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Satisfeitos como estamos com a posse, parecemos com medo de olhar

para trás, para os meios através dos quais ela foi adquirida, como se

temêssemos algum dos elementos  em nosso título;  ou,  na melhor das

hipóteses, descansamos satisfeitos com a decisão das leis a nosso favor,

sem  examinar  a  razão  ou  autoridade  sobre  as  quais  tais  leis  foram

construídas.

(BLACKSTONE. Commentaries on the Laws of England, p. 1 – tradução

minha)



RESUMO

DIAS PAES, Mariana Armond.  Escravos e terras entre posses e títulos: a construção

social do direito de propriedade no Brasil (1835-1889). São Paulo: Faculdade

de Direito da Universidade de São Paulo, 2018. 200 p. Tese de Doutorado em

Direito.

Esta  tese tem como objetivo analisar a construção social  das relações entre

pessoas  e  coisas,  no  Brasil,  entre  1835 e  1889.  Para  tanto,  analisei  74  processos  que

tramitaram perante o Tribunal  da Relação do Rio de Janeiro e discutiram a posse e  o

domínio sobre escravos e terras. No primeiro capítulo, analiso os contornos que a categoria

jurídica da posse adquiriu no Brasil oitocentista. Em seguida, passo à análise do papel do

reconhecimento social na configuração das situações possessórias. Por fim, descrevo como

as interpretações da teoria possessória deslegitimavam atos de uso da terra efetuados por

determinados grupos – indígenas e agregados – como aptos a serem considerados atos

possessórios. No segundo capítulo, analiso os debates a respeito dos títulos de domínio e o

processo  de  produção  de  documentos  pelas  partes,  nos  processos  judiciais.  Também

analiso o papel das demarcações judiciais nesse processo de produção e como os títulos das

mulheres casadas eram frequentemente deslegitimados. Ao final, discorro sobre as novas

configurações que os debates acerca da titulação adquiriram nas últimas décadas do século

XIX. No terceiro capítulo, analiso situações de aquisições ilegais e irregulares de escravos

e terras. Concluo que o processo de construção do direito de propriedade, no Brasil, ao

longo  do  século  XIX,  aproveitou-se  da  estrutura  pré-existente  do  direito  comum,

ressignificando-a.

Palavras-chave: escravidão; terras; propriedade; posse.



ABSTRACT

DIAS PAES, Mariana Armond.  Escravos e terras entre posses e títulos: a construção

social do direito de propriedade no Brasil (1835-1889). São Paulo: Faculdade

de Direito da Universidade de São Paulo, 2018. 200 p. Tese de Doutorado em

Direito.

This thesis aims to analyze the social construction of relations between people

and  things  in  Brazil  between  1835  and  1889.  For  this  purpose,  I  analyzed  74  legal

proceedings that were processed before the Court of Appeals of Rio de Janeiro and which

discussed dominion and possession over slaves and land. In the first chapter, I analyze the

contours that the legal category of possession acquired in nineteenth-century Brazil. Then I

analyze the role of social recognition in the configuration of possessory situations. Finally,

I describe how interpretations of possession theories delegitimized acts of land usage by

certain groups - indigenous and aggregates - as possessory acts. In the second chapter, I

analyze the debates over domain titles and the process of document production by parties

in legal proceedings. I also analyze the role of judicial demarcations in this production

process and how titles issued by married women were often delegitimized. In the end, I

discuss the new configurations that debates over titles acquired in the last decades of the

nineteenth century. In the third chapter, I analyze cases of illegal and irregular acquisitions

of slaves and lands. I conclude that the process of construction of private property in Brazil

during the nineteenth century built upon the pre-existing structure of ius commune by re-

signifying its cathegories.

Key words: Slavery; Land; Property; Possession.



RIASSUNTO

DIAS PAES, Mariana Armond.  Escravos e terras entre posses e títulos: a construção

social do direito de propriedade no Brasil (1835-1889). São Paulo: Faculdade

de Direito da Universidade de São Paulo, 2018. 200 p. Tese de Doutorado em

Direito.

Questa tesi si propone di analizzare la costruzione sociale delle relazioni tra le

persone e le cose, in Brasile tra il 1835 e il 1889. In questo modo, io ho analizzato 74 casi

che sono stati elaborati presso la Corte di Appello di Rio de Janeiro e que hanno discusso il

possesso e il dominio su schiavi e terre. Nel primo capitolo, io analizzo i contorni che la

categoria  giuridica  del  possesso  ha  acquisto  nel  Brasile  del  secolo  XIX. Poi  passo ad

analizzare  il  ruolo  del  riconoscimento  sociale  nella  configurazione  delle  situazioni

possessorie.  Infine,  descrivo  come  le  interpretazioni  della  teoria  possessoria  hanno

delegittimato  il  uso  del  suolo  da  parte  di  alcuni  gruppi  -  indigeni  e  aggregati  –

desconsiderando i loro atti come atti possessori. Nel secondo capitolo, io analizzo i dibattiti

sui titoli  di dominio e il processo di produzione dei documenti da parte delle parti nei

processi  giudiziari.  Analizzo  anche  il  ruolo  delle  demarcazioni  giudiziarie  in  questo

processo  di  produzione  di  titoli  e  come i  titoli  delle  donne sposate  siano  stati  spesso

delegittimati.  Alla  fine,  discuto  le  nuove configurazioni  che i  dibattiti  sulla  titolazione

hanno  acquisito  negli  ultimi  decenni  del  diciannovesimo  secolo.  Nel  terzo  capitolo,

analizzo situazioni di acquisizioni illegali e irregolari di schiavi e terre. Concludo che il

processo  di  costruzione  del  diritto  di  proprietà,  in  Brasile,  durante  il  diciannovesimo

secolo, ha approfittato della struttura preesistente del diritto comune, risignificandola.

Parole Chiave: Schiavitù; Terre; Proprietà; Possesso.
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INTRODUÇÃO:

SOBRE OCEANOS E COZINHAS

O Atlântico…

“Ó mar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!”.1

Assim se inicia um dos mais famosos poemas da língua portuguesa, escrito por

Fernando Pessoa, no começo do século XX. Nele, Pessoa parece ter se esquecido de que as

lágrimas que formaram o Atlântico não foram só portuguesas. Foram, também, americanas

e, sobretudo, africanas. Não é possível pensar a história da idade moderna e do início da

idade contemporânea sem pensar o Atlântico. E não é possível pensar o Atlântico sem

pensar o tráfico de escravos. Um dos pilares fundamentais da expansão marítima europeia,

estima-se que, entre os séculos XVI e XIX, o tráfico transatlântico de escravos transportou,

forçosamente e de maneiras legais e ilegais, 12 milhões e meio de pessoas da África para a

Europa2 e, sobretudo, para a América.3

Impulsionada pelo tráfico de escravos,  a circulação no Atlântico não tinha uma

dimensão exclusivamente econômica.  O comércio de escravos e  bens,  em especial,  foi

consideravelmente  volumoso;  no  entanto,  o  Atlântico  também  é  marcado  por  uma

significativa integração social e cultural. De um lado a outro, o oceano era cruzado por

mulheres  e  homens,  livres  e  escravos,  que  levavam  consigo,  nessas  viagens,  suas

experiências e modos de vida. A cada novo lugar que chegavam, valiam-se dessa bagagem

cultural  prévia,  reformulando-a e ressignificando-a a partir  de suas novas condições de

vida. Nessa circulação de pessoas, concepções de mundo e práticas habituais, um Atlântico

foi sendo construído.4

1 PESSOA. Mensagem, p. 29.
2 Sobre a escravidão em território metropolitano português, ver GRINBERG; SILVA. “Soil Free from Slaves”;

LAHON. “O escravo africano na vida económica e social portuguesa do Antigo Regime”; MARQUES. The
Sounds of Silence; PINHEIRO. Em defesa da liberdade; REGINALDO. “África em Portugal”; SAUNDERS.
A social history of black slaves and freedmen in Portugal; SILVA. Constitucionalismo e império.

3 Dados disponíveis em Voyages – The Trans-Atlantic Slave Trade Database, consulta em 23 de abril de 2018.
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Concepções  acerca  de  normas,  de  categorias  jurídicas  e  de  justiça  também

viajavam, nos navios que cruzavam o oceano, junto com as pessoas ou materializados em

escritos e documentos. No caso do Atlântico lusófono, havia uma intensa circulação de

pessoal  burocrático entre  os territórios  metropolitano e  coloniais.  Os agentes da Coroa

portuguesa  transitavam  de  maneira  regular,  em  razão  de  um  sistema  baseado  em

nomeações temporárias para a ocupação de cargos da administração colonial. Os juristas

letrados ocupavam parte importante desses cargos. Em um contexto de sobreposição de

ordens normativas e de jurisdições, como era o Atlântico lusófono, a atuação dos juristas

letrados portugueses consistiu em gerir essa complexa teia de normatividades, com base

em suas habilidades profissionais de criar e interpretar categorias jurídicas.5

Característica relevante dessa estrutura burocrática era o fato de que, ao contrário

da  Coroa  espanhola,  que  fundou  universidades  na  América,  Portugal  concentrou  a

formação dos juristas em território metropolitano, por meio da Universidade de Coimbra.

Assim,  parte  relevante  do  corpo  administrativo  e  político  português  –  e,  após  a

Independência, brasileiro – responsável por gerir a arquitetura institucional no Atlântico

lusófono possuía uma formação relativamente homogênea, que contribuía para a criação e

conservação de um ambiente jurídico compartilhado na região.6

No  âmbito  da  administração  secular  portuguesa,  metropolitana  e  colonial,  a

estrutura normativa manejada pelos juristas era o chamado direito comum (ius commune).

O direito comum era uma estrutura normativa de caráter marcadamente doutrinário, que

esteve presente, em território europeu desde aproximadamente o final do século XI até os

séculos XVIII e XIX. Na Europa da idade moderna, o direito comum convivia com outras

ordens normativas, como, por exemplo, o direito canônico e o direito dos reinos.7

4 ALENCASTRO.  O  trato  dos  viventes; CANDIDO.  An  African  Slaving  Port  and  the  Atlantic  World;
CANDIDO.  “South  Atlantic  Exchanges”;  FERREIRA.  Cross-Cultural  Exchange  in  the  Atlantic  World;
HERZOG. Frontiers of Possession; HÉBRARD, SCOTT. Provas de liberdade, SLENES. “‘Malungu, ngoma
vem!’”.

5 CAMARINHAS. “Justice Administration in Early Modern Portugal”. Neste artigo, o autor também apresenta
mapas da circulação dos agentes burocráticos coloniais. Sobre a sobreposição de ordens normativas,  ver
DUVE. “Was ist  ‘Multinormativität’?”.  Para uma discussão entre as diferentes  jurisdições existentes em
Angola, durante os primeiros séculos do período colonial, ver MADEIRA-SANTOS. “Esclavage africain et
traite  atlantique  confrontés”.  Para  os  séculos  XIX,  ver  SILVA.  A  construção  jurídica  dos  Territórios
Ultramarinos Portugueses no século XIX.

6 Sobre a formação dos juristas lusófonos, ver CARVALHO. A construção da ordem/Teatro de sombras, pp.
63-92 e ROBERTO. O direito civil nas Academias Jurídicas do Império.

7 DECOCK. Theologians and Contract Law, pp. 30-31, HESPANHA. “Direito comum e direito colonial”.
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A lógica de construção e funcionamento do direito comum era bastante diferente da

do direito atual, de matriz liberal. A arquitetura do direito comum se construía por meio de

textos nos quais os juristas apresentavam suas soluções para problemas. Assim, em geral, a

construção de categorias jurídicas era feita por meio da proposta de possíveis soluções e

interpretações para conflitos concretos. Nesse sistema normativo, a lei escrita não era uma

fonte do direito hierarquicamente superior às outras, podendo ser contestada e reformulada

pela  prática  dos  tribunais  e  pelas  interpretações  doutrinárias.  Na  decisão  dos  casos

concretos,  as  normas  não  tinham  força  absoluta,  mas  eram  avaliadas  pelos  juízes  –

“arbítrio do juiz” – que, analisando as particularidades do caso e recorrendo a diversas

fontes do direito, deveria decidir com vistas à equidade. Em sua estrutura, o direito comum

era aberto  e  flexível  à  interação com outras  ordens  normativas  e  com particularidades

locais.  Essa  flexibilidade  do  direito  comum foi  o  que,  em certa  medida,  permitiu  sua

expansão relativamente eficaz para os territórios coloniais.8

Em termos  estritamente  legislativos,  havia  certa  coincidência  entre  a  legislação

aplicada na metrópole e nos territórios coloniais portugueses. Apesar de parte das normas

emanadas pela Coroa ter um caráter específico, dirigido apenas a uma região, é possível

encontrar cópias dessas normas específicas em outros territórios coloniais, o que denota

que,  mesmo  nesses  casos,  havia  uma  relativa  circulação  dos  textos  legislativos.

Considerando as normas de caráter geral, é muito importante ter em conta que elas não se

trasladavam por si sós. Havia diversos agentes envolvidos nessa difusão: juízes de fora,

juízes ordinários, governadores, capitães donatários, membros do clero, missionários, etc.

Por meio desses agentes, normas isoladas e compilações de legislação como, por exemplo,

as  Ordenações  Filipinas,  tinham  razoável  disseminação  tanto  na  América  quanto  em

outros territórios, como a África. Essas normas eram publicizadas por meio de sua leitura

em locais públicos, nas missas de domingo e em reuniões de confrarias e irmandades.9

Ainda  que  eminentemente  letrado,  o  direito  comum  se  disseminava  por

compreensões e hábitos populares. Sua disseminação era garantida pela própria maneira a

partir da qual era estruturado. Muitos dos textos jurídicos eram compostos por uma grande

quantidade de brocardos,  frases curtas que enunciavam uma norma.  Isso facilitava sua

8 HESPANHA. “Direito comum e direito colonial”. Ver,  também, CABRAL.  Literatura jurídica na idade
moderna; GARRIGA. “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”; GROSSI. El orden jurídico
medieval; TAU  ANZOÁTEGUI.  Casuismo  y  sistema; VALLEJO.  Ruda  equidad,  ley  consumada;
VALLEJO. “El cáliz de plata”.

9 BALTAZAR, CARDIM. “A difusão da legislação régia”.
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comunicação oral e sua fixação. Também era expressado por fórmulas reproduzidas em

documentos oficiais por notários, outra característica que facilitava a permeabilidade desse

saber técnico nos discursos mais corriqueiros e tornava possível que ele fosse reapropriado,

mobilizado e ressignificado pelos mais diferentes sujeitos históricos, que iam construindo

entendimentos vernaculares das normas do direito comum.10

Vejamos, por exemplo, o caso do Alvará, de 16 de janeiro de 1773, analisado por

Luiz Geraldo Silva. Esse ato normativo estabeleceu, em linhas gerais, que todos os que

nascessem,  em  território  metropolitano,  depois  de  sua  publicação,  seriam  livres.

Analisando  a  documentação  referente  à  cidade  de  Paraíba  de  Senhora  das  Neves,  na

América Portuguesa, o pesquisador encontrou uma carta do ouvidor da cidade endereçada

ao governador, dizendo:

…participo  a  Vossa  Excelência  que  havendo-se  espalhado  na  Cidade  da

Paraíba, a Lei porque Sua Majestade foi servido Libertar os mulatos e pretos

de  Portugal,  tem sido tão mal  entendida  pelos  mulatos,  e  negros  daquela

Cidade, que tem chegado a fazer entre eles conciliábulos e conventículos, de

sorte que a interpretaram, e publicam a seu favor, tirando inúmeras cópias,

vendendo-as a preço de uma pataca, e faltando sobre a inteligência da mesma

Lei.11

Com medo de que os escravos da cidade, a partir da interpretação que estavam

fazendo  da  legislação  metropolitana,  começassem  a  reivindicar  sua  liberdade,  as

autoridades locais iniciaram uma devassa para averiguar o caso. A análise feita por Silva

do processo elucida os diversos meios pelos quais as normas jurídicas circulavam entre a

população  e  como,  a  partir  de  sua  leitura  ou  escuta,  iam-se  formando  entendimentos

vernaculares das mesmas. As testemunhas deram muitas versões do fato. Uma delas disse

que um “mulato” vendia cópias da lei a uma “pataca”. Ressalvou, porém que essa “cópia”

tinha sido escrita na língua do “mulato” – que mesclava elementos de línguas africanas

com o português –, mas que o conteúdo não estava muito distante ao “espírito original” da

lei.  Outra  disse  que  o  grande  tema  de  debate  era  se  a  expressão  “seus  domínios”  se

aplicaria ou não à América Portuguesa, o que, em caso positivo, significaria a libertação do

10 HESPANHA. Como os juristas viam o mundo, pp. 12-13. Como exemplo de permeabilidade dos discursos
letrados do direito comum, ver HERZOG. Frontiers of Possession.

11 Apud SILVA. “Esperança de liberdade”, p. 128.
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ventre. Vários depoimentos confirmaram que a lei era lida por grupos de negros que se

encontravam  na  Praia  do  Tambaú.  Também  ficou  evidente  que,  além  dessas  leituras

públicas, cópias da lei circulavam de mão em mão, com um conhecido passando para o

outro  após  terminar  a  leitura.  Houve,  ainda,  quem afirmou que cópia  do Alvará  tinha

chegado, à cidade, por meio de uma carta enviada da Bahia. Como reação, o governador de

Pernambuco  mandou  publicar  um  Bando  informando  a  população  da  “verdadeira

interpretação” do Alvará.12

Assim como os negros da Paraíba, em ambos os lados do Atlântico, as pessoas

construíam  noções  vernaculares  das  normas  e  as  transportavam  com  elas  quando  se

locomoviam na região. Afinal, não eram só os burocratas que circulavam de um lado a

outro.  Apesar  de muitas  vezes  não serem “letrados”,  essas  mulheres  e  homens,  livres,

libertos e escravos tinham concepções próprias de justiça e acessavam, em alguma medida,

as normas, reinterpretando-as, mobilizando-as em situações de conflito e pautando, por

elas, suas práticas cotidianas.13

Além do mais, as questões que envolviam escravidão e liberdade perpassavam a

vida  todas  as  pessoas,  não  apenas  na  medida  em  que  interessavam  imediatamente  a

escravos  e  senhores,  mas  estruturando  todas  as  relações  sociais.  Na  arquitetura

institucional  do  direito  comum,  os  conflitos  em torno  da  liberdade,  ao  chegarem  aos

tribunais estabelecidos nas diferentes regiões do Atlântico, eram traduzidos na linguagem

jurídica  pertinente  à  regulação  das  relações  entre  pessoas  e  coisas.  Nesse  sentido,  no

Atlântico lusófono, a linguagem da liberdade era a linguagem da “propriedade”. Ou seja, a

estrutura do direito comum sobre a relação entre pessoas e coisas geria tanto o estatuto

jurídico das pessoas – liberdade, escravidão ou outras formas de dependência – quanto os

atos de aquisição e uso dos bens.

Como identificou Rosa Congost, há uma tendência, nos textos da área de história

agrária, de reproduzir, em certa medida, uma visão da propriedade muito conectada com o

discurso liberal sobre esse instituto.14 Em muitos trabalhos, é frequente que a noção de

12 SILVA. “Esperança de liberdade”.
13 Sobre circulação de escravos, libertos e outros grupos “não letrados”, no Atlântico, ver CANDIDO. “South

Atlantic Exchanges”; CARVALHO; GOMES; REIS. O Alufá Rufino; LINEBAUGH; REDIKER. The Many-
headed Hydra; MAMIGONIAN. “José Majojo e Francisco Moçambique, marinheiros das rotas atlânticas”;
SLENES. “‘Malungu, ngoma vem!’”.  Sobre as concepções vernaculares,  a respeito das normas jurídicas,
dessas pessoas, ver HÉBRARD; SCOTT. Provas de liberdade; HERZOG. Frontiers of Possession; PREMO.
The Enlightenment on Trial.

14 CONGOST. Tierras, leyes, historia, pp. 11-43.
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propriedade individual norteie as análises, mesmo quando se trata de períodos em que não

era propriamente esse instituto o que regulava as relações entre pessoas e coisas. Como

venho argumentando,  a  estrutura do direito comum era completamente diferente da do

direito que foi sendo construído a partir de finais do século XVIII. A maneira como o

direito  comum  normatizava  as  relações  entre  pessoas  e  coisas  partia  de  pressupostos

distintos daqueles em que se baseia o direito liberal. Naquela arquitetura normativa, não

havia  nada  próximo  à  ideia  de  propriedade  individual  como  direito  subjetivo

hierarquicamente superior aos demais direitos sobre os bens.

No direito comum, a noção jurídica de “coisa” era bastante ampla,  englobando,

além do que hoje identificamos como tal, ações, direitos, pessoas e, até mesmo, alguns

fatos. Vale ressaltar, ainda, que o tratamento jurídico das pessoas como coisas extrapolava

o caso mais evidente da escravidão. Ações e obrigações de determinadas pessoas, como,

por exemplo, as obrigações de trabalhar, de obedecer, de se sujeitar ao mando de outrem,

dentre  outras,  poderiam  ser  consideradas  como  coisas  integradas  a  um  determinado

patrimônio e, portanto, estar sujeitas ao tratamento jurídico dispensado aos bens materiais.

Ou seja,  não havia uma distinção clara  entre  pessoas  – sujeitos  de direitos  – e  coisas

objetos de direitos –, como há no direito liberal.15

Como os direitos e os estados das pessoas eram considerados coisas imateriais, eles

tinham um regime semelhante ao dos bens e poderiam ser protegidos por tipos similares de

ações.16 A liberdade  estava  compreendida  entre  esses  estados  sobre  os  quais  incidiam

normas referentes às relações jurídicas entre pessoas e coisas.

O que estava subjacente a essas construções jurídicas era uma ideia de que havia

uma pluralidade de estatutos naturais, na ordem do mundo, que determinavam os direitos e

obrigações  de  cada  ente,  animado  ou  não.  Nessa  ordem “natural”,  que  estruturava  as

relações entre as pessoas e as coisas, tudo tinha uma finalidade e, portanto, uma utilidade.

A essa ordem da utilidade, correspondia uma ordem da necessidade, segundo a qual os

usuários deveriam desfrutar das coisas de maneira legítima e de acordo com o direito.

15 GROSSI.  Il dominio e le cose,  pp. 57-122; HESPANHA.  Como os juristas viam o mundo,  pp. 307-314.
Sobre a coisificação de pessoas, de seu trabalho e de suas obrigações, ver CONTE. Servi medievali; WIESE.
Leibeigene Bauern und Römisches Recht im 17. Jahrjundert.

16 HESPANHA.  Como os  juristas  viam o  mundo,  pp.  307-314;  TESTUZZA.  “Ius  corporis,  quase  ius  de
corpore disponendi”.
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Assim, “domínio” era “o poder ou a faculdade reconhecido a alguém de se apoderar das

coisas, pondo-as à sua disposição e uso lícito”.17

O domínio, como faculdade de uso, era uma categoria jurídica bastante ampla, que

abarcava diversos direitos de gozo sobre as coisas, como usufruto, hipoteca, servidão, etc.

Ele  também  poderia  abranger  direitos  de  gozo  sobre  pessoas  como,  por  exemplo,  o

exercício da jurisdição. Nesse sentido, o domínio não tinha como objeto a coisa em si, mas

uma de suas utilidades. Como as utilidades das coisas poderiam ser muitas,  também o

domínio poderia ser múltiplo, abrangendo as diferentes faculdades de uso das coisas, não

havendo uma hierarquia entre os diferentes tipos de domínio. Tampouco havia hierarquia

entre  os  diferentes  direitos  que  poderiam coexistir  sobre  a  mesma  coisa.  O  domínio,

portanto,  não  era  um direito  “hierarquicamente  superior”,  “que  valia  mais”  do  que  os

demais que incidiam sobre as coisas. Além disso, o dono, o detentor do domínio, poderia

usar das coisas como bem lhe aprouvesse contanto que não existissem outros domínios ou

outros direitos incidindo sobre elas. Ou seja, o domínio não era um direito exclusivo e

ilimitado.18

Não havia, também, identificação entre as palavras “dominium” e “propietas”. O

domínio tinha um sentido amplo, abarcando tudo o que pudesse estar sujeito ao poder de

um “dominus”, ou seja, poderia abarcar o que estivesse sujeito ao poder desde um rei até

um pai de família. Assim, domínio dizia respeito a ter poder sobre coisas – que, como

vimos, poderiam abarcar, também pessoas e direitos –, enquanto “propietas” se referia à

atribuição de determinados objetos a pessoas. Essa concepção era, também, mais ampla do

que  a  noção  contemporânea  de  propriedade,  porque  poderia  abarcar,  por  exemplo,  a

propriedade de cargos.19

Outra característica do domínio – e dos outros direitos que incidiam sobre as coisas

– era que ele não estava separado do uso efetivo da coisa. Assim, a arquitetura normativa

do direito comum procurava privilegiar, em situações de conflitos, as partes que estivessem

efetivamente usando a coisa, exercendo posse sobre ela. Uma vez que um dos objetivos

dessa ordem jurídica era a manutenção do status quo, nada mais coerente do que proteger

17 GROSSI. Il dominio e le cose, pp. 21-56, 123-190, 247-272; HESPANHA. Como os juristas viam o mundo,
p. 312.

18 GROSSI. Il dominio e le cose, pp. 21-56, 123-190, 247-272; HESPANHA. Como os juristas viam o mundo,
pp. 311-316.

19 WILLOWEIT. “Dominium und Proprietas”.
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aquele que, no momento do conflito, era o detentor estável e contínuo da coisa, fosse ela

material ou imaterial.20

A ordem normativa do direito comum, no entanto, começou a ser questionada na

“Era das Revoluções”. Desde o chamado “iluminismo jurídico” até as reformas liberais

empreendidas pelos nascentes Estados Nacionais ao longo dos séculos XIX e XX, diversas

foram as propostas de reformulação dos sistemas jurídicos. Em linhas gerais, tais propostas

não mais fundavam o direito em uma ordem divina e natural que deveria ser preservada,

mas  no  pressuposto  de  que  a  sociedade  era  composta  por  indivíduos,  a  quem  eram

atribuídos  direitos  subjetivos  que  deveriam  ser  garantidos  pela  ordem  jurídica.  Essa

maneira de enxergar o fundamento das ordens normativas teve um forte impacto no modo

como os juristas passaram a perceber as relações entre pessoas e coisas.21

Do ponto de vista da mera construção de categorias doutrinárias, foi no âmbito da

teologia  moral  que  novas  concepções  a  respeito  das  relações  jurídicas  entre  pessoas  e

coisas começaram a ser inventadas. O domínio, então considerado como inseparável do

uso efetivo da coisa, começou a ser entendido, também, como uma disposição subjetiva de

ser dono da coisa. Ou seja, o uso não precisava ser fático, material, mas poderia consistir

em uma “vontade apropriativa”. Assim, a partir da ideia de que o domínio era uma vontade

de uma pessoa a ser afirmada sobre uma coisa, começou a ser gestada uma separação entre

sujeitos e objetos de direitos.22

O homem23 passou, então, a ser considerado, por determinados juristas, como um

ser livre, autônomo, dotado de vontade. Para que essa vontade fosse satisfeita e a liberdade

e autonomia do homem fossem plenamente realizadas, era necessário que sua vontade se

20 HESPANHA. Como os juristas viam o mundo, pp. 352-360.
21 Esse processo de criação de um direito de propriedade de caráter subjetivista foi estudado por historiadores

das mais diferentes tradições. Há, portanto, uma pluralidade de enfoques e perspectivas para o tratamento
desse tema. Alguns exemplos são: BLAUFARB. The Great Demarcation; CLAVERO. “Les domaines de la
propriété”; CONGOST.  Tierras, leyes, historia; GROSSI.  Il dominio e le cose;  HALPÉRIN.  Histoire du
droit des biens; HESPANHA. Como os juristas viam o mundo, pp. 307-319; LUNA. “Property, Dominium,
and the Hispanic enlightenment on both sides of the Atlantic in the second half of the eighteenth century”,
VARELA. Das sesmarias à propriedade moderna.

22 DECOCK. Theologians and Contract Law, pp. 21-104, 352-383; GROSSI. Il dominio e le cose, pp. 281-384;
HESPANHA. Como os juristas viam o mundo, pp. 315-317.

23 Ao longo deste trabalho, procuro sempre utilizar a palavra “pessoa”, para evitar a redução da espécie humana
à metonímia “homem”.  Porém, nesse caso  específico,  o  sujeito  de direitos  que estava  sendo construído
possuía um forte viés de gênero e racial e era identificado com o gênero masculino de origem europeia. Por
isso, optei por utilizar a palavra “homem” e não “pessoa”. Sobre a construção do sujeito de direitos liberal,
ver HUNT.  A invenção dos direitos humanos; WELKE.  Law and the Borders of Belonging in the Long
Nineteenth Century United States.
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projetasse sobre as coisas, apropriando-se delas. O domínio, então, passa a ser visto como

um ato de vontade que era, na realidade, a extensão do sujeito sobre o mundo material.

Sendo, agora, uma faculdade subjetiva e volitiva, o domínio perdeu, no nível da retórica

discursiva,  qualquer  relação  com  o  uso  efetivo  das  coisas,  com  sua  utilidade  e

funcionalidade.24

O  passo  seguinte  dessa  construção  de  categorias  doutrinárias  foi  identificar  o

domínio com o direito subjetivo de propriedade e considerar este último como a relação

por excelência entre pessoas e coisas. O sistema de direitos reais começou, então, a ser

estruturado tomando o direito de propriedade como hierarquicamente superior aos demais

direitos sobre as coisas. De acordo com António Manuel Hespanha, nessa nova construção

intelectual,  o  domínio identificado com direito  de propriedade tinha três características

fundamentais:  estava  relacionado  intimamente  com  a  vontade,  era  tendencialmente

absoluto  e  era  essencialmente  privado.25 O  autor  ressalta,  ainda,  que  o  direito  de

propriedade “não se destinava a garantir a funcionalidade econômica das coisas, não visava

refletir,  no  campo  do  direito,  as  utilidades  possíveis  das  coisas,  antes  possibilitando

exercícios afuncionais, como o não cultivo de uma terra ou a destruição de uma coisa”.26

Pois  bem,  essa  é,  em  linhas  gerais,  a  história  da  construção  das  categorias

doutrinárias  relacionadas  ao  direito  de  propriedade.  Nesta  tese,  pretendo  contar  essa

história  de  outra  maneira.  Olhando  para  o  caso  brasileiro  do  século  XIX,  é  possível

perceber  que as categorias jurídicas do direito  comum que regiam as relações entre  as

pessoas e as coisas adquiriram contornos específicos em território brasileiro. No Atlântico

lusófono, havia uma linguagem jurídica compartilhada, mas que ia adquirindo nuances de

acordo com o contexto local. No contexto brasileiro, o processo de construção do direito de

propriedade  foi  lento  e  indeterminado.  Lento  no  sentido  de  que  seu  surgimento  não

aconteceu como um estalo. Concepções sobre o direito de propriedade conviveram com

categorias do direito comum e foram, paulatinamente, dotando-as de novos significados. E

indeterminado, porque esse processo não tinha um rumo certo e evidente. Diversas opções

estavam em aberto e foram disputadas pelos mais diversos sujeitos históricos. Do modo

como esse processo foi  tomando forma,  uma organização social  e  jurídica  baseada no

24 GROSSI. Il dominio e le cose, pp. 603-666; HESPANHA. Como os juristas viam o mundo, pp. 316-317.
25 De acordo com Hespanha, é nesse caráter essencialmente privado que reside a construção da separação entre

iurisdictio e dominium, operada por certos autores da Escola de Salamanca. HESPANHA. Como os juristas
viam o mundo, p. 319.

26 HESPANHA. Como os juristas viam o mundo, pp. 316-318.
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reconhecimento comunitário da titularidade dos bens foi se imiscuindo com formas de

organização  que  privilegiavam relações  baseadas  na  abstração  de  documentos  escritos

dotados de determinados requisitos formais. Por fim, argumento que a criação do direito de

propriedade liberal criou efeitos de esquecimento, a partir da ilusão de que a origem da

propriedade individual pode ser traçada por meio de uma cadeia documental. Esse mito

fundacional esconde dois aspectos fundamentais que mostro nesta tese. O primeiro é que,

na ordem do direito comum, a ideia de que a titularidade de um bem estaria legitimada por

uma  cadeia  documental  é  anacrônica.  O  segundo  é  que,  muitas  vezes,  a  origem  da

titularidade dos bens era o engodo, a ficção e a violência.

Para  descrever  esse  processo  da  maneira  mais  precisa  possível,  adotei  algumas

opções terminológicas. “Direito de propriedade” será uma expressão usada para identificar

a regulação jurídica das relações entre pessoas e coisas a partir do ponto de vista do direito

liberal.  Por  isso,  para  evitar  confusões,  refiro-me  às  situações  de  apropriação,  uso  e

conservação de bens por meio da expressão “relações jurídicas entre pessoas e coisas”. A

palavra  “propriedade”  será  usada,  preferencialmente,  para  designar  bens  e,  quando

expressamente indicado no trecho correspondente, para tratar das relações liberais entre

pessoas e bens. Como o período analisado é transicional, marcado pelo entranhamento de

diferentes concepções normativas, uso, nos casos em que essas duas concepções não se

distinguem claramente, a palavra “domínio”.

Antes  de passar  a  esses  argumento,  no entanto,  trato de  alguns outros  aspectos

teóricos desta empreitada.

… e a cozinha

Imagine a vitrine de uma confeitaria. Os doces estão lá: organizados, coloridos,

bonitos. Enchem os olhos. Ao olhar essa vitrine, frequentemente, não pensamos em todo o

processo que levou à sua confecção. Não nos lembramos que existe uma cozinha. E que é

nessa cozinha que aqueles doces tão bonitos são produzidos cotidianamente, a partir do

trabalho e da agência das pessoas que estão ali “escondidas”, que são invisíveis aos olhos

do cliente que se deslumbra com o produto final exposto através do vidro.

As  categorias  jurídicas  nos  são  apresentadas  assim:  como  doces  em  vitrines.

Organizadas,  perfeitas,  acabadas.  Os textos jurídicos costumam ostentá-las solenemente
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como um produto  já  finalizado,  como partes  de  um sistema coerente  e  organizado de

normas. As categorias jurídicas, no entanto, não existem, no mundo, dessa forma. Houve,

na  cozinha,  um  processo  conturbado,  conflituoso,  contingente,  de  sua  produção.  Esta

pesquisa  se  propõe  a  olhar  para  a  cozinha  do  direito,  para  o  processo  de  construção

cotidiana das categorias jurídicas que estruturavam as relações entre pessoas e coisas, no

Brasil do século XIX.

Para realizar essa análise, parto de alguns pressupostos teóricos. O primeiro é o de

que direito e sociedade são mutuamente constitutivos. Em outras palavras, a divisão entre

direito e realidade social é artificial. É muito comum, entre pesquisadores, o pressuposto de

que “o jurídico” e “o social” são duas “esferas” distintas, apesar de relacionadas entre si.

As pesquisas que assumem essa separação entre direito e sociedade tendem a ver o direito

como uma construção erudita – empreendida em lugares solenes – que está em constante

tensão com uma prática social,  com “costumes”, com o “real”. Também é comum que

pesquisadores  que  assumem  esse  pressuposto  trabalhem  com  categorias  –  como,  por

exemplo, “posse” – como se elas fossem completamente independentes do direito, sendo

exclusivamente fruto das  relações  sociais  ou de uma suposta  “prática  costumeira”.  No

entanto, se considerarmos a divisão entre direito e sociedade como artificial, perceberemos

que  basicamente  qualquer  instituição  social  –  propriedade,  agregado,  posse,  mulher,

escravo,  etc.  –  é  constituída,  em certa  medida,  por  relações  jurídicas.  O  direito  atua,

portanto,  constituindo os termos em que se darão as  relações  sociais.  Essa perspectiva

permite  enxergar  o  direito  de  uma maneira  mais  ampla,  não  restrita  apenas  a  normas

escritas emanadas por instâncias solenes de produção.27

Como direito  e  sociedade  são  mutuamente  constitutivos,  o  direito  conforma as

relações  sociais  mas  é,  também,  conformado por  elas.  O direito,  suas  categorias,  suas

instituições e seus procedimentos são produtos de conflitos sociais. Os significados das

categorias  e  normas  jurídicas  são  constantemente  disputados,  entre  diferentes  sujeitos

históricos, sejam eles as classes dominantes ou grupos subalternos. É nesse sentido que se

pode  afirmar  que  o  direito  é  uma  arena  de  conflitos.  Daí  que  ele  é  uma  ordem  de

construções normativas conflitivas e, frequentemente, incoerentes entre si; apesar de ser

constantemente apresentado como um sistema coerente. O caráter conflitivo do direito é o

27 GORDON. “Critical Legal Histories”.
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que  permite  a  disputa  entre  significados  alternativos  a  serem  dados  a  suas  normas  e

categorias.28

Apesar de serem produtos de conflitos,  o direito e as categorias jurídicas que o

estruturam não necessariamente respondem a qualquer realinhamento das forças sociais.

Eles tendem a funcionar de maneira “relativamente autônoma”, inclusive, moldando os

termos dos interesses dos grupos sociais. Nesse sentido, não é possível analisar as relações

jurídicas apenas a  partir  de referenciais  externos,  sejam eles a política,  a economia ou

algum outro fator. A análise deve levar em conta, além desses referenciais externos ao

direito, a lógica interna da arquitetura de ordens normativas e o modo como essa lógica foi

forjada a partir de relações sociais. A linguagem por meio da qual o direito opera é o que

garante o seu funcionamento como uma arena de lutas e não apenas como instrumento de

exploração  produzido  pelas  classes  dominantes.  É  por  meio  da  manipulação  das

possibilidades  abertas  por  essa  linguagem que grupos subalternos  conseguem imprimir

significados às categorias jurídicas.29

É a partir dessas perspectivas que analisarei as relações jurídicas entre pessoas e

coisas no Brasil  oitocentista.  Como já  mencionei,  a  “Era das  Revoluções” também foi

marcada  pela  disputa  de  novas  concepções  de  como  essas  relações  deveriam  ser

estruturadas, partindo de pressupostos diversos dos que estavam na base do direito comum.

Foi nesse período que um “direito de propriedade” foi sendo construído. Essa construção

foi conflitiva,  contingente,  diversas possibilidades estavam abertas,  diferentes caminhos

poderiam  ter  sido  adotados.  As  condições  da  vida  social  e,  portanto,  do  direito,  são

radicalmente  indeterminadas.  O  mesmo  corpo  normativo  pode  levar  a  resultados

diferentes, quando aplicado a determinados contextos. Por exemplo, o corpo normativo do

direito  comum,  compartilhado  na  experiência  jurídica  do  Atlântico  lusófono,  adquiria

significados específicos quando confrontado com situações concretas na Europa, na África

ou  na  América.  Da  mesma  maneira,  diversos  projetos  de  construção  de  “direito  de

propriedade” concorriam entre si no período analisado. Por isso, é necessário estar atento

às condições de realização das relações jurídicas entre as pessoas e as coisas.30

28 GORDON. “Critical Legal Histories”. THOMPSON. Whigs and Hunters, pp. 258-269.
29 GORDON. “Critical Legal Histories”. THOMPSON. Whigs and Hunters, pp. 258-269.
30 CONGOST.  Tierras,  leyes,  historia,  pp.  11-41;  GORDON.  “Critical  Legal  Histories”;  BARBOSA.

“Indeterminação do constitucionalismo imperial luso-brasileiro e o processo de independência do Brasil”
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Além  de  olhar  o  direito  pela  cozinha,  de  tomar  direito  e  sociedade  como

mutuamente constitutivos e de ressaltar  suas origens conflitivas, esta pesquisa parte do

pressuposto de que as categorias jurídicas que estruturam as relações entre pessoas e coisas

não são,  propriamente,  “nacionais”.31 As complexidades de processos de grande escala

como esse  são  melhor  apreendidas  quando observadas  em suas  dinâmicas  de  pequena

escala. Há processos históricos que só se tornam “visíveis” quando olhados muito de perto,

quando analisada a dinâmica cotidiana e conflituosa das relações entre escravos, senhores,

mulheres, agregados, indígenas, libertos, juristas, agentes estatais, etc. Como argumentam

Jean Hébrard e Rebecca Scott, “não há nada de ‘micro’ no mundo atlântico do século XIX,

mas  mesmo  nesse  quadro  tão  amplo,  a  análise  mais  profunda  pode  surgir  da  intensa

atenção ao particular”.32

Esta pesquisa conjuga, então, duas perspectivas. Por um lado, considero que uma

dimensão atlântica é importante para compreender o fenômeno histórico do direito comum.

É simplista considerar que o direito comum foi uma construção europeia transplantada para

os territórios coloniais e que sobreviveu, em certos aspectos, à emergência dos Estados

nacionais. Ao contrário, o Atlântico lusófono foi um ambiente jurídico construído por meio

da  circulação  cotidiana  de  pessoas,  ideias  e  práticas  jurídicas.  Nele,  o  direito  comum

atuava  como  uma  arquitetura  normativa  compartilhada,  cujas  categorias  adquiriam

significados  específicos  em  contextos  locais  e  em  face  de  conflitos  concretos.  Nessa

dinâmica, o caminho não era de mão única, da Europa para a América e para a África, mas

circular. O direito ia e voltava nos navios que cruzavam o oceano e, nesse movimento,

significados adquiridos em contextos específicos acabavam influenciando a configuração

que  essas  categorias  adquiriam  em  outras  regiões.  Essa  dinâmica  de  construção  de

categorias e atribuição de significados é mais visível adotando a segunda perspectiva desta

pesquisa: uma história social do direito que privilegia uma análise empírica de nível micro,

focando em conflitos localizados que, em seu conjunto, ajudam a elucidar processos de

escala mais ampla. Uma análise feita em uma escala menor também permite identificar os

mecanismos de construção de assimetrias envolvidos nesses processos.

31 DUVE. “European Legal History” e HERZOG. Frontiers of Possession, pp. 1-15.
32 FERREIRA.  Cross-Cultural Exchange in the Atlantic World, pp. 1-19; GALEANO.  Criminosos viajantes,

pp. 13-40; HÉBRARD; SCOTT. Provas de liberdade, pp. 15-19; HERZOG. Frontiers of Possession, pp. 1-
15; MAMIGONIAN. “José Majojo e Francisco Moçambique, marinheiros das rotas atlânticas”; PREMO.
The Enlightenment on Trial, pp. 1-25; PUTNAM. “To Study the Fragments/Whole”; SCOTT. “Small-Scale
Dynamics of Large-Scale Processes”; SCOTT. “Slavery and the Law in Atlantic Perspective”.
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Por essas razões, analiso o caso brasileiro, aproximadamente, entre 1835 e 1889. Na

análise  da  documentação,  optei  por  evidenciar  conexões  e  experiências  compartilhadas

entre os casos analisados e um contexto Atlântico mais amplo, que engloba, na medida do

possível,  experiências  latino-americanas  e  africanas.  O  tempo  e  o  esforço  que  uma

pesquisa empírica em outras regiões demandaria estão além dos limites desta pesquisa. Por

isso, procurei, ao tratar do contexto brasileiro, evidenciar os trânsitos e movimentos dos

sujeitos  históricos  envolvidos  nos  processos  analisados,  além  das  similaridades  e

diferenças que marcavam outros contextos nacionais do mundo atlântico.

Esta pesquisa está baseada, sobretudo, na análise de processos judiciais. Em razão

de todos os pressupostos teórico-metodológicos explicitados, considero que esse tipo de

fonte é  bastante  elucidativo da construção social  cotidiana das  categorias  jurídicas que

estruturavam  as  relações  entre  pessoas  e  coisas.  Os  conflitos  judiciais  nos  permitem

identificar  quais  opções  normativas  eram  disputadas  e  mobilizadas  pelos  sujeitos

históricos. Por meio deles, é possível observar o processo de produção de normatividades e

de  categorias  jurídicas.  Nos  processos  judiciais,  o  local  e  o  atlântico  se  articulam de

maneira complexa. Além disso, processos judiciais deixam entrever como entendimentos

vernaculares das normatividades disponíveis interagem e tensionam com interpretações das

categorias  jurídicas  produzidas  em lugares  solenes.33 A  narrativa  dos  processos  não  é

anedótica  ou  retórica.  É  uma  opção  analítica  que  tem  como  objetivo  identificar  as

estratégias  e  as  particularidades  dos  diferentes  discursos  jurídicos  mobilizados  pelos

sujeitos históricos que se envolveram nesses conflitos judiciais. Nesse sentido, cada um

dos  casos  analisados  não  é mera  ilustração  do  processo  de  construção  do  direito  de

propriedade, mas elementos constitutivos desse processo.34

Para esta pesquisa, analisei um total de 74 processos ajuizados perante o Tribunal

da Relação do Rio de Janeiro (TRRJ), entre 1834 e 1887, disponíveis no Arquivo Nacional

do Rio de Janeiro. Os processos consultados foram selecionados de acordo com o seguinte

procedimento. Optei por analisar os documentos que integram a série “apelação cível”, do

fundo “Relação do Rio de Janeiro”. A partir das definições disponibilizadas pelo Arquivo

Nacional,  na  aba  “vocabulário”,  da  Base  de  Dados  Acervo  Judiciário,  selecionei  as

33 FARGE. O sabor do arquivo; DUVE. “Was ist ‘Multinormativität’?”; HERZOG. Upholding Justice, pp. 1-
18;  HERZOG.  Frontiers  of  Possession,  pp.  1-15;  PREMO.  Enlightenment  on  Trial,  pp.  1-25;  ZEMON
DAVIS. O retorno de Martin Guerre; e ZEMON DAVIS. “On the Lame”.

34 SCOTT.  “Small-Scale  Dynamics  of  Large-Scale  Processes”;  SCOTT. “Slavery  and  the  Law in Atlantic
Perspective”.
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seguintes  palavras-chave:  “alforria”,  “demarcação”,  “esbulho  possessório”,  “escravo”,

“interdito possessório”, “liberdade”, “manutenção de liberdade”, “manutenção de posse”,

“nunciação de obra nova”,  “posse”,  “prescrição”,  “propriedade rural”,  “reintegração de

posse”, “sesmaria”, “tráfico de escravo” e “usufruto”. Fiz, então, uma seleção aleatória de

dois  processos  sobre  terras  e  dois  sobre  escravos  por  ano.  Nas  ações  sobre  escravos,

selecionei uma relativa à definição de estatuto jurídico e outra que discutisse a propriedade,

entre  dois  senhores,  sobre  um  escravo.  No  entanto,  em  visita  ao  Arquivo  Nacional,

diversas das ações selecionadas não estavam disponíveis para consulta. Os funcionários,

então,  disponibilizaram  outros  processos,  também  escolhidos,  por  eles,  de  maneira

aleatória. Dentre as ações que pude consultar, poucas discutiam a propriedade sobre um

escravo, entre dois senhores. Então, o pesquisador Clemente Penna, gentilmente, cedeu-me

algumas das ações que, em suas pesquisa, ele havia recolhido sobre esse tema. Algumas

dessas  ações  não integram a  série  “apelação cível”  nem o  fundo “Relação  do Rio  de

Janeiro”.  Ao fim, terminei por analisar uma série de processos judiciais discutindo a a

titularidade de terras e escravos selecionados aleatoriamente, tanto pelo procedimento de

seleção  inicial  quanto  pela  sua  disponibilidade  durante  o  período  em  que  realizei  a

pesquisa.  A  lista  completa  desses  processos  pode  ser  encontrada  nas  referências

bibliográficas deste trabalho.

Construí  os  argumentos  deste  trabalho  pela  análise  conjunta  de  todos  esses

processos. Contudo, para efeitos de exposição dos argumentos, elegi três casos, um a cada

capítulo, para um relato mais detido que me permitisse estruturar a linha de argumentação.

Os  demais  processos  foram  usados  incidentalmente  ao  longo  da  exposição,  para

desenvolver determinados argumentos e mostrar aspectos específicos das relações sociais e

jurídicas que se estabeleceram entre pessoas e coisas no Brasil oitocentista.
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CONCLUSÃO

“A posse é aquele direito pelo qual alguém tem um verdadeiro poder

sobre uma coisa corpórea, designando a detenção da coisa corpórea a

partir da imposição dos pés”.

Criada no âmbito do direito comum, a posse cruzou o oceano e se constituiu como a

principal categoria  jurídica reguladora das relações entre pessoas e coisas no Atlântico

lusófono.  Nessas  viagens,  a  posse  foi  sendo  ressignificada  a  partir  de  conflitos  e

peculiaridades locais.  Na América portuguesa, a posse desembarcou em uma sociedade

escravista  e  patriarcal.  Os  sentidos  que  ela,  então,  adquiriu,  estavam  intrinsecamente

vinculados às estruturas de uma sociedade regida pela lógica do favor e da produção de

dependentes.

A posse garantia que as comunidades tivessem um papel central nos processos de

construção  e  reconhecimento  de  direitos  sobre  as  coisas.  À  publicidade,  um  de  seus

elementos essenciais, correspondia o reconhecimento social. O reconhecimento social era

decisivo  na  maneira  como  as  relações  entre  coisas  e  pessoas  se  organizavam.  Nos

processos  judiciais,  ele  impunha  os  conhecimentos  convencionais  da  comunidade  à

resolução de conflitos. As testemunhas apareciam como uma espécie de representantes da

comunidade local e forneciam, através de suas experiências, os meios de prova com maior

capacidade de decidir um litígio envolvendo os direitos sobre um bem.

Mesmo com os debates sobre a construção do direito de propriedade liberal que já

circulavam no Brasil oitocentista, a posse continuou mantendo um papel de destaque na

estruturação das relações entre pessoas e coisas até, aproximadamente, a década de 1870.

Por não ter rumo previamente definido, o processo de construção do direito de propriedade

abria possibilidades de disputa aos mais diversos sujeitos históricos. Assim, os processos

judiciais do período eram marcados por debates a respeito de quais seriam os títulos aptos

a constituir  e  comprovar  domínio sobre os  bens,  quem eram os  sujeitos  legitimados a

produzi-los e como eles deveriam ser feitos.

Nesse  contexto  de  indeterminação,  os  sujeitos  tinham  uma  ampla  margem  de

atuação.  E  aproveitavam-na,  produzindo  documentos  informados,  muitas  vezes,  por
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entendimentos  compartilhados  a  respeito  do  que  seria  um  título  apto  a  comprovar  o

domínio. Em muitos casos, era a própria posse ou o reconhecimento social que garantiam a

força desses documentos em disputas judiciais. Se, de um lado, alguns documentos foram

se firmando como capazes de provar direitos sobre bens; de outro, certos documentos eram

sistematicamente desconsiderados, não por suas características intrínsecas, mas em razão

das pessoas que os produziam. As mulheres casadas eram excluídas, pela violência, pela

fraude  e  pelo  direito,  da  possibilidade  de  produzir  documentos  que  lhes  garantissem

direitos sobre bens.

É  verdade  que,  assim  como  evidencia  a  definição  de  Amaral,  a  posse  era,

majoritariamente, uma relação muito concreta, de pés no chão. As relações entre pessoas e

coisas estruturadas a partir da arquitetura jurídica do direito comum eram dotadas de uma

concretude maior do que a que foram adquirindo com o processo de construção do direito

de propriedade. Nesse processo, elevou-se o nível de abstração dessas relações, por meio

da marginalização do papel das comunidades, concentrando a via de legitimação dessas

relações, cada vez mais, em saberes especializados e burocráticos.

Mas não podemos nos iludir  com um suposto caráter idílico da posse. A teoria

possessória também tinha muito de ficção. Como mostrei, ela permitia a reprodução de

estruturas de dependência, na medida em que foram sendo construídas interpretações que

legitimavam os atos possessórios de uns grupos e deslegitimavam os de outros, como os

dos índios e os dos agregados. Mais do que isso, no contexto brasileiro,  o trabalho de

escravos e agregados garantia a expansão das terras dos “senhores” que não trabalhavam,

garantia, enfim, o contínuo aumento de seu domínio por meio do trabalho alheio, que era

desconsiderado como ato possessório.

Uma  das  consequências  da  regulação  operada  pelo  direito  comum  era  a

conservação do status quo, no que dizia respeito às relações entre pessoas e coisas. Esse

traço  conservador,  no  entanto,  poderia  gerar  o  apagamento  de  aquisições  de  domínio

baseadas na força, no artifício e na ilegalidade. A posse era um meio jurídico legítimo para

“regularizar” essas aquisições que, à primeira vista, poderiam parecer irregulares, como

por exemplo, os casos das sesmarias em comisso. Processo similar acontecia nos casos de

escravização ilegal. Apesar de expressamente proibida a aquisição de alguém por posse, os

processos  analisados  deixam  entrever  que,  na  prática  cotidiana,  a  posse,  sim,  atuava

legitimando situações de domínio ilegal adquirido sobre escravos.
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O  Estado  brasileiro  teve  protagonismo  nesses  processos  de  legitimação  de

aquisições ilegais. No momento em que o governo começou a querer impor determinados

padrões  de  confecção  e  prova  de  direitos  de  domínio  –  por  meio,  principalmente,  de

escrituras  públicas  e  matrículas  de  escravos  –,  houve  negociações  com  as  classes

senhoriais no sentido de não viesse a ser requerido, nos processos de registro, prova de

aquisição  do domínio.  Esse  pacto  entre  Estado e  senhores  garantiu  a  regularização de

grande  quantidade  de  propriedade  escrava  e  fundiária  adquirida  ilegalmente.  Isso  sem

mencionar os casos de corrupção e omissão de agentes estatais na fiscalização da aquisição

ilegal de propriedade escrava.

O processo de construção do direito de propriedade, no Brasil oitocentista, foi lento

e marcado por idas e vindas. O direito de propriedade liberal não foi implementado no país

de uma vez por todas. Ele tampouco era incompatível com os institutos do direito comum.

Pelo  contrário,  parte  de  seu  sucesso  se  deveu  a  sua  capacidade  de  aproveitar  esses

institutos,  dotando-os  de  novos  significados,  como  no  caso,  por  exemplo,  dos  filtros

produtores de títulos que eram os processos de demarcação.

A análise de processos judiciais permite acessar o processo de construção do direito

de propriedade a partir de uma escala micro. Dessa perspectiva, observa-se que, na origem

do  direito  de  propriedade,  destacava-se,  de  uma  parte,  a  atualização  de  sistemas  de

exclusão anteriores e, de outra, a legitimação de fraudes e violências, muitas vezes, com a

participação ativa  do  Estado.  Visto  da  vitrine,  o  direito  de propriedade apresenta  uma

versão  de  sua  própria  história,  evocando,  como  seu  fundamento  originário,  cadeias

documentais cuja extensão seria proporcional a sua legitimidade. Porém, se olharmos para

a  cozinha,  veremos  seus  rastros  no  direito  comum,  a  legitimidade  advinda  de  atos

possessórios e do reconhecimento social, os documentos produzidos pela violência e pelo

artifício, as fraudes, as ilegalidades.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes primárias

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro

Processo número 2, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.00136, apelada Francisca, apelante João do Carmo e Silva, ano

inicial 1867, ano final 1871, caixa 3.688, local Itajubá, microfilme AN_077_2006.

Processo número 7, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.00104, apelante Maria, apelante Isabel, ano inicial 1863, ano

final 1864, caixa 3.690, local Angra dos Reis, microfilme AN_067_2006.

Processo número 11, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.00007, apelante Joana Maria da Conceição, apelado João, ano

inicial  1835,  ano  final  1838,  caixa  3.696,  local  São  Gonçalo,  microfilme

AN_035_2006.

Processo número 29, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.08931, apelante Francisco do Carmo Fróes, apelante Henrique

José da Silva Barbosa, apelado Jose Hipolito da Silva, ano inicial 1837, ano final

1840, caixa 273, local Barra Mansa.

Processo número 36, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência  84.0.ACI.00305,  apelante  José  Florêncio  de  Melo,  apelada  Teodora,

falecido Manuel Antônio de Melo, ano inicial 1875, ano final 1877, maço 2.244,

local Vassouras.

Processo número 42, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.09655, apelante José Álvares, apelado Joaquim da Silva Ramos

Arouca, ano inicial 1869, ano final 1871, caixa 529, galeria C, local Rio de Janeiro.

Processo número 59, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência  84.0.ACI.09683,  apelante  José  da  Silva  Carvalho,  apelado Domingos

José Marques Viana, ano inicial 1867, ano final 1868, caixa 530, galeria C, local

Rio de Janeiro.
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Processo número 62, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.03159, apelante João Evangelista Teixeira Leite, apelada Rosa

Teixeira Pompeia, ano inicial 1885, ano final 1888, maço 129, galeria C, local Rio

de Janeiro.

Processo número 103, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.09468, apelante Francisco Alves Ferreira do Amaral, apelado

José Pires de Almeida, ano inicial 1837, ano final 1842, caixa 513, galeria C, local

São Paulo.

Processo número 159, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência  84.0.ACI.00321,  apelante  o  Juízo,  apelado  Manuel  José  da  Cunha

Osório, apelante Maria, ano inicial 1882, ano final 1886, maço 10, galeria C, local

Rio de Janeiro.

Processo número 165, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.00926, apelante Manuel,  apelado Manuel Paulo de Oliveira,

ano inicial 1877, ano final 1880, maço 10, galeria C, local Rio de Janeiro.

Processo número 208, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.00296, apelada Maria Esteves, apelante Mateus (escravo), ano

inicial 1883, ano final 1884, caixa 1.825, galeria A, local Vila da Barra de São

Matheus – Espírito Santo.

Processo número 223, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência  84.0.ACI.09968,  apelante João Pereira  de  Magalhães  Bastos,  apelado

Francisco José Correia, ano inicial 1855, ano final 1858, caixa 538, galeria C, local

Niterói.

Processo número 239, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.10010, apelante Antônio Ferreira Pinto, apelado Joaquim José

de Paiva, ano inicial 1877, ano final 1879, caixa 539, galeria C, local Campos.

Processo número 249, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência  84.0.ACI.00215,  apelante  o  juízo,  apelado  Antonio  Pinto  Loureiro,

apelante Marcelino, ano inicial 1887, ano final 1888, caixa 2.336, galeria A, local

Serra.

Processo número 284, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.00836, apelante José Pereira de Barcelos,  apelado Benedito,
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falecida  Catarina  Pereira  de  Jesus,  ano  inicial  1879,  ano  final  1884,  maço  16,

galeria C, local Serra.

Processo número 465, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.05524, apelante Feliciano, apelado Manuel Gomes de Sousa,

ano inicial 1881, ano final 1882, maço 2247, local Campos dos Goytacazes.

Processo  número  716,  fundo  84  Relação  do  Rio  de  Janeiro,  série  apelação  cível,

embargada Maria Madalena da Cunha, embargante Antônio Rodrigues de Amorim,

ano inicial 1851, ano final 1852, caixa 41, galeria C.

Processo número 843, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.00008, apelante Antônio, apelado Inácio Rodrigues dos Santos,

ano  inicial  1835,  ano  final  1840,  caixa  3.683,  local  Magé,  microfilme

AN_035_2006.

Processo número 866, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência 84.0.ACI.00014, apelante Felisminda, apelado Francisco Machado, ano

inicial  1836,  ano  final  1839,  caixa  3.685,  local  Rio  de  Janeiro,  microfilme

AN_037_2006.

Processo número 916, fundo ZU Juízo municipal da 1ª vara do Rio de Janeiro, justificado

Tiberio Tomas de Aquino, justificante Domingos José da Costa, ano inicial 1865,

ano final 1865, maço 110.

Processo  número  1.110,  fundo  84  Relação  do  Rio  de  Janeiro,  série  habeas  corpus,

impetrante João Andrade Pessoa, paciente Teresa, ano inicial 1883, ano final 1883,

maço 7, galeria F, local Rio de Janeiro.

Processo número 1.190, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00025, apelante Florentino, apelado Antônio Manuel Leite,

ano  inicial  1841,  ano  final  1844,  caixa  3.687,  local  Santo  Antônio  de  Sá,

microfilme AN_040_2006.

Processo número 1.222, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00015, apelada Jacinta, ano inicial 1839, ano final 1844,

caixa 3.690, local Cabo Frio, microfilme AN_037_2006.

Processo número 1.295, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.10270,  apelante  Joaquina  Maria  da  Trindade,  apelado
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Herdeiros de João José de Campos, ano inicial 1855, ano final 1864, caixa 596,

galeria C, local Vila de Limeira.

Processo  número  1.353,  fundo  84  Relação  do  Rio  de  Janeiro,  série  recurso  criminal,

apelante o Juízo, apelado Agostinho Leitão de Almeida, ano inicial 1853, ano final

1853, caixa 144, galeria C, local Desterro.

Processo número 1.385, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.10582, apelante Tristão José de Oliveira, apelado Joaquim

Tomás da Silva Prado, ano inicial 1853, ano final 1861, caixa 600, galeria C, local

Cruz Alta.

Processo número 1.669, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00035, apelante Francisco Oliveira Martins, apelado José,

ano inicial  1845,  ano final  1850,  caixa  3.688,  local  Santa  Catarina,  microfilme

AN_045_2006.

Processo número 1.742, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00661, apelado João Pedro de Andrade, apelante Rita e seus

filhos, falecida Matildes Ferreira Toledo, ano inicial 1880, ano final 1881, maço

216, galeria C, local Barra Mansa.

Processo número 1.811,  fundo 84 Relação do Rio de Janeiro,  série  apelação criminal,

apelante Promotor Público da Cidade de Desterro, apelado Domingos Marinho, ano

inicial 1844, ano final 1846, maço 98, galeria C, local Desterro.

Processo número 1.854, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00082, apelante Firmino, apelado Manuel Antônio Ferreira,

ano inicial 1859, ano final 1859, caixa 3.684, local Rio de Janeiro, AN_060_2006.

Processo número 2.603, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.03901, apelante Dionísia da França Dinheiro, apelado João

Antônio de Melo, ano inicial 1869, ano final 1872, maço 234, local Antonina.

Processo número 2.837, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência  84.0.ACI.04006,  apelante  Joaquim José de Sousa Breves,  apelado

Antônio Rodrigues de Sousa, falecido Luciano da Silva Coutinho, ano inicial 1857,

ano final 1861, maço 252, galeria C, local São José do Príncipe.

171



Processo número 3.122, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00039, apelado Manuel, ano inicial 1847, ano final 1851,

caixa 3.687, local São João del Rei, microfilme AN_046_2006.

Processo número 3.130, fundo ZV Juízo Municipal da 2ª Vara do Rio de Janeiro, réu José

Alves Maciel e Cunha, autor Antônio Martins de Lima, ano inicial 1851, ano final

1851, maço 846, galeria A.

Processo número 3.204, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência  84.0.ACI.10329,  apelante  Mariana  Rosa  de  Jesus,  apelado Amaro

Pacheco Sabrosa, ano inicial 1861, ano final 1865, caixa 1.655, galeria A, local

Cabo Frio.

Processo  número 3.816,  fundo 84 Relação  do Rio  de  Janeiro,  série  agravo,  agravante

Joaquim José Gonçalves Morais, agravado Joaquim José de Sousa Borges, Manuel

Ferreira do Prado, ano inicial 1879, ano final 1879, caixa 1.690, galeria A, local

São João do Príncipe.

Processo número 4.593, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência  84.0.ACI.08418,  apelado Francisco Feliciano dos  Santos,  apelante

Clemente Francisco Maciel, ano inicial 1871, ano final 1875, caixa 221, galeria C,

local Minas Novas.

Processo número 4.649, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.08643,  apelante  Francisco  de  Sousa  Vieira,  apelado

Francisco Gomes Coelho, ano inicial 1873, ano final 1875, caixa 410, galeria C,

local Vassouras.

Processo número 4.679, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, suplicante Antônio Feliz da

Silva, suplicado José Antônio de Azevedo Castro, ano inicial 1849, ano final 1850,

caixa 1.719, galeria A.

Processo número 4.916, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.06943,  apelante  Teotonio  Ferreira  de  Carvalho,  apelado

Casimiro José da Costa, ano inicial 1845, ano final 1854, caixa 241, galeria C.

Processo número 5.142, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.07231, apelante Pinto Júnior & Cia, apelada a Ilustríssima

Câmara Municipal da Corte, ano inicial 1881, ano final 1882, caixa 254, galeria C,

local Rio de Janeiro.
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Processo número 5.381, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.05012,  apelante  Silvestre  Coelho  de  Oliveira,  apelado

Manuel Pereira Baia, ano inicial 1863, ano final 1870, maço 49, local São Manoel

do Pomba.

Processo número 5.634, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.02527, apelante José Dias, apelante José Soares, apelado

Manuel Pereira da Silva, ano inicial 1841, ano final 1844, maço 72, local São João

da Barra.

Processo número 5.854, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.07711,  apelado  Francisco  Rodrigues  César,  apelante

Eduardo José Pedroso, ano inicial 1867, ano final 1873, caixa 295, galeria C, local

São Paulo.

Processo número 6.039, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.00044,  apelante  Maria,  apelado  Catarina  Luísa  da

Conceição, ano inicial 1849, ano final 1854, caixa 3.689, local Vila do Rio Bonito,

microfilme AN_047_2006.

Processo número 6.487, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.07794,  apelante  Fernando  José  de  Sampaio,  apelado

Antônio Joaquim Mendes, ano inicial 1859, ano final 1864, caixa 336, galeria C,

local Parati.

Processo número 6.510, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.03423,  apelante  Bernardo  da  Costa  Rodrigues,  apelada

Maria Amélia França, ano inicial 1883, ano final 1885, maço 131, local Resende.

Processo número 6.539, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.07881,  apelante  Fidélis  dos  Santos  Amaral,  apelado

Francisco Teixeira da Silva, ano inicial 1838, ano final 1839, caixa 339, galeria C,

local Itaboraí.

Processo número 6.588, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência  84.0.ACI.07816, apelante Francisco Xavier  Cunha,  apelado Inácio

José Dias, ano inicial 1835, ano final 1838, caixa 342, galeria C, local Resende.

Processo número 6.839, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.08077, apelante Ana Maria Pereira, apelada Francisca de
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Oliveira  Miranda,  ano inicial  1847,  ano final  1852,  caixa  358,  galeria  C,  local

Paranaguá.

Processo número 6.873, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.04593,  apelante  Manuel  dos  Santos  Coutinho,  apelado

Francisco Rodrigues de Amorim, ano inicial 1865, ano final 1865, maço 157, local

Espírito Santo.

Processo  número  6.884,  fundo  84  Relação  do  Rio  de  Janeiro,  série  apelação  cível,

notificante Maria Madalena de Macedo, notificada Ana Maria da Conceição, ano

inicial 1863, ano final 1864, maço 157, local Rio de Janeiro.

Processo número 6.935, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, apelante

Miguel José Miler, apelado Rafael Joaquim de Andrade, ano inicial 1875, maço

160.

Processo número 7.434, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.10274, apelante Francisco Gomes da Silva Figueira, apelado

Felismino Gomes de Aguiar, ano inicial 1877, ano final 1881, caixa 400, galeria C,

local Paraíba do Sul.

Processo número 7.675, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.01619, apelante José Pereira de Almeida, apelado Ricardo

Lustosa, ano inicial 1843, ano final 1848, maço 11, local Curitiba.

Processo número 7.901, fundo Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de

referência  84.0.ACI.10662,  apelante  Serafim  Gonçalves  de  Macedo,  apelado

Joaquim Gomes Lagoeiro,  ano inicial  1857, ano final  1867, maço 6,  local  Vila

Januária.

Processo número 10.110, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00103, apelada Mariana, ano inicial 1863, ano final 1865,

caixa 3.695, local Lorena, microfilme AN_067_2006.

Processo número 11.020, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00091, apelante José Rufino dos Santos Meneses, apelada

Maria das Mercês, ano inicial 1861, ano final 1865, caixa 3.696, local São Gabriel,

microfilme AN_062_2006.

Processo número 11.051, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.00124,  apelante  Adão,  apelado  Desidério  Francisco  de
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Freitas,  ano  inicial  1865,  ano  final  1866,  caixa  3.685,  local  Poços  de  Caldas,

microfilme AN_074_2006.

Processo número 11.117, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00203, apelante Leonardo Jorge de Campos, apelada Rita,

ano  inicial  1863,  ano  final  1864,  caixa  3.681,  local  Desterro,  microfilme

AN_096_2006.

Processo número 11.232, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00093, apelante Ana, apelado José Delfino da Silva,  ano

inicial 1861, ano final 1867, caixa 3.684, local Itabira, microfilme AN_063_2006.

Processo número 11.321, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00123, apelante Angélica, apelante Antônio de Melo, ano

inicial  1865,  ano  final  1871,  caixa  3.690,  local  Antonina,  microfilme

AN_074_2006.

Processo número 11.339, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.00105,  apelante  Gabriela,  apelado  Arman  Habiaga,  ano

inicial  1863,  ano  final  1867,  caixa  3.684,  local  Vila  de  Caçapava,  microfilme

AN_067_2006.

Processo número 12.098, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00137, apelante Bento, apelado Joaquim Maria Rosa, ano

inicial  1868,  ano  final  1869,  caixa  3.694,  local  Rio  de  Janeiro,  microfilme

AN_077_2006.

Processo número 12.888, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.00158,  apelante  Carolina,  apelado  Felicíssimo  Antônio

Gomes,  ano  inicial  1869,  ano  final  1870,  caixa  3.682,  local  Rio  de  Janeiro,

microfilme AN_084_2006.

Processo número 13.205, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00154, apelante Ricardo, apelado Manuel Alves dos Santos,

ano inicial  1869,  ano final  1871,  caixa  3.689,  local  Rio de Janeiro,  microfilme

AN_083_2006.

Processo número 13.642, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.00135,  apelante  Lúcia,  apelado  Mariano José  Pires,  ano
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inicial  1867,  ano  final  1872,  caixa  3.696,  local  Minas  Gerais,  microfilme

AN_077_2006.

Processo número 13.763, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.00165,  apelante  Ana,  apelante  Isabel,  apelante  Vitória,

apelado Bernardo Gavião Ribeiro & Gavião, ano inicial 1861, ano final 1872, caixa

3.684, local Guaratinguetá, microfilme AN_086_2006.

Processo número 13.794, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.00155,  apelante  João  Xavier  de  Azambuja  Vila  Nova,

apelado Joaquim, ano inicial 1869, ano final 1874, caixa 3.690, local Uruguaiana,

microfilme AN_083_2006.

Processo número 14.318, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de  referência  84.0.ACI.00178,  apelante  Brasília,  apelada  Clélia  Leopoldina

Silveira,  ano inicial  1871,  ano final  1873,  caixa 3.688,  local  Bahia,  microfilme

AN_089_2006.

Processo número 14.322, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código

de referência 84.0.ACI.00173, apelante Francisco, apelado Afonso Levi, ano inicial

1871, ano final 1874, caixa 3.686, local São Paulo, microfilme AN_088_2006.

Processo número 14.485, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código
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