das redes clientelares que orbitavam nas
funções prestigiadas das municipalidades.
De acordo com Francisco Falcon, existem três linhas de interpretação sobre o
governo de Carvalho e Melo e seu modelo “modernizador”: a primeira, pautada em uma
perspectiva biográfica de contemporâneos que valorizaram as ações tomadas por ele; a
segunda, corrente da segunda metade do século XX, com estudos mais gerais sobre seu
governo, como o Marquês de Pombal: Paradoxo do Iluminismo de Kenneth Maxwell e
O império marítimo português (1415-1825) de Charles R. Boxer; e a terceira linha,
iniciada na década de 1980, impulsionada pelas novas metodologias e abordagens que
passaram a analisar minuciosamente algumas questões sensíveis, como a reforma fiscal,
a reformulação da Universidade de Coimbra, e assim por diante.58
Apesar das diversas abordagens, é sabido que essas medidas reformistas
trouxeram impactos ao Juízo dos Órfãos, no intuito de garantir sua eficácia e bom
funcionamento. Em 2 de dezembro de 1750 foi publicada uma lei para facilitar a dinâmica
de atuação dos juízes, objetivando que não fossem listados nas correições gerais anuais,
“por se lhe tomar a residencia de tres em tres annos, e disto não só resultão os
inconvenientes apontados na dita Extravagante, mas tambem o proferir-se muitas
sentenças contrarias, o que se deve evitar” 59, sendo, portanto, listados os erros cometidos
no ano da correição. Assim, evitaria que os juízes fossem avaliados por triênio e
passassem a ser vistoriados com maior regularidade.
Na mesma década, foi criado outro instrumento para garantir a boa administração
dos bens e quantias dos órfãos. Em 21 de junho de 1759 foi publicado no reino um Alvará
que denunciava a “desordem” do Juízo dos Órfãos de Lisboa pelas práticas equivocadas
na realização dos inventários, e pela cobrança “exorbitante” dos salários dos juízes, além
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da retirada de quantias do cofre sem o devido registro de saída. Da mesma forma, houve
grande preocupação com o hábito de empréstimo a terceiros:
Sendo ponto controverso entre os Doutores, se o dinheiro dos Órfãos se póde
dar a juro; e havendo opiniões contrarias sobre esta materia, ao mesmo tempo,
em que a experiência mostra por huma parte, que muito do dito dinheiro, dado
a interesse, se costuma perder; e pela outra parte, que os Órfãos recebem muitas
vezes utilidade de que o dinheiro, que lhes pertence, se dê a juro: Sou servido
ordenar, que o referido dinheiro se possa dar a juro sómente para se meter em
algumas companhias de Commercio por Mim confirmadas (...). 60

Este alvará indica a preocupação da Coroa com o fluxo de dinheiro que partia das
heranças dos menores, em especial a partir do Terremoto de Lisboa no ano de 1755,
quando parte dos rendimentos do cofre do Juízo dos Órfãos de São Paulo passaram a ser
recolhidos trimestralmente e enviados à Lisboa para a reconstrução da cidade. 61 Assim,
apesar das medidas reformistas não alterarem as dinâmicas de provimento da função de
juiz de órfãos, houve grande preocupação em garantir a gerência das quantias dos órfãos,
no sentido de evitar desvios, e limitando os créditos a algumas companhias de comércio
autorizadas.
Cabe salientar que, na segunda metade do século XVIII, foi publicada a doutrina
jurídica Adicções a Orphanologia Practica por Moraes Pona e José de Barros Paiva em
1761, demonstrando uma preocupação dos juristas em discutir os assuntos que envolviam
a orfandade, tal como o reforço na separação da função do juiz de órfãos do ordinário.
Ademais, a publicação de uma obra destinada aos juízes de órfãos estaria relacionada à
instrução desses oficiais, em sua maioria leigos nas matérias de direito, além de
demonstrar que as Adições de 1713 não estariam dando conta das demandas dos juízes.
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Apesar de serem intentadas medidas para regular a função do juiz, e, em especial,
a administração dos montantes dos órfãos depositados no cofre, persistiria ainda o desvio
e práticas duvidosas em benefício próprio dos funcionários do juizado. Nesse sentido,
juízes, escrivães e outros agentes praticavam fraudes nos processos de inventários,
omitindo registros, bens e valores listados. Da mesma forma, informações eram ocultadas
nos livros de entrada e saída do cofre dos órfãos, tal como identificamos em petição de
1747, encaminhada ao Conselho Ultramarino, escrita pelos oficiais da Câmara Municipal
ao Doutor Luís da Rocha, ouvidor geral da capitania. No documento, denunciavam que
parte do dinheiro do cofre dos órfãos vinha sendo desviado pelo escrivão à época, e
solicitavam providências para evitar o descaminho das quantias e prejuízo dos órfãos.63
1.2.1. As eleições ao cargo de juiz de órfãos
Conforme vimos anteriormente, o cargo era exercido em Portugal desde o século
XVI, com a regulamentação da função no reino. De acordo com Maria de Fátima
Machado, a implementação da função inicialmente não foi aceita pelos oficiais
camarários, que a entendiam como a perda de jurisdição e possível desmantelamento das
redes de poderes locais.64 Pois, segundo Machado, a função em Portugal seria exercida
por um magistrado (letrado), e havia inúmeras formas de recrutamento ao cargo (provisão
régia ou via eleições).
O provimento ao cargo de juiz de órfãos no Brasil ocorria nos moldes das
Ordenações (Liv I, Tít., 67), pelas eleições de pelouro, da mesma forma como acontecia
para a escolha dos vereadores e juízes ordinários, através do voto e participação dos
“homens bons”.65 Após eleito, o juiz apresentava uma certidão chamada de “carta de
usança” para tomar posse: “E até que hajam as ditas Cartas, não usarão os ditos Officios.
E fazendo o contrario, haverão a pena, que houvemos por bem”. 66 Além do documento,
redigido pelo tabelião da Câmara, apresentavam obrigatoriamente uma fiança no valor de
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AHU. CU 023-01, cx. 18, doc. 1708.
MACHADO, Maria de Fátima. Op. Cit., p. 41.
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De acordo com as Ordenações (Liv. 1, Tít. 67, § 7), os “homens bons” participavam como eleitores no
processo das eleições. Cada eleitor era ouvido separadamente, onde indicava seis homens que consideravam
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(pequenas bolas de cera), que eram armazenados em um saco e sorteado por “hum moço de idade até sete
annos”. Caso o sorteado fosse falecido, se retirava outro pelouro.
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400$000 à Câmara Municipal, para garantir que qualquer desvio em seu mandato fosse
coberto. Em geral, os fiadores dos juízes eram homens “chãos e abonados”, conhecidos
pelos agentes camarários.
Com todos os documentos em mãos, o juiz eleito comparecia em uma vereança
na Câmara para tomar posse do cargo e jurar sobre os Santos Evangelhos
para guardar segredo de justiça e o direito ás partes: os republicanos e mais
pessoas do povo por tal o reconheçam e lhe obedeçam aos seus mandados e
determinações em tudo o que for da administração da justiça e gosará de todas
as honras e privilegios que lhe forem devidos por conta do seu cargo. 67

Apesar da função do juiz de órfãos ser regulamentada no Brasil em 1731, sendo
definida as eleições trienais, a dinâmica de provimento do cargo seguia uma estrutura
própria na cidade de São Paulo. Ao longo da década de 1720, foram recorrentes os
pedidos de mercê ao capitão general da capitania de São Paulo para o provimento e
renovação do cargo. É o caso dos registros encontrados nos Documentos Interessantes
para a História e Costumes de São Paulo com as petições de Luiz de Abreu Leitão,
“homem bom” que atuava como juiz de órfãos desde 1727, conforme identificamos no
parecer do capitão ao conceder a renovação:
tendo consideração aos relevantes meresimentos de Luis de Abreu Leitão
cidadão desta cidade e nella ter occupado os honorificos Cargos da
Republica, portando se sempre com a nobreza q hé manifesta e por que hé
presizo prover-se ao offiçio de Juis dos Orphãos desta cidade e se achar que na
pessoa do dicto Luis de Abreu Leitão Concorrem os requezitos que se hão
mister para semelhante offiçio: hey por bem fazer lhe mercê (como por esta
lhe faço) (...) de o prover e nomear na serventia de Juis dos Orphãos desta
Cidade por tempo de seis meses se no entanto eu o ouver asim por bem e S.
Magestade que Deos Guarde não mandar o contrario 68. (grifos nossos)

Diante das petições de Leitão, notamos que existia uma série de requisitos
necessários para o exercício do cargo. Características como “origem honrosa” e
experiência nos assuntos públicos eram essenciais para que o indivíduo inspirasse a
confiança dos agentes da Câmara Municipal, garantindo assim o acesso à função de juiz
de órfãos. Essas competências delimitavam a escolha de juízes tanto na América
67

TERMO de posse e juramento dado a Jeronimo de Castro Guimarães do cargo de juiz de órfãos triennal
nesta cidade de São Paulo, 01/01/1769. In: Actas da Câmara Municipal de São Paulo, v. 15, pp. 430-3.
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REGISTRO de hua provizão de Juis de Orphãos desta Cidade passada a Luis de Abreu Leitam, a 4 de
setembro de 1727. In: Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo, v. 26.
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portuguesa quanto na América espanhola. Na chave do ius commune, os indivíduos
dotados com o atributo de “juiz” reproduziam valores pertencentes a uma tradição. O juiz
era encarado como um “ministro de Deus”, ocupando um cargo central nas monarquias
ibéricas:69
La figura ideal, cuyo arquetipo es el iudex perfectus, proporciona así –como
quedó dicho– un modelo de juez, que se impone a quien tiene la
responsabilidad del gobierno de la justicia e impregna de principio a fin el
régimen del oficio, el oficio de juez, que da sentido –en sentido literal– al
entero aparato de la justicia; y es al mismo tiempo un modelo para el juez, un
espejo donde el titular debe mirarse con el fin de actuar su oficio en conciencia
y como era jurídicamente debido. 70

Tendo isso em vista, o juiz deveria corresponder a um arquétipo de “juiz perfeito”,
pessoa pública que atuava independente de suas inclinações pessoais, garantindo assim,
a isonomia em suas decisões. Portanto, este deveria garantir a reprodução desses padrões
de conduta. É nesse escopo que podemos compreender o provimento do cargo de juiz de
órfãos, restrito a poucos homens que atuariam sem cobiça, garantindo assim a
administração da justiça. E era através desses argumentos que Leitão continuaria a
solicitar a renovação da provisão do cargo de juiz em 1728, afirmando agir em “seo
honrrado prosedimento que daqui em diante se haverá como athé o prezente se tem
havido, pella confiança que de sua pessoa faço”. 71
Os requerimentos de Leitão se seguiram até o ano de 1734, conforme apontamos
na documentação camarária72; constatação que conflita com a notícia do estabelecimento
do cargo de juiz de órfãos trienal na cidade de São Paulo e nas vilas de Mogi,
Guaratinguetá, Taubaté e Pindamonhangaba pelo ouvidor geral da capitania, Gregório
Dias da Silva, em carta ao Conselho Ultramarino. Tornando a questão mais complexa,
nos documentos do Conselho Ultramarino encontramos a petição de Clemente Carlos de
Azevedo Cotrim para receber o Hábito de Cristo, afirmando ter sido o primeiro juiz de
órfãos trienal de São Paulo no ano de 1733.73 Diante das inúmeras fontes, ficamos
69
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impossibilitados de afirmar quem teria sido o primeiro juiz de órfãos da cidade. No
entanto, nas décadas seguintes, as eleições seguiram o padrão trienal imposto pelas
Ordenações. Elencamos os dados na Tabela 1 a seguir. Cabe ressaltar que os dados vão
até 1800, tendo em vista as lacunas na documentação camarária que impossibilitaram a
sua continuidade até 1830:
Tabela 1: Eleições dos juízes de órfãos trienais
registradas nas Actas da Câmara (1731-1800)
1738
Manuel Antunes Belem de Andrade
1741
Manuel Antunes Belem de Andrade
1744
Luis de Abreu Leitão
1747
Manuel de Macedo
1750
Luiz de Campos
1753
Luiz de Campos
1757
José Corrêa da Silva
1759
Não consta
1762
João de Sampaio Peixoto
1765
José Corrêa da Silva
1768
Jeronimo de Castro Guimarães
1771
Jeronimo Rodrigues
1774
Jeronimo Rodrigues
1778
Jeronimo de Castro Guimarães
1781
João Moreira da Rocha
1784
João Moreira da Rocha
1787
Jeronimo Rodrigues
1790
Francisco José de Sampaio Peixoto
1793
José Mendes da Costa
1796
João Moreira da Rocha
1799
José Mendes da Costa
Fonte: AHMSP. Actas da Câmara Municipal de São Paulo.

Diante da documentação camarária, identificamos irregularidades entre os anos
de 1736 e 1738 (que não constam na tabela), com informações desencontradas sobre os
juízes de órfãos. Após esse período, as eleições ocorreram nos moldes previstos nas
Ordenações até 1759. O que não garantia o acesso à função quando eleito, pois, em
registro de 29 de fevereiro de 1744, o homem de negócios Manoel Antunes de Bellem
Andrade solicitava escusa da função “desta comarca por convir assim ao serviço de Sua
Magestade que Deus guarde”. 74
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REGISTRO da carta do doutor ouvidor geral e corregedor da comarca para se proceder a eleição de juiz
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O eleito se escusava da função pois seguiria para as Minas de Cuiabá, demandando
nova eleição para o Juízo dos Órfãos de São Paulo, na qual saiu sorteado Pedro Taques
Pires. No entanto, também recusou a nomeação, por se encontrar
já muito adiantado na idade que tem sessenta e oito annos, foi o anno passado
juiz ordinario e inda agora largou a vara de almotacé e com tanto
descommodo que para estar na cidade largava o seu sitio e fazenda não
tendo já filho algum que possa ajudal-o e não estar com aquella
abundancia de bens que não deixa de lhe servir de grave prejuízo a dita
occupação e além disto ser de tanto encargo e ponderação como é sabido seus
annos e perspicácia não são sufficientes para bem exercel-a 75. (grifos nossos)

Assim, foi realizada em 1º de março do mesmo ano nova eleição com o
acompanhamento do corregedor da comarca, o doutor Domingos Luiz da Rocha, para
garantir que
seja a eleição em pessoa de zelo e consciência em que os miseráveis órfãos
achem pae, que há tantos annos vivem em um total desamparo e haverei
por boa para o triennio demittindo a mim a parte que a lei me fácula para a sua
factura que da parte de Sua Magestade recommendo a vossa mercê e mais
companheiros representem aos votantes esta representação que devo fazer
em nome dos mesmos pupilos já que o direito lhes anteviu tantos meios
para a sua commiseração justo é se lhe acuda com elles com este único
remédio para a sua consolação que espero com universal aprovação.

76

(grifos nossos)

Ainda na Tabela 1, reparamos que houve outro descompasso nas eleições dos
juízes no ano de 1777, causado pelas eleições tardias por conta da falta de pelouros. A
solução concordada por todos os agentes camarários foi permanecer com os mesmos
juízes até o próximo ano, quando o corregedor geral pudesse acompanhar todo o processo
das eleições.
A despeito da regularidade das eleições, outro aspecto importante a ser
considerado é a possibilidade de recusa ao exercício da função, tal como enunciamos
anteriormente. Ou por não ser uma função vantajosa a homens de negócios como Manoel
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Andrade, em 1744; ou por não cumprir com os requisitos de cabedal, como Pedro Taques
argumenta no mesmo ano. A falta destes poderiam ser apontadas pelos próprios eleitos,
ou mesmo se tornarem pauta de discussões entre vereadores na Câmara Municipal, como
ocorreu na eleição de juiz de órfãos de 1779, na qual foi sorteado Jerônimo Castro de
Guimarães, Sargento-Mor da Ordenança. Seu nome gerou debate entre os oficiais, que
solicitavam a nulidade da eleição, pois Guimarães era
sumammente leigo e dos demais escuro nascimento, talvez por ser dos mais
abonados de bens da fortuna, que costuma repartillos com generosidade com
as pessoas de quem depende, e dos que o dito sobredito Ouvidor teve o
mayor cuidado de adquirir para amigo. (grifos nossos) 77

Apesar do eleito ser detentor de cabedal, um dos quesitos para o exercício da
função de juiz, o seu “escuro nascimento” ou origem duvidosa – talvez Guimarães fosse
mestiço, ou um filho natural – levantava a desconfiança entre os agentes da Câmara.
Entretanto, não impediu a sua posse. Esse ocorrido acompanha a questão da ampliação
da malha judicial portuguesa a partir da segunda metade do século XVIII, que garantiu
mais facilidade ao acesso aos cargos como o de juiz de órfãos, garantindo a eficácia do
juizado e, sobretudo, a supervisão desses juízes que lidavam com o fluxo de quantias.78
Essa estratégia fazia parte das medidas do reformismo ilustrado, que visava diminuir o
poder das redes locais nas funções de administração colonial, extremamente delimitadas
por requisitos que identificamos nas eleições dos juízes de órfãos: ser um “homem bom”,
de cabedal e membro da elite local.
Em inúmeros registros das vereanças da Câmara Municipal de São Paulo entre
os anos de 1731 a 1830 encontramos estes homens envolvidos em diversas atividades,
seja como fiadores de outras pessoas, ou responsáveis pela conservação de estradas e
caminhos próximos aos seus sítios. Praticar tais ações conferia a esse indivíduo o status
social de “homem bom”. Esses “homens bons”, em geral, eram proprietários de terras
e escravocratas na Capitania de São Paulo ou fora dela. Assim, essa pessoa recebia uma
distinção social, pois, o acesso a cargos na Câmara Municipal ou no Juízo dos Órfãos

DO CAPITÃO-GENERAL, sobre irregularidades na eleição de vereadores da Camara da Capital – 2 de
janeiro de 1779. In: Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo, v. 43.
78
CAMARINHAS, Nuno. Juízes e administração da justiça no Antigo Regime, p. 95. Sobre a questão do
provimento de ofícios, ver: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. “O provimento dos ofícios principais da
monarquia durante a dinastia de Bragança (1640-1820)”. In: STUMPF, Roberta; & CHATURVEDULA,
Nandini. (Orgs.). Cargos e ofícios nas monarquias ibéricas: provimento, controlo e venalidade (séculos
XVII e XVIII). Lisboa: Centro de História Além-Mar, 2012.
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ampliava a influência destes homens e seus familiares na sociedade paulista.
Após vasta análise nas atas da Câmara Municipal de São Paulo; nos livros do
Registro Geral da Câmara; nas publicações dos Documentos Interessantes para a
História e Costumes de São Paulo e a documentação do Conselho Ultramarino,
conseguimos esboçar uma lista dos juízes de órfãos que atuaram entre os anos de 1731
a 1830. Para organizar as informações, elencamos em uma tabela o nome do juiz eleito,
a data da posse, a existência de patente ou denominação desse juiz na documentação
camarária, e, por fim, uma listagem dos cargos ocupados anteriormente pelo indivíduo:
Tabela 2: Patentes e ocupações exercidas pelos juízes de órfãos eleitos na Cidade de
São Paulo (1731-1830)
Nome
Posse (Juiz dos
Patente/
Câmara
Órfãos)
denominação nas
Municipal/
Atas da Câmara
Outras
funções
1733
Clemente
Carlos de
Azevedo
Cotrim
Manuel Antunes
1739
SargentoJuiz
Belem de
mor e
Ordinário
Andrade
Coronel
(1738)
1742
Manuel Antunes
SargentoJuiz
Belem de
mor e
Ordinário
Andrade
Coronel
(1738)
1745
Luiz de
Juiz de
Abreu
Órfãos
Leitão
anterior a
1731
Manuel de
1748
Homem de Negócios
Macedo
Luiz de Campos
1751
Homem
Juiz Ordinário
chão e
(1750),
abonado
procurador da
Coroa (1741);
Advogado
Luiz de Campos
1754
Homem
Juiz Ordinário
chão e
(1750),
abonado
procurador
da Coroa
(1741);
Advogado
1758
José Corrêa
da Silva
Não consta
1760
-
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João de
Sampaio
Peixoto

1763

-

José Corrêa
da Silva
Jeronimo de
Castro
Guimarães
Jeronim
o
Rodrigu
es
Jeronimo
Rodrigues
Jeronimo de
Castro
Guimarães
João Moreira
da Rocha

1766

-

1769

Sargento mor
da Ordenança

1772

Cirurgião-mor

1775

Cirurgião-mor

1779

Sargento mor
da Ordenança

1782

-

João Moreira
da Rocha

1785

-

Jeronim
o
Rodrigu
es
Francisco José
de Sampaio
Peixoto

1788

-

1791

-

Juiz das
demarcações
(1777),
Procurador da
Coroa (1778) e
Juiz das
Medições
(1782)
Juiz
Ordinário
(1767)
Juiz
Ordinário
(1770/1)
Juiz Ordinário
(1770/1)
Juiz
Ordinário
(1767)
Almotacé
(1777), Fiscal
da Casa de
Fundição
(1778 e
1793), Fiscal da
Fundição
(1785), Juiz
Ordinário
(1791/2)
Almotacé
(1777), Fiscal
da Casa de
Fundição
(1778 e
1793), Fiscal da
Fundição
(1785), Juiz
Ordinário
(1791/2)
Juiz
Ordinário
(1770/1)
Juiz Ordinário
(1789),
Almotacé
(1791) e Juiz
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de
barrete (1792)

José Mendes
da Costa

1794

João Moreira
da Rocha

1797

Capitão das
ordenanças
(1782)
-

José Mendes
da Costa

1800

-

José Mendes
da Costa

1803

Tenente Coronel

José Arouche
de Toledo
Rendon

1806

Bacharel, Doutor

Francisco José
de Sampaio
Peixoto

1809

-

Juiz Ordinário
(1783/4),
(1791)
Almotacé
(1777), Fiscal
da Casa de
Fundição
(1778 e
1793), Fiscal da
Fundição
(1785), Juiz
Ordinário
(1791/2)
Juiz
Ordinário
(1783)
Juiz
Ordinário
(1783), Juiz
de Órfãos
(1800)
Juiz das
Medições
(1782)
Vereador
(1797); Juiz
Ordinário
(1793); Juiz
Ordinário
de barrete
(1798,
1799); Juiz de
órfãos de
1806 a 1809
Juiz Ordinário
(1789),
Almotacé
(1791), Juiz de
Órfãos
(1791) e Juiz
de barrete
(1792)
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João Moreira
da Rocha

1809

Doutor

Francisco
Alvares
Ferreira
Antonio
Bernardo
Bueno da Veiga

1810

Tenente Coronel

1824

Capitão

Doutor Rodrigo
Antonio
Monteiro de
Barros
José Manoel
de França

1828

-

1830

Alferes

Almotacé
(1777), Fiscal
da Casa de
Fundição
(1778 e
1793), Fiscal da
Fundição
(1785), Juiz
Ordinário
(1791/2); Juiz
de Órfãos
(1785 e
1797)
Juiz
Ordinário
(1770/1)
Juiz de Fora
pela lei
(1824);
Vereador (1829)
Juiz de Fora e
Ordinário
(1827 e
1828)
Vereador
(1827);
Vereador
transacto (1829);
Vereador (1830)

Fonte: AHMSP. Actas da Câmara Municipal de São Paulo.

Em primeiro lugar, sabemos que a função de juiz de órfãos era exercida por
pessoas leigas, ou seja, sem formação em Leis na Universidade de Coimbra. A
distância, bem como os valores de investimento em uma universidade, pareciam ser
motivos para que poucos enviassem seus filhos para estudar em Portugal. O que não
impedia o aprendizado da advocacia e das leis portuguesas por meio da prática
constante nas audiências públicas com advogados experientes.
Diante dos dados, constatamos que a maioria dos juízes se envolveram ou
futuramente se envolveriam nas funções da Câmara Municipal, seja como almotacés,
vereadores ou juízes ordinários. Uma pequena parcela desses homens era composta por
indivíduos detentores de patentes militares, como o Sargento Mor (e mais adiante,
Coronel) Manuel Antunes Belem de Andrade, o Sargento Mor da Ordenança Jeronimo
Castro Guimarães, o Capitão das Ordenanças José Mendes da Costa, o Tenente43

Coronel Francisco Alvares Ferreira, o Capitão Antonio Bernardo Bueno da Veiga e o
Alferes José Manoel de França.
Nota-se que há um salto temporal entre os anos de 1810 a 1824. Tendo em vista
a natureza lacunar das fontes, não foi possível encontrar os registros da Câmara
Municipal entre esse intervalo de tempo. Da mesma forma, a documentação do Juízo
dos Órfãos analisada por nós não possui nenhum auto entre as duas datas, e, portanto,
seria impossível estimar quem ocupou a função nesse período.
Diante das outras fontes, foi possível revelar alguns aspectos da vida desses
juízes, como José Corrêa da Silva. Baseado nos dados do Censo de 1765, Taunay
aponta que Silva era um dos membros mais ricos da sociedade paulista. Atuava como
advogado e conselheiro jurídico aos moradores da cidade, inclusive estabelecendo uma
relação muito próxima com dona Maria Angela, interesse romântico de Pedro Taques,
membro de uma das famílias mais influentes e opulentas ao período. Ainda de acordo
com o autor, Silva teria passado toda sua vida perseguindo Taques, rancoroso pela
rejeição de dona Maria Angela, por meio de acusações de peculato e a cobrança das
dívidas da família Taques.79
Da mesma forma, reconstituímos os fragmentos de algumas carreiras, como a
do juiz Manuel Antunes Bellem Andrade. Em 1741, teve seu nome registrado pela
primeira vez nas atas da Câmara da cidade para carregar o estandarte da procissão de
São Sebastião. 80 Já em 1743, o juiz Luiz de Abreu Leitão foi escolhido pelos vereadores
para levar a vara do palio da procissão de Santa Izabel.81 Participar de eventos públicos
como as procissões era um momento propício para a afirmação do status social desses
homens, o que sugere o prestígio conferido aos juízes enquanto homens da governança.
Após o exercício da função e a consolidação do prestígio do juiz egresso e de
sua família, era possível que buscassem outras vias para garantir o status social da
família, seguindo a lógica de mercês portuguesa. Em 1747, o primeiro juiz de órfãos
trienal Clemente Carlos de Azevedo Cotrim solicitou o hábito de Cristo, alegando que
79
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o pedia “para amparar duas filhas donzellas que tem” e “empessar de distinção, por
serem de conhecida nobreza, das principais famillias da dita Cappitania de São
Paulo”.82 Para embasar o seu pedido e se mostrar merecedor da mercê, reforçava suas
qualidades enquanto servidor da Coroa no Ultramar, destacando, em especial, que foi
o primeiro juiz de órfãos trienal “conforme a ordem de Vossa Magestade e ezerceo a
dita ocupação dous triênios com toda a limpeza, e satisfaçam, agrado das partes fazendo
entrega no cofre dos Orphaons de importantez quantias como he de constar dos
inventários do Cartorio do dito juízo”. Não há como saber se sua petição foi atendida,
mas esse registro aponta distinção social que se constrói ao fazer parte de uma
instituição privilegiada.
Dessa maneira podemos afirmar que existiam alguns critérios para o exercício
da função: certo grau de instrução, a origem familiar privilegiada, além de riquezas em
seu patrimônio.83 Usualmente, foram quesitos que pautaram a escolha desses juízes,
mas que não era uma regra geral, conforme analisamos no caso da eleição de Jeronimo
Guimarães em 1769. Essa definição de um perfil do juiz de órfãos se tornou mais clara
a partir da segunda metade do século XVIII, visto que os eleitos possuíam vasta
experiência em outros cargos administrativos. A partir de 1760, sobretudo, havia um
grande esforço por parte da Câmara para manter o grupo de juízes, composto por
homens presentes na vida pública.
Por outro lado, existiam indivíduos determinados a ascenderem socialmente e
fazer fortuna nos domínios coloniais. A trajetória de Manuel de Macedo, eleito juiz de
órfãos em 1747, foi estudada pela historiadora Maria Aparecida de Menezes Borrego.
De origem portuguesa, teria viajado ao Brasil na década de 1720, momento em que
muitos reinóis teriam aportado na colônia (principalmente no Rio de Janeiro e nas
Minas de Goiás) a procura de negócios.
Aqui, começou a carreira como caixeiro de Gaspar de Matos, homem de
negócios com crescente comércio, tanto que “mandava vir mercadorias para sua loja em
82
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São Paulo e, em Goiás, dispunha de procuradores e praticava as atividades comerciais
em sociedade com o mercador Antonio de Freitas Branco”.84 Na década de 1730,
Macedo começaria a circular “pelos órgãos locais de poder e prestígio social”,
iniciando pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, depois na Câmara Municipal,
como membro da Ordem da 3ª Penitência de São Francisco até chegar, enfim, ao
juizado de órfãos em 1747.
Sua ascensão na sociedade colonial paulista, segundo a autora, teria sido
possível graças ao sucesso nos negócios e a partir da aliança matrimonial estabelecida
através de união com Escolástica Maria de Matos, filha de seu patrão Gaspar de Matos.
As alianças matrimoniais, de acordo com Borrego, eram um fator predominante para a
elite manter seu status e o contato com homens responsáveis pelo abastecimento das
cidades e vilas da colônia. A escalada de Manuel de Macedo na hierarquia da sociedade
paulista por quase vinte anos é caso salutar da trajetória que reinóis enfrentavam em
busca de status social elevado ao adquirir a condição de elite local.
Quando foi eleito para o cargo de juiz de órfãos, tentou a todo custo a posse do
mesmo, pois justificava ter “várias moléstias” que impediam a função e por estar
sempre em viagens ao Rio de Janeiro por ser homem de negócios.85 Embora buscasse se
esquivar da obrigação, exerceu a função em seu triênio correspondente.
Outros eleitos tentaram escapar da função de juiz de órfãos como Francisco
José de Sampaio Peixoto, justificando em 1810 que se encontrava doente.86 Foram
realizadas novas eleições e foi eleito João Moreira da Rocha, que já havia exercido a
função e possuía experiência e a confiança dos vereadores. Aparentemente, Peixoto se
curou das moléstias que o afligiam: em 1812 seu nome foi citado por diversas vezes em
sessão da Câmara Municipal, pois devia a quantia de 400$000 ao cofre dos órfãos.87
Outra trajetória que envolve a escusa ao cargo de juiz é a do Doutor José
Arouche de Toledo, nascido em São Paulo no ano de 1756. Com 26 anos de idade foi
nomeado Juiz das Medições (Sesmarias) da cidade.88 Ganhando experiência nos cargos
de administração, foi eleito juiz ordinário de barrete pelo impedimento do juiz
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presidente.89 Em 1809, aos 58 anos de idade e 32 de funcionalismo público, foi eleito
juiz de órfãos, mas também recusou a posse.90
O juiz Antonio Bernardo Bueno da Veiga, eleito juiz ordinário em 1824, era
morador da freguesia da Penha, proprietário de terras e autorizado pela Coroa
portuguesa a explorar as lavras de ouro da região desde 1809. 91 Quatro anos depois,
retornava às sessões da Câmara solicitando autorização para convocar o povo para o
conserto da ponte do Rio Aricanduva. 92
O último juiz de órfãos no período por nós estudado, José Manoel de França,
teve papel importante para as discussões da Assembleia Constituinte de 1823. Em 8 de
abril de 1824, participou de sessão extraordinária da Câmara Municipal para jurar o
projeto da Constituição. Três anos depois, atuou como vereador da Câmara Municipal,
ausentando-se em algumas sessões devido às moléstias que o impediam de sair de
casa.93
Assim, na cidade de São Paulo temos um grupo de dezoito “homens bons”
eleitos, divididos entre uma maioria de homens de carreira, como figuras públicas na
Câmara Municipal. e, por outro lado, o exemplo de Manuel de Macedo, representando
os homens de negócio – agentes em busca de mobilidade social através de relações
estabelecidas com estes membros da elite local paulista. Dentre os juízes elencados,
seis foram ou seriam juízes ordinários, e, inclusive, transitariam em outros cargos como
juízes das demarcações, juízes das medições e fiscais da Real Casa de Fundição. Esta
predominância de cargos de justiça levanta a questão do acúmulo de funções ao longo
do tempo, visto que estes homens consolidavam a sua imagem como homens de
confiança, responsáveis na administração da boa justiça a serviço da “república” sem
nenhum descaminho, o que sempre lhes garantiria o acesso a outros cargos.
A pertença à Companhia das Ordenanças, segundo Arno e Maria José Wehling,
era objetivo dos homens que habitavam as cidades, vilas e freguesias da colônia. O
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acesso a esta instituição garantia a possibilidade de reconhecimento e distinção social
que poderia ser hereditário. Ainda de acordo com os autores, essas organizações
militares seriam fortalecidas a partir do período pombalino, pautadas pela preocupação
do reino em defender o território brasileiro das ameaças de invasão espanhola e
francesa.94 Outrossim, possibilitava a “manutenção da boa ordem política”, conforme
elucida a historiadora Cristiane Figueiredo Pagano de Mello.95
No decorrer da pesquisa, nos interessamos em entender de forma pormenorizada
a vida desses juízes, com dados como data e local de nascimento, data de casamento e
óbito. No entanto, enfrentamos problemas com o acesso à documentação que nos
permitiria uma análise mais completa das trajetórias individuais. Apesar dos entraves,
foi possível esboçarmos algumas trajetórias em comum dos juízes de órfãos da cidade
de São Paulo, indicando aspectos relevantes para compreendermos a importância dos
juízes e seu perfil para garantir uma boa conduta diante das causas que envolviam a
orfandade e suas heranças. Dessa forma, esses homens considerados “abonados”
seriam considerados aptos a administrarem grandes quantias sem agir com cobiça.

1.2 Escrivães, tesoureiros, porteiros: os demais agentes envolvidos no Juízo dos
Órfãos de São Paulo
Além da autoridade do juiz de órfãos, era necessária a atuação de uma série de
agentes que garantiam o funcionamento do juizado, o andamento das causas, responsáveis
pelas autuações de testemunhas, citações e os próprios registros do cotidiano de trabalho.
Dessa maneira, havia porteiros, avaliadores e partidores, meirinhos e os escrivães dos
órfãos. Com base nos autos analisados nessa pesquisa, esboçamos um quadro dos oficiais
que atuaram no juizado de São Paulo entre 1731 a 1830.
Conforme aponta António Manuel Hespanha, o escrivão de órfãos tinha a função
de elaborar e “manter o registo dos órfãos” 96, bem como cuidar de todos os documentos
decorrentes das ações encaminhadas no juizado, como os inventários, tutelas e processos
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de partilhas. Na documentação por nós analisada entre os anos de 1731 a 1830 levantamos
a seguinte lista de escrivães de órfãos atuantes na cidade de São Paulo:
Tabela 3: Escrivães dos Juízo dos Órfãos de São Paulo (1731-1830)
Escrivão

Localidade

Auto/Referência/Ano

Manuel de Gusmão

Cidade de São Paulo

Habilitação à Herança, doc.
012 (1739)

Fernando José Leal

Cidade de São Paulo

Habilitação
docs.

à

13-14

Herança,
(1741-43),

Abonação doc. 01 (1739)
Polycarpo

de

Abreu Cidade de São Paulo

Nogueira

Habilitação

à

Herança

docs. 16-17 (1749-1750),
Abonação

docs.

002-3

(1744-9),

docs.

058-9

(1749-50), Assinação doc.
012 (1751)
Antonio

Bernardino

de Cidade de São Paulo

Lima Sena

Habilitação
docs.

à

Herança,

018-029

(1754-

1762), Libelo docs. 003-4
(1755-9), Abonação docs.
004-6 (1754-60)
Felix Eloy Solano do Valle Cidade de São Paulo

Habilitação
C05380,

à

Herança

docs.

030-034

(1763-66),

doc.

037

(1766), Libelo docs. 005-6
(1762-3), Assinação doc.
013 (1766)
Manoel

Joaquim

de Cidade de São Paulo

Tolledo Piza

Habilitação

à

Herança,

docs. 035-6 (1766), doc.
038 (1768) 001-5 (17691770), Libelo doc. 007
(1767)

Joaquim Manoel da Silva

Cidade de Lisboa

Habilitação à Herança, doc.
006 (1774)
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Antonio de Araujo Tolledo Cidade de São Paulo

Habilitação à Herança, doc.
007-013

(1781-6),

018

(1789), Libelo doc. 010
(1789), Assinação doc. 014
(1789)
Ignacio Xavier de Almeida Cidade de São Paulo

Assinação doc. 014 (1789)

Fonte: AESP. Fundo Juízo dos Órfãos, C05380 e C05381 (Habilitação à Herança), C05331 (Abonação),
C05354 (Assinação) e C05402 (Libelo).

A partir dos dados da Tabela 3 nos deparamos com um esboço dos escrivães que
atuaram no Juízo dos Órfãos entre 1739 a 1800, totalizando o número de nove. Contudo,
cabe salientar que, diante das séries documentais limitadas, tal quadro não representa de
forma definitiva ou exata todos os escrivães. Poderia ser possível, inclusive, que mais de
um escrivão atuasse ao mesmo tempo, tendo em vista a alta demanda para a redação de
documentos referentes aos órfãos e suas heranças.
Conforme observamos na documentação, o juizado contou com dois escrivães
simultaneamente, como Fernando José Leal e Manuel de Gusmão na década de 1730;
Felix Eloy Solano do Valle e Manoel Joaquim de Tolledo Piza na década de 1760, e
Antonio de Araujo Tolledo e Ignacio Xavier de Almeida na década de 1780. Além disso,
identificamos na documentação do Registro Geral da Câmara de São Paulo uma petição
de Fernando José Leal de 1744, solicitando mercê ao governador da capitania para
autorizar o trabalho do ajudante Manuel de Gusmão, visto que
padece algumas moléstias que o impossibilitam para um exercício condinuo
(sic), e incessante como é o da serventia do dito officio e para mais commoda
e expeditamente servir as partes necessita de um ajudante, ou escrevente
juramentado para servir o dito officio copulativamente com o suplicante. 97

Dessa maneira, podemos afirmar que havia um grande volume de ações movidas
no Juízo dos Órfãos, visto que vários escrivães e até ajudantes atuavam para garantir as
demandas dos órfãos. Assim, era necessária uma rede de oficiais para garantir que as
citações e prazos fossem cumpridos na forma da lei. Nesse sentido, outro funcionário
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essencial era o porteiro dos órfãos, responsável por apregoar os editais de arrematação
em praça pública e a citação e notificação dos réus para comparecerem em audiência.
Ademais, a função também era exercida pelo juiz de vintena. Todos os registros de
citações aos réus eram redigidos de próprio punho nos autos, relatando a data e o teor da
citação. Em nossa leitura da documentação, identificamos funcionários atuando
especialmente nas ações de libelo, que diziam respeito as dívidas que deveriam ser
liquidadas antes das partilhas, tal como o porteiro dos auditórios Silvestre da Silva, o juiz
da vintena Martinho Rodrigues da Silva, o meirinho Domingos de Cubas e o porteiro dos
órfãos João Ferreira dos Passos.98
Conforme enunciado na tabela acima, compreendemos que atividades como as
citações dos réus e apregoamento de bilhetes em praça pública eram realizadas por uma
gama de funcionários além do porteiro dos órfãos, mas também os alcaides e meirinhos.
Qualquer oficial de justiça ou seu ajudante disponível era encaminhado para os sítios e
moradas de herdeiros e devedores para garantir o andamento dos processos. 99 Essa
realidade indica e reforça a hipótese de que o juizado tinha grande demanda, sendo
necessário utilizar todos os funcionários da municipalidade para prosseguir com as causas
que envolviam a orfandade.
Além dos oficiais responsáveis pelas citações, havia os avaliadores e partidores,
agentes com a função de avaliar os bens que seriam arrematados em praça, e cujo valores
eram depositados no cofre dos órfãos. De acordo com Maria de Fátima Machado, esses
funcionários eram homens que tinham experiência como homens de negócio,
conhecedores dos preços dos bens, e que assim garantiriam um preço justo; e, no caso da
avaliação de joias, recorreriam aos ourives para delimitar o valor exato das peças. Dessa
forma, após a venda dos bens, o dinheiro depositado no cofre era distribuído entre os
herdeiros, que poderiam retirar sua parte quando fosse necessário.100
Diante da natureza lacunar das fontes, não foi possível estabelecer um número de
avaliadores e partidores, tendo em vista que provavelmente essas informações se
encontram, certamente, nos autos de inventário que não tivemos acesso. Contudo, diante

98

Fonte: AESP_Juízo dos Órfãos, C05331, C05354, C05402, C05380 e C05381.
Para informações mais detalhadas sobre as funções e provimento dos cargos de Meirinho e Alcaide, ver:
SALGADO, Graça. Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1985, 2ª ed.
100
MACHADO, Maria de Fátima. Op. Cit., p. 76.
99

51

das limitações, identificamos a menção a dois avaliadores e partidores em um auto de
Habilitação à Herança de 1754: João Borges dos Santos e João Belo de Araujo.101
Nesta seara, durante a análise dos autos produzidos pelo Juízo dos Órfãos,
encontramos outros agentes, como o tesoureiro dos órfãos, responsável por administrar
todas as quantias depositadas no cofre dos órfãos.102 Identificamos em um auto de
Habilitação à Herança de Antonio de Camargo Albuquerque, o tesoureiro Francisco
Coelho Pires, que retirou “do referido Cofre a quantia de vinte e quatro mil, cento e
quarenta e cinco reis que nelle se achava”.103
O cofre dos órfãos ficava armazenado na casa do tesoureiro, e, de acordo com as
Ordenações, (Liv. 1, tít, 86, par. 32), era selado com um cadeado. Existiam três cópias
das chaves: a primeira para o juiz de órfãos, a segunda para o escrivão e a terceira para o
tesoureiro. Apenas esses três funcionários tinham acesso às quantias depositadas. O
primeiro cofre dos órfãos foi implementado no Brasil com a publicação do Alvará de 29
de janeiro de 1614, para arrecadar as quantias das heranças dos órfãos de Salvador e
outras localidades que contavam com um juiz de órfãos.104
O dinheiro depositado poderia ser utilizado para empréstimos; no entanto, havia
uma série de restrições de acordo com as Ordenações (Liv. I, tít. 62, par. 28), sendo
necessário oferecer como penhora ouro ou prata, para garantir que a quantia fosse reposta
no cofre. Desse modo, o acesso a essas quantias era limitado a pessoas de posses, que
garantiam a segurança de retorno dos valores. Ainda assim, os montantes arrecadados no
cofre dos órfãos poderiam ser requisitados pela Coroa, como ocorreu após o Terremoto
de Lisboa em 1755, como parte da arrecadação de dinheiro para reconstruir a metrópole
juntamente com o aumento dos impostos reais. Neste mesmo ano, o rei endereçou uma
carta ao povo da comarca de São Paulo, em que solicitava indulto pelo período de dez
anos “para ajuda na despesa que tinha para fazer na reedificação de templos sagrados e
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alfândegas”. O dinheiro do cofre dos órfãos deveria ser enviado trimestralmente com
“toda a importancia que tiver recebido por termo”, e entregue por um homem “de boa
consciencia chão e abonado, e qual emquanto fôr será isento de todos os encargos do
concelho, como se fosse privilegiado”.105
Posteriormente, na década de 1790, o cofre dos órfãos também serviu como fonte
de empréstimo, desta vez para a Câmara Municipal de São Paulo, a fim de assegurar as
obras de construção da nova cadeia pública em 1791. Durante nossa análise das atas da
Câmara, nos deparamos com inúmeras petições e queixas nas vereanças a respeito do mau
estado da cadeia, cuja fragilidade da estrutura facilitava a fuga dos presos. Dessa forma,
foi retirada a quantia de 400$000 a juros “para com mais brevidade se mudarem os presos
olhando-se para o bem commum do povo”. 106
Diante do que foi apresentado, fica evidente a inserção do Juízo dos Órfãos na
dinâmica da sociedade local paulista, bem como sua relação com o reino, conforme
discutimos anteriormente. Tratava-se de um juízo responsável pelo armazenamento de
quantias dos órfãos e a arrecadação de impostos reais. Assim, tornou-se imprescindível
revelar a organização do juizado e compreender o papel de seus juízes na localidade.
Conforme elucidaremos nos próximos capítulos, alguns destes oficiais tiveram relações
próximas com os inventariados, seja como credores ou parceiros de negócios,
possibilitando a compreensão das redes locais estabelecidas na São Paulo entre os séculos
XVIII e XIX.
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Capítulo 2 – As formas sociais da família e a orfandade
Essencial para o estabelecimento das relações sociais, a família mostrou-se uma
categoria de caráter polissêmico, e, a depender do período e local que estudamos, possui
significados distintos. Os estudos pioneiros em relação ao tema foram realizados por
sociólogos no século XIX, que apontaram para a família enquanto grupo nuclear
composto por cônjuges e filhos. No entanto, no século XX, com a utilização de novos
métodos de análise e fontes documentais, foram desenvolvidos estudos de Demografia
Histórica que revelaram a existência de grupos plurais desde a Idade Média.107 Assim,
abriram-se novos horizontes de pesquisa, que favoreceram estudos com outras
problemáticas, como a questão emocional e a construção de laços afetivos entre
familiares.
Referência clássica ao estudo da família, na década de 1960 o historiador Philippe
Ariès trouxe novas nuanças ao estudo das famílias, indicando o desenvolvimento dos
afetos nos grupos familiares. Ao analisar a iconografia europeia entre os séculos XVI e
XVIII, o autor apontou que durante o período medieval não existiria um “sentimento de
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família”, mas sim uma preocupação com a manutenção da linhagem, tendo em vista a
fragilidade dos recém-nascidos e a altas taxa de mortalidade dos nascituros. Nesse
sentido, essa característica explicaria a ausência de retratos de crianças em diferentes
fontes imagéticas produzidas em diferentes lugares da Europa.
Conforme aponta o autor, essa relação passaria por uma transformação no século
XVI, período em que despontaram retratos familiares e a inserção da figura da criança
em calendários e outros registros. Tal fato se explicaria, inclusive, pela transmissão de
sobrenomes aos recém-nascidos, contar a idade dos pequenos e inseri-los na memória
familiar. Da mesma forma, manifestou-se a questão da hierarquia deste núcleo: a figura
do pai como chefe da família, rodeado de crianças aos seus pés. Além disso, a própria
dinâmica de divisão de heranças sofreria alterações – o que antes ocorria de forma
fragmentada, favorecendo o filho primogênito –, pois passou-se a dividir igualitariamente
entre todos os herdeiros a partir do século XVIII. 108
A obra de Ariès assentiu para a desnaturalização dos temas da infância e família,
apontando que ambos são construtos sociais, envoltos em sentimentos, mais do que em
aspectos econômicos e estruturais. Nesse sentido, os estudos a respeito da história da
família na Europa ganharam fôlego a partir da década de 1970, impulsionados pelo
diálogo entre a História Social e outros campos do conhecimento, como a Antropologia.
Os primeiros estudos históricos sobre a família pautaram-se nos dados demográficos,
através do estudo das fontes paroquiais, para mapear e reconstituir grupos familiares. No
entanto, tais fontes apresentavam suas limitações, pois homogeneizaria grupos que
poderiam ser mais complexos do que os dados documentados. 109
Assim, abriu caminho para novas pesquisas sobre a família, como a questão da
intimidade, apontada pelo historiador estadunidense Edward Shorter em sua obra The
Making of the Modern Family de 1975; e o inglês Lawrence Stone em sua obra The
Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, apontando para o desenvolvimento de
características como a privacidade e a vivência conjugal aliada ao prazer, e não ao pecado.
As contribuições da Antropologia foram essenciais para ampliar o campo de análise
acerca das famílias. Seguindo a metodologia proposta por Jean-Louis Flandrin em sua
obra Familles: Parenté, Maison, Sexualité dans l’Ancienne Societé publicada em 1976,
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novos estudos surgiram preocupados em revelar as mentalidades, ao invés de priorizar as
estruturas familiares. Assim, novos estudos surgiram preocupados em revelar o
comportamento familiar em especial no século XVIII, período de explosão demográfica
na Europa, e as mudanças que poderiam ser incutidas por meio da Igreja Católica.110
Conforme apontamos anteriormente, os estudos demográficos, bem como a
inspiração nas ciências sociais incutiram novos problemas de pesquisa aos historiadores
interessados na história das famílias. Ao analisar o acesso ao casamento na Península
Ibérica, Robert Rowland demonstrou que, em média, as mulheres casavam-se após os 20
anos, enquanto os homens mais tardiamente, após os 24 anos. A idade avançada seria
explicada, segundo o autor, pela formação de novos núcleos familiares após o casamento.
No caso de casamentos consumados precocemente, o autor justifica que tal ação era
impulsionada pela preocupação dos chefes de família com a administração do patrimônio
familiar. 111
Enquanto nas famílias portuguesas mais abastadas o destino dos filhos era pautado
pela transmissão das heranças, no caso das famílias de poucas posses havia outra maneira
de administrar a frágil situação do grupo. Em um estudo pormenorizado, Álvaro Ferreira
da Silva aponta para a diversidade da composição dos núcleos familiares em Lisboa no
século XVIII com a presença de filhos solteiros vivendo no grupo doméstico de
jornaleiros e lavradores. De acordo com o autor, essa configuração seria explicada pela
manutenção da economia doméstica, na qual todos os habitantes da casa contribuíam com
seus trabalhos. 112
No Brasil, os estudos que lançaram olhar sobre a família colonial iniciaram-se na
década de 1920, com Oliveira Viana em Populações Meridionais; e em 1930, com a
publicação da obra de Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala. De acordo com o autor,
a família seria a base da sociedade colonial, e, portanto, a partir dela organizava-se a
colonização do Brasil – mais até do que as ações intentadas pelo Estado:
A nossa verdadeira formação social se processa de 1532 em diante, tendo a
família rural ou semi-rural por unidade, quer através de gente casada vinda do
110
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reino, quer das famílias aqui constituídas pela união de colonos com mulheres
caboclas ou com as moças órfãs ou mesmo à toa, mandadas vir de Portugal
pelos padres casamenteiros. 113

Assim, a interpretação do autor marcaria a ideia de que as relações familiares eram
motivadas por questões que não eram necessariamente afetivas, mas que o conjunto dos
familiares formavam uma unidade em torno de uma propriedade, e esta teria papel maior
do que as próprias relações familiares. Seguindo a estrutura patriarcal familiar europeia,
os homens tornavam-se chefes de família e administradores da propriedade, entendida
como “casa” e, em torno dela, habitavam tios, sobrinhos, avós, agregados e cativos. Tal
estrutura será essencial quando analisarmos as questões referentes às disputas entre
herdeiros, em especial o papel das viúvas como administradoras.
Na década de 1940 Caio Prado Jr. publicou sua obra Formação do Brasil
Contemporâneo, onde declarou que a família compunha “célula orgânica da sociedade
colonial”, sendo que o sistema patriarcal teria sido forte nas regiões da Bahia e
Pernambuco, enquanto no centro-Sul outras configurações seriam modeladas. Para o
autor, as relações construídas em torno do patriarca geraram teias de relações complexas,
com a existência de padrinhos, afilhados e compadres, que testemunhavam momentos
como casamentos, batismos e até processos jurídicos. Nesse sentido, o chefe de família
construiria uma rede de poder, pautado pela tradição e o orgulho, características que
pretendia manter no seio familiar com a escolha dos pretendentes a casamento.114
Nas décadas seguintes, persistiu na historiografia a chave de leitura da família
patriarcal brasileira, observando o viés do poder a partir das relações de parentesco. A
família enquanto objeto de análise tem sido muito debatida graças aos estudos de
Demografia, o profícuo diálogo da disciplina com as Ciências Sociais e a abordagem
micro histórica.115 Na década de 1970, com o desenvolvimento de novos problemas e
objetos para a História Social, foram evidenciados outros aspectos concernentes às
famílias: as mulheres, crianças, ilegitimidade, casamento e a transmissão das heranças.
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Em consonância com esses estudos, a historiografia passou a questionar o próprio
conceito de “família” utilizado por Gilberto Freyre. De acordo com Barickman, o
historiador não teria definido o conceito empregado, e, dessa forma, a “família patriarcal”
ou “extensa” não correspondia à realidade.116 Impulsionados por essa mudança
metodológica, é necessário compreendermos não apenas os “interesses coletivos”, mas
também as intenções do indivíduo que constituía um arranjo familiar.
Dessa forma, Ana Silvia Volpi Scott aponta que a partir da década de 1980 os
estudos sobre a família adotam a utilização de fontes variadas, como os inventários postmortem, maços de população, registros paroquiais, processos civis e criminais, dentre
outras. A partir de novas questões às fontes documentais, foi possível revelar relações de
compadrio e das estratégias de apadrinhamento de crianças por meio de análise dos
registros batismais, alargando ainda mais os estudos sobre a família colonial. Também
impulsionou estudos recentes como o de Clara Garcia de Carvalho Silva, no qual afirma
que as famílias de origem portuguesa formadas na região das Minas Gerais eram
provenientes da região Noroeste, em especial do Minho, cujo poder e prestígio era
marcado pela posse de terras. Assim, a terra tornava-se “a base da sustentação familiar”,
e elemento central para as famílias que se estabeleceriam na região, seguida das próprias
redes de parentesco tecidas pelo casamento:
O matrimônio apresentava-se, portanto, como uma primeira estratégia de vida:
casar significava recriar os laços familiares que ficaram em Portugal. A
segunda estratégia percebida foi a extensão das redes relacionais através dos
apadrinhamentos, que se revelam um importante instrumento de solidariedade
em função do dom e contra dom, comportamento característico do Antigo
Regime.117

Nesse ínterim, podemos estabelecer conexões com a historiografia dedicada aos
arranjos familiares na América espanhola. Ao analisar as relações de parentesco em
Tucumán no início do século XIX, Ana Maria Bascary aponta que existiam duas
principais configurações familiares: as de elite, e as dos “setores populares”. A família de
elite, de acordo com a autora, era responsável pela reprodução do sistema social através
da manutenção de um modelo de família pautado nos quesitos de fortuna, honra e poder,
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que assegurava o prestígio e poder de classe.118 Procurando entender a relação destas
famílias prestigiadas com as famílias populares, em uma relação dialética, aponta que
para o caso tucumano, as famílias das elites concentravam-se no perímetro urbano,
preponderando as atividades mercantis. Portanto, tratava-se de uma elite mercantil,
composta por proprietários de terras. Esses elementos simbólicos, que foram transmitidos
por gerações, eram responsáveis por manter a concentração de poder em poucos grupos
familiares. Desse modo, a família teria um peso central na sociedade tucumana por ser
responsável pela formação de novas gerações da elite local. 119
Diante do que foi exposto, devemos encarar o núcleo familiar como um “universo
multifacetado”, indo para além das interpretações acerca da família patriarcal e de
sangue.120 Assim, tendo em conta a polissemia do conceito, nos referiremos às famílias
no plural – porque são organizações muito distintas, que mudavam de configuração social
a depender do contexto em que se inseriam – em especial no que diz respeito ao caráter
da mobilidade paulista e o papel desempenhado pelos chefes de família, maridos ou
viúvas.

2.1 O casamento formal
A questão da organização familiar recebeu grande atenção da historiografia a partir
da década de 1980. De acordo com Ana Silvia Volpi Scott, foram criadas quatro
tipologias para enquadrar o sistema nupcial da população europeia com referência à
localização geográfica: o Ocidental, pautado pela família nuclear com dispersão dos
membros em outros locais; o Médio Ocidental e Europa Central, com a formação de uma
família extensa, na qual os filhos moram junto com os pais mesmo após o casamento; o
Mediterrâneo, marcado pelo casamento precoce das mulheres; e, por fim, o Oriental. 121
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Dessa maneira, iniciaram-se estudos regionais acerca da formação da família, e,
em especial, no que diz respeito à Península Ibérica. De acordo com Robert Rowland,
entre os séculos XVI ao XVIII Portugal manteve um sistema de matrimônio semelhante
ao espanhol, marcado pela família extensa ou nuclear, dependendo da localidade e do
grau de distinção social do núcleo familiar.122 Nesses sistemas familiares, era
característica desses grupos a questão das heranças, onde um único filho seria o herdeiro
responsável por manter a casa. Ao analisar o caso do Minho, Scott aponta que esse sistema
de transmissão de heranças contribuiu para a fragmentação do patrimônio familiar e a
dispersão de membros do núcleo familiar, que partiam à América portuguesa em busca
de terras e trabalho – e formavam outros núcleos familiares, que tiveram características
semelhantes aos moldes portugueses.123
De acordo com Angela Mendes de Almeida, entre os séculos XVI e XVII os
portugueses dedicaram-se a formular manuais de casamento, alicerçados nas bases do
cristianismo medieval e orientado pelo Concílio de Trento. Assim, os manuais como
Espelho de Casados (1640) do Doutor João de Barros, e o Casamento Perfeito (1630) de
Diogo de Paiva Andrada, revelavam o intento de hegemonizar a vida matrimonial, com
interesses voltados à moralização da conduta dos casados e também servir ao Estado,
visto que o matrimônio era a garantia da geração de novos braços úteis.124 Possivelmente
essas condutas permaneceriam por um longo período, reverberando na noção de família
e casamento nos séculos seguintes.
A respeito do sistema de casamento entre a aristocracia portuguesa, Nuno Gonçalo
Monteiro aponta que a nupcialidade relacionava-se às estratégias de sobrevivência das
casas, a fim de manter uma série de privilégios e poderes locais. Nesse sentido, o autor
identificou uma mudança no século XVIII, na qual os filhos passaram a casar-se em maior
proporção quando comparados aos períodos anteriores, acompanhado da subsequente
queda do ingresso em carreiras eclesiásticas. Tal fato evidenciaria as facilidades em
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relação ao dote empregadas durante o período pombalino, o que tornou “mais barato casar
uma filha”. 125
Seguindo a tradição católica ibérica, a família colonial legitimava-se a partir dos
valores cristãos. Assim, a vida de todos os membros era orientada pelos ditames da Igreja
Católica, iniciando logo nos primeiros meses de vida pelo batismo, primeiro sacramento
que garantia a salvação da alma dos pequenos.126 Desse modo, todos os batismos seriam
inscritos nos registros das Igrejas, contendo informações acerca da data de batismo, o
nome dos pais e padrinhos presentes na cerimônia. No entanto, caso a criança batizada
fosse fruto de uma relação fora do casamento, deveria ter o nome dos pais registrados
caso a relação fosse “pública e notória”, mas, caso houvesse escândalo, deveria omitir
nome do pai ou mãe, conforme expressava-se nas Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia.127
Em seguida, as crianças passavam por outras etapas como o Crisma e a Eucaristia.
Para além do ambiente religioso, deveriam receber ensinamentos dos mistérios da fé pelos
familiares. De acordo com as Constituições Primeiras,
Porque não só importa muito que a doutrina cristã e bons costumes se plantem
na primeira idade e puerícia dos pequenos, mas também se conservem na mais
crescida dos adultos, aprendendo uns justamente com as lições de ler e
escrever, as do bem viver no tempo em que nossa natureza logo inclina para os
vícios, e continuando os outros a cultura da fé em que foram instruídos [...]. 128

Logo, ao passo que a família demonstrava seu papel para o estabelecimento das
relações sociais, garantindo a dinâmica de funcionamento colonial, é possível identificar
a preocupação da Igreja em difundir a cultura cristã entre os súditos que se encontravam
além-mar, sendo a família responsável por transmitir tal conhecimento. Após instruídos
de acordo com as normas da Igreja, esses jovens estariam aptos a exercerem o próximo
sacramento: o matrimônio. 129
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Ainda de acordo com as Constituições Primeiras, o casamento correspondia a um
“contrato com vínculo perpétuo e indissolúvel, pelo qual o homem e a mulher se entregam
um ao outro [...]”.130 Essa união possuía três finalidades: a propagação humana, a lealdade
entre cônjuges e a inseparabilidade. Desde o início da colonização, no século XVI, o
matrimônio foi assunto importante para as autoridades portuguesas – visto o incentivo ao
envio de órfãs e portuguesas “honradas” para constituir família no Brasil, a fim de evitar
a miscigenação com os gentios da terra. Já nos séculos seguintes, teve papel essencial
para a consolidação de laços de parentesco e de redes clientelares.131
De acordo com a historiografia concernente aos processos de colonização na
América, o matrimônio tornou-se o eixo central das relações sociais nas colônias.
Responsável pela formação de núcleos familiares que movimentavam a dinâmica local,
era de suma importância para o estabelecimento de grupos que garantissem a manutenção
do sistema colonial. No caso luso-brasileiro, a Igreja permitia que as promessas de
casamento fossem organizadas a partir dos sete anos de idade. Após a promessa, como
obrigação, os pretendentes não deveriam coabitar antes da efetivação do matrimônio por
um pároco, sob pena de multa. Os homens casavam-se a partir dos quatorze anos de idade,
enquanto as meninas, aos doze. Antes do casamento, eram realizados os esponsais, que
consistiam nas denunciações na paróquia e arredores a fim de descobrir se um dos
pretendentes possuíam promessas de casamento.
Segundo Maria Beatriz Nizza da Silva, mais do que uma etapa do processo de
casamento, os esponsais foram uma estratégia da Igreja para criar uma distinção do que
deveria ser o matrimônio oficial. Por outro lado, a Coroa, “principalmente no período
pombalino, importava salvaguardar a autoridade paterna tanto nos esponsais como na
própria celebração do matrimônio”.132 A mulher estaria sempre subordinada à figura
paterna (inicialmente pelo pai, e, futuramente, ao marido); ou seja, a monarquia pretendia
marcar este padrão familiar chefiado pela figura masculina.
Dessa maneira, a família tinha papel essencial na manutenção da harmonia do
Império português. Segundo Cristiane Fernandes Lopes Veiga,
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a família era, portanto, um dos instrumentos pelos quais os monarcas exerciam
sua autoridade nos mais diferentes espaços e era por ela que se mantinha a
estabilidade do Antigo Regime. Logo, regular sobre sua existência e a de seus
membros era parte importante das atribuições do rei em seus domínios.133

Na São Paulo colonial, a autora aponta que durante os esponsais os prometidos
partiam para as “vias de fato”: consumavam o casamento mesmo antes de terminado o
processo. Os homens relacionavam-se com as mulheres e em seguida partiam para outras
localidades da colônia, como o Rio de Janeiro, Minas e Goiás, sem cumprir a promessa
feita. A questão se tornou tão urgente que, em 6 de outubro de 1784, foi publicada uma
lei para regulamentar a promessa em escritura pública, para evitar tal situação. De acordo
com Silva,
no decorrer do século XVIII ocorreu uma mutação em relação à prática dos
esponsais, acabando estes por ser encarados apenas como um simples contrato,
revogável a qualquer momento, desde que não houvesse prejuízo para
nenhuma das partes. 134

Quando não havia impedimento nos esponsais, e a união era autorizada pelo pai
da noiva, o casamento era realizado pela Igreja. O processo de casamento era marcado,
para além dos esponsais, pela presença de um dote. A tradição do dote remonta ao passado
romano, e tal costume teria se difundido pela Europa Ocidental. De acordo com as
Ordenações Filipinas, Livro IV, título XLVI, “todos os casamentos feitos em nossos
reinos e senhorios se entendem serem feitos por carta de ametade: salvo quando entre as
partes outra cousa for acordada e contratada, porque então se guardará o que entre eles
for contratado”.135
Essas determinações eram preocupações constantes, em especial, das famílias
com extenso patrimônio. Conforme salienta Maria Judite Seabra, em Portugal, “quanto
mais alto fosse o escalão social, maior era a preocupação dos pais em negociar o futuro
das filhas para quem desejavam uma vida economicamente estável e socialmente
equilibrada, ainda que afetivamente destroçada” 136. Nesse sentido, o dote era peça chave
na consolidação de novas alianças matrimoniais e a manutenção do poder de certos grupos
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familiares. No entanto, de acordo com Maria Beatriz Nizza da Silva, os contratos
matrimoniais por dote e arras, característico de famílias nobres, foram poucos na capitania
de São Paulo, sendo mais comum a antecipação legítima da mulher.137
Ainda segundo a autora, o dote poderia ser dado aos filhos homens e mulheres,
consistindo nos bens que cada cônjuge entrava no matrimônio. Mas havia uma
preocupação especial em constituir dotes para as mulheres: “instituição fundamental na
sociedade colonial, o dote era objeto dos cuidados não só dos pais, mas também dos
demais parentes”.138 Desde o século XVII, era comum que tios, avós e outros parentes
deixassem em seus testamentos alguma quantia para compor o dote dos jovens familiares,
sobretudo se fossem órfãos. Os bens mais frequentes que compunham as heranças eram
bens de raiz, sobretudo casas ou sítios, peças do gentio da terra, gado,
cavalgaduras, instrumentos agrícolas ou objetos como caixas, certamente para
guardar a roupa de casa e as peças de vestuário, frequentemente doadas,
mobiliário, louça, joias e mesmo mantimentos. O elemento mais importante no
dote, neste período, era indiscutivelmente o gentio da terra, que muitas vezes
aparece sozinho como dotação matrimonial, sem quaisquer outros bens.139

De acordo com Sheila de Castro Faria, a presença de um dote garantiria, em
domínios coloniais, um bom casamento para as filhas mulheres. Ao mesmo tempo,
garantia “o mínimo das condições de sobrevivência, em áreas agrárias”.140 Diante de
empecilhos como a ausência de registros de batismo ou de óbito (para o caso das segundas
núpcias), havia certa facilidade em contrair o casamento religioso, visto a presença de
testemunhas nos processos de esponsais para garantir o que fora provado. Questão que se
tornaria mais complexa diante da mobilidade da população colonial, o que permitia o
casamento em diferentes regiões e que resultaram em inúmeros processos de bigamia
analisados pela Igreja.
Após o casamento, era esperado que seguissem às finalidades propostas pelas
Constituições Primeiras: que exercessem o matrimônio com o nascimento de filhos e a
fidelidade incondicional até o fim de suas vidas. Nesse sentido, era essencial que os
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cônjuges vivessem com decoro: a honra da família era estabelecida pela reputação do
marido, que não deveria se aventurar em casos extraconjugais ou abandonar o lar; e pela
mulher, que deveria viver reduzida ao espaço privado, evitando o trato com outros
homens que não fossem os próprios familiares.141
Segundo Leila Mezan Algranti, as mulheres deveriam conservar o seu estado de
“honra” e “honestidade”: sem estes valores morais, um marido não seria bem sucedido.
Assim, a “mulher honrada” ideal, no século XVIII, seria aquela capaz de controlar os
instintos e reprimir toda sua sexualidade, permitindo-se apenas a função procriadora. 142
Cabe salientar, no entanto, que a noção de honra era destinada apenas aos grupos de
homens e mulheres brancos.
Na sociedade escravocrata da América portuguesa, considerava-se que as escravas
não possuíam honra, o que justificaria a ausência de uma conduta de relacionamento no
trato dos homens com as escravas. Por outra perspectiva, as mulheres bastardas e filhas
naturais não eram desprovidas de honra, mas “sobre elas recaíam outros sentimentos
intimamente ligados à desonra: a suspeita, o desconhecimento da origem e também a
vergonha”.143 Dessa maneira, essas mulheres teriam outras formas de garantir a
composição de um núcleo familiar, afeitos às imposições por conta de sua condição
social.

2.2 Outras possibilidades de união – famílias de fronteira, escravos e indígenas
A despeito do matrimônio formal pela Igreja e a harmonia conjugal esperada,
coexistiram outras formas de união. Na metrópole, marcada pela emigração masculina ao
Brasil, formaram-se as famílias possíveis, chefiadas por mulheres solteiras, viúvas ou com
maridos ausentes, que conviviam com filhos naturais. Conforme aponta Maria Beatriz
Nizza da Silva, na São Paulo setecentista, existiriam uniões consensuais entre os pares,
conhecidas como “casamento social”. De acordo com a autora,
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em uma sociedade em que os indivíduos não precisavam de apresentar
constantemente certidões de casamento, para fins civis e sobretudo para fins
de herança e de legitimidade dos filhos, tais uniões tinham a mesma força,
sobretudo em arraiais e povoações distantes, que aquelas que eram celebradas
pelos párocos. Segundo o costume do Reino (e esse costume teve certamente
longa vigência no Brasil colonial), ser marido e mulher era viver como marido
e mulher, partilhando da mesma casa, da mesma mesa e do mesmo leito”. 144

Essa outra forma de configuração familiar explica-se pelos altos custos
envolvendo os processos de casamento. Conforme aponta Fernando Torres Londoño, no
século XVIII eram comuns as queixas dos nubentes em relação às taxas que deveriam ser
pagas à Igreja. A população pobre, assim, viu-se à margem do aparato eclesiástico,
impedida de formalizar a união nos moldes cristãos. Dessa maneira, o concubinato se
tornou uma estratégia de união, até que possuíssem o valor necessário para casar-se
perante Deus.
Outro impeditivo de um casamento formal seria a condição social de um dos
cônjuges. Os maridos não formalizavam a união com mulheres provenientes de estratos
inferiores aos seus, como mestiças, indígenas e escravas. Os filhos que resultavam dessas
relações nem sempre tinham o reconhecimento paterno, e viviam ao encargo da mãe ou
na casa do pai como filho adotivo ou agregado. Dessa forma, os pares poderiam viver
juntos, ato denominado pela Igreja como amancebamento ou concubinato.
Após o Concílio de Trento, o concubinato foi considerado pecado grave, passível
de excomunhão. Trazendo essas determinações para a Igreja no Brasil, as Constituições
Primeiras do Arcebispado da Bahia, em 1707, tinham a função de adaptar as leis
canônicas ao contexto colonial. Assim, definia que: “o concubinato ou amancebamento
consiste em uma ilícita conversação do homem com mulher continuada por tempo
considerável”.145 Na ocasião das visitações do Santo Ofício, caso alguém vivesse
amancebado, deveria separar-se imediatamente. Na recorrência da união, ambos
deveriam pagar uma multa em dinheiro no valor de $800, e, no caso de um dos pares ser
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casado, $1000. Em uma terceira ocasião, os amantes poderiam ser condenados à prisão,
degredo e excomunhão.146
Conforme aponta Fernando Torres-Londoño, o concubinato na cidade de São
Paulo atingiu a taxa de 39% entre os anos de 1741 a 1845 – enquanto em Minas Gerais
chegava a 90%.147 Esses dados, retirados dos registros de batismo, apontam que esses
filhos poderiam ser fruto de relações de concubinato ou de relações esporádicas. Essas
relações de apenas um encontro ocorriam devido a fluidez da população colonial, que
constantemente transitava pelo território. Segundo o historiador,
homens e mulheres das vilas ou dos arraiais [...] se movimentavam nas ruelas,
nas vendas, nos mercados, nas lavras, nos caminhos, indo de um arraial para
outro. Espaço onde pobres, forros e índios, à procura de sua sobrevivência,
tinham facilidade em aceitar formas mais simples de relacionamento do que
um casamento, cheio de entraves, exigências e custos.148

Portanto, seriam comuns os casos de arranjos consensuais nos domínios coloniais,
ilegítimos aos olhos da Igreja, mas que contornavam os problemas financeiros ou morais
que impediam a formalização da união. Conforme salienta Sheila de Castro Faria,
inúmeros fatores poderiam impedir a concretização do casamento formal, como a
ausência de documentos que comprovavam suas origens ou o grau de parentesco; ou a
pobreza alegada nos pedidos de dispensa matrimonial. Nesse sentido, os párocos
buscavam maneiras de contornar os empecilhos: “contornava-se qualquer impedimento
com facilidade”149 em geral com o pagamento de penitências para garantir a união. Ainda
segundo a autora, analisando os casos de uniões informais,
os envolvidos valorizavam o casamento, pelo menos nos discursos para os
órgãos eclesiásticos. A maioria dos casos dos que viviam juntos ou em ‘estado
de concubinato’ tinha uma ‘justificativa social’ ou algum empecilho que,
teoricamente, dificultava a realização do matrimônio. Quando havia interesse
no casamento, o concubinato e o viver de ‘portas adentro’, situações de fato,
tornavam-se superiores aos impedimentos canônicos. Tornava-se a regra de
‘dos males, o menor’.150
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Nesse sentido, os caminhos que facilitavam as uniões informais se relacionavam
com o caráter dinâmico da população colonial. De acordo com Carlos de Almeida Prado
Bacellar, a capitania de São Paulo iniciara, a partir de 1765, um processo de expansão do
povoamento para as regiões de fronteira, tendo em vista ampliar a ocupação do território
frente aos castelhanos. Ainda segundo o historiador, a monarquia portuguesa teria
enviado instruções para que o Morgado de Mateus enviasse pessoas indesejadas nas
cidades, como indígenas, libertos e “vagabundos” para a construção de novas vilas, a fim
de conferir uma utilidade a pessoas que antes apresentariam um empecilho para o
desenvolvimento da colônia:
Tratava-se, portanto, de uma política absolutamente explícita de limpeza das
vilas de seus moradores tidos como problemáticos, que por uma razão ou outra
não se enquadravam nos padrões do bom-viver e caiam nas malhas do
governador, sedento de mão de obra a ser enquadrada e tornada útil nessas
aventuras no sertão.151

Dessa forma, ao longo do século XVIII desenvolveram-se novas vilas como as de
São Luiz do Paraitinga (1773), Mogi Guaçu (1774) e Itu (1772). Ao analisar a formação
dessas famílias de fronteira, Bacellar aponta que, para o caso de Paraitinga, mais de 80%
dos domicílios recenseados em 1776 eram compostos de famílias nucleares de pequenos
lavradores, sem a inclusão de agregados ou escravos. Panorama diferente foi observado
no caso da vila de Piracicaba, cujas famílias apontavam para a presença de agregados,
sobretudo indígenas carijós forros. Tais constatações serão importantes para buscarmos
identificar quais seriam as possibilidades de união familiares na São Paulo colonial. A
depender da localização na capitania, a composição do arranjo familiar também se
adaptaria às condições da região.
Dessa forma, uma das outras formas de união era o casamento entre escravos. De
acordo com Adriana Campos e Patrícia Merlo, “os casamentos dos escravos no Brasil
obedeceram ao processo de imposição de um regime e uma disciplina religiosa aceita
desde os primeiros tempos pelos portugueses”.152 Nesse sentido, houve uma preocupação
nas Constituições Primeiras em regulamentar alguns aspectos referentes às uniões de
cativos: a idade mínima para contrair o sacramento era de 14 anos para os homens e 12
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para as mulheres, a cerimônia deveria ocorrer sem impedimento e com a presença de
testemunhas. Tal direito, inclusive, deveria ser assegurado pelos senhores, evitando
empecilhos e a separação do casal com uma possível venda.153 Logo, as disposições para
regulamentar e disciplinar as uniões entre africanos tinham como objetivo garantir a
indissolubilidade da família, mesmo a escravizada.
Conforme salienta Mariana Armond Dias Paes, não existia uma definição clara
dos direitos dos escravos na doutrina jurídica portuguesa. Embora fossem considerados
sujeitos de direitos, teriam ação limitada, visto que deveriam nomear um curador para
mover as causas que lhes diziam respeito. Tinham o direito de constituir família, mas não
possuíam os mesmos direitos civis de família; visto o “estado” de cativeiro. 154
Outras formas de união foram organizadas em decorrência do processo de
colonização da América portuguesa. De acordo com John Manuel Monteiro, uma das
estratégias de estabelecimento de alianças entre os colonos e povos nativos no século XVI
foi o casamento e concubinato, seguido de poligamia, para buscar conservar a estrutura
social dos povos indígenas e o prestígio dos reinóis.155 Observando a evolução dos
casamentos nos séculos seguintes, o autor aponta para a pouca presença de casais
indígenas unidos em face da Igreja, em comparação com o aumento de casamentos mistos
entre indígenas e escravos africanos.
Tal movimento foi observado por Carlos Bacellar ao investigar a composição das
famílias cativas na vila de Itu na primeira metade do século XVIII a partir dos registros
de batismo e casamento:
a presença de adultos indígenas diminuía, pois chegavam, via apresamento, em
contingentes cada vez mais escassos. Não mais havia os indígenas adultos
prontos para embarcar em um matrimônio católico, pelo menos na condição de
cativos [...].156
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A questão do casamento da população indígena colonial está longe de ser
resolvida. Devido à ausência desses indivíduos na documentação, torna-se uma tarefa
quase impossível tentar reconstituir as práticas e trajetórias desse grupo. No caso da
América espanhola, no entanto, nota-se outra postura dos colonizadores face à realidade
social enfrentada nos domínios ultramarinos. Ana de Zaballa aponta que uma série de
problemas a respeito do casamento entre gentios foi debate constante no direito espanhol.
Existiu, assim, uma tentativa de enquadrar o matrimônio dos nativos em um padrão de
manutenção social. De acordo com a autora, havia uma preocupação em conhecer as
normas de casamento dos gentios, para buscar um equilíbrio e possível aceitação de
algumas práticas. No entanto, as práticas de consanguinidade, poligamia e adultério não
eram bem vistas, e uma saída foi a importância do consentimento para a realização das
uniões, que ocorriam às vezes com anéis emprestados pelos padres e com as cerimônias
prévias, costume pré-hispânico mantido.157

2.3 O papel do sistema de transmissão de heranças
Conforme apresentamos acima, as formas de união familiares mostraram-se
plurais e multifacetadas. De acordo com Luciano Figueiredo, a Coroa incentivava a
formação de um núcleo familiar legítimo, dado evidenciado pelo envio de mulheres
degredadas a fim de contribuir com o povoamento da América portuguesa no século XVI:
“a expansão das famílias legítimas, peça vital da paz social que deveria sustentar o
funcionamento do sistema colonial, passaria desde então a se constituir como um dos
objetos centrais da ação do Estado”.158 Ação essa pautada posteriormente nas
Constituições Primeiras, compilando todas as normas do direito canônico acerca do
sacramento do matrimônio para a constituição de famílias legítimas no Brasil.
Destarte, o autor contribuiu para matizar a imagem da família colonial da elite rural
e patriarcal, ausente de tensões. Analisando a configuração familiar na sociedade mineira
do século XVIII, o historiador demonstra que não existia uma unidade familiar, mas sim
uma família fracionada. Diversa tanto em sua configuração como pela ausência de
membros, dispersos em outras localidades da América portuguesa. Conforme discutido
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no item anterior, essas configurações distintas iniciavam-se logo no matrimônio: casar-se
de acordo com os ditames da Igreja Católica era inacessível à população pobre, o que
favoreceu a existência de concubinato e amancebamento e, visto a dispersão da
população, as uniões poderiam ser consanguíneas. De acordo com Figueiredo, a prática,
embora abominada pela Igreja Católica, não foi impedida pela mesma e, portanto, essa
formação familiar era praticada cotidianamente; o que não impedia a formação de
famílias não por laços sanguíneos, mas por afinidade.159
De acordo com Alzira Campos, o casamento seria o mecanismo de organização da
família colonial, pois
representava ele o veículo que perpetuava a família, marcando posições
sociais, conferindo prestígios, fornecendo regras pelas quais os indivíduos
avaliavam-se mutuamente. Pelo peso de suas consequências, o matrimônio não
era nunca, e em princípio, um simples arranjo entre duas pessoas, mas um
processo complexo que abrangia a sociedade como um todo. 160

Nessa perspectiva, o casamento funcionava como uma espécie de “mercado”, em
que as famílias do mesmo estrato social negociavam os preparativos. Essa afirmação seria
possível por conta dos dotes enunciados nos inventários e testamentos, sendo esse o
principal meio de transmissão de bens entre os paulistas no século XVIII.
Aspecto inerente à organização familiar, o sistema de sucessão dos bens também
recebeu novos olhares da historiografia. Ao analisar a sociedade de Santana de Parnaíba
entre os séculos XVI e XVIII, Alida Metcalf demonstrou que as famílias proprietárias de
terras e escravos mantiveram estratégias para a partilha do espólio familiar.161 As divisões
de bens, segundo a autora, ocorriam no século XVII sem interferência do juiz de órfãos.
Então, as viúvas agiam com autonomia para evitar a divisão das riquezas da família,
aspecto que se alteraria apenas no século seguinte.
A questão da transmissão das heranças no Brasil colonial foi objeto de outros
estudos, como o da historiadora Silvia Maria Jardim Brügger. Ao analisar as relações
familiares em São João del Rei, a autora destacou que o aspecto de criação e educação
dos filhos (legítimos ou não), fazia parte da dinâmica familiar, possível pelo cuidado na
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divisão das heranças entre os filhos e a determinação de um parente para atuar como tutor
dos menores, administrando sua educação e bens.162 Tal informação será essencial
quando lidarmos com os dados encontrados na documentação produzida no Juízo dos
Órfãos.
Entre as famílias por nós estudadas, identificamos a presença de membros da
família Taques em uma ação movida no juízo dos órfãos em 1803, relacionada às dívidas
familiares com Moraes Leme.163 Um dos principais membros da família, Pedro Taques
teve sua trajetória “eternizada” por Affonso D’Escragnole Taunay em 1923, com a
publicação da obra Pedro Taques e seu tempo. Embora o autor não economize elogios ao
personagem, o caracterizando como um homem íntegro que tentava manter o status social
de sua família, é possível compreendermos as relações entre os indivíduos da sociedade
paulista, elucidando diferentes aspectos concernentes à formação dos núcleos familiares,
a questão da honra e das dívidas.164
No momento em que assumiu a chefia da família em meados do século XVIII, as
dívidas dos Taques somavam a quantia de 1:402$620 ao Guarda Mor Diogo de Toledo
Lara. Segundo Taunay, em 1738 a situação financeira da família era “desesperadora”.
Essa quantia foi paga aos poucos, logo que recebia as quantias de créditos, como em 22
de novembro do mesmo ano, em que recebeu a quantia de 273$363 de Manuel de
Macedo.165 Mais adiante, o autor afirma que Macedo cobiçava as fazendas de Curitiba
pertencentes “à atribulada família”,166 chegando até a arrematar as terras em praça dez
anos depois.
Desavença, afinal, parece ser a palavra-chave que definia a família Taques ao
longo do Setecentos. Ao voltar de uma viagem à metrópole, acompanhou a disputa do tio
José de Góes Morais com sua irmã por conta de uma barra de ouro de meia libra,
objecto dum legado do padre José de Barros á familia de Bartholomeu Paes de
Abreu. Ao ouvidor explicando os direitos que lhe assistiam a semelhante ouro,
allegava José de Góes que a recompensa por elle auferida do grande auxilio
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ao seu cunhado e irmã prestado fora a mais absoluta ingratidão.167 (grifos
nossos)

Assunto comum entre os familiares eram disputas envolvendo terras, cabeças de
gado e barras de ouro. No ano de 1762 José de Góes Morais faleceu, aliviando a querela
financeira aos familiares:
Acalmou-se também, provisoriamente pelo menos, o conego Lara, mentor das
irmãs. Eram estas, tão pouco, acommodadas credoras quanto o irmão. Por
diversas vezes, faltando-lhes os juros em espécie, haviam-nos d. Anna, d.
Escolastica e d. Ursula descontado pagando-se em cortes de seda, de setim de
sarja, em peças de bretanha e linho e até em baeta, que as atribuladas parentas
lhes entregavam ante as reclamações intimativas.168

As dívidas da família, de acordo com Taunay, eram a razão das desavenças entre
os herdeiros, provocando a desunião entre os Taques e a má administração do patrimônio
familiar. Mas nem só de dívidas vivia o chefe da família. De acordo com o autor, ele
possuía rusgas com o Doutor José Corrêa da Silva, advogado português (juiz de órfãos
entre as décadas de 1750-60), pois esse invejava a proximidade de Taques com a rica
viúva Dona Maria Ângela Eufrásia da Silva, e posterior união informal.169
Dona Maria Ângela, de acordo com Taunay, vivia “qual outra condessa de
Pimbèche”, envolta em processos judiciários, agindo com “leviandade” e “refinada
deshonestidade” nas ações que movia contra os mais diferentes tipos, como eclesiásticos
e oficiais mecânicos. Mas nada teria se comparado com a ação que enfrentou de seus
próprios filhos, no ano de 1763:
Vendo que os bens da familia dentro em breve estariam totalmente dissipados,
decidiram os seus filhos mais velhos, já emancipados, Antônio Caetano e
Joaquim Manoel Alvares de Castro requerer-lhe a interdicção. Deixara o pae
uma fortuna quiçá superior a trinta contos de réis, enorme para S. Paulo e para
a época, bens em que se comprehendiam numerosos escravos e prédios, terras
no sertão e nos arrabaldes de S. Paulo, entre as quaes a das Torres, no caminho
da Penha, onde havia grande sobrado com três lances e duas torres — grande
copia de moveis e avultada baixella de prata, grandes rebanhos e dinheiro de
contado, faisqueiras e títulos creditorios. Estava essa grande fortuna
minguando á vista de olhos; aconselhados pelo próprio dr. Antônio Fernandes
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do Valle, que com a antiga sócia se desaviera, intentaram os filhos da pródiga
a acção interdictorial.170

Dona Maria Ângela era a tutora dos filhos menores – sendo seis crianças – e
tentou, em fevereiro de 1765, reverter o processo de interdição afirmando que seu filho
Joaquim Manoel auxiliou a fuga de três escravos para as Minas do Camanducaia, sendo
que dois, segundo diziam, não eram dela, mas sim de um senhor chamado Doutor João
de Souza. A viúva encontrava muita dificuldade em administrar a casa da família, e, para
amortecer as dívidas, Pedro Taques emprestava dinheiro para que pagasse as mesmas.
Essa proximidade, de acordo com Taunay, foi a responsável pela perseguição de José
Corrêa da Silva, motivado por ciúmes.
Ainda em 1762, viúvo, Pedro Taques decidiu casar-se novamente. O cortejo à
jovem Ignácia Maria da Annunciação e Silva, de 12 anos de idade, de família de origem
modesta, foi encarado com desespero por seus familiares. O desespero da família se dava
com a conduta da futura sogra, Dona Appolonia Maria de Jesus, que tinha fama de “viúva
mal procedida”, denunciada por viver com seu primo carnal Manoel Caetano Renovato
de Aguiar, habitando na mesma casa “com perene escândalo da vizinhança”, andando
juntos em público, inclusive assistindo à festa de Nossa Senhora da Conceição de
Araçariguama como casados. 171
Após processo enfrentado no juízo eclesiástico, Apollonia e Manoel foram
intimados a se casar em 17 de maio de 1752, fato que melhorou a visão da família Taques.
No entanto, Appolonia tinha dívidas com a irmã Dona Ursula Maria Vieira, na quantia de
86$319, cujo pagamento foi à libelo pela ausência desta para Curitiba a fim de evitar a
quitação.
Assim que os Taques perceberam a inclinação de Pedro ao casamento, diversas
foram as tentativas de atrapalhar o processo de esponsais do casal, insinuando que a noiva
já estava prometida a casar. De acordo com Taunay, os familiares argumentaram a
diferença de idade de Ignácia, de quase quarenta anos. 172 Apesar dos protestos, contraiu
matrimônio em 1771, quando a noiva completou dezenove anos, em um momento que já
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não era um homem rico, mas um funcionário acusado de peculato, uma atitude “íntegra”
na visão da Taunay.
Em junho de 1774 faleceu a mãe de Pedro Taques, Dona Leonor de Siqueira Paes,
aos 93 anos de idade, que teria sofrido com a derrocada da família:
Imbuída das antigas prevenções e preconceitos nobiliarchicos da familia,
intermináveis annos arrostara de uma vida cheia de dissabores e infelicidades,
entre os incidentes dos processos expoliadores do seu patrimônio, dos apertos
cruéis de dinheiro, das luctas de familia. Perdera a casa de morada e as terras
de seu dote, os escravos, as jóias e até as peças de sua rouparia e ainda a
perseguiam os credores insatisfeitos.173

Taques viajou para Portugal, e em seu retorno, sofrendo de moléstias, escreveu
seu testamento no ano de 1777, nomeando a esposa como testamenteira. Faleceu em casa,
deixando a viúva Dona Ignácia aos 25 anos de idade, a sogra, a irmã Anna, a enteada
Dona Emilia Flávia e as quatro filhas do casal. De acordo com Taunay, teria falecido em
situação de pobreza, pois a mortalha com a qual foi sepultado foi doada pelo vizinho
Padre Mestre Antônio Gonçalves Ribas, bem como as despesas do funeral foram feitas
por esmolas.
Após a morte, os credores voltaram-se à Dona Ignacia para a satisfação das
quantias, cujas cobranças levaram todos os bens móveis da casa em que viviam. Para
evitar maiores vexames, assinou um termo de renúncia à herança de Pedro Taques.174 Em
seguida, passou a trabalhar como costureira para sustentar as filhas, e a cobrar os créditos
do falecido esposo em Goiás, Mato Grosso e Itu para quitar as dívidas legadas. Teria
vivido de forma honrada, conservando a viuvez e se empenhando na criação das filhas.
O caso da família Taques elucida a dinâmica familiar envolta em diversas
questões: a união matrimonial, as uniões informais, as disputas em torno de heranças e as
dívidas – amargo legado que se estenderia às próximas gerações, desembocando em
várias ações judiciais que exigiam o pagamento. Do ponto de vista das relações familiares,
notamos a importância dos membros familiares nas decisões concernentes ao patrimônio:
tios, sobrinhos, sogras e esposas preocupavam-se com a manutenção do status social da
família, bem como a preservação de parte dos bens através da cobrança de créditos e o
pagamento de empréstimos ou vendas fiadas. Tais aspectos demonstram a complexidade
173
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das relações familiares e como essas questões poderiam mobilizar diferentes agentes em
uma ação que ocorreria no Juízo dos Órfãos.
Seja por meio de uniões consensuais ou formais, é fato que o casamento se tornou
um mecanismo fundamental de manutenção do status social das famílias de elite,
sobretudo no tocante à administração do patrimônio familiar. Tais uniões mostraram-se
essenciais para garantir que os bens e quantias não fossem dissipadas entre os herdeiros.
Essa característica é evidente na documentação que analisamos, visto a preocupação, em
especial de maridos, em administrar os bens de suas esposas, alicerçados na justificativa
de se tratar de homens de negócios e entendimento para lidar com fortunas. Os arranjos
matrimoniais que visavam alianças entre famílias foram comuns tanto em Portugal quanto
nos domínios ultramarinos. Tendo em vista que lidaremos com essas questões familiares,
faz-se necessário refletir acerca dos membros que compunham um núcleo familiar, em
especial ao perfil de herdeiros órfãos que eram atendidos pelo juizado.

2.4 A infância, os órfãos e enjeitados
Parte integrante dos núcleos familiares, os órfãos de pai ou mãe faziam parte dos
considerados “diminuídos da sociedade”, juntamente com os filhos enjeitados, rústicos,
dementes, nativos e pródigos. No entanto, perante o saber jurídico do Antigo Regime,
deveriam ser tutelados pelo juiz de órfãos, responsável por administrar seus bens e lhes
nomear um tutor até que atingissem a maioridade.175 De acordo com Maria de Fátima
Machado, há uma distinção conceitual entre as categorias de “órfão” e “enjeitado”. Os
órfãos seriam oriundos de uma união matrimonial oficial e possuíam pai ou mãe vivos
para cuidarem de sua educação até atingirem a maioridade, além da “pertença a um grupo
que era facilitador de sua integração”, e possuindo bens e quantias em dinheiro que
asseguravam o seu sustento.176 Os enjeitados, por sua vez, eram filhos de uma filiação
informal, desconhecida, e portanto considerados ilegítimos ou naturais, “resultando daí
uma falta de identidade social e a desvinculação do núcleo familiar de origem” 177, bem
como a ausência de bens que pudesse herdar. Dessa forma, havia formas distintas de lidar
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com os dois tipos de menores: ao passo em que os órfãos deveriam ter o seu patrimônio
preservado e bem administrado, os enjeitados se viam na posição de buscar um ofício,
para que se sustentassem por meio do trabalho.
Conforme discutimos anteriormente, a partir da segunda metade do século XX a
historiografia lançou olhar às questões relativas à infância e a criança no Antigo Regime.
Novos estudos foram inspirados a partir de uma inquietação com a afirmação de
Hespanha em que as crianças eram tratadas como “adultos em miniatura”, e, portanto, a
infância seria uma preparação para a vida adulta. Além disso, muitos historiadores
consideravam que o pesquisador enfatizou a infância a partir do olhar e do cuidado de um
adulto, e, assim, não valorizando a infância e a criança como sujeito. Nesse sentido, Colin
Heywood aponta que “infância” e “criança” são conceitos que possuem carga semântica
distintas entre si. Enquanto o primeiro diz respeito a uma etapa da vida de um indivíduo,
o segundo identifica um sujeito histórico e social.178 Nesta seara, Moysés Kuhlmann
afirma que
É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto das
experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e
sociais é muito mais do que uma representação dos adultos sobre essa fase da
vida. É preciso conhecer as representações de infância e considerar as crianças
concretas, localizá-las como produtoras da história.179

Dessa forma, a infância passou a ser encarada como um período próprio de
desenvolvimento humano. Assim, outros estudos encorajaram a percepção do
“sentimento de infância” construído ao longo do século XVIII como uma mudança de
mentalidade em relação ao corpo e às relações sociais. Assim, a estrutura de família
nuclear e da linhagem deu espaço a outra forma de organização, na qual os pais possuem
uma relação mais próxima com seus filhos.180
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A questão da infância em Portugal entre os séculos XVI e XVIII foi discutida por
Isabel Guimarães Sá, a qual aponta que as crianças portuguesas na época moderna faziam
parte de um fenômeno denominado “circulação infantil”. As crianças órfãs, nobres ou de
origem humilde eram enviadas para outras casas de pessoas que não tinham parentesco
sanguíneo com o intuito de aprender algum ofício. Assim, a despeito de classe ou gênero,
as crianças eram enviadas para aprender algo. Os meninos, enviados para servirem como
marinheiros, soldados ou religiosos para as colônias; o aprendizado de um ofício
mecânico; ou serem enviados às escolas. Tal fenômeno, segundo Isabel de Sá, explica-se
pela ausência de uma dieta equilibrada aos pequenos, bem como uma estratégia de
sobrevivência, ao desafogar os gastos da casa com a criação de um novo membro.181
Já no caso espanhol, Valentina Tikoff, afirma que a população órfã era menos
marginalizada em Sevilha do que em outras regiões da Espanha. O público atendido por
essas instituições era diverso: “thus, it was both the Family identity of orphans and also
often the active intervention of Family members that strongly influenced whether and
where a particular child was institucionalized”. 182 Dessa maneira, a institucionalização
foi uma estratégia adotada pelas famílias para que essas crianças recebessem alguma
instrução, o que poderia melhorar as condições de sobrevivência dessa pessoa ao atingir
a maioridade.
De acordo com Ondina González e Bianca Premo, a experiência das crianças
portuguesas e espanholas teve suas especificidades na realidade colonial, por conta de
questões como a miscigenação e o trabalho forçado. Para as historiadoras, a criação de
crianças e o amparo aos órfãos tinha o interesse de manutenção da ordem colonial. Com
a criação desses jovens, que deveriam aprender algum ofício e assim possuir uma
utilidade, valorizara-se o trabalho e a difusão dos valores cristãos nas localidades:
it was precisely the amalgamation of the ‘Old World’ and the ‘New World’
that altered existing social realities in the Americas and created totally new
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practices associated with childhood. These colonial mixtures, however, were
stepped in new political meanings that did not exist in either the european
countries that conquered Latin America or the various indigenous cultures that
predated the Iberian’s arrival.183

Kattia Sánchez Chaves, ao analisar a legislação e dispositivos criados pela Coroa
espanhola a respeito dos órfãos e expostos na América, aponta que as prescrições para
essa questão foram implementados tardiamente, a partir da década de 1790, com a
publicação da Real Cédula de 5 de Janeiro de 1794 na qual o rei legitimava todos os
expostos em seus domínios, os tornando“hombres buenos del estado llano general,
gosando los propios honores y llevando las cargas sin diferencia de los demas vasayos
honrrados de la misma clase….”, enquanto que as jovens, por sua vez, deveriam receber
dotes para o casamento.184
A autora explica que possivelmente essa lei foi criada pela alta taxa de filhos
ilegítimos entre as principais famílias das localidades. Em 1798 foi então criada na
província da Costa Rica o primeiro recolhimento para os acolher os expostos. Além das
instituições, era comum que famílias acolhessem esses órfãos para aproveitar sua força
de trabalho. Tal convivência entre casais que não conseguiam gerar filhos poderia
alimentar laços afetivos, expressos nas heranças deixadas a esses jovens acolhidos.
Marina Borges de Souza e Luiza Vetter Parodi ao analisar o papel da Coroa
espanhola a respeito dos órfãos no Peru, afirma que esses eram amparados por conventos
e monastérios. Semelhantemente ao caso da América portuguesa, os familiares poderiam
atuar como tutores ou curadores dos menores, e as viúvas deveriam comprovar que se
manteriam no estado de viuvez para garantirem a tutela de seus filhos. As autoras
demonstram que esses órfãos aprendiam ofícios artesanais, chegando inclusive a montar
pequenas oficinas e viver de seu próprio sustento quando atingiam a maioridade. 185
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No caso específico da América portuguesa, a historiografia aponta que a infância
desvalida era sempre remetida ao trabalho. De acordo com Jader Janer Moreira,
“Grumetes e pajens, crianças escravas e outras crianças imigrantes e migrantes, além do
deslocamento ser um dos traços de suas identidades, o trabalho será outra característica
que une seus espaços e tempos”.186 As crianças órfãs, que tinham condições familiares
estáveis, não trabalhavam. Em compensação, os filhos dos escravos, conforme salienta
Manolo Florentino e Góes, realizavam uma série de ofícios que posteriormente
aumentariam o seu valor enquanto mercadoria:
Por volta dos quatro anos, o mercado ainda pagava uma aposta contra a
altíssima mortalidade infantil. Mas ao iniciar-se no servir, lavar, passar,
engomar, remendar roupas, reparar sapatos, trabalho em madeira, pastorear e
mesmo tarefas do próprio eito, o preço crescia.187

Nesse sentido, o crescimento e formação dessas crianças tornou-se objeto central
nas preocupações do reino. De acordo com Ana Isabel Marques Guedes, a partir do século
XVI a Coroa portuguesa dedicou-se a implementar os Recolhimentos, instituições
responsáveis pela reclusão de mulheres a fim de preservar sua honra e criar e educar as
crianças órfãs, como um “modelo regulador da vida quotidiana [que] se inspirava no
mundo monástico e que a educação visava a criação de adultos formados pela
religiosidade e pela moral cristãs”. 188
Nessas instituições, os órfãos viviam de acordo com os padrões monásticos, em
uma rotina disciplinada e marcada por orações. Aprendiam de forma rudimentar a tocar
instrumentos para as missas. Aprender a ler, escrever e outras coisas era autorizado pela
Mesa de Consciência e Ordens, restrito a poucos órfãos, membros de famílias ilustres.
Nesses recolhimentos, mantinha-se o padrão de educação para os que não tinham
prestígio social. Silêncio e clausura também eram preconizados nesses lugares. As
mulheres aprendiam a bordar e costurar – habilidades desenvolvidas para serem donas de
casa e esposas devotas.
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A temática dos menores desvalidos foi objeto de estudos voltados especialmente
à questão do abandono e da adoção, a exemplo da historiografia portuguesa. Isabel
Guimarães Sá, ao estudar o caso luso, demonstra que “ao longo do século XVIII e
primeira metade do século XIX milhares de crianças foram abandonadas em todas as
cidades da Europa. Trata-se de um fenômeno de âmbito europeu, com particular
incidência na chamada Europa meridional [católica]”.189 Era uma prática anônima,
utilizada como um mecanismo de defesa da honra e prestígio das famílias em caso de
uniões informais, sendo, inclusive, consentida pela legislação portuguesa, que não criou
obstáculos para repreender a prática do abandono.190
Na mesma seara, Maria de Fátima Machado aponta que na cidade e termo do Porto
no século XVI a prática de enjeitamento não se restringia às famílias importantes, mas
também aos grupos mais pobres que, visando equilibrar a economia familiar, deixavam
os filhos expostos nas portas de locais públicos, para que fossem acolhidas e criadas.
A instituição responsável pelo acolhimento e criação dos filhos enjeitados era a
Câmara Municipal, que lhes atribuíam uma ama de leite e os tutelavam até completarem
sete anos de idade, quando recebiam o aprendizado de algum ofício mecânico e passavam
para a alçada do juiz de órfãos, a quem deveriam responder até os vinte anos de idade,
cinco a menos do que era estabelecido para um órfão. A respeito dos enjeitados, os juízes
eram responsáveis por realizar os
registos das despesas efectuadas, identificando, na maior parte dos casos, as
crianças, as respectivas amas e o tempo de criação. Além disso, havia algum
cuidado em documentar individualmente o percurso de cada criança, através
dos livros dos enjeitados, para que ela pudesse ser devolvida à família se, um
dia, esta a reclamasse.191
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Já os menores órfãos recebiam outro tipo de criação: cresciam e eram educados
no seio familiar. Tal fato explicaria a ausência de documentação referente à criação dos
órfãos, em comparação com os registros realizados acerca dos enjeitados, e a ausência de
estudos que se debruçassem nos órfãos e em sua criação.
Segundo Alessandra Zorzetto Moreno, no século XVIII as famílias paulistas
acolhiam os enjeitados como uma maneira de garantir mais braços para o trabalho nas
propriedades da família. Tal como no caso português, os menores enjeitados eram
acolhidos diante da condição econômica familiar para que exercessem alguma função; ou
eram acolhidos por caridade. Essas crianças, em algumas ocasiões, poderiam ser filhas
dos chefes de fogos, mas jamais teriam o reconhecimento paterno, e, consequentemente,
o direito ao dote ou herança dos negócios realizados pelo progenitor.192
Centrando-se no caso dos expostos, oriundos de uniões informais na capitania de
São Paulo, Moreno salienta que em 1765, 11,5% dos domicílios urbanos e 3,9% dos rurais
acolhiam as crianças abandonadas, as incorporando a família como agregados: “nessa
parcela dos órfãos, 78,0% estava abaixo dos 14 anos de idade, sendo que mais da metade
possuía menos de 10 anos”.193 A exemplo do que ocorria no caso português, as crianças,
quando eram encontradas nas portas de locais públicos, eram encaminhadas
aos membros camarários, batizadas e entregues às amas-de-leite sustentadas
pelos rendimentos do Conselho até que elas atingissem os três ou os sete anos
dependendo de cada localidade. A partir de então, as famílias escolhiam entre
utilizar o trabalho gratuito desses expostos ou entregá-los ao juízo de órfãos
que os redistribuíam para outros indivíduos. No Reino, como o sistema de
Rodas da Misericórdia foi centralizado nas cidades mais importantes na
segunda metade do século XVIII, o auxílio da câmara podia ser utilizado de
maneira intermediária até que as crianças fossem transferidas para as Casas de
Órfãos e Expostos regionais.194

Outra forma de acolhimento desses menores enjeitados foi por meio das Rodas
dos Expostos, instituições existentes na metrópole. Segundo Maria Luiza Marcílio, a
partir do século XVIII essas instituições tinham como objetivo refrear a alta taxa de
mortalidade dos recém-nascidos abandonados, que significavam a perda de mão de obra
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disponível para o Estado. Assim, como não possuíam vínculos familiares, seriam
enviados para o serviço militar e inclusive para o povoamento de regiões fronteiriças.195
Dessa forma, as Casas de Misericórdia tiveram papel fundamental para garantir o
acolhimento das crianças expostas. Ao analisar o caso do Rio de Janeiro no século XVIII,
Luciana Gandelmann afirma que houve uma iniciativa por parte dos “homens bons” e de
negócios para a assistência e criação dos menores. Dotados de um “espírito de caridade”,
legavam bens e quantias para compor o dote das meninas órfãs criadas pela
Misericórdia.196 Esse auxílio oferecido por homens de posses relacionava-se a um caráter
missional, no qual buscavam redimir-se dos pecados, diminuir as penas no purgatório e
garantir a salvação das almas por meio da caridade.
Embora nas grandes cidades houvesse um esforço institucional no acolhimento e
criação dos enjeitados, o abandono de crianças não recebeu grande atenção das
instituições em localidades como a capitania de São Paulo. Conforme pondera Carlos
Bacellar, as Câmaras Municipais mostravam-se “omissas ou incapacitadas, pela carência
de verbas, para qualquer atuação nesse sentido”.197 Analisando o caso específico da vila
de Sorocaba entre os séculos XVIII e XIX, o autor demonstra que era comum o
acolhimento das crianças pelas famílias – como as formadas por casais que não
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conseguiam gerar filhos ou que necessitavam de braços para o trabalho nas lavouras –
no qual se estabeleciam vínculos afetivos.
Nesse sentido, o abandono de crianças não era realizado apenas nas portas das
famílias de posses, mas sim de qualquer grupo social. Havia um sentimento de confiança
na família que recebia os enjeitados, que certamente teria mais condições para a sua
criação do que a família de origem. Ao analisar os registros de batismo de enjeitados na
vila de Itu entre os séculos XVII e XVIII, o autor identificou informações detalhadas a
respeito do abandono nas áreas rurais, como o horário em que a criança foi exposta, e,
inclusive, informações sigilosas como a provável origem da criança:
Na realidade, o que podemos constatar é que o “desconhecimento” dos pais
biológicos, ou da razão para o abandono, é na verdade um fenômeno
socialmente dado. Tudo indica, como procuramos demonstrar, que o
conhecimento da origem de diversas dessas crianças era público e notório, e o
que havia, de concreto, era a preocupação em não deixar registrada essa
informação, ou a falta de interesse em registrar tantos detalhes. 198

Diante do que foi exposto, nota-se que a historiografia luso-brasileira se dedicou
com afinco no estudo das crianças enjeitadas e formas de criação delas no seio familiar.
No entanto, para o período por nós estudado, poucos são os estudos que discutiram a
respeito das crianças órfãs, oriundas de casamento legítimo. Nesse sentido, os estudos
que abarcaram a cidade de São Paulo entre os séculos XVIII e XIX preocuparam-se em
revelar os aspectos referentes ao Juízo dos Órfãos, que lidava com essa categoria de
menores proveniente de famílias de posses.
O primeiro esforço que garantiu visibilidade às fontes do juizado foi realizado na
dissertação de mestrado de Sonia Maria Troitiño, na qual sistematizou o fundo Juízo dos
Órfãos, disponível no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Segundo a historiadora,
cerca de 40% do fundo é composto por inventários post-mortem, totalizando o número de
2.900 autos produzidos entre os séculos XVI ao XIX, enquanto os 60% restantes são
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compostos por ações derivadas dos inventários. No mesmo estudo, indica quais eram os
tipos de ações movidas e possibilidades de estudo a partir de cada tipo documental. 199
Versando sobre a questão da orfandade, os casos de tutela receberam atenção de
historiadores como Alessandra Zorzetto Moreno, que analisou o caso para a cidade de
São Paulo no século XVIII. De acordo com a autora, não havia indicação de tutores por
parte dos pais falecidos, o que delegava ao juiz de órfãos a tarefa de nomear um
responsável pela criação dos menores até que atingissem a maioridade. Em geral, eram
nomeadas as mães ou avós, no caso dos dois pais falecidos. A atuação do juizado seria de
suma importância, sobretudo, após a descoberta das minas de ouro. Segundo Juliana
Godoy Santos, o juizado implementado nas Minas Gerais setecentistas garantia a
administração dos bens e riquezas, garantindo maior controle do fluxo de dinheiro na
região. 200
Diante dessa discussão, é possível identificarmos duas categorias de menores:
órfãos e enjeitados, que recebiam atenção diferente por parte das autoridades locais a
depender da origem familiar e a presença (ou ausência) de patrimônio que lhes garantiam
uma herança. Esses menores compunham o seio familiar colonial, que tem caráter
multifacetado e amplo, suscetível aos costumes e particularidades de cada localidade.
A questão da orfandade não se limitou apenas ao período colonial brasileiro, se
estendendo para outras periodizações e trazendo questões pertinentes que se relacionam
com a conjuntura de seu tempo. Dessa forma, a historiadora Gislane Azevedo, ao discutir
a relação do Juízo dos Órfãos com o trabalho infantil no século XIX, conclui que “os
juízes de órfãos passaram a exercer papel fundamental na condução das questões
envolvendo a criança e o mundo infantil (...)”.201 Um aspecto que continuou a ser mantido
até o primeiro quartel do século XIX foi que “as atenções desses magistrados
encontravam-se quase todas voltadas para as crianças de posse”202, panorama que sofreria
199
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alteração pela inclusão de africanos livres a partir de 1827 com a publicação de uma lei
da Província de São Paulo em que os africanos oriundos do tráfico seriam libertos, mas
sob tutela do juiz de órfãos: “em nome do Estado, esses magistrados passaram a alugar
os negros ‘livres’ sob sua custódia para terceiros ou então, a emprestá-los a instituições,
como a Santa Casa de Misericórdia, a fim de exercerem ali trabalhos compulsórios”.203
Ainda segundo a autora, no decorrer do oitocentos a tutela passaria de um meio
de proteção à criança para um mero “mecanismo de agenciamento do trabalho infantil”
com o contrato de soldada, que arrematava menores pobres, indigentes e órfãos para o
mundo do trabalho. Este impacto teria conferido um aspecto negativo ao juizado, contudo
Azevedo pondera que o Juízo dos Órfãos se
tornou um “canal de reivindicação” de crianças pobres e suas famílias: a partir
do final do século XIX, o juizado de órfãos constituiu em poderoso espaço
jurídico de redefinição das relações sociais e familiares. Era frequente, por
exemplo, chegar aos juízes denúncias de menores que trabalhavam sem receber
o soldo, que não estavam matriculados em escolas ou que se encontravam
constantemente submetidos à violência física e sexual. Até mesmo os próprios
menores passaram a usar o espaço para reclamar de pais, tutores e
contratantes.204

Nesse aspecto, Alessandra Zorzetto Moreno também considera que o juizado
contribuiu para a “implantação de um programa governamental de higienização e
moralização dos costumes familiares de populações menos favorecidas”. 205 Assim, os
menores órfãos eram encaminhados ao trabalho como uma forma de prevenção da
delinquência que estariam expostos quando desamparados.
Outros estudos voltados à orfandade dedicam-se ao estudo da educação dos
menores. De acordo com Leila Mezan Algranti, o destino das meninas órfãs, bem como
de mulheres “pobres e ociosas” no império luso-brasileiro era o recolhimento –
posteriormente substituídos por outras instituições como os asilos, orfanatos e colégios
religiosos. Nesse sentido, em 1739 foi criado o Recolhimento das Órfãs da Santa Casa,
no Rio de Janeiro, com o intuito de “amparar as órfãs indigentes”. O objetivo dessa
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instituição seria preparar as jovens órfãs para o casamento, “para nele aprender a ler e
escrever, e o mais que no recolhimento se ensina às órfãs de número”.206
No entanto, a autora demonstra que ao longo de sua existência, o Recolhimento
foi responsável por acolher outras mulheres, com o intuito de proteger a honra das
famílias que se sentiam prejudicadas pelos comportamentos de suas parentes:
No recolhimento da Santa Casa, as órfãs chegavam a ceder suas celas para as
pensionistas quando necessário, e mudavam-se para o andar de baixo, uma
espécie de dormitório adaptado. Apurou-se na Devassa de 1734, que no
Recolhimento das Macaúbas dormiam duas a duas nas camas e até mesmo três
em alguns casos [...].207

Ainda de acordo com Algranti, as órfãs acolhidas na instituição deveriam ter entre
9 e 11 anos de idade, serem meninas brancas e órfãs de mãe ou pai. Assim, a educação
oferecida pelo Recolhimento da Santa Casa tinha como objetivo propagar os costumes a
respeito do que consideravam ser a “virtude” feminina.
No mesmo sentido, Talítha Gorgulho, ao analisar a questão da educação dos
menores de famílias abastadas na Comarca do Rio das Velhas setecentista, pondera que
na região havia uma preocupação por parte dos pais em garantir uma boa criação aos
filhos naturais, no caso de casais que não conseguiram gerar filhos legítimos. Para a
educação dos filhos, a autora afirma que existia um certo padrão do que era ensinado, de
acordo com o gênero da criança, para que aprendesse algo que pudesse servir de sustento
na vida adulta e de indicativo de distinção social: as meninas aprendiam a arte da costura
– e às vezes a ler e escrever –; enquanto os meninos aprendiam ofícios mecânicos, e,
quando membros de famílias abonadas, a ler, escrever, contar, e até mesmo ingressar no
ensino em Universidades.208
Segundo Leandro de Silva Paula,
No

período

colonial,

a

educação

recebida

pelos

órfãos

estava

significativamente entrelaçada aos condicionantes culturais, aos valores e aos
costumes da época. As diferenças físicas e culturais existentes entre o sexo
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masculino e o feminino eram um fator determinante no momento de o tutor
encaminhar seus tutelados a algum aprendizado. 209

Em outras regiões que não contavam com Recolhimentos, havia outra forma de
garantir a educação e sustento dos órfãos. Segundo Muirakytan de Macedo, os menores
órfãos de Ribeira do Seridó eram amparados por tutores via acolhimento doméstico, no
qual os parentes próximos garantiam a gerência da herança dos menores e a educação em
ler, escrever e contar, bem como praticar os bons costumes de acordo com a moral cristã.
210

Diante desta discussão historiográfica, é possível constatar as diferentes visões
sobre a infância no Antigo Regime a partir da orfandade, observando que esta era
retratada pelo campo de órfãos e enjeitados, demonstrando um panorama complexo da
família na sociedade luso-brasileira. Tendo isso em vista, temos uma noção do perfil de
órfão que integrava as famílias atendidas pelo Juízo dos Órfãos da cidade de São Paulo.
Por tratar de questões que envolviam bens e quantias, parte dessas crianças e adolescente,
mesmo enquadradas como crianças oriundas de uniões “ilegítimas”, tinham também
direito à sucessão. Contudo, após nossa discussão a respeito das diversas configurações
de família e infância, é possível notar que os responsáveis por elaborar todos os
instrumentos legais que determinavam os direitos dos herdeiros conheciam essa realidade
plural, e, dessa maneira, permitir o reconhecimento desses filhos como herdeiros
legítimos. Essa questão, que se mostrou evidente na documentação analisada, será
abordada no próximo capítulo.
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Capítulo 3 – Um perfil dos órfãos na sociedade paulista entre os
séculos XVIII e XIX
Neste capítulo, realizaremos uma análise da documentação produzida pelo Juízo
dos Órfãos, armazenada no Arquivo Público do Estado. No total, analisamos 142 ações,
divididas em seis diferentes tipos que elencamos na tabela a seguir:
Tabela 4: Autos Cíveis do Juízo dos Órfãos (1731-1830)
Tipologia
Quantidade de autos
Libelo
08
Abonação
09
Agravo
19
Apelação
08
Embargo
14
Habilitação à Herança
84
Total de ações analisadas
142
Fonte: AESP. Fundo Juízo dos Órfãos. C05331, C05332, C05370, C05380 e C05381.
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Diante da pluralidade de fontes e das questões evocadas no Juízo dos Órfãos,
separamos a análise em dois grupos: os processos de habilitação à herança, que não
envolviam conflitos a princípio; e os demais tipos, que envolviam disputas. Dessa forma,
podemos esboçar um perfil dos órfãos que se habilitavam como aptos a receber suas
legítimas, e, por outro, qual seria o perfil dos herdeiros que buscavam a execução de
dívidas e/ou questionavam as decisões tomadas pelo juiz de órfãos. Da mesma maneira,
nos atentaremos às configurações familiares desses órfãos e as quantias herdadas, no
sentido de identificar estratégias e mecanismos para garantir a manutenção do patrimônio
familiar.
3.1. Um perfil dos órfãos atendidos pelo juizado nas Habilitações à Herança
Após a realização do inventário e avaliação dos bens deixados por um ente
falecido, a próxima etapa compunha a partilha entre os herdeiros. No caso de filhos
menores, as quantias eram administradas por um tutor até que atingissem a maioridade
ou se emancipassem pelo casamento. Assim, era necessário realizar uma ação de
Habilitação à Herança, para garantir a autorização da entrega dos bens pelo juiz de órfãos.
Apesar das diferentes ações movidas no juizado, notamos algumas características comuns
em toda a documentação: no conjunto das 142 ações analisadas por nós, os herdeiros eram
órfãos e suas legítimas, parte correspondente a 50% da herança aprovada no testamento,
estavam em jogo. Contudo, aspectos individualizantes como idade e gênero não foram
descritos nessas ações, sendo comumente retratados apenas como “órfãos”. Nem o
número exato de herdeiros era informado nesse tipo de documento. A ausência de
informações mais pormenorizadas poderia ser explicada pelo próprio tipo de processo
travado no juizado, por se tratar de ações derivadas dos autos de inventário. Certamente
nessas fontes encontraríamos maiores informações a respeito dos órfãos, contribuindo
com outros elementos para delinearmos um perfil dos que eram atendidos pelo juizado.
Contudo, a ausência de dados dos órfãos nas ações nos remete à discussão realizada no
capítulo anterior acerca da concepção de infância. No cotidiano do juizado, o interesse
das ações versava na transmissão das heranças e perpetuação da família, muito mais do
que em questões afetivas entre pais e filhos.
Em primeiro lugar, constatamos que os órfãos eram membros de famílias que
possuíam algum bem. Seja um sítio, casas, escravos ou utensílios domésticos, todas as
ações eram fundamentadas em bens móveis ou de raiz deixados pelos falecidos pais e que
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deveriam ser repartidos entre todos os herdeiros. Portanto, arriscamos dizer que a partir
dos documentos analisados havia um certo padrão dos bens legados – questão que
discutiremos mais adiante – e que eram alvo de disputa entre irmãos, os quais poderiam
ser de um ou dois matrimônios. Dessa maneira, os bens e riquezas poderiam ser
disputados por filhos legítimos, concebidos dentro do matrimônio, e os filhos naturais, tal
como enunciamos no capítulo anterior.
Ainda que não tenha sido possível quantificar as idades dos órfãos, podemos
afirmar que a maioria dos que buscavam o juizado estavam em idade para se casar
(quando iniciada a puberdade) ou que já contraíram matrimônio. Para tanto, nota-se que
a maioria das ações de Habilitação à Herança eram encabeçadas pelos maridos das órfãs,
conforme elencamos no gráfico a seguir:

Gráfico 1: Identificação dos autores das Habilitações à Herança
(1731-1830)
1
2

4

43
34

Cabeça de casal

Herdeiros

Viúvas

Herdeiras

Recolhidas

Conforme demonstram os dados acima, se somarmos o número de ações movidas
pelos cabeças de casal (sempre os maridos das órfãs), e o de herdeiras, temos o número
de 48 das 84 ações de Habilitação à Herança movidas em razão dos direitos da órfã
mulher. Nesse sentido, a maioria dos órfãos por nós analisados são do gênero feminino,
embora não possamos quantificar o número com exatidão, tendo em vista a ausência de
informações nas fontes. O que podemos afirmar, no entanto, é que o elevado número de
ações movidas pelos maridos sugere a urgência de administrar os bens e quantias
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herdados pela esposa, para assim garantir o sustento do novo arranjo familiar que se
formava diante do matrimônio.
Outro aspecto relevante que identificamos nos dados diz respeito ao número de
herdeiros homens. No gráfico acima, contabilizamos 34 ações movidas por herdeiros
solicitando emancipação para receber a herança, mas nem todos eram legítimos,
enunciados nos inventários dos parentes falecidos. Nesse número total de herdeiros,
identificamos 3 ações movidas por filhos naturais. De acordo com as Ordenações
Filipinas, filho natural era aquele concebido por pais solteiros, que não tinham
impedimento para casar.211 Da mesma forma, o momento da morte de um dos pais poderia
ser uma oportunidade de mobilidade social para estes jovens, com a possibilidade de
reconhecimento paterno, e assim, direito à herança que seria partilhada entre os demais
filhos.212
Conforme discutido pela historiografia brasileira, o reconhecimento paterno no
Brasil colonial poderia, inclusive, ser implícito durante o batismo. Segundo Fernando
Torres Londoño, durante o batismo esses filhos eram registrados com pai incógnito, o que
“poderia estar indicando a existência de um vínculo entre seus pais”.213 Para o autor, esse
reconhecimento expressa-se no crescimento de legitimação dos filhos naturais a partir do
século XIX, e, inclusive,
reconhecendo os filhos, demonstrando alegria pelo nascimento, faziam festas
para celebrá-lo. Também os vizinhos e as famílias identificavam a paternidade
desses filhos. O interesse em externar a paternidade e garantir para ela um
status fazia com que se recorresse ao vínculo de padrinho-afilhado
estabelecido no batismo e que também gerava o compadrio entre os pais do
batizado e os padrinhos.214

Encontramos três ações encabeçadas por filhos naturais, como os herdeiros de
Francisco Dias Velho, que em 1775 disputavam com os filhos legítimos o direito ao
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produto de um sítio na quantia de 50$000 a cada um. Registrados como filhos de Laura
Pinheira (às vezes referida como Laura “Bastarda” e administrada por Jerônimo Pinheiro)
e “pai incógnito” – que seria o próprio Dias Velho, pois em seu testamento nomeava todos
como filhos naturais e herdeiros. Transcrevemos na tabela abaixo as informações que
encontramos a respeito dos mesmos:
Tabela 5 – rol de herdeiros, filhos naturais de Francisco Dias Velho e
Laura Pinheira
Nome

Idade

Nicolau

anos

anos

50.000 réis

e pai incógnito

Dias Menor de 25 Laura Pinheira Casada

Ribeiro

anos

Irmã

Menores de 25 Laura Pinheira Casada
anos

50.000 réis

e pai incógnito

Dias Maior de 25 Laura Pinheira N/C

Pinheiro
Ignacia

Estado Civil Valor da legítima

Dias Maior de 25 Laura Pinheira N/C

Cardoso
Manoel

Filiação

50.000 réis

e pai incógnito
50.000 réis

e pai incógnito

Outros irmãos: Maiores de 25 Laura Pinheira N/C

50.000 réis para

Salvador

cada

anos

e pai incógnito

(falecido),
Agostinho

e

Joaquim
(ausentes

há

muitos anos)
Fonte: AESP. Fundo Juízo dos Órfãos, C05332, doc. 04.

A partir dos dados sistematizados na tabela, podemos indicar que havia uma outra
forma de união conjugal entre Laura (que, por ser retratada como ‘administrada’,
provavelmente era de origem indígena) e Francisco Dias Velho, visto que dessa união
nasceram sete filhos que posteriormente travariam uma ação contra seus meios-irmãos,
filhos legítimos do falecido e que contestavam os direitos dos filhos naturais. A despeito
da diferenciação entre os irmãos, o juiz de órfãos concedeu o direito a todos os filhos de
Laura Pinheira, que receberam as quantias tal como o pai expressara em seu testamento.
Dessa forma, podemos notar o reconhecimento das famílias “informais”, de forma que as
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disposições jurídicas garantissem os direitos desses jovens herdeiros – sendo prevista a
presença de filhos oriundos dessas uniões.
O caso acima representa as nuances das configurações familiares que discutimos
no capítulo anterior. Conseguimos quantificar o total de 93 órfãos, sendo que 11 são filhos
naturais. Tais números indicam que, mesmo de origem legítima ou ilegítima, todos os
filhos naturais eram incluídos no processo de inventário e tinham o direito de herdar os
bens deixados pelos pais.215 De acordo com a historiadora Deborah D’Almeida Leanza,
os filhos naturais poderiam ser legitimados herdeiros no que diz respeito à sucessão
patrimonial, no mesmo espírito que havia “igualdade legal dos filhos naturais e
legítimos”:
O status legal dos filhos naturais revelava na prática a quase inexistência do
estigma social pois a possibilidade deste filho participar da sucessão
patrimonial paterna igualmente com os filhos legítimos, aliava-se à
naturalidade com que os colonos paulistas reconheciam estes filhos naturais
por todo o período colonial, dentre os quais, grande parte integrava-se à família
legítima paterna.216

No total de órfãos por nós analisados, quantificamos cerca de 06 ausentes,
dispersos em outras regiões da colônia. Em quase todos os autos, nem ao menos é
estimado o paradeiro dos herdeiros. Em uma única ação encontramos tal informação,
como na ação de agravo de 1792, em que a viúva Dona Maria Joaquina do Prado e Silva
iniciou uma ação contra o tutor dos órfãos, para que fosse realizada a citação de José
Nunes, marido da filha natural Maria Rosa “ausente no Mato Grosso” para proceder as
partilhas.217 O número de órfãos ausentes pode indicar o fenômeno de dispersão dos
membros familiares, quando filhos eram encorajados a deixar a casa em busca de outro
lugar para constituir sua própria família.
Isto posto, filhos legítimos e ilegítimos eram entendidos pelo direito como órfãos
e tinham todos os seus direitos garantidos. Boa parte da documentação por nós analisada
215
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refere-se à justificação para receber a herança, totalizando o número de 43 autos de
Habilitação à Herança, ação intentada pelos maridos que passariam a administrar os bens
de suas mulheres. O primeiro caso que apresentaremos é o do justificante Manoel de
Araujo Britto. Neste auto de habilitação à herança constatamos que o justificante, mesmo
com a sentença negativa do juiz de órfãos à época, conseguiu contrair matrimônio com a
órfã Anna Duarte. Em 20 de junho de 1760 compareceu no escritório dos órfãos, onde
entregou ao escrivão a sua petição com o despacho do juiz de órfãos José Corrêa da Silva,
na qual pretendia se habilitar como herdeiro por cabeça de sua mulher, além de
administrar as legítimas dos demais irmãos de sua esposa, de nomes Francisco, Anna,
Maria, João, José e Joaquim. Após a petição, o juiz prosseguiu com a inquirição das
testemunhas. Depois de ouvi-las, encerrou o auto no mesmo dia em que foi iniciado,
dando o justificante por habilitado.
É interessante notar o padrão do andamento nas causas de habilitação à herança,
que não envolvia conflito entre partes. Para chegar a uma decisão, o juiz dependia do
depoimento uniforme das testemunhas. De fato, as informações dadas por estas pessoas
neste e em outros autos são idênticas, o que não deixaria dúvida do que era alegado pelos
justificantes e o que buscava se provar. Nesse sentido, os testemunhos serviam apenas
como confirmação para o que foi alegado na petição inicial, de forma protocolar, tal como
podemos observar na habilitação de Isabel de Sousa, que enviou seu procurador ao
escritório do escrivão dos órfãos para informar que, por sentença do juízo dos órfãos da
cidade, estava emancipada e deveria retirar 112$744 réis de legítima no produto da barra
de ouro que foi arrematada. Vista a petição, o juiz de órfãos Coronel Manuel Antunes
Bellem de Andrade deu despacho favorável à justificante. No dia seguinte, foi lavrada
uma declaração do procurador de Isabel, Luiz Antonio de Sá Queiroga, informando que
recebeu a quantia requerida.
No entanto, o que nos chamou atenção neste auto foram os apensos. No dia 09
de dezembro do mesmo ano foi registrada uma procuração, em que a justificante nomeava
Luiz Antonio como seu procurador, pois estava recolhida no Recolhimento de Santa
Thereza da Cidade de São Paulo, local para onde o escrivão de órfãos se deslocou para
redigir o documento. Este indício demonstra os diferentes destinos dos órfãos na cidade
de São Paulo: o trabalho e a vida monástica eram caminhos possíveis para a criação dessas
crianças, a fim de que tivessem uma função útil a manutenção da ordem na sociedade.
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Seguida desta procuração está a Sentença Cível de Emancipação da justificante,
expedida em 08 de novembro pelo juiz, na qual informa que pelo Juízo dos Órfãos de São
Paulo foi sentenciado um Auto de Justificação de Emancipação, a qual seria provada com
a inquirição das testemunhas e a certidão de batismo. Depois desta sentença do juiz estão
trasladados os restantes documentos, em que consta a certidão de batismo de Isabel de
Sousa, datada de 3 de maio de 1716, o que revela a sua emancipação por idade, quando
completou 25 anos. As testemunhas são mencionadas pelo juiz de órfãos em sua decisão,
mas a inquirição das mesmas não foi encontrada nos autos. Diante das provas, o juiz
proferiu a sentença definitiva em 11 de dezembro de 1741:
Vistos estes autos e o que depõem as testemunhas e ser a supplicante mayor de
vinte e cinco annos e se mostra ser molher de bom juizo e entendimento para
se saber legar e governar por tanto hey a supplicante por emancipada Senhora
de Sy para poder extrahir do que lhe pertencer de suas legitimas. (grifos nossos)
218

Portanto, seria esta sentença que daria origem à ação de Habilitação à Herança
que encontramos logo no início do auto, o que revela uma trajetória deste processo que
começou com o pedido de emancipação da justificante. Assim como alegado na ação
mencionada acima, nesta o juiz atestava que a justificante era “mulher de bom juízo” e
capaz de reger a si própria; ou seja, “senhora de si” para administrar a herança que se
encontrava guardada no Cofre dos Órfãos.
As crianças expostas também poderiam herdar alguma quantia, caso alguma
pessoa lhes deixasse. Este é o caso do justificante Paulo Caetano da Silva, que
compareceu no escritório dos órfãos da Cidade de São Paulo em 27 de fevereiro de 1770
apresentando uma petição despachada pelo juiz de órfãos para justificar que estava casado
com Gertrudes Maria,
exposta em caza do defunto Manuel Pinto Guedes, e legatária de Angela
Machado, que da certidam do Reverendo Doutor Cura da Sé desta Cidade que
com esta offerece, consta o casamento do suplicante e como cazou com licença
de vossa mercê (...) e por haver aly o que pertencer do legado que sua dita
mulher deixou a mencionada Angela Machado, havendo-o por habilitado pela

218

APESP. JORF, C05380, doc. 013, fl. 8v.

96

dita certidam sem mais justificação de testemunhas por não ser orpham
legitima herdeira.219

Neste exemplo vemos a diferença no andamento da ação no caso de uma jovem
exposta. Por não se tratar de uma herdeira legítima, de acordo com o justificante não seria
necessário que o juiz ouvisse as testemunhas. Como provas, Paulo Caetano da Silva
apresentou a certidão de casamento que estava exposta na casa de Manuel Guedes, na
qual constava o matrimônio em 16 de novembro de 1779, sendo Gertrudes apresentada
como filha de “pais incógnitos”. Arriscamos dizer que provavelmente todos sabiam se
tratar da filha de Manuel Guedes, como se houvesse esse reconhecimento.
Apesar disto, o juiz de órfãos Jeronimo de Castro Guimarães procedeu a
inquirição das testemunhas no dia 27 de fevereiro de 1770, como era de praxe neste tipo
de ação, embora neste processo também ouviu o seu pai, Manuel Caetano da Silva, que
vivia do ofício de seleiro. Todas as informações das testemunhas ressaltavam que o
justificante Paulo Caetano era casado com Gertrudes.
Nessa chave, filhos naturais eram reconhecidos como herdeiros de pai falecido,
desde que não fosse de origem nobre. Encontramos um caso do juízo de órfãos de São
Paulo, iniciada em 02 de junho de 1762, que elucida esta questão. O justificante Manoel
Garcia, filho natural do defunto Manoel Garcia, pretendia se emancipar por ter casado e
habilitar à herança legada pelo pai, apresentando a certidão de casamento como prova. O
juiz José Corrêa da Silva despachou o auto, solicitando que se “justifique ter o proprio
contheudo nesta; e que tem capacidade para se reger”.220
Segundo as informações da certidão de casamento passada em 14 de fevereiro de
1762, o justificante era filho natural de Manoel Garcia e de Josefa Vieira de Andrade,
mulher solteira. Ele se casou com Anna de Soares, filha natural de Rita das Neves e de
Miguel Soares, e, portanto, poderia pedir emancipação. Em seguida, o juiz procedeu à
inquirição das testemunhas e pediu ao justificante a certidão de sua idade “com a licença
que teria deste juizo para se casar”. No dia 3 de junho o auto foi acostado pelo escrivão
dos órfãos.

219
220

APESP. JORF, C05381, doc. 005, fl. 3.
APESP. JORF, C05380, doc. 028.

97

O justificante escreveu outra petição, dizendo que não tinha solicitado a licença
do juízo dos órfãos porque não tinha condições de pagar as custas resultantes da produção
do documento. Então, apresentava apenas a certidão de batismo, na qual constava a data
de 18 de agosto de 1740. Vista a alegação do justificante e as provas produzidas por ele,
no dia 4 de junho de 1762 o juiz de órfãos José Corrêa da Silva emancipou Manoel Garcia,
argumentando que
se acha com capacidade e aptidão para a boa regência dos bens que lhe
pertencerão em legitima de seu Pay natural Manoel Garcia, e ser o proprio filho
daquelle, e outro sim se mostrar da certidão a f. 3 que se acha casado, e suposto,
não fosse com licença deste juizo, como pela certidão f. 9 do seu baptismo se
mostra exceder a idade do justificante a mais de [corroído aprox.. 3 linhas] lhe
pertence de legitima [corroído] receber do cofre dará quitação e pague as
custas.221

A despeito das quantias vultuosas que identificamos nas ações de libelo e
assinação, percebemos neste auto que o acesso ao juizado não se restringia a pessoas
abonadas da cidade. Por vezes, herdeiros e familiares alegavam ao juiz de órfãos não
possuírem condições para pagar as custas dos processos. Diante desta alegação do
justificante Manoel Garcia percebemos que pessoas mais modestas recorriam ao juízo
dos órfãos por se tratar de um aparelho judicial essencial para lidar com os montantes de
dinheiro que eram armazenados no Cofre dos Órfãos e só podiam circular mediante
autorização do juiz.
No mesmo Juízo de Órfãos de São Paulo encontramos outra ação que envolvia
emancipação. Em 12 de agosto de 1785 o autor Antônio da Silva Machado solicitou
reconhecimento enquanto filho do oficial de caldeireiro João da Silva Machado e da forra
Maria de Jesus para concorrer à herança em igualdade com os filhos legítimos de seu pai,
requerendo provar:
Item que o suplicante he filho natural de Seo Pai João da Silva Machado, e de
sua Mai Josefa Maria solteira, que o gerou o dito Pai sendo viúvo, e sem
impedimento para poderem contrahir matrimonio com a dita sua Mai
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Item que o dito Seo Pai não tinha nobreza algua o suplicante deixar de ser seo
herdeiro. Com os mais filhos do Matrimonio, porque era [ilegível] exzercer do
officio de calderero

Item que o inventario dos bens do cazal do dito Seo Pai se esta fazendo por
este Juizo de orfaons, e nelle se deve tao bem fazer munção do Suplicante seo
filho para nelle se adjudicar sua Legitima igualmente com os do Matrimonio.222

O juiz despachou o auto em 1º de julho de 1785, solicitando que os herdeiros
legítimos fossem citados, nomeando como curador o Dr. Luis de Campos que recusou a
função, pois “A Ley o isentava por ser mais de oitenta anos”, em 1 de julho de 1785. O
juiz então nomeou o Dr. Francisco José de Sampaio Peixoto para responder pelos órfãos,
filhos legítimos de João da Silva Machado. Apenas no dia 12 de agosto de 1785 o juiz de
órfãos iniciou a inquirição das testemunhas, que afirmaram saber que o justificante era
filho natural de João Machado, e que o concebeu quando ainda era viúvo e, portanto, não
tinha impedimentos em contrair matrimônio com Josefa Maria à época; e que inclusive o
falecido teve o justificante em sua companhia em casa. Sobre a mãe de Antonio, apenas
mencionaram ser mulher solteira e parda.
A ação foi encerrada em 23 de agosto, com a sentença definitiva do juiz favorável
ao justificante, o julgando habilitado para receber a herança juntamente com os demais
herdeiros, “visto ter provado afiliação, e não ser seo Pay homem nobre, sendo para isso
citados os mais herdeiros que a isso se não oppuzerão: para o que interponho minha
authoridade e Decreto Judicial”. 223
E, por fim, para exemplificar com mais um tipo de situação ocorrida no juizado
de órfãos, apresentamos uma petição iniciada em 1774 no Juízo de Justificações de Índia
e Mina na cidade de Lisboa por parte de Lourenço Gonçalves da Silva, marido de Anna
Joaquina, órfã que ficou do pai Lourenço Ribeiro Guimarães, falecido em São Paulo. É
um caso salutar que demonstra a colaboração entre os Juízos dos Órfãos de diferentes
localidades do império ultramarino português.
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A ação foi iniciada em 19 de janeiro de 1774 na cidade de Lisboa por Lourenço
Gonçalves, como cabeça de casal de Anna Joaquina, cuja petição inicial queria provar
que sua esposa era a única herdeira do falecido, “falecido da vida prezente”, e que para
receber o que lhe era de direito deveria ser habilitada pelo juízo competente. Caso
interessante, o pai abandonou a casa para ir ao Brasil. Nem sempre o homem da casa é a
figura central.
Anna Joaquina, na qualidade de herdeira dos bens de seu pai, precisava de uma
cópia do testamento e da certidão de óbito para dar prosseguimento à causa em Portugal.
Desta forma, em 04 de fevereiro de 1776 o auto foi trasladado ao Juízo de Órfãos da
cidade de São Paulo, de onde se encaminhou a solicitação da certidão para o curador da
Santa Sé, catedral da cidade, para que produzisse cópia dos documentos necessários.
No entanto, antes deste auto ser enviado ao Brasil, outras etapas teriam ocorrido
no Juízo das Justificações e Minas. No dia 27 de janeiro de 1774 foram inquiridas as
testemunhas do justificante, que alegavam conhecer Anna Joaquina, filha legítima de
Lourenço Guimarães e sua mulher Quiteria Maria, e que o falecido embarcou para o Rio
de Janeiro, partindo de lá para a cidade de São Paulo, onde ficou até o fim da vida.
Em seguida o justificante apresentou a certidão de matrimônio para comprovar ser
casado com a órfã Anna Joaquina, cuja cerimônia ocorreu em 11 de dezembro de 1733
na Paróquia de Santos, autorizado pelo juiz dos casamentos. Também foram oferecidas
outras certidões, como a de casamento com Anna Joaquina e a dos pais dela. Seguida das
certidões está a petição de Quiteria Maria, mãe de Anna Joaquina, em que dizia também
querer se habilitar como viúva de Lourenço Ribeiro Guimarães, e, portanto, meeira dos
seus bens “na forma da Ley do Reino”. 224
Em 7 de março de 1774 foi lavrada a procuração dos justificantes, que nomeavam
o Capitão Mor Manoel de Oliveira Cardoso, morador na Cidade de São Paulo, e o
Sargento Mor Jozé Maria Cabani e Manoel Rodrigues, todos moradores da cidade do Rio
de Janeiro, dando-lhes poder para representá-los no que fosse necessário.
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Após a procuração consta um ofício passado por Thomas Antonio de Araujo e
Souza, escrivão das Fazendas dos Defuntos e Ausentes do Ultramar na cidade de Lisboa.
Nesse ofício, ele informava que tinha consigo uma cópia do Capítulo 13 do Regimento
dos Provedores Tesoureiros e Escrivães da Fazenda dos Defuntos e Ausentes que residem
no ultramar. Neste capítulo do regimento informado é possível notarmos que nos casos
em que a herança estivesse localizada no ultramar, era necessário que a ação fosse iniciada
no Juízo das Justificações em Lisboa, para que em seguida o Tesoureiro Geral dos
Defuntos pontuasse alguma dúvida ou informação. Então, em 13 de abril de 1774, o juiz
das justificações do ultramar, Fernando Affonso Giraldão de Andrade, encaminhou os
autos para os Deputados da Junta do Depósito Público, pois segundo ele substituíram a
extinta função de Tesoureiro dos Defuntos e Ausentes. Foram nomeados para o
recebimento do dinheiro e arrecadação dos bens em lugar do tesoureiro extinto Antonio
Ferreira Soares e Antonio Rodrigues de Leal.
O auto foi concluído em 6 de julho de 1774, com uma negativa dos responsáveis
para receber o dinheiro, sob a alegação de que nem eles e nem o escrivão conheciam as
testemunhas produzidas pelos justificantes, cuja sentença foi publicada com o despacho
do Juízo de Índia e Mina e das Justificações Ultramarinas. Após uma longa pausa, a ação
foi retomada em 24 de julho de 1776 com a inquirição de novas testemunhas na cidade
de Lisboa, no escritório do Inquiridor do Juízo das Justificações. José Antonio Ferreira,
49 anos, criado grave, foi perguntado sobre os depoimentos das testemunhas produzidas
inicialmente e desqualificadas pelos recebedores Soares e Leal. Ele dizia conhecer muito
bem as testemunhas “Francisco Pereira Barboza, Jose Francisco Rerinheiro e Maria da
Assunção e sabe que sam os próprios porque se nomeia dos mesmos [ilegível] ocupasois
e moradores nos mesmos citios que declararam em seus juramentos e mais nam disse o
que dito tem a saber em Rezam de os tratar a muitos anos”.225
Depois desta inquirição, os justificantes pediram uma certidão do teor do
testamento do falecido Lourenço que se achava no Inventário de sua morte pelo Juízo dos
Órfãos da cidade de São Paulo. Nesta etapa a petição seguiu para o ultramar, pois logo
abaixo há um despacho do escrivão dos órfãos da cidade de São Paulo, Joaquim José de
Almeida, informando que consultou os autos de inventário, trasladando o testamento por
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completo. Após a cópia da certidão o auto retornou para a cidade de Lisboa e foi encerrado
pelo Juiz da Índia e Minas, o Doutor Francisco Xavier de Basto, em 29 de julho de 1776.
Em 5 de agosto os autos são conclusos no Tribunal da Mesa de Consciência e Ordens,
que concede a habilitação:
Hey por justificado serem as Justificantes Quiteria e Maria, e Anna Joaquina
com autoridade de seu Marido Lourenço Gonçalves da Silva, viuva e filha do
defunto Lourenço Ribeiro Guimaraens falecido na cidade de São Paulo dos
Estados do Brazil com testamento e como taes suas herdeiras a saber a
Habilitante viuva sua mulher meeyra os seos bens, e a habilitante sua filha
herdeira do remanecente e da terça da herança na forma que lhe foi deixada no
dito Testamento e poderão cobrar, e arrecadar os bens da referida herança
como bem lhe parecer visto não oporem a isso duvido o Doutor Promotor
Fiscal deste Juizo, e os Deputados da Junta do Deposito publico e paguem as
Justificantes as custas, e appello. Lisboa 21 de Agosto de 1776.226

Esse caso nos permite pensar em uma possibilidade de configuração familiar, em
que o marido viajava para outros locais deixando esposa e filhos. Assim, essas mulheres
deveriam administrar a casa e os bens da família, função que exerciam enquanto
conservavam a viuvez. Nessa ação, o juiz reconhece a filha – e a viúva – como herdeiras.
Nesse sentido, podemos destacar a importância do protagonismo feminino em famílias
que contavam com muitos agregados.
Segundo Maria Beatriz Nizza da Silva, a família colonial brasileira fora marcada
pela dispersão geográfica de seus membros, “o que dificultava a transmissão do
patrimônio adquirido na colônia aos familiares que se encontravam longe”. O Brasil havia
sido um dos principais destinos de reinóis que deixavam os seus lares a fim de amealhar
fortunas, e muitas vezes jamais retornavam aos seus locais de origem. O patrimônio por
estes homens aqui levantado era, por direito, herdado por seus filhos ou esposas. Então,
para receberem suas partes na herança deveriam encaminhar “uma petição a fim de
justificarem vários itens relacionados com o seu parentesco com o defunto”. 227 Inúmeros
documentos como certidões de casamento, batismo, óbito e testamento eram anexados
para comprovar a sua legitimidade.
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3.2. Um perfil dos órfãos nos litígios atendidos pelo juizado
A despeito do perfil dos órfãos que solicitavam habilitação à herança, no segundo
grupo de documentos nos deparamos com questões de contestação às sentenças dos
juízes, disputas entre herdeiros, credores e devedores, indicando um perfil distinto do que
identificamos até o momento. Nos grupos por nós analisados, a maioria dos órfãos que
protagonizaram as ações eram herdeiros (todos filhos legítimos), conforme elencamos no
gráfico a seguir:

Gráfico 2: Identificação dos autores ações cíveis de libelo, agravo,
embargo e apelação (1731-1830)
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Fonte: AESP. Fundo Juízo dos Órfãos, C05331, C05332, C05370, C05380 e C05381.

As disputas entre herdeiros poderiam ser solucionadas por meio de vários
recursos. Em primeira instância, existia o recurso de libelo, no qual testamenteiros, órfãos,
credores e devedores contestavam a sentença do juiz de órfãos. Caso a questão não fosse
resolvida, subia para instâncias superiores; ao ouvidor da comarca em uma ação de
agravo, e, se mesmo não houvesse desfecho, a questão se tornava uma ação de embargo
ou apelação.
As ações de libelo cível entre partes foram protagonizadas pela maioria de
herdeiros legítimos, totalizando o número de 7 contestações, enquanto as viúvas
representavam um número inferior: apenas uma recorreu a esse tipo de ação para garantir
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os direitos de seus filhos órfãos. Já nas ações de Agravo Cível, os números são maiores
em decorrência da maior disponibilidade dessas fontes para consulta no Arquivo, mas
notamos uma grande semelhança entre as ações anteriores.
A ausência de herdeiras do gênero feminino poderia se explicar diante da condição
jurídica da mulher herdeira, que em geral deveria ser assistida por um procurador ou pelo
tutor, que moviam as ações em seus nomes – mas o que não excluía a possibilidade dessas
viúvas solicitarem a tutela através do Conselho Ultramarino. Nas ações de Embargo e
Apelação, os herdeiros legítimos somam a maioria, seguidos de viúvas, mas, com alguns
casos únicos: o embargo movido pelas escravas Anna, mãe e filha, para tentar comprovar
a alforria concedida verbalmente por seu falecido senhor; e as herdeiras órfãs que
recorrem de decisão em segunda instância, nos autos de Apelação.
Diante do que foi analisado na documentação do Juízo dos Órfãos, podemos
inferir que o perfil desses órfãos é de filhos legítimos, em sua maioria composto por
mulheres, que buscavam no juizado garantir a boa administração de suas legítimas e a
posterior entrega das quantias no momento da emancipação. Por outro lado, frente às
inúmeras possibilidades de arranjos familiares, também nos deparamos com filhos
naturais, concebidos fora do casamento oficial, que eram reconhecidos e listados como
herdeiros no processo de partilha dos inventários.
Da mesma forma, este também seria um espaço de reivindicação das viúvas, que
poderiam atuar como tutoras dos filhos; e de outros tutores, familiares ou conhecidos da
família, nomeados nos testamentos ou pelo juiz de órfãos. A seguir, nos deteremos
especificamente na atuação das viúvas, que tinham papel fundamental na administração
da família; e que, por muitas vezes, entraram com recursos às decisões dos juízes, a fim
de garantir a administração do espólio familiar.
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3.2.1 Mães administradoras: o papel das viúvas na administração da família e a
jurisprudência
As viúvas ricas comumente eram denominadas de “donas”. Do latim domina,
dona significava senhora de alguma coisa, proprietária.228 No dicionário de Bluteau, lhe
é conferido o título de mulher nobre, condição adquirida pelo casamento.229 De acordo
com Marize Helena, “o tratamento ‘Dona’ trazia consigo uma carga simbólica de valores
como respeito, poder econômico, administrativo ou político”.230 Em uma sociedade onde
a morte era precoce, era comum que as mulheres ocupassem funções antes delegadas à
figura masculina. Assim, as donas viúvas tornavam-se responsáveis pela educação dos
filhos e a administração do patrimônio familiar.
Em uma sociedade com alta taxa de mortalidade, como dito acima, era comum
que um dos cônjuges falecesse precocemente. Assim, as famílias recorriam às segundas
núpcias, que se tornaram uma estratégia para assegurar uma boa criação aos filhos, bem
como incorporar novas quantias de dote ao monte maior da família. Portanto, era comum
o segundo casamento de homens viúvos, visto a alta taxa de mortalidade feminina durante
o parto. Já as mulheres, quando enviuvavam, buscavam estratégias para garantir
autonomia.
Tendo em vista que na constituição da sociedade nem todos os indivíduos são
sujeitos de direitos, cada aspecto necessário para garantir os direitos dos diferentes grupos
sociais foi consolidado pelo saber jurídico. Seguindo os moldes de uma sociedade pautada
no direito, quando um grupo sentia que algum direito não lhe foi garantido, poderia
recorrer aos procedimentos jurídicos para salvaguardar o que lhe era de direito. Assim, a
prática judicial era presente em diversas etapas da vida dos indivíduos.
De acordo com o jurista Antonio Vanguerve Cabral, autor lido nos cursos de
direito da Universidade de Coimbra, a prática judicial era uma maneira de tratar as causas
“com entendimento”, para que a prática não fosse “contra as leis”, pois “a pratica, ou
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costume não pode vencer a lei, nem contra ela pode ter preferência”.231 Nesse sentido, de
acordo com Cabral, a prática dos funcionários responsáveis por garantir os direitos de
outrem deveria ser fundamentada na jurisprudência – ou seja, em sua visão, os costumes
deveriam ser “esquecidos” durante a prática judicial.
Nas causas que envolviam disputa entre partes, os advogados eram essenciais para
argumentarem a favor de seus clientes. Segundo Cabral, o ofício de advogado era “de
muita autoridade, louvável, e útil à República, muito necessário”, e que, por isso, quem
praticasse tal exercício deveria possuir algumas qualidades. Chamados de “soldados, que
defendem a República”, deveriam apresentar bons costumes, polidez ao vestirem-se e
“sãs consciências”.232
Nas 142 ações movidas no Juízo dos Órfãos de São Paulo, nos deparamos com a
argumentação dos advogados a partir de suas “razões”. Grande parte das citações referemse às Ordenações Filipinas, tal como sistematizamos no gráfico abaixo:
Gráfico 5 - Número de citações às Ordenações Filipinas (17311830)
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Cabe ressaltar que as Ordenações são um compilado de leis que se divide em cinco
livros diferentes. Contudo, apenas três são citados em diferentes momentos: o Livro 1º,
que trata dos direitos e as atribuições dos juízes e demais oficiais; o Livro 3º, que descreve
o andamento de ações cíveis e criminais; e, por fim, o Livro 4º, que abarca leis que
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garantem os direitos das pessoas e coisas, em especial no que diz respeito aos inventários,
testamentos e heranças.
Conforme dados do gráfico acima, podemos afirmar que o livro das Ordenações
mais citado foi o 3º, seguido do 4º e do 1º. As razões dos advogados embasadas nas
Ordenações por muitas vezes eram respondidas pelos juízes de órfãos, que se
aproveitavam da mesma citação para rebater a afirmação feita pelos litigantes por meio
de seu advogado.

Um desses exemplos é a ação de apelação movida pela viúva Dona

Jacinta Cândida de Macedo e Cardoso, em 9 de maio de 1815, originada de um libelo que
se arrastava desde 1811 contra Joaquim Barbosa de Sampaio. O entrave para a solução
da questão era a ausência da filha do primeiro casamento do falecido esposo de D. Jacinta,
o Tenente Coronel Francisco José de Sampaio Peixoto, que teria direito à parte da quantia
cobrada. 233
A razão principal do libelo dizia respeito a um crédito concedido pelo falecido
ao réu Joaquim Barbosa de Sampaio, na quantia de 1.195$000, proveniente dos direitos
de animais do Registro de Curitiba, que o falecido era contratador e a quem o seu sócio e
caixa, o Coronel José Vaz de Carvalho, passou 200$000 como abatimento. Como
testamenteira e administradora de seus bens, Dona Jacinta pretendia provar que era
“pessoa legitima para cobrar a dita divida tanto pelo que lhe toca, como pelo que lhe toca
a seu filho, e a outra herdeira ausente para de tudo dar contas em juros”234, e tal quantia
deveria ser quitada pelo réu, com juros.
Ainda no mesmo ano, Miguel Marcelino Veloso e Gama, como procurador e
advogado do réu, viu o libelo para escrever suas razões. Ele levanta a existência de Dona
Rosa Angélica de Sampaio, uma das herdeiras do falecido, mas que não se manifestara
por procuração nos autos, e que, por isso, a ação não deveria correr sem sua ciência. Em
seguida, o Doutor Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, como procurador da autora,
respondeu às afirmações do advogado apresentando um alvará de licença em que Dona
Jacinta era autorizada a cobrar a dívida por inteiro, documento expedido pelo Juízo de
Fora e Órfãos da Cidade de São Paulo.
Ao analisar o documento, o juiz de órfãos retornou os autos a Veloso e Gama
para que respondesse. O advogado não duvidava “da faculdade que a Autora tem para
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administrar os bens, e cobrar as dividas do seu cazal”, mas acusava uma “dificuldade” em
prosseguir os autos sem a habilitação da herdeira Rosa Sampaio, nos termos das
Ordenações, Livro 3º, Título 27, §2º; e Título 80. Com isso, sugeriu a reforma do
despacho do juiz e a habilitação da herdeira com procuração, solicitando a citação da
herdeira no Rio Grande do Sul.
O juiz de órfãos, no entanto, acreditava que o advogado atuava para protelar a
causa, prejudicando todos os órfãos herdeiros. Por isso, no dia 05 de setembro, Veloso e
Gama elaborou uma instrução de agravo contra o juiz, pois, segundo ele, de acordo com
as Ordenações Filipinas, Livro 3º, Título 54, § 11, estava nas circunstâncias que ele
passasse a carta de inquirição para ouvir as testemunhas – o que já tinha sido concedido
pelo juiz – e mandando seguir a causa sem os testemunhos que tinha lhe feito agravo.
No dia 19 de setembro o juiz respondeu ao agravo, e baseado nas Ordenações,
Livro 3º, Título 54, § 12, considerava não ter feito agravo no deferimento de sua sentença
interlocutória para seguir a causa apesar da inquirição das testemunhas.
Sem solução no Juízo dos Órfãos, a ação foi encaminhada à Casa de Suplicação
da Corte, em fevereiro de 1815. No entanto, segundo acordão da Relação de 8 de abril de
1815, ela foi considerada deserta, e nada podemos inferir se a dívida foi quitada – mesmo
a quantia correspondente à órfã ausente.
Assim como as Ordenações, outros meios eram utilizados por advogados,
procuradores e pelos juízes de órfãos para embasar os seus argumentos. Nesse sentido, a
doutrina jurídica teve papel essencial para a discussão dos direitos dos órfãos. Segundo
António Manuel Hespanha, a doutrina é um agrupamento de “normas jurídicas por
assunto”,235 pois o direito contaria com algumas divisões temáticas, como o direito das
pessoas, coisas e ações. Entre os principais autores portugueses de doutrina jurídica
citamos Pascoal José de Melo e Freire, um dos indivíduos que auxiliaram Pombal na
reforma da Universidade de Coimbra (1772), na qual contribuiu com sua obra Instituições
do Direito Civil Português, publicada em quatro livros (Direito Público, Direito das
Pessoas, Direito das Coisas e Das Obrigações e Ações) que eram utilizados pelos
estudantes de direito. Neles há a exposição de todas as leis pátrias, além dos cargos
existentes no reino, suas ocupações e as formas de funcionamento dos aparelhos judiciais.
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Identificamos a citação das Ordenações em algumas ações, como a de agravo
movida por Dona Maria Francisca Mendes Pereira contra Jeronimo Martins Fernandes e
seus irmãos, em 1809. O motivo dessa ação foi o lançamento de uma morada de casas
hipotecada no valor de 700$000, disputadas desde o início de inventariação do falecido
Capitão Francisco Pereira Mendes, cuja venda não deveria ter sido feita por se tratar de
um bem integrante do patrimônio familiar, e, portanto, de direito dos órfãos. Buscando
embasar a defesa dos herdeiros, o advogado Veloso e Gama evocava as Ordenações
Filipinas, Título 60, parágrafo 87, explicitando que:
a doação feita he hum acto mais favorável, e mais pio, do que a venda feita a
hum estranho, venda então feita sem necessidade pois a Inventariada doadora
não se achava em estado de indigência para revogar hua tal doação, e passar a
vender as Cazas doadas por tão diminuto preço.236

No desenvolver da causa, fora comprovado que as casas foram doadas, e Dona
Maria Francisca desistira da ação.
Em outra ocasião, o jurista Joaquim José Caetano Pereira e Souza também é
mencionado pelos advogados, como nos autos de embargo de Dona Umbelina Eufrozina
da Fonseca contra o Tenente Coronel André da Silva Gomes, em 1824, a respeito do
embargo de um escravo de nome João, penhorado pelo Tenente Gomes. A viúva
solicitava a entrega de seu escravo, que se encontrava depositado na cadeia da Cidade.237
A solicitação foi indeferida pelo juiz de órfãos, porque, segundo ele, os embargos
foram recebidos “para ilustrarem a questão somente por serem de 3º e não por provados”.
Recorrendo ao despacho do juiz, Dona Umbelina afirmava que, de acordo com as
Ordenações, Livro 3º, Título 86, § 17, o juiz deveria reformar o seu despacho. E que por
essa lei fundamentava o pedido de entrega de seu escravo para que o conservasse em sua
posse. O advogado José da Silveira Baptista reforçava o argumento citando o
jurisconsulto Antonio Gomes com a Lei 45 Tauri nº 192. O juiz de órfãos não concedeu.
Por isso, Dona Umbelina agravava ao despacho do juiz de órfãos. No dia 18 de
maio o advogado comparece apresentando as razões do agravo, pois havia solicitado ao
juiz de órfãos a entrega do escravo “como permite a Ordenação”, citando o jurisconsulto
Pereira e Souza no Tratado das Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil Tomo 2º Nota
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895; teria negado a posse do escravo, e que ela não deveria ser constituída como devedora
para ser aplicada a penhora.
Os autos foram remetidos à ouvidoria geral, e, logo em seguida, o agravado
compareceu em audiência com sua petição para responder aos termos do agravo, a fim de
“lhe não deferir à injusta pretensão de levantar do Depozito da Cadea o escravo penhorado
ao devedor Manuel Delfino”.238 André da Silva Gomes era cavaleiro professo na Ordem
de Santiago da Espada, Tenente Coronel de Milícias reformado e Professor Público da
língua latina na Imperial Cidade de São Paulo. O tenente nomeava como procurador e
advogado o Sargento Mor Antonio Manuel de Jesus e Andrade.
Seu advogado informava que nenhum agravo tinha sido feito, pois
O escravo penhorado não he, nem nunca foi da Aggravante, e sim do executado
Manoel Delfino da Fonseca, de quem o Aggravado hé fiador [...]
A Aggravante hé uma impostora, e não tem titulo algum do dito Escravo, e
com velha, por ser cria da mesma casa tomou-lhe amor, e cegamente quer
agora intitular seu, pelos bocados, que diz lhe dá no Depozito, em que se acha
[...]
A opinião do Jurisconsulto Pereira e Souza, Nota 895 não hé favorável a
agravante, por que além desta não produzir suas testemunhas, não provou
suficientemente mais hum passo dado pela sua execução, que pelo
merecimento da prova, como já se disse, ainda quando aquele Autor na
mesma nota diz e limita, que não tem lugar o recebimento de Embargos
de 3ª, quando esta adquiria o domínio fraudulentamente para prejudicar
a execução (...). (grifos nossos)239

Em seguida, há um termo de assentada datado no dia 3 de abril de 1824, no qual
Dona Umbelina oferece as testemunhas para corroborar sua argumentação. No entanto,
no dia 6 de julho, a autora desistiu da causa principal.
A questão da orfandade e da ação do juiz era tão salutar ao reino que havia uma
obra específica para sua prática. Em 1713, foi publicado em Lisboa o tratado
Orphanologia Practica, com instruções interpretadas pelo desembargador António de
Paiva e Pona. No ano de 1761 publica-se uma segunda versão na forma das Adicções na
cidade do Porto, traduzida do latim para o português por José de Barros Paiva e Morais
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Pona, neto do desembargador. A obra trata de questões que teriam levantado dúvidas ou
que não foram claramente discutidas na primeira edição. O livro divide-se em temáticas
que englobam alguns assuntos que dissessem respeito à jurisdição do Juiz de Órfãos. Para
conferir autoridade à sua interpretação, o autor embasa as suas opiniões pautado em
grandes tratadistas (como Bártolo, Roland, Hodiern, Menoch); e principalmente
interpreta as leis pátrias, como os livros das Ordenações Filipinas que são, em quase
todos os casos, citadas como fontes: “e da ley pátria in lib. 2, Tít. 35, par. 12” (grifo
nosso).240 Apesar de sua funcionalidade, acreditamos que nem todos os Juízes de Órfãos
teriam acesso às Ordenações ou aos autores que foram consultadas por si. Dessa forma,
o livro seria uma fonte de consulta pontual para os juízes que não possuíam bacharel em
Direito.
A partir da nossa leitura, identificamos alguns assuntos chave que foram tratados
nos processos do Juízo de Órfãos de São Paulo. Para nos aproximarmos mais destas
questões e melhor compreendermos a interpretação jurídica dos casos, nos detivemos aqui
em quatro pontos: os inventários, as heranças – sobretudo considerando os filhos
ilegítimos –, a tutoria de pai ou mãe, e, por fim, também incluímos a leitura que Pona e
Paiva faz acerca das competências do Juiz de Órfãos e em quais ocasiões as partes se
endereçavam a este juízo específico.
Segundo o autor, os inventários eram parte fundamental do processo orfanológico.
Afinal, a partir deles as partes entravam em juízo para contabilizar e partilhar os bens da
herança de um ente falecido. Dessa forma, indica de que forma os inventários deveriam
ser redigidos e quais informações deveriam constar, obrigatoriamente. Em primeiro lugar,
todos os bens deveriam ser especificados em seus pormenores: os animais, por exemplo,
deveriam ser indicados com as características de pelagem e cor. Em segundo, os
testadores estavam proibidos de ocultar alguns bens, para que se conservem em absoluto
para os herdeiros. A fim de garantir a sua autenticidade e validade, o mesmo deveria ser
produzido “dentro do termo da Ley”, contando um prazo de dois meses a partir do dia do
falecimento do pai ou da mãe dos menores.
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Havia casos em que, por algum motivo, os inventários demoravam muito a serem
feitos, seja pela sonegação de bens ou para esquecer as dívidas legadas pelo(a) falecido(a).
Para evitar que essa prática continuasse ocorrendo, Pona e Paiva aponta que: “se o Juiz
vir ameaça e danno ao pupillo de se não concluir o Inventario, pode obrigar o Tutor, a
que o faça, não obstante a remissão ao testador (...) porque o Juiz não deve seguir a
vontade do testador, que seja nociva ao pupillo”.241 Como já havia citado anteriormente,
o inventário deveria ser feito a tempo para que não se prejudicasse a herança dos órfãos.
No entanto, este item demonstra a autoridade que o juiz possui perante estes casos, de
forma que o andamento do inventário seja a favor do menor, e não a agentes externos.
Nos itens em que discute a da herança dos menores, Pona e Paiva se reporta ao
livro IV das Ordenações para afirmar que o pai, ou mãe do menor, “não pode dispor mais
do que terça parte de seus bens, remanecendo as duas partes para os seus filhos”.242 Além
disso, se discute o destino do legado pio (quando o testador deixa algo por desencargo de
consciência, para a Igreja ou para os pobres), afirmando que era destinado às mulheres
pobres para que assim possuíssem alguma importância como dote, para não padecer de
pobreza, pois “ainda que a tal donzella tenha donde viva, corre perigo se não tem donde
se caze”.243 Da mesma forma que discorre sobre os casamentos, também aponta a questão
da viuvez da mulher: não somente as mulheres que perderam o marido eram consideradas
viúvas, mas também as casadas com “homem inútil”, como os furiosos ou mentecaptos,
desde que vivessem de forma honrada – ou seja, não se relacionando com outro homem.
Nos tópicos em que discute a tutoria, Pona e Paiva aponta que esta se dividia em
três tipos: testamentária, legítima e dativa, sendo a primeira quando os pais são tutores de
seus filhos impúberes, a segunda, quando o tutor é dado pela lei, e a última é dada pela
autoridade do juiz de órfãos. A mãe dos menores não poderia deixar um tutor para os
filhos em seu testamento, mas poderia nomear alguém para administrar os bens deixados.
No caso do falecimento do pai, as mães poderiam manter a tutoria caso se mantivessem
no estado de viuvez, pois “a may que casa duas vezes he reputada por morta, para a tutoria,
e educação, e assim como o morto se não pode ressuscitar, assim a may não pode tornar
para a tutoria”.244
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A educação dos menores também é discutida: não era obrigatório aos pais enviar
os seus filhos para o ensino das “primeiras letras” e das ciências, mesmo se fosse família
abastada. Todavia, os filhos órfãos de lavradores poderiam ser enviados aos estudos pelo
juiz, caso notassem facilidade do menor com o aprendizado, “porque os lavradores são
nobres (...) e em direyto grandemente privilegiados (..) do exercício da qual arte, e do seu
uso pende toda a republica, como de fonte dos alimentos de toda a creatura humana (...)
portanto he justo mandallo, ou exercite a agricultura”.245
Embasado no Livro I das Ordenações Filipinas, título 87, parágrafo 45, Pona e
Paiva elucida que para dar entrada no Juízo de Órfãos, os autores devem ser órfãos e
necessariamente menores de idade. Se os menores forem órfãos de mãe, não gozam do
privilégio das Ordenações e o Juiz de Órfãos não teria jurisdição sobre suas causas. A
jurisdição do Juiz de Órfãos, segundo ele, é improrrogável e privativa:
não póde o Juiz Ordinario conhecer das causas dos Orfãos, por que lhe foy
tirada essa jurisdição. (...) nem o Juiz de Órfãos pode estender a sua jurisdição
a pessoas que não sejão órfãos (...) e se fizer o contrario he proceder contra a
Ordenação, por que não pode exceder os limites da sua jurisdição, e será nullo
tudo o que fizer.246

Nas causas em que os órfãos forem autores os réus, a jurisdição competia ao juiz
de órfãos. Todavia, a mãe viúva poderia “renunciar o privilegio do foro a seu favor”,
prorrogando a jurisdição para outro Juízo. Se em um auto de libelo forem citados órfãos
ou sua mãe, a causa passa para o Juízo de Órfãos. E, por fim, os órfãos autores de
processos poderiam escolher em qual Juízo de Órfãos correria a sua causa, obrigando o
réu a recorrer no mesmo juizado, mesmo que habitasse em outra localidade.247
Juridicamente, as mulheres tinham direitos garantidos pelas Ordenações
Filipinas, que previa a posse da metade dos bens do casal na ocasião de morte do
cônjuge.248 Nos casos em que o marido falecia abintestado (sem testamento), a esposa
tornava-se a herdeira universal dos bens, entendida como “cabeça de casal”. 249 No
entanto, no caso da existência de filhos, deveriam comprovar as condições requeridas
para serem nomeadas tutoras: viver “honestamente” e sem casar-se novamente.
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Amparadas legalmente, as viúvas buscavam garantir o que lhes era de direito no
juizado de órfãos, caso houvesse filhos menores de 25 anos. Na cidade de São Paulo,
identificamos que seriam comuns as ações de mães viúvas solicitando autorização de
tutela e comprovar a capacidade de administrar as legítimas dos filhos. Um desses casos
é o da viúva Maria Lima de Siqueira, moradora da freguesia de Nossa Senhora de
Monserrate de Acotia. Em 1739, ela compareceu em audiência nas casas de morada do
juiz oferecendo seus genros Manoel José da Cunha e Thomé João como fiadores, para
que pudesse assegurar a tutela de Marta, Salvador, Ignacia, Agostinho e Monica, seus
filhos órfãos que tinha
em sua compª educando-os honestamente e alimentando-os com todo o
neceSario conservandose a supplicante no estado da viúves com toda a
reputação [corroído] vida â sua pessoa sem que tenha dizem caminhado bem
alguns de seu cazal, ou tenha contrahido dividas particullares, antes se
conserva vivendo com toda a sua família dos rendimentos e fructos de huã
fazenda que cultiva, e ja tem dado partilha aos ditos menores, mais seus filhos
herdeiros do dito defunto, dando para isso o inventario com toda a fidelidade
os bens communs do cazal he outro si [ilegível] ia de mais de quarenta annos,
e tem toda a capacidade neceSaria para a educação e tutela dos ditos seus
filhos, e para a administração [corroído] dos ditos bens, como tudo se verifica
de Sentença de justificação incluza feyta em o Juizo dos Orphãos da dita
cidade; e porque em razão de todo o refferido he mais util aos mesmos
menores que a supplicante seja Sua Tuttora, pois sempre ha de tratar da
sua educação e aproveytamento dos seus bens muyto milhor do que
qualquer tuttor [corroído] não duvida a supplicante dar fiança naquella
[corroído].250 (grifos nossos)

Além da justificação, apresentou testemunhas e uma provisão de tutela expedida
pelo rei, datada de 11 de junho de 1739. Diante das provas, o juiz concedeu a tutela à
viúva, registrando os valores que cada filho receberia de legítima pela morte do pai: a
órfã Marta recebeu 1:209$400, Ignacia 1:237$320, Monica 1:600$280 e mais os penhores
de ouro no valor de 19$200, Salvador 763$830 e Agostinho 14$060 e no cofre ficaram
os penhores do que ficou por juros.
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A questão da viuvez no Brasil colonial é um tema que vem sendo muito estudado
pela historiografia, no sentido de valorizar a experiência dessas mulheres para a
manutenção do patrimônio familiar e como responsáveis pela criação de seus filhos.
Cristiane Fernandes Lopes Veiga ressalta a atuação das viúvas em ações de Apelação e
requerimentos feitos ao Conselho Ultramarino, sobretudo solicitando a tutoria dos filhos:
Esses pedidos refletem não apenas o conhecimento de que o recurso às
instâncias superiores da metrópole estava acessível aos vassalos, geralmente
aqueles que, de alguma forma, já participavam da administração do Império,
mas também como os súditos interpretavam a figura do monarca enquanto
protetor e mediador no Estado Moderno. Nesses requerimentos também é
possível observar como as mudanças na legislação, entre as quais estavam as
leis propostas durante o período pombalino, atingiam as mais diferentes
camadas e regiões no Império.251

Os obstáculos enfrentados ocorriam em diversas localidades da capitania de São
Paulo. De acordo com Joseph Cesar Ferreira de Almeida, as donas viúvas em Itu
enfrentaram problemas para garantir a tutoria dos filhos, mesmo sendo nomeadas para
tal, pois entendia-se que as mulheres teriam “pouca agilidade” para a administração dos
bens do marido. Enfrentavam, assim, algumas querelas na justiça:
a administração dos bens familiares após a morte do marido, incluindo os
engenhos, não era tão simples. As viúvas, em alguns casos, tiveram a
necessidade de recorrer a diversas alternativas jurídicas e consensuais para
poderem administrar esses bens, como por exemplo, fiadores ou mesmo um
novo casamento.252

Joseph Cesar Almeida, ao analisar a dinâmica das mulheres proprietárias de
engenho em Itu entre os séculos XVIII e XIX, aponta que essas conseguiam seu
patrimônio via herança. De acordo com o autor, era possível que essas mulheres
realizassem compra dos engenhos, assim como os homens.
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Todavia, mesmo consideradas pela Lei como pouco capazes de gerir bens, uma
proporção significativa de 22% do total de proprietários de engenhos eram
mulheres, como informou o recenseamento de “Bens Rústicos” de Itu em 1818,
significando uma participação feminina efetiva na economia canavieira, apesar
das dificuldades. Além disso, o fato de haver mulheres reivindicando a posse
desse tipo de propriedade mostra que sua opinião poderia ser decisiva na
administração desses meios de produção.253

Dessa forma, as mulheres poderiam exercer funções com autonomia, ao chefiar
suas famílias e a gerir os negócios que garantiam seu sustento. Tal panorama também foi
analisado para outras regiões do sudeste, como a região das Minas Gerais. Ao analisar os
inventários post-mortem de mulheres na Vila do Carmo e termo, Regina Araújo constatou
que as mulheres forras tinham grande interesse em concretizar seus testamentos, “para
que os bens adquiridos pelas forras ao longo do tempo não fossem parar nas mãos de
qualquer um ou ainda do Estado”.254 Assim, também foi possível entender que houve uma
ascensão econômica dessas mulheres, que atuavam no comércio por meio dos tabuleiros,
tachos e balanças nos seus inventários, bem como o empréstimo e os aluguéis de moradas
– além da posse de escravos.
Na mesma seara, Raquel Mendes Pinto Chequer concluiu que as mães assumiriam
um papel ativo na administração dos bens de seus filhos com o exercício da tutela. Desse
modo, garantiriam preservação dos bens pois “o desaparecimento precoce de um dos
cônjuges era muito frequente nos idos do século XVIII e este organismo era de suma
importância para a conformação da unidade familiar, aos moldes dos interesses
metropolitanos”.255
A condição da viuvez poderia trazer autonomia, mas ao mesmo tempo inúmeras
incertezas. Após o falecimento do marido não era garantida a manutenção dos padrões
econômicos familiares. Após a fatura do inventário e partilhas, os bens deveriam ser
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arrematados e o produto recolhido ao cofre dos órfãos. Assim, seria sinal de que a família
poderia enfrentar problemas. De acordo com Chequer,
A intermediação dos juízes de órfãos e a necessidade das viúvas de ter em mãos
uma autorização escrita para assumir o lugar de chefes de família demonstram
que o direito culto, próprio da modernidade, começava a ganhar espaço
naquela sociedade. Mas, o teor das súplicas enviadas ao rei de Portugal
assemelhava-se muito à retórica utilizada em sociedades onde o direito oral
ainda sobrevivia. Os discursos presentes nos pedidos eram carregados de
uma atmosfera emocional, como se o afetivo tivesse importância maior do
que o lógico formal na decisão final que as autoridades viessem a tomar.
Alguns pedidos, por exemplo, reforçavam seus argumentos indicando que a
tutela era mais apropriada aquela pessoa que possuísse “amor de mãe”.256
(grifos nossos)

A partir de análise da documentação produzida no juízo dos órfãos de São Paulo,
quantificamos o grau de parentesco entre os litigantes. No total das ações de litígio que
analisamos, identificamos o total de 07 viúvas que figuraram nas ações movidas no juízo
dos órfãos, alegando diversas questões como, por exemplo, financeiras e rusticidade,
reforçando a ideia de que o filho órfão representava os bens da família. Nesse sentido,
notamos a elaboração de estratégias no andamento das causas para garantir uma decisão
mais favorável.
Em 1772, a viúva Escolástica Barbosa de Lima buscava garantir seus direitos ao
agravar a decisão do juiz de órfãos Jerônimo Rodrigues a respeito das partilhas da herança
de seu falecido marido. Dentre os bens avaliados, constavam lavras de ouro, terras
lavradias e escravos de diferentes nações, totalizando 07 trabalhadores. Como estratégia
para garantir seu requerimento, Escolástica argumentava que era pessoa rústica e
“ignorante”, “a quem pouco o direito favorecia”, e que, portanto, as partilhas teriam sido
feitas sem o seu consentimento. Advertida por um terceiro não mencionado em sua
justificativa, procurava provar que teria sido desfavorecida, e, por isso, deveria ter a causa
revista, já que se tratava de uma dona viúva que administrava os bens do casal para a
criação de seus filhos órfãos.257
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Da mesma forma, em 1792, dona Maria Joaquina do Prado e Silva, viúva do
Capitão Antonio Gonçalves da Silva, recorrera ao juízo dos órfãos em uma ação de
agravo. Apesar de casada pela segunda vez, a ação teria sido iniciada quando ainda era
viúva. A causa dizia respeito à citação de um herdeiro, filho do casal, ausente no Mato
Grosso para a concretização das partilhas e encerramento do inventário. Caso não fosse
citado, o mesmo poderia ser excluído do processo, favorecendo os filhos naturais. Além
disso, corriam dívidas, cuja cobrança recaíram na pessoa de dona Maria Joaquina. Por
meio de seu advogado, buscava convencer o juiz de que ela, enquanto parte do casal, não
deveria pagar as dívidas contraídas pelo marido, nem citar os filhos naturais de seu
marido. Apesar dos esforços da viúva por seis anos, a causa caducou em 1798, com a
negativa do juiz de órfãos às petições da requerente.
Em 1806, Rita Mendes Pires, viúva de Francisco Ferreira dos Santos, intentava
ação de Agravo contra o tesoureiro dos ausentes, o Capitão João Costa da Silva,
decorrente da citação de herdeiros ausentes nas Minas dos Goytacazes, frutos do primeiro
matrimônio do falecido com Rita Dias. Ela informava que o processo de inventário corria
sem a citação deles, para a justa partilha entre todos os herdeiros, e buscava garantir que
os filhos do primeiro matrimônio recebessem sua parte.
Esses conflitos poderiam, inclusive, serem encaminhados para instâncias
superiores, caso as viúvas continuassem contestando as sentenças. Nesse sentido, em
1815, a viúva do Tenente Coronel Francisco José de Sampaio Peixoto, dona Jacinta
Candida de Macedo e Cardoso movia uma Apelação contra Joaquim Barbosa de Sampaio,
para a cobrança de um crédito oferecido pelo marido na quantia de 1.195$000,
proveniente do comércio de tropas de animais do Registro de Curitiba. Portanto, nesse
caso, dona Jacinta buscava garantir que os seus filhos – e o patrimônio familiar – não
fossem prejudicados em detrimento de uma dívida que se arrastava há mais de 04 anos (a
dívida foi contraída em 1810).
Após análise da documentação, identificamos que as donas viúvas, em geral, eram
esposas de homens de patentes militares, e, portanto, dotados de certo prestígio local.
Logo, consideradas como cabeça de casal, eram responsáveis pela administração de todos
os bens deixados pelo marido falecido e tinham a preocupação em não permitir prejuízos
ao patrimônio familiar.
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Carlos Bacellar, ao analisar a condição da mulher colonial nas vilas do Oeste
paulista, concluiu que as “donas” eram mulheres casadas, além de serem brancas. Na vila
de Itu, o autor mostra que as mulheres brancas viúvas compunham grande parte da
população feminina, enquanto em Sorocaba há um número significativo de viúvas pardas.
As mulheres também eram as maiores proprietárias de escravos e fazendas. “Apesar de
quase sempre analfabetas, demonstram, em suas petições, estarem cientes de seus
direitos. [...] Ativas e desembaraçadas, movendo ações contra aqueles que eram objeto de
conflito, as mulheres solitárias garantiam sua sobrevivência”. 258
Dessa forma, muitas viúvas encaminhariam suas petições ao Conselho
Ultramarino, na esperança de garantir uma deliberação do monarca a respeito da tutela de
seus filhos e a administração das heranças. De acordo com Cristiane Lopes Veiga
Fernandes,
estes pedidos refletem não apenas o conhecimento de que o recurso às
instâncias superiores da metrópole estava acessíveis à população - geralmente
aquela que de alguma forma já participava da administração do Império – mas,
também, como os súditos interpretavam a figura do monarca enquanto protetor
e mediador no Antigo Regime. 259

Ainda segundo a autora, as viúvas demonstravam ser informadas a respeito do
patrimônio do casal. Com o falecimento de seu cônjuge, passava a ser enquadrada no
estado de “cabeça de casal”, pessoa responsável por gerir todos os bens e negócios do
falecido marido.

3.2.2 Casamento, negócio entre famílias: as órfãs e os maridos “cabeça de casal”
Predominantemente, as mulheres órfãs eram representadas por seus maridos,
chamados de “cabeças de casal”, e, portanto, os genros figuravam como herdeiros
representantes da causa. Nesse sentido, identificamos as ações movidas pelo homem de
negócios Manuel de Araújo Brito, marido da órfã Anna Duarte, tramitadas no Juízo dos
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Órfãos entre 1754 e 1760. Em primeiro lugar, uma ação de abonação; depois, agravo
cível; e, por fim, de habilitação à herança.
Em setembro 1754, Brito solicitou ao juiz de órfãos, por meio de seu procurador
Luiz de Campos, autorização para casar-se com a órfã, argumentando que, por conta de
seus negócios de carregamento para as Minas Gerais e de Goiás, teria condições de
sustentar a esposa. Atendendo ao pedido do justificante, o juiz solicitou que o tutor de
Anna Duarte, Manoel José de Sampaio, declarasse o que sabia sobre o pretendente. Ele
respondeu que conhecia Manuel, pois sabia muito bem sobre sua vida e costumes.
A despeito da solicitação, o casamento foi realizado sem licença do juiz de órfãos
e “sem aquella averiguação que a ley determina, sem a mesma se pode efetuar; ficando
sugeytos a determinação da ley”.260 Em seguida, a órfã Anna Duarte informava ao juiz
que estava “comtratada para cazar com Manuel de Araujo Brito, e para milhor acerto
depende da licenssa de vossa mercê [o juiz de órfãos]”. No dia 26 de setembro, o juiz
pediu uma declaração do tutor Sampaio, sobre a “qualidade da pessoa do supplicado sua
capacidade e possibilidade”, respondendo que
Sem embargo de que já respondi a outra petiçam semelhante a este com o
mesmo efeito a que me reporto por obedecer a vossa mercê respondo e
informandome sobre a coalidade do supplicado achei ser christão velho sem
nota alguã, e de boa capacidade e propozito capas de Governar, e izento de
vícios; e emquanto a sua puSebilidade não pude averiguar o que passou, sei
que foi para Minas com Negocios de fazenda mulhadas, e suposto nellas
deixou dividas que se lhe devião [ilegível] com que se fes empinhar e com
consta não deve, he o que poço informar a vossa mercê que mandará o que for
servido.261

Não satisfeito, o juiz solicitou mais informações ao tutor, que respondeu que os
negócios que levou para as Minas “não há duvida era seu e como tal o levou por sua conta
e risco, he o que poço informar a vossa mercê”. Após a resposta do tutor, o escrivão
buscou informações no inventário do pai de Anna, o falecido Agostinho Duarte, e
informou ao juiz que a órfã tinha no presente ano treze anos de idade e a legítima deixada
a ela era da quantia de 67$000.
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Dando continuidade à ação, o juiz de órfãos procedeu a inquirição das
testemunhas, que responderam com as mesmas informações dadas na petição inicial.
Contudo, no dia 3 de outubro de 1754, Manuel solicitou o encerramento da ação, “e nam
queria dar mais testemunhas por rezam de dizer e lhe paresser que tanto havia de prova o
que pertendia com as testemunhas, já produzidas, como com outras que inda tinha”.
Assim, em 7 de outubro de 1754 a ação foi encerrada, e o juiz de órfãos considerou que
se não faz crível ajustar-se para cazar por sy, como a ley presume em
semilhantes cazos e como se não justifica com individuação, e legalidade o
requerido, que se mandou justificar no despacho a f. 3 o escrivesse o despacho
da petiçam a f. 2, e pague este supplicante as custas tam somente as do escrivão,
por esta deligencia se emcaminhar em utilidade sua.262

Não contente com a sentença do juiz, Manuel prosseguiu com o seu pedido, desta
vez, por meio de uma ação de agravo contra o juiz de órfãos, que não autorizou a entrega
das legítimas a si. A ação é iniciada em 17 de dezembro de 1754, com um auto de
justificação do requerente para a entrega da legítima de sua mulher. Nessa justificação,
alegava ser casado em face da Igreja com Anna Duarte, que era pessoa capaz e com
“capacidade para se governar, reger e aumentar a legitima de sua mulher por ter de idade
mais de 25 annos”, que se casou com o consentimento da mãe e padrasto, sem que “focem
constrangida pessoa alguma”; e que pediu licença para casar com a órfã mas esta foi
negada pelo juiz de órfãos, e que casou com ela sem o seu consentimento.263
O pedido foi negado pelo juiz de órfãos, e Manuel recorreu a sua decisão. Em
sua petição de agravo, dizia ser “legitimamente casado” com a órfã Anna Duarte, filha do
defunto Agostinho Duarte, sendo ele maior de 25 anos e ela com apenas 15, e que por
isso teria
juízo, e capacidade necessária para bem governar a sua pessoa e beins, como
tudo consta dos documentos juntos; e mais termos; na forma da Ley se lhe não
deve retardar a entrega dos beins pertencentes a Legitima da quantia de sua
mulher visto cazar esta com o suplicante depois de concedida por vossa mercê

262
263

APESP_JORF_C05331_doc. 04, fl. 8v.
APESP_JORF_C05332_doc. 06, fl. 2.

121

e seu Tutor a licença para poderem cazar como dos mesmos documentos se
mostra.264

No dia 30 de julho de 1756, o juiz de órfãos não concedeu a entrega dos bens,
pois, em sua consideração, a órfã não tinha “idade competente”. A ação, portanto, foi
encaminhada a uma instância superior, a Corregedoria e Ouvidoria. Em resposta ao
ouvidor, o juiz argumentava que não deferiu o pedido de Manoel em vista da Ordenação
Lº 1º, tít. 88, parágrafo 27; porque o agravante tinha realizado o casamento
sem faculdade minha, que estava, e estou exercendo a ocupação de Juis de
Orfãos, e quando o aggravante me fes requerimento para lhe presta[r]
faculdade já estava em termos de se receber, e não podia empedir-lhe a casar,
mas ficava suposto as penas da Ley e nesta forma lhe deferi segundo consta de
[ilegível] citei no appenço a f. 9, e para ajustar o casamento lhe não dei
faculdade, não sem pedir, ainda que com menos verdade na resposta f. 2,
sequer a haver o contrario, e obrey na forma da mesma em 8.c9; e em [ilegível],
que fazendo o aggravante a justificação de appenço e com ella fazendo supplica
a Relaçam do Rio de Janeiro pelo seu [ilegível] não foi o deferido, não podia
ser265

De acordo com o juiz, o pedido não poderia ser deferido porque a órfã não tinha
18 anos completos, e, mesmo sem licença, casou-se com Manuel aos 13 anos, e “de
nenhua maneira devia, ou podia mandar entregar a legitima, nem deferir a este
requerimento”.
O advogado de Manuel procurou também dizer que os esponsais e casamento
foram ajustados sem a licença do juiz de órfãos, e que não podiam o realizar, ficando
sujeitos às penas da Lei; e que, mesmo com a boa informação passada pelo tutor da órfã,
o juiz não autorizou e mesmo assim foi realizado e logo em seguida pedia a entrega dos
bens. Em sua consideração, dizia que
E parese que hé manifesto o agravo, por se não se entregar ao Aggravante a
legitima de sua mulher se lhe segue prejuízo, porque constando a mesma
Legitima de direito, que está no Cofre nem juros nem outro lucro algum resulta
dele, ao mesmo tempo que o Aggravante podia com elle negociar, e
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consequentemente preceber muitas conveniências, as quaes todas ficão
seçando.266

Observando o argumento do advogado, nota-se a importância conferida à
administração dos bens dos órfãos, que, parados no cofre, não teriam rendimento nenhum,
Nesse sentido, Manuel Brito, como homem de negócios, seria capaz de administrar a
quantia da melhor forma possível, garantindo que a herança fosse valorizada em suas
mãos. O advogado refuta a justificativa do juiz embasada nas Ordenações, ponderando
que essa não se aplicava ao caso, que os bens deveriam ser entregues “sem demora” ao
cônjuge da órfã, que era “pessoa igual”, pois seu falecido sogro vivia de negócios de
carregações para as Minas, e que não podia esperar um melhor casamento (com o
suplicante), e nem a falta de licença deveria ser considerada, sendo um “fundamento tão
frágil, como fútil”, e, por isso, sendo permitido casar sem pedir licença a ninguém.
No dia 16 de setembro de 1756 o ouvidor analisou os autos, e não concedeu o
agravo a Manuel, por considerar que a órfã se casou “sem tempo da menoridade, sem
preceber licença do dito juis dos orfãons no ajuste do casamento [...] não provando o
agravante a sua abonação em forma legítima”.267
Ainda não satisfeito com as sentenças desfavoráveis, em 1760 Manuel tentou
novamente solicitar a entrega da herança de sua esposa. No dia 20 de junho, compareceu
no cartório dos órfãos para solicitar a habilitação à herança de Anna Duarte, bem como a
administração das legítimas de seus irmãos órfãos, Francisco, Anna, Maria, José, Joaquim
e João. Dessa vez, conseguiu atingir seu objetivo, tendo a habilitação aprovada pelo juiz
de órfãos José Corrêa da Silva.
Diante desse caso, fica claro que havia uma preocupação por parte do juiz de
órfãos em evitar dissipar as quantias das heranças. O fato de Manuel encontrar
dificuldades para ser reconhecido como cabeça de casal demonstra que o casamento por
si só não era motivo bastante para que o marido se tornasse o administrador da herança
da esposa. Dessa forma, reforçamos a importância do juiz de órfãos, que tinha um papel
central de preservar a fortuna de uma família.
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3.2.4 A tutoria dos órfãos
Na ocasião de morte de um dos pais, os filhos menores de 25 anos eram destinados
aos cuidados de tutores. Esses tutores, no entanto, eram preferencialmente parentes
homens, como tios, cunhados e avôs, visto a suposta natureza frágil do sexo feminino.
Segundo as Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 57:
§29 Ainda tem sido mais prejudiciais as desordens causadas pelas Mulheres,
que ficando viúvas com Filhos, ou com Netos, se deixam aliciar para passarem
a segundas Núpcias pelos vadios, e cobiçosos, que não buscam o estado do
Matrimônio para os santos fins, que a Igreja ensina, mas sim, e tão somente
para se arrogarem à administração, usurpação, e dilapidação dos bens das ditas
Viúvas, e de Órfãos seus filhos, ou de seus Netos.

Caso o pai deixasse expresso em testamento que a mãe deveria cuidar dos filhos,
tal decisão deveria ser respeitada pelo juiz de órfãos. As viúvas, para garantirem os
cuidados de seus próprios filhos, deveriam conservar-se no estado de viuvez, vivendo de
forma honesta e não ter trato algum com homens. Isabela Guimarães Rabelo do Amaral,
ao analisar a legislação produzida a respeito da tutoria no Brasil Oitocentista, aponta que,
caso a mãe ou avó dos menores se casasse novamente, perderia a tutela de forma
definitiva, mesmo que voltassem ao estado de viuvez. Tal fato ressalta a estrutura
patriarcal da sociedade portuguesa, na qual a mulher deveria estar subordinada a figura
masculina.268 Esse sentimento de desconfiança por parte das autoridades era expresso
mesmo na forma de prestação de contas. Enquanto tutores e curadores homens davam
satisfações ao juiz de órfãos em um quadriênio, as mulheres viúvas deveriam prestar
contas a cada dois anos.
Os tutores tiveram ativa participação nas causas envolvendo disputas entre bens,
pois, durante a realização de uma ação cível no juizado, eram intimados pelo juiz a
declararem suas impressões acerca do que era solicitado. As próximas decisões do juiz só
ocorriam após a consulta aos tutores e curadores, que buscavam solucionar as questões
da melhor forma possível no que dizia respeito à administração das legítimas dos
herdeiros. No caso de outras ações, os tutores e curadores respondiam pelos menores.
268
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Uma das ações nas quais os tutores se manifestam é o Auto Cível de agravo de
1732 – já mencionado anteriormente – de Luis Teixeira da Silva, testamenteiro de
Benedita de Flores, contra Ignacio Xavier Cezar, tutor do órfão Ignacio Manoel a respeito
dos gastos realizados durante a enfermidade e os sufrágios do enterro da defunta, de
acordo com o que solicitou em seu testamento. No entanto, Ignácio Manoel apareceu
durante a fatura do inventário “denominando-se filho da testadora, e intentando anular o
dito testamento com o fundamento de ser preterido nella pella testadora pella qual rezão
requereo embargo nos bens da testamentaria”269, e a execução dos bens ficou suspensa.
Em seguida, Ignácio Xavier Cezar, na qualidade de tutor e curador de Ignacio
Manoel, analisou a petição e os recibos apresentados pelo agravante, e após isso solicitou
que se juntasse o testamento para que fosse realizada a computação das quitações das
dívidas. Após ler o despacho do tutor, o juiz de órfãos pediu que seu requerimento fosse
satisfeito para o prosseguimento da causa.
Contudo, o tutor duvidava dos recibos dados pelo testamenteiro, sobretudo os dos
gastos com os escravos que manteve em sua casa, informando que “tão bem se sirvio
deles e bastante graça se lhe faz em se lhe não pedir os serviços para ficar compensado
com o sustento”.270 Tendo em vista os documentos, e a declaração de Ignacio Xavier em
15 de março, o juiz de órfãos Luiz de Abreu Leitão proferiu sua decisão, determinando
que as partilhas não fossem feitas, visto ter ainda dívidas da defunta a serem cobradas.
Tal decisão foi contestada pelo testamenteiro, e a questão subiu para a instância da
Ouvidoria Geral da cidade, que decidiu causa favorável a Luis Teixeira da Silva. Quatro
meses depois, no dia 20 de setembro, compareceu em audiência do juízo dos órfãos o
procurador João da Costa Souza por parte do tutor Ignácio Xavier Cezar, pedindo vista
dos autos.
Em seguida há uma petição de Ignacio Manoel, dizendo que se habilitou como
herdeiro pelo juízo dos órfãos e pedia a citação do marido da defunta, ausente nas Minas,
para fazer partilha;
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e porque depende de passar precatoria para citar o dito marido que assiste nas
minas, e mandar proprio com ella, pois se não offeressem portadores de quem
possa fiar a dita precatoria para levar e trazer com a delligençia feita para o que
e para as custas da mesma precatoria e as mais que tem feito neste juizo athe o
presente caresse de dinheiro porque hé pobre e não tem de seu mais que a
dita herança cujo reduto da parte reduzida a liquido, está depozitado
tambem por ordem deste Juiz.271 (grifos nossos)

pedia que o dinheiro fosse dado ao tutor assim como os bens,
para dahy se hirem vendendo em praça conforme vossa merce despuzer, e
entender ser necessaria para a bem delle, e os que não se ouverem de vender
para se arrendarem ou alugarem conforme a habilidade dos mesmos bens
emcarregandosse delles seu tutor por emtregue que se fará perante vossa
mercê.272

O juiz de órfãos mandou citar o tutor, que informou que os bens de raiz deveriam
ser alugados, para que a renda fosse remetida ao órfão e assim aumentar o capital do
monte; e que, enquanto tutor, procurava fazer tudo “em benefício do órfão”. Assim, pagas
as dívidas do enterro, o juiz de órfãos determinou que fossem entregues as contas do
testamenteiro ao tutor do herdeiro. Foram entregues todos os bens móveis, excetuando
um prato pequeno de estanho que não foi encontrado; além de outros bens que foram
vendidos e depositados no Cofre dos Órfãos.
O caso ilustrado acima demonstra a importância dos tutores para a gerência de
todas as questões que envolviam as heranças dos órfãos. Eram chamados a acompanhar
as ações em que seus tutelados eram contestados, como em outra ação de agravo cível de
1792, de Antônio Joaquim de Atayde, marido da órfã Maria Joaquina do Prado e Silva
contra o tutor dos órfãos. Atayde pedia agravo à decisão do juiz de órfãos, em razão da
omissão de citação de um herdeiro ausente no Mato Grosso para concretizar a partilha
dos bens. Ele e sua esposa ressaltavam que se tratava de uma “abusiva praxe” do juiz em
nomear tutor ao herdeiro ausente, filho natural, mesmo sabendo o local onde residia. De
acordo com o agravante, o juiz teria agido “em benefício dos filhos do primeiro
matrimonio”.273
271
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A ação foi iniciada enquanto D. Maria Joaquina ainda era viúva, e estava na posse
dos bens do falecido marido, pai dos filhos naturais que concorriam com os filhos
legítimos de seu primeiro casamento. De acordo com as informações do documento, a
viúva teve um ano para mandar citar o herdeiro ausente no Mato Grosso. Ela o mandou
fazer, mas não constava o registro da citação nos autos, e para evitar confusão entre os
herdeiros naturais e legítimos, declarou que seu falecido marido casou a filha natural
Maria Rosa com José Nunes, dando como dote diversas peças de ouro e prata, além dos
bens móveis. Com isso, a autora afirmava que o casal estava em “lugar certo” no Mato
Grosso e deveria ser citado por precatório do juízo dos órfãos, em observação das
Ordenações, Lº 4º, tít. 96, parágrafo 2º.274
Ainda segundo o requerimento, durante as partilhas o inventariante apenas
mencionou que um herdeiro se achava ausente, e por isso ocorreu a “abusiva praxe” de
nomear um tutor. A causa subiu à Relação, cuja sentença (de 10 de setembro de 1792) é
favorável aos herdeiros, recomendando a reforma do despacho do juiz de órfãos e a
citação do filho ausente.
Em 23 de maio de 1798 foi realizado um novo instrumento de agravo cível de
Dona Maria Joaquina do Prado Silva, viúva de Antonio Gonçalves da Silva, contra o juiz
de órfãos João Moreira da Rocha. Seis anos após a apelação solucionada no Tribunal da
Relação do Rio de Janeiro, as partilhas ainda não tinham sido realizadas, bem como a
citação do coerdeiro José Nunes, ausente nas Minas do Mato Grosso “em lugar certo”.275
Com isso, teria sido “desprezada” a Ordenação do Reino, e por isso se acumulava outro
agravo na mesma forma do primeiro.
O corregedor Doutor Libânio Luís de Barcellos, ao analisar a causa, diz que era
necessário esperar a concretização do primeiro agravo, para que assim o juiz reformasse
o seu despacho. A Correição Geral de 1744 é citada neste documento, em relação à
nomeação de curadores para os herdeiros ausentes, pois “poucos são os inventários que
não tem herdeiros ausentes”, e que se esperassem por eles, nenhuma partilha seria feita.
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A Agravante não quer partilhas e os Orfaons herdeiros naturaes
incessantemente requerem por ellas. Neste Juizo desde o anno de 1744 depois
do provimento com os mais que fes para este Juizo de Orfaons o Doutor
Ouvidor Domingos Luis da Rocha lançado no Livro antigo das Tutellas,
vendo muitos inventários parados proveo com penas se concluírem e para
com os herdeiros ausentes se lhe nomeasse curador salvo o Direito aos
ausentes para o prejuízo que ouvesse nas partilhas e assim se tem
praticado athe o prezente em beneficio dos herdeiros presentes, pois poucos
sam os Inventarios que não tem herdeiros ausentes, e a esperarçe por eles não
tem fim as partilhas nem terá o Juizo Inventarios que se concluão [...] .276(grifos
nossos)

A partir do despacho do corregedor podemos dimensionar as causas travadas no
juizado. Por conta da dispersão da população em diferentes regiões da colônia, casos
como estes seriam recorrentes, visto que era necessária a ciência de todos os herdeiros
para a realização das partilhas. Nesse sentido, a figura de um tutor ou curador era essencial
para garantir que esse processo ocorresse sem demora (e consequente prejuízo aos
legatários).
Por fim, o corregedor concedeu o agravo, pois havia um primeiro ainda pendente
e que não foi satisfeito. Em 13 de agosto de 1798 o tutor dos órfãos naturais José
Fernandes de Almeida vai a juízo informar que eles não tinham dinheiro ou bens para
pagar às custas do processo em segunda instância, e por isso pediam para que os autos
retornassem ao juízo dos órfãos e que cobrassem às custas do inventariante.277

3.3 Um esboço dos arranjos familiares no Juízo dos Órfãos
A fim de compreender a organização dos arranjos familiares na cidade de São
Paulo, elencamos alguns critérios como: a viuvez, primeiras ou segundas núpcias,
presença de afilhados, filhos naturais, indícios de amancebamento e pessoas ausentes. No
total, conseguimos reconstituir os laços de 68 famílias. O número inferior ao número total
de autos explica-se pela presença de diversas ações decorrentes de um único inventário.
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Para melhor visualizarmos os dados obtidos, listamos em um gráfico as características
observadas em toda a documentação do fundo do Juízo dos Órfãos por nós analisada.

Gráfico 3 - quantificação dos agentes atuantes nas causas do
Juízo dos Órfãos (1731-1830)
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Fonte: AESP_Fundo Juízo dos Órfãos

Após a coleta desses dados, constatamos que entre os arranjos familiares das
famílias atendidas pelo Juízo dos Órfãos em São Paulo, era maior a incidência de filhos
legítimos. No tocante aos herdeiros, 85 famílias eram compostas por filhos legítimos,
frutos de primeiro ou segundo matrimônio do pai ou mãe. Em apenas uma família havia
a presença de agregados, ou “filhos adotivos” incorporados ao seio familiar; enquanto em
duas famílias dos núcleos familiares por nós elencado, apresentam filhos naturais.
Conforme dito anteriormente, a maioria dos herdeiros era composta por filhos legítimos,
mas, em menor proporção, filhos naturais e afilhados poderiam ser considerados
herdeiros. Até o presente momento, contabilizamos 16 órfãos filhos naturais que
buscaram no juizado garantir seus direitos à partilha.
Em seguida, notamos outra configuração: os grupos familiares chefiados por
homens ou mulheres viúvos, mas que contraíam segundas núpcias, totalizando seis casos.
Tal fato poderia relacionar-se com a facilidade dos homens, como chefes de família, em
contrair segundas núpcias. Para os pais viúvos, seria vantajoso casar-se novamente,
devido à presença de dote ou de bens que pudessem somar-se ao patrimônio familiar.
Logo, além de interesses pessoais, arriscamos dizer que os interesses econômicos eram
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bons motivos para que a prática fosse tão comum na cidade de São Paulo. Por outro lado,
este número é inferior ao número de mulheres que permaneceram viúvas, no total de 07
famílias. De acordo com a legislação, a mulher que se casasse outra vez perderia o direito
de tutela dos filhos menores, que seria delegada pelo juiz de órfãos. Dessa forma, notamos
o contraste entre o número de viúvas e o de mulheres que se casaram novamente. Às
mulheres, seria mais vantajoso permanecer viúva para que tivesse o direito garantido por
lei para administrar os bens da família e garantir a educação dos filhos, até que se
tornassem independentes.
Diante de alguns casos foi possível tecermos algumas teias familiares,
identificando informações acerca da linhagem e hierarquia familiar, e, quando possível,
as datas de nascimento, casamento e morte. Não foi possível estabelecer com precisão a
árvore genealógica das famílias, visto às limitações impostas a pesquisa referentes ao
acesso as fontes documentais. A despeito disso, foi possível visualizarmos as relações
estabelecidas entre duas gerações, e de que forma as famílias atendidas pelo juizado
viviam na cidade de São Paulo.
Em ação de habilitação à herança de 1761, o justificante Antônio de Camargo
Albuquerque compareceu ao juizado solicitando a entrega da legítima paterna de sua
mulher Maria Barbosa do Prado, filha de José do Prado da Cunha, na quantia de 40$000
que estava depositada no cofre dos órfãos, apresentando a certidão de casamento e as
testemunhas. Após analisar as provas, o juiz de órfãos decidiu que o justificante seria
habilitado, entregando a quantia de 24$145, pois o restante teria sido indicado em
testamento que deveria ser entregue a Maria, sobrinha do falecido. 278
Por outro lado, parentes mais próximos como os avós também são presentes
nessas ações, como no auto habilitação à herança iniciado em 30 de abril de 1762.
Francisco da Souza Leme, avô da órfã falecida Maria, compareceu ao juizado a fim de se
habilitar como herdeiro ascendente e único, visto que era filha de sua filha falecida Isabel
de Souza. O genro, Francisco Gonçalves, era viúvo quando se casou e do primeiro
relacionamento teve outros filhos. 279
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Para comprovar seu parentesco, Souza Leme ofereceu como prova as certidões de
batismo e óbito da neta, nascida em 26 de fevereiro de 1749 e morta em 09 de março de
1762 (pouco tempo antes da ação); e as testemunhas, que afirmavam conhecer o
justificante e que era avô materno da falecida neta órfã Maria. A primeira testemunha
arrolada, no entanto, tratava-se do meio-irmão de Maria e vizinho do justificante. Thomé
Gonçalves da Costa, 37, que vivia do ofício de alfaiate, afirmou que “elle testemunha,
com seus irmãons são filhos do mesmo defunto Francisco Gonçalves Pais, do primeiro
matrimonio, e que a ditta orphã falescera despois do falescimento de seus pais, e mais
nam dice”.280
Analisando todas as provas oferecidas, o juiz decidiu habilitar Thomé Gonçalves
da Costa e todos os seus irmãos para dar prosseguimento ao pedido de Francisco Souza
Leme. Contudo, no dia 04 de maio de 1762 o escrivão de órfãos redigiu um termo de
desistência, que aconteceu em audiência na casa do juiz de órfãos, no qual Thomé
afirmava que “nam queria nada da herança pertendida, nem juntar procuração para dizer
de direito”.281 Após o termo de desistência, o juiz de órfãos habilita o avô como único
herdeiro.
É interessante notar a proximidade dos grupos familiares, embora sejam formados
por casamentos distintos. Todos os indivíduos presentes nessa ação de habilitação à
herança moravam próximos, conheciam uns aos outros, e, por alguma razão não
explicitada, os irmãos mais velhos desistiram de sua parte na herança do pai.
Possivelmente a maioria desses irmãos já eram emancipados, como Thomé, que possuía
mais de trinta anos; ou não tinham interesse em receber a legítima paterna, talvez por ser
uma quantia pequena e que prejudicaria a parte que seria da órfã Maria.
É notório ressaltar que os parentes constantemente figuravam entre as
testemunhas, tal como no caso acima e em uma ação de habilitação à herança de 1770, de
Paulo Caetano da Silva, casado com a órfã Gertrudes Maria, exposta na casa do falecido
Manuel Pinto Guedes e legatária de Ângela Machado. O justificante queria se habilitar à
legítima deixada por Ângela, comprovando com a certidão de casamento e testemunhas.
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Dentre as testemunhas inquiridas constava o próprio pai do justificante, Manuel
Caetano da Silva, de 56 anos de idade, que vivia do ofício de seleiro. Ele dizia que:
como Pay do ditto Justeficante tem delle cabal conhecimento e sabe esta[r]
cazado com Gertrudes Maria exposta em casa do defunto Manoel Pinto
Guedes, e Legataria de Angela Maria como molher [ilegível] certidam do seu
casamento; o que emquanto a sua capacidade sabe a tem quanto lhe baste
para reger e governar seos bens sem dependência de administração de
pessoa alheya e mais nam dice”. 282 (grifos nossos)

Diante do que foi dito por Manuel Caetano da Silva e outras testemunhas, o juiz
o habilitou como herdeiro, sendo apto a receber parte da herança de sua esposa. É
interessante notar o papel que os familiares exerciam nas declarações a respeito dos
justificantes as ações de habilitação à herança. A proximidade marcada pelos laços de
parentesco indica certa intimidade entre eles, o que lhes conferiam propriedade em
ressaltar as qualidades de seus familiares para administrar quaisquer quantias legadas.
Identificamos, portanto, um padrão familiar pautado pela presença de filhos
ilegítimos, certamente mestiços, que buscavam no juizado garantir seu direito à herança.
No entanto, o mesmo local foi espaço de disputa, por vezes, da própria liberdade da
família. Em ação de embargo iniciada em 4 de março de 1819, encabeçada por Anna
(mãe) e Anna (filha), escravizadas, buscavam provar sua liberdade contra José Nobrega
de Almeida, Francisco Nobre de Almeida, Francisca Nobre dos Anjos, Mariana Nobrega
dos Anjos, Anna, Maria, Clara Maria e João, órfãos da falecida Maria Nobrega.
As justificantes afirmavam que serviram por nove meses a defunta em sua
enfermidade de estupor, e, recuperando a fala e sentidos em certo momento, teria
declarado que ambas
por principio nenhum ficacem Cativas pellos bons servissos que lhe tinhão
feitos principalmente no Largo tempo de sua Infermidade. Cujas liberdades
não podia declarar em testamento por se acharem as suplicantes e duas filhas
mais embaraçadas no Inventário da falecida Mais de sua irmã Izabel Pedrosa
que como nesse juízo [rasgado] isso declarou verbalmente que deixava outros
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escravos desembaraçados para suprirem a falta das suplicantes sendo
nesseçario.283

O juiz citou os herdeiros da falecida, para declararem a respeito do despacho.
Representando os herdeiros, em 5 de março de 1814 José Nobrega de Almeida disse que
era verdade o alegado pelas suplicantes, pois a falecida
recomendou a liberdade das ditas [...] pellos bons serviços e lealdade [...] além
das suas honestidades a Mae [...] [que] vive exzenta de homem hoje a filha se
[en]contrava pura”, sendo “bem merecidas suas liberdades”. Assinaram em
concordância os irmãos Francisco Nobre de Almeida, Francisca Nobre dos
Anjos, Mariana Nobrega dos Anjos, Anna, Maria, Clara Maria e João.284

Em 18 de agosto de 1814, foram inquiridas as testemunhas por parte das
embargadas e dos embargantes. Algo interessante a se notar é que, neste caso, ao contrário
das demais ações movidas no juizado, é informada a cor de cada testemunha como homem
ou mulher (branco/escuro). No entanto, Veloso e Gama, advogado dos herdeiros,
afirmava que como não havia documento escrito que comprovasse a alforria, não haveria
como provar tal afirmação.
Na interpretação de Veloso e Gama, as testemunhas não tinham capacidade de
comprovar a alforria. Segundo ele, Joanna Baptista, uma das testemunhas, era “de baixa
esfera, e sem conhecimento algum a respeito dos factos”; que a testemunha José Pires
Monteiro “he compadre e genro do Embargado”, e sendo testemunha familiar da casa do
embargado “havia de jurar tudo aquillo por seu sogro lhe fora insinuado”, e “os mesmos
defeitos se encontrou igualmente no juramento da testemunha João de Arruda Moreira
[...] como testemunha familiar nenhum credito merece em função”; e que a testemunha
Josefa Maria era comadre e sobrinha da mulher do embargado.285
Como contraponto, Ornellas, advogado das escravizadas, desqualificava Manoel
Antônio Ávila, parente “muito remoto” dos embargantes, que
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nenhum conhecimento tem do negocio sobre que se disputa entre as
Articulantes e Articulados, visto que tendo assentado Praça na Tropa de Linha
desta Cidade, desertou, e estando muitos annos auzente, voltou, e foi para o
Continente do Sul, donde veio há bem pouco tem, e em consequência não
podia depor senão o que lhe fosse insinuado pelos Articulados.

286

(grifos

nossos)

Novas testemunhas foram ouvidas em 21 de fevereiro de 1815, respondendo às
declarações feitas por Ornellas. Uma delas, Francisco Antônio de Oliveira, disse que a
testemunha José Monteiro era compadre de Ignácio, genro e de muita familiaridade; que
a testemunha João de Arruda Moreira também era genro e compadre; que Josefa Maria
era comadre de Ignácio, e sobrinha da segunda mulher. Sobre Domingues do Prado, disse
que “o mesmo he acostumado a furtar animaes alheios, sendo criminoso em uma
devassa”.
Diante de todas as testemunhas, o juiz de órfãos não considerou a liberdade de
Anna mãe e filha, encerrando a causa a favor dos órfãos. Não contentes com a decisão,
as justificantes apelaram ao Supremo Tribunal da Casa de Suplicação da Corte, no Rio de
Janeiro, em 18 de outubro de 1815. Em 31 de janeiro de 1816 as embargadas desistiram
da apelação, sendo passado termo de desistência.287
O caso acima representa dois níveis de relações familiares: em primeiro lugar,
mãe e filha escravizadas que, vendo que seriam alvo de disputas entre muitos herdeiros,
buscavam garantir sua liberdade e assim evitar que fossem separadas durante a venda dos
bens em praça. Em segundo lugar, podemos ter noção da importância das redes familiares
para a construção dos argumentos que seriam definitivos para o sucesso de uma ação no
juízo dos órfãos. Algo interessante a notar é que, ao contrário das outras ações que
discutimos anteriormente, os familiares eram aceitos como testemunhas íntegras.
Contudo, ponderamos que dentro de uma família (herdeira) existia outra (escravizada),
composta por um pequeno núcleo de mãe e filha.
Por fim, identificamos a presença de agregados na composição familiar, como na
ação de agravo de Luis Teixeira da Silva, testamenteiro de Benedita de Flores contra
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Ignacio Xavier Cezar em 1732 a respeito de dívidas dos sufrágios e enterro. Luis Teixeira
declarava que o marido da falecida estava ausente nas Minas Gerais há muitos anos, onde
foi para cobrar dívidas de seu pai e não retornou mais. Declarava também que em seu
testamento Benedita queria repartir sua terça em duas partes iguais e entregar aos seus
legatários, o afilhado Ignacio Xavier Moreira, filho de Júlio César, e João de Miranda,
que criou em sua casa.
Também elencava as pessoas que viviam em sua administração: Catherina, filha
de Francisca, que deixava forra de toda a administração e que deveria ser entregue a seu
avô Thomé Rodrigues da Silva, o qual a deveria tratar “com todo o decoro que a sy se
deve”; Anna e Rita, pagando os pais a sua criação, lhes entregasse o que fosse das duas
que estão em Cuiabá; a carijó Ignacia, que pagou a sua administração e sua filha Marianna
“por cuja rezão nenhum dos meus herdeiros poderá entender com ella”; e Angélica, filha
de Ignácia, que deveria ser entregue a seu avô Manoel do Rego, “sem que pella criação
ou outro titullo algum se lhe deve couza algua e se lhe entregara a minha saya de crepe
da Igreja e o meu manto de Cabaya e hum quimão de seda encarnado”.288
Tendo em vista os documentos e a declaração do curador, em 15 de março o juiz
de órfãos Luiz de Abreu Leitão proferiu sua decisão, determinando que as partilhas não
fossem feitas, visto ter ainda dívidas a serem cobradas. Em seguida, compareceu ao
juizado Ignácio Manoel, afirmando estar habilitado como herdeiro e que solicitava a
citação do marido de Benedita, ausente nas Minas, para fazer partilha:
e porque depende de passar precatoria para citar o dito marido que assiste nas
Minas, e mandar proprio com ella, pois se não offeressem portadores de quem
possa fiar a dita precatoria para levar e trazer com a delligençia feita para o que
e para as custas da mesma precatoria e as mais que tem feito neste juizo athe o
presente caresse de dinheiro porque hé pobre e não tem de seu mais que a
dita herança cujo reduto da parte reduzida a liquido, está depozitado
tambem por ordem deste Juiz.289 (grifos nossos)

Assim, pedia que as dívidas fossem cobradas, os bens arrematados em praça e que
a quantia resultante fosse entregue ao tutor dos órfãos. Então, pagas as dívidas do enterro,
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o juiz de órfãos determinou que fossem entregues as contas do testamenteiro ao tutor do
herdeiro. Foram entregues todos os bens móveis, excetuando um prato pequeno de
estanho que não foi encontrado; além de outros bens que foram vendidos e depositados
no Cofre dos Órfãos.
O caso acima elucida uma possibilidade de configuração familiar que variava em
meio às circunstâncias: o marido ausente, que há muitos anos não dava notícias,
dificultando o processo de inventariação dos bens. De outra forma, podemos sugestionar
que a inventariada Benedita de Flores tinha um relacionamento próximo com os indígenas
administrados, assinalando por escrito que lhes concedia a alforria após sua morte e
inclusive os deixando alguns bens, como roupas e outros objetos, e a indicação para onde
deveriam se dirigir.
Dessa maneira, pudemos observar, em uma escala ampla, os tipos de famílias
atendidas pelo Juízo dos Órfãos na cidade de São Paulo: em sua maioria, composta por
pais casados pela Igreja Católica e com a geração de filhos legítimos – o que não excluía,
por outro lado, variações com a presença dos filhos naturais, gerados de uma união cujo
matrimônio não teria se concretizado. Por conta da dispersão da população em outras
regiões, era comum que algum familiar se ausentasse por longos períodos, resultando em
entraves durante a partilha das heranças. Em relação ao poderio econômico das famílias
atendidas pelo juizado, destacamos que se tratava de famílias de posse, com bens raiz,
cuja divisão poderia prejudicar a manutenção do patrimônio familiar, e a qual as querelas
se desdobraram em diversas ações no juizado durante a feitura do inventário – questões
que discutiremos no próximo tópico.

3.4 As heranças em disputa: bens e quantias reivindicados no Juízo dos Órfãos

Nas 142 ações por nós analisadas, não foi possível enumerar todos os bens e
quantias em disputa nas ações que envolviam os órfãos, visto que essas eram em
decorrência do processo de Inventário. No entanto, encontramos algumas pistas nos autos
de Embargo, Apelação e Agravo, que possibilitaram a compreensão desse universo de
queixas dos órfãos e seus familiares. Elencamos na tabela a seguir as quantias
reivindicadas nessas ações movidas no juizado, a fim de dimensionarmos quais eram as
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quantias em disputa. Cabe ressaltar que esses números não representam a totalidade dos
autos por nós analisados, visto que nem sempre os Inventários são mencionados pelos
escrivães.
Tabela 6 – Quantias em disputa no fundo do Juízo dos Órfãos
Quantia
10:899$940

Data
1803

Localização
C05334

Tipo de Ação
Apelação

10:125$081
4:633$220
2:887$500
1:877$750
1:348$500
1:195$000
1:050$000
860$200
621$760
500$000
496$840
328$000
255$500
180$000
128$000
125$695
80$020
51$705
41$600
29$390
25$600
19$360
15$190
1$280
1$200

1809
1803
1803
1829
1798
1812
1809
1756
1755
1803
1830
1751
1798
1807
1803
1762
1823
1789
1757
1732
1767
1757
1755
1755
1763

C05332
Agravo
C05334
Apelação
C05334
Apelação
C05332
Agravo
C05332
Agravo
C05334
Apelação
C05334
Apelação
C05332
Agravo
C05332
Agravo
C05334
Apelação
C05332
Agravo
C05332
Agravo
C05332
Agravo
C05332
Apelação
C05370
Embargo
C05402
Libelo Cível
C05332
Agravo
C05402
Libelo Cível
C05402
Libelo Cível
C05332
Agravo Cível
C05402
Libelo Cível
C05402
Libelo Cível
C05402
Libelo Cível
C05402
Libelo Cível
C05402
Libelo Cível
Fonte: AESP. Fundo Juízo dos Órfãos.

Conforme podemos constatar, as maiores quantias ultrapassavam um conto de
réis, figurando em ações de Agravo ou Apelação, instâncias superiores utilizadas quando
uma das partes envolvidas não concordava com a sentença do juiz e buscava recorrer da
decisão. Em um desses casos, foi possível acompanhar com muitos detalhes a disputa
entre o Coronel José Pinto de Morais Leme e seu irmão, o Padre José Joaquim Monteiro,
pelos bens e quantias da herança de seu falecido avô, o Capitão Mor José de Gois Morais,
em uma Apelação de 1803.
Entre os bens lançados no inventário, constavam três fazendas de animais vacuns
e cavalares que existiam no termo da vila de Castro, denominadas de Carambuy, São João
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e São Bento, junto com seus escravos.290 O Coronel solicitava a avaliação dos bens, o que
foi atendido pelo juiz de órfãos. Na fatura da avaliação dos bens da Fazenda de Carambuy,
o administrador João Pereira informou os bens pertencentes à mesma e sua respectiva
quantidade. Os produtos foram vistos e avaliados, conforme demonstramos nas tabelas a
seguir:
Tabela: bens avaliados na Fazenda de Carambuy291
Bem
Valor unitário Qtde.
Total
Égua
2$560
400
1.024$000
Cavalo pastor
6$000
10
60$000
Potro de 2 a 3 anos
3$000
12
36$000
Potro de até 1 ano
2$000
30
60$000
Cavalo manso
8$000
04
23$000
Cavalo manso
3$200
02
6$400
Gado
1$280
1.040 1.331$000
Boi de 2 a 3 anos
1$200
100
120$000
Campos pertencentes à 1.450$000
fazenda
Matos Lavradios
150$000
Morada de casas 16$000
velhas
Mesa
1$600
01
1$600
Foice
$450
02
$900
Enxada
$320
01
$320
Curral
1$000
02
2$000
Valor Total
4.281.220

É possível notar que a fazenda de Carambuy tinha vasto terreno, ao considerarmos
a avaliação das terras, bem como a finalidade era a criação de gado, que contava com
centenas de cabeças de gado cavalar e mais de mil cabeças de gado vacum, o que soma
no total 4.281$220 réis, uma fortuna considerável. A presença de poucas ferramentas
indica que, possivelmente, eram utilizadas para a subsistência dos funcionários e escravos
que habitavam a fazenda.
A seguir, listamos a quantidade de escravos pertencentes à fazenda:

Tabela: Avaliação de escravos da Fazenda Carambuy292
Nome
Idade

Valor
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Alexandre crioulo
84 anos
12$000
Lázaro crioulo
62 anos
20$000
Joaquim
50 anos
70$000
Maria mulata (esposa de Joaquim)
40 anos
60$000
Rita cabra (filha de Joaquim e Maria)
10 anos
100$000
Resuzina
08 anos
90$000
Escravos ausentes que andavam em companhia do Reverendo Padre José Joaquim, e
por isso não foram avaliados
Manuela cabra
28 anos
N/C
Luiza crioula
25 anos
N/C
Escolástica mulata (filha de Manuela)
10 anos
N/C
Francisco crioulo
10 anos
N/C

Notamos que quatro escravos não foram avaliados, pois andavam na companhia
do Reverendo Padre, um dos herdeiros em litígio no Juízo dos Órfãos. Dando sequência
à ação, foram avaliadas as Fazendas de São João e de São Bento, chegando à cifra
aproximada de 6.000$000.
O Padre alegava que a fazenda de São João
se acha[va] há mais de doze annos de posse, e administração da dita Fazenda
fazendo todos os actos possessórios e defendendo os campos da mesma de
qualquer envazam e satisfazendo exatamente todos os legados pos em que a
mesma Fazenda se acha penhorada tudo sem contradição de pessoa alguma
como hé publico, e notório (fl. 15).

Além de afirmar que a fazenda, pertencente a seu avô, foi legada pela terça de seu
bisavô, o Capitão Mor Pedro Taques de Almeida, e que seu irmão, o autor dessa ação,
queria tomar a posse da fazenda como administrador da terça de seu bisavô; alegava que
a avaliação era nula pois a fazenda de São João não constava no inventário dos bens do
Capitão Mor Gois e que a sua filha, D. Leonor Tereza de Ribeiro Gois e Moraes, não a
descreveu no inventário, bem como “que o reverendo embargante nam só se acha de posse
natural da predicta Fazenda, como também da Civel e judicial que tomou da mesma sem
contradição de herdeiro ou pessoa alguma”.293 Fundamentadas a sua pretensão,
apresentou um documento de posse da fazenda, passado em 1º de fevereiro de 1802, em
que solicitava a posse que tinha se dado judicialmente ao Padre.
Após muita discussão entre os advogados das duas partes, três anos depois, em 25
de fevereiro, José Joaquim Monteiro de Matos Moraes solicitava ao juiz de órfãos a
293
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licitação da Fazenda de São João, por não estarem lançados os escravos Maria Rita,
Ridazenda, Maria, Luiza e Francisco, sequestrados por pertencerem à mesma fazenda.
No entanto, por razões não descritas, três dias depois desistiu da ação. Esse caso revela
as disputas de um arranjo familiar considerado “abastado” em torno dos bens legados,
que somavam quantias vultuosas – e muitas discordâncias por parte dos herdeiros, que
não queriam ser prejudicados no processo de inventariação.
Entretanto, não podemos deixar de observar outros casos, que envolviam as
poucas posses que garantiam a sobrevivência de um grupo, em especial requeridas por
meio das ações de Libelo e Embargo. Nesse sentido, enquanto observamos arranjos
familiares com mais condições e bens, por outro lado, vemos um universo de herdeiros
em busca da manutenção do espólio familiar, garantia do sustento de todos os membros
que dependiam dele, como na ação de Agravo dos irmãos Nicolau Dias Cardoso, Manoel
Dias Pinheiro e outros contra o juiz de órfãos, a fim de evitar a venda dos bens listados
no rol do Inventário:294

Gráfico 7: bens herdados pelos órfãos Nicolau Dias Cardoso e
irmãos
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Conforme listado no gráfico acima, essa família dependia da produção de uma
propriedade, ao identificamos as ferramentas utilizadas para o trabalho: moenda, tacho,
além do aro e prensa para fazer farinha de mandioca. Ademais, somam-se alguns animais
e os escravos, que infelizmente não foram listados nessa ação. No entanto, no conjunto
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das ações analisadas, conseguimos identificar que as disputas ocorriam em torno dos
escravos herdados, essenciais para realizar algum tipo de trabalho na propriedade ou
mesmo garantir certo “status” social do grupo.
Dessa forma, podemos identificar que o Juízo dos Órfãos da cidade de São Paulo
atendia aos órfãos, independente da sua condição econômica, no sentido de assegurar seus
direitos e acesso à herança deixada pelos parentes falecidos. O juizado não se restringia
a famílias de muitas posses e fortunas. Diante da variação dos valores legados por alguns
herdeiros, nota-se que o raio de ação do juiz era amplo ao abarcar todas as famílias da
cidade que necessitavam inventariar os bens. Da mesma forma, as poucas ações que
seguiram em instância superior revelam recursos mais elaborados e demorados, atentos a
cada detalhe para evitar qualquer prejuízo ao montante legado pelos órfãos.
Tal atitude se manteria como a primordial do juizado até o primeiro quartel do
século XIX, quando outras questões a respeito da orfandade começaram a ser registradas,
como os maus-tratos e o trabalho. Assim, podemos concluir que a orfandade, inserida no
escopo desse trabalho, incita um universo de possibilidades para futuros estudos sobre a
infância e família.
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Considerações Finais

O grande desafio desse trabalho foi tentar reconstituir parte do universo dos órfãos
na cidade de São Paulo, entre os séculos XVIII e XIX. Associados a qualquer tipo de bem
ou quantia deixada pelos pais, identificamos um certo perfil de herdeiros menores que
buscavam no Juízo dos Órfãos da cidade ter seus direitos reconhecidos e cumpridos na
forma da lei. Nesse sentido, conseguimos explorar a pluralidade dos arranjos familiares,
que se adaptavam diante das circunstâncias como a ausência, o amancebamento e a
escravidão.
Conforme analisamos no primeiro capítulo, o crescimento da Capitania de São
Paulo ao longo do século XVIII promoveu o fortalecimento de grupos que compunham a
elite local, que se estabeleceu por meio de redes clientelares e matrimoniais, garantindo
assim bons negócios e a participação ativa nos cargos da governança. Nesse sentido, nos
deparamos com indivíduos que iniciaram sua carreira como almotacés, vereadores, até
chegarem ao posto mais alto de presidente da Câmara Municipal, como juízes ordinários.
Em seguida, conforme analisamos na trajetória desses homens, atuavam como juízes de
órfãos, um cargo muito cobiçado pelo prestígio e importância na sociedade paulista.
Sendo assim, reforçamos que o Juízo dos Órfãos foi essencial para a manutenção
do espólio familiar, e assim garantir a sua subsistência por outras gerações. Diante de
casos com valores altíssimos, que somavam contos de réis, é compreensível porque o
cargo de juiz de órfãos era cobiçado e alvo de disputas entre os membros da elite local
paulista – e, da mesma forma, alvo de denúncias que revelavam os descaminhos de
quantias e a omissão de valores registrados nos livros de entrada e saída do cofre dos
órfãos.
Ademais, outro ponto que destacamos é a importância do cofre dos órfãos para
garantir a circulação de dinheiro na cidade de São Paulo. Apesar de guardar as quantias
herdadas pelos órfãos até que se tornassem habilitados para recebê-las, as mesmas
poderiam ser emprestadas a juros – ou até mesmo recolhidas, como após o Terremoto de
1755 –, auxiliando na circulação de dinheiro e na dinâmica econômica da região – e,
também arriscamos dizer, do reino. Compreender todas as dinâmicas de funcionamento
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do juizado, bem como os seus agentes, foi essencial para lançarmos olhar aos herdeiros e
familiares que buscavam garantir os seus direitos.
Dessa forma, no segundo capítulo discutimos sobre a questão da família e da
orfandade, observando cuidadosamente como esses objetos de pesquisa foram analisados
pela historiografia. Diante de questões envolvendo a transmissão de heranças,
compreendemos que as famílias seguiam as mais diversas estratégias, a fim de evitar que
os poucos bens e quantias fossem divididos entre os herdeiros. Nessa seara, entendemos
que os órfãos que analisamos nessa pesquisa não eram apenas crianças e jovens
provenientes de famílias de posses, visto que eram recorrentes as habilitações à herança,
ou cobrança de dívidas de quantias muito irrisórias.
Mais do que a construção de laços afetivos entre pais e filhos, na documentação
do juizado notamos a importância central da manutenção do patrimônio familiar. Nesse
sentido, identificamos que, apesar do matrimônio nos moldes da Igreja Católica ser o
recomendado diante das resoluções tridentinas, era comum que outros tipos de união
coexistissem no ambiente da cidade de São Paulo: não necessariamente os casais
formalizavam o matrimônio, por causa dos altos custos que o sacramento exigia, gerando
filhos considerados “naturais”. Diante da importância do sistema de transmissão de
heranças, imaginaríamos encontrar inúmeras disputas travadas entre herdeiros legítimos
e naturais, ou mesmo por parte de outros membros da família. Contudo, identificamos
que os filhos nascidos de casamento informal compareciam ao Juízo dos Órfãos, e eram
reconhecidos como herdeiros, sem protestos, participando do processo de inventário e
partilha dos bens.
Tendo isso em vista, no último capítulo contemplamos os dados da documentação
com o intuito de esboçar um perfil dos órfãos que recorreram ao juizado, bem como as
principais questões discutidas nas ações movidas em decorrência da inventariação de
bens. Diante da ausência de informações, característica dos tipos de processos que
analisamos, não conseguimos pormenorizar detalhes sobre esses órfãos: seus nomes,
idades, quantidade exata de irmãos, foram dados impossíveis de recuperar, mas que não
impediram a reconstrução de um painel complexo de herdeiros e herdeiras.
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Constatamos que os órfãos não eram apenas herdeiros de grandes quantias, mas
também de objetos simples, como ferramentas para a agricultura, que eram fundamentais
para a subsistência do arranjo familiar que habitava no sítio. Essa urgência para
administrar a produção e as quantias da família se expressaram da mesma forma na
predominância dos matrimônios das órfãs, que garantiam a administração das heranças
por seus maridos. Assim, nota-se que o casamento seria um mecanismo importante para
a manutenção de uma família, e garantia do sucesso dos negócios que eram realizados.
Assim como o matrimônio (formal ou informal) mostrou-se essencial para a
economia familiar, por outro lado, a viuvez poderia ser uma possibilidade de autonomia
para as mulheres que se viam obrigadas a administrar os negócios e fazendas de seus
falecidos maridos, bem como garantir a criação de seus filhos menores até que atingissem
a maioridade. Em uma sociedade marcada pela ausência de seus habitantes, dispersos por
diferentes locais do reino, era essencial que os direitos dos órfãos fossem garantidos, seja
por meio de emancipação ou reconhecimento de direito à herança, para assim garantir a
harmonia da sociedade paulista. Nesse sentido, identificamos que as principais causas de
ações movidas no Juízo dos Órfãos de São Paulo versavam em ações que partiam para
outras instâncias, via ações de agravo, embargo e apelação, por uma das partes que se
sentiam prejudicadas pelas decisões firmadas pelos juízes.
Isto posto, foi possível constatar que o juizado não se restringia em julgar ações
de famílias de muitas posses. A partir dos números variados que levantamos sobre as
quantias legadas, compreendemos que este atendia a todas as famílias de sua jurisdição,
proprietárias de grandes ou poucas quantias. Desse modo, podemos considerar que o
Juízo dos Órfãos tinha papel central nas decisões que envolviam o futuro dos herdeiros,
visando sempre garantir que obtivessem fonte de sustento até atingirem a maioridade.
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