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RESUMO 
 
 

ROVARON, Carlos Eduardo. O xadrez imobiliário: As peças humanas, o tabuleiro de 
terras e as novas regras do jogo em Caldas-MG (Séc. XIX). 2014. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014.  
 
 
Este trabalho propõe considerar o processo de formalização legal das transações de terras 
ocorrido após 1822 - ano da independência do Brasil - como mais uma condição de 
valorização da terra no Brasil paralelo às classicamente discutidas pela historiografia da 
História Agrária.O referido processo foi desencadeado pela necessidade de dinamizar o 
crédito em uma economia pouco monetizada e antecedeu e influenciou o surgimento da 
propriedade privada no Brasil. Pode ser percebido pela elaboração de leis que visaram 
promover maior clareza e segurança jurídica nos contratos. Para isso, as mudanças legais não 
só reformaram e produziram regras e procedimentos contratuais, como o sistema cartorial 
com a criação dos Cartórios de Registros ao lado dos Cartórios de Notas, integrando suas 
atividades: o Cartório de Notas passou a controlar a produção dos contratos dentro das 
formalidades ditadas pela Lei e o Cartório de Registro a lhes dar publicidade. Para concentrar 
as informações contratuais nos cartórios e disponibilizá-las para o conhecimento público, o 
Estado paulatinamente desestimulou os negócios feitos por títulos particulares por meio de 
sucessivas leis, que de forma gradual restringiram a sua segurança jurídica e validade legal. A 
maior clareza e segurança jurídica produzidas nesse processo tiveram o efeito não só de 
dinamizar o crédito hipotecário, como também as compras e vendas, catalisando o ganho de 
valor da terra em condições favoráveis. 
 
 
Palavras-chave: Formalização legal. Cartório. Registro de terras. Valorização da terra. 
Mercado imobiliário. 
  



ABSTRACT 
 
 

ROVARON, Carlos Eduardo. O xadrez imobiliário: As peças humanas, o tabuleiro de 
terras e as novas regras do jogo em Caldas-MG (Séc. XIX). 2014. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014.  
 
 
The purpose of this dissertation is to assess the process of legal formalization of land purchase 
after 1822 – when Brazil became independent – as yet another condition of land valuation in 
the country, parallel to the reasons that have been traditionally discussed by the 
historiography on Agrarian History. 
Such process was triggered by the need to render credit more dynamic in a seldom monetized 
economy, having both preceded and influenced the rise of private property in Brazil, and 
included the drafting of laws to promote greater clarity and legal safety for the respective 
contracts. To this end, the legal modifications not only reformed and produced contractual 
rules and procedures, but also provided for the establishment of the notarial system and the 
relevant Real Estate Registry Offices (Brazil’s registers of deeds) and the Notary Public 
Offices, whose activities were integrated: the Notary Public Offices were used to control 
contract drafting according to the formalities set forth by law, whereas the Real Estate 
Registry Offices were used to render the contracts public. 
In order to concentrate contractual information at the registries and offices and ensure the 
public awareness thereof, the State gradually discouraged contractual transactions closed by 
means of private instruments upon the enactment of successive laws that gradually limited the 
legal safety and validity thereof. The greater clarity and legal safety brought forth by this 
process not only enabled mortgage credit to become more dynamic, but also provided for new 
scenarios in land purchase, thereby resulting in land valuation in favorable conditions. 
 
 
Keywords: Legal formalization. Notaries.  Registers of deeds. Land valuation. Real estate 
market. 
  



RÉSUMÉ 
 
 

ROVARON, Carlos Eduardo. O xadrez imobiliário: As peças humanas, o tabuleiro de 
terras e as novas regras do jogo em Caldas-MG (Séc. XIX). 2014. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014.  
 

 
Ce travail se propose de considérer le processus de formalisation légale des transactions des 
terres après l’indépendance du Brésil de 1822 comme une condition supplémentaire de 
valorisation du terrain au Brésil en comparaison de celles classiquement discutées dans la 
thématique de l’Histoire Agraire. Ce processus a été déclenché par la nécessité de dynamiser 
le crédit dans une économie peu monétisée. Il a précédé et influencé l’apparition de la 
propriété privée au Brésil, en se référant en particulier à l’élaboration de lois pour promouvoir 
une plus grande clarté ainsi qu’une assurance juridique dans les contrats, principalement ceux 
de crédit. Pour ce faire, les changements législatifs n’ont pas uniquement réformé les règles et 
processus contractuels comme le système notarial (cartorial) avec la création de l’office de 
registres (Cartório de Registros) en complément de l’office notarial classique (Cartório de 
Notas) répartissant les activités de la forme suivante : l’office notarial classique (Cartório de 
Notas) contrôle la production des contrats selon les formalités dictées par la Loi et l’office de 
registres (Cartório de Registros) les publie. Pour concentrer les informations contractuelles à 
l’office notarial et faciliter leur divulgation au public, l’Etat a progressivement inhibé les 
transactions particulières réalisées hors du système nouvellement établi, à travers de lois 
successives, réduisant peu à peu la validité légale et l’assurance juridique de ces opérations. 
La meilleure clarté et assurance juridique qui résultèrent de ce processus, eurent pour effet 
non seulement de dynamiser le crédit hypothécaire, mais aussi les transactions immobilières, 
provoquant ainsi des conditions économiques favorables à une valorisation de la terre.  
 
 
Mots-clés : Formalisation légale. Office notarial (cartório). Valorisation de la terre / des 
terrains. Marché immobilier. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Começamos com a explicação da escolha do título: o jogo a que nos referimos 

corresponde aos negócios que hoje denominamos mercado imobiliário ou mercado de terras; e 

as “novas regras” as leis que instituíram a formalização legal das transações após 1822 (ano 

da independência do Brasil). Como tipo de jogo para completar essa metáfora, nós 

escolhemos o de xadrez, por conta de suas complexas e meticulosas regras. 

Como observou Gutiérrez em nosso exame de qualificação, o jogo já existia na América 

Portuguesa antes do século XIX: mesmo antes da Lei de Terras de 1850 houve um mercado 

de terras, no qual se jogou o jogo das compras, vendas e hipotecas à lógica do capital 

usurário, transitando após 1822 para a lógica do capital financeiro1. Expresso de outra forma, 

houve um mercado de terras em vários locais e momentos na história brasileira anteriores às 

reformas legais pós independência, mesmo que o que estivesse sendo negociado fossem 

posses ou sesmarias, que davam ao titular o direito de uso condicional do solo; que as 

frequências desses negócios não tenham sido muito elevadas em determinados locais e 

períodos; que as feições, características e lógica desse mercado tenham se alterado ao longo 

do tempo e no espaço, passando da mecânica do capital usurário para a do capital financeiro.  

Vejamos alguns exemplos: sendo o jogo do nosso título os negócios e o mercado que 

estruturam, e entendendo mercado no sentido amplo proposto por Gutierrez, podemos 

enxergar  mercado na mercantilização da terra observada por Ferlini no Nordeste açucareiro 

do século XVI: 

 

Apesar de a plena mercantilização das terras do Brasil instaurar-se apenas após 
1850, desde o final do século XVI intensificaram-se os litígios na região açucareira 
nordestina, a indicar a escassez de terras para doações. Tornaram-se frequentes, 
então, vendas, no todo ou em parte, das primitivas concessões, sob variadas formas2. 

 

Também podemos enxergar mercado de terras nas observações de Ângelo Alves 

Carrara para as terras de mineração durante a primeira metade do século XVIII: onde foi 

descoberto ouro houve a movimentação de compras e vendas de posses de terras, entendidas 

                                                           
1 No exame de qualificação dessa pesquisa de doutorado, Horácio Gutiérrez chamou nossa atenção para o fato é 
possível falar em mercado de terras no Brasil Colonial  e que o que aconteceu no século XIX foi a transição do 
funcionamento desse mercado da lógica do capital usurário para a lógica do capital financeiro. Gutiérrez apontou 
dois trabalhos que indicam essa possibilidade de interpretação e a referida transição: SMITH, Roberto. 
Propriedade da terra e transição: estudo da formação da propriedade privada da terra e transição para o 
capitalismo no Brasil. São Paulo-SP: Editora Brasiliense, 1990; LEVY, Maria Bárbara. História financeira do 
Brasil Colonial. Rio de Janeiro: IBMEC,1979.  
2 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Terra, trabalho e poder - o mundo dos engenhos no nordeste colonial. São 
Paulo: Brasiliense, 1988 - pg.178. 
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como títulos de primeiro possuidor (jus primi occupantis), operações que aconteceram mesmo 

antes da concessão de sesmarias entre os séculos XVIII e XIX. Carrara também lembra que a 

ordem régia de 14 de abril de 1738 e o bando de 13 de maio de 1738 tiveram o objetivo de 

legalizar posses pré-existentes e proibir as que fossem feitas a partir de então3. Ou seja, um 

pequeno mercado extra oficial foi montado à margem do Estado em um primeiro momento. 

Ainda segundo o autor, nas áreas de mineração as sesmarias tiveram um papel secundário de 

legitimação da propriedade, mas para a região dos currais ele observou um movimento 

diferente, em que as sesmarias foram importantes na consolidação de domínios duradouros. 

Márcia Maria Mendes Motta retoma e reitera esses casos observados por Carrara e dá 

notícia de uma nova atitude legitimadora do domínio sobre a terra em Minas na virada do 

século XVIII para o XIX: a compra de cartas de sesmarias e o posterior pedido de sua 

confirmação com a finalidade de legalizá-las4. A carta de sesmaria reassumiu relativa 

importância em relação à posse. A autora atribui essa dinâmica a um denso processo de 

ocupação de Minas Gerais entre 1799 e 1804, que se deu porque havia se tornado “um 

complexo abastecedor consolidado ávido por novas terras e/ou segurança em seu acesso”5. A 

segurança nesse caso era obtida não só com a compra e pedido de mercês de sesmarias, como 

também através da confirmação das mesmas, o que dava vantagens ao titular em casos de 

conflitos com vizinhos. Essas eram a regras do jogo que estavam valendo no momento. 

A sugestão que nos foi dada por Gutierrez no exame de qualificação - da alteração da 

lógica do mercado de terras do capital usurário no século XVIII para o capital financeiro no 

século XIX - se relaciona estreitamente com a mudança das regras do jogo a que estamos 

fazendo referência: o processo de formalização legal das transações de terras ocorrido depois 

da independência do Brasil. Tanto o mercado como os negócios que o compõe obedecem a 

essas regras, sustentadas por convenções e protocolos que, dentre outras coisas, estabelecem 

punições para os casos em que elas são quebradas. Além disso, da mesma forma que em um 

                                                           
3 CARRARA, Angelo Alves. Contribuição para a história agrária de Minas Gerais: séculos XVIII e XIX. 
Universidade Federal de Ouro Preto. Departamento de História. Núcleo de História Econômica e Demográfica. 
Série Estudos I, 1999 – pg.11-12 
4 MOTTA, Márcia Maria Mendes. Direito a terra no Brasil: a gestação do conflito, 1795-1824. São Paulo: 
Alameda, 2009 – Vide na parte As Filigranas das Cartas: Consagração de Domínios e Gestação de Conflitos as 
páginas 169-176.  
5 “[...]a decisão da Coroa em exigir a confirmação régia, via Conselho Ultramarino, teria ocasionado uma 
maior preocupação dos sesmeiros mineiros em cumprir aquela determinação. Além disso, também devemos 
considerar que as sesmarias não se eternizavam numa mesma família. Os pedidos são muitas vezes solicitados 
para áreas anteriormente pedidas e não ocupadas. Há que se levar em conta ainda a dinâmica da produção de 
subsistência da região, um complexo abastecedor consolidado ávido por novas terras e/ou segurança em seu 
acesso. Há que se considerar também que nos períodos entre 1799 e 1804 há um expressivo aumento de 
concessões para Minas Gerais, apontando para uma dinâmica de ocupação muito densa,[...]” - MOTTA, 
Márcia Maria Mendes. Direito a terra no Brasil: a gestação do conflito, 1795-1824. São Paulo: Alameda, 2009 
– pp.161-162. 
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jogo, no mundo dos negócios também há empates, perdas, ganhos e trapaças que acontecem 

durante a partida, que se cria, direciona, sustenta e disciplina pelo conhecimento e execução 

ou não execução das regras. Essas regras em geral foram definidas primeiro oralmente, pelo 

costume (direito consuetudinário), uma convenção/contrato social aceito por todos, um 

conjunto de afirmações, negações e imperativos que às vezes são flexibilizados por 

conjunções adversativas e condicionais, que estabelecem casos de exceções para situação 

específicas: sempre tem uma conjunção adversativa, um se, um porém, um mas, contudo, 

entretanto, todavia antes de uma vírgula para “salvar” ou “estragar” tudo numa partida, 

dependendo do ponto de vista. 

Nos negócios imobiliários, tais regras e exceções tomaram existência escrita na forma 

de leis e no mundo forense a sua complexidade em geral se mostrou como a matéria prima 

para as chicanas6 dos espertalhões que as dominavam. Em literatura e filmes, muitas vezes o 

“perigo” que o desconhecimento dessas exceções pode representar aparece alegoricamente 

nas famosas “letras miúdas” de clausulas ao final dos contratos, as quais colocam os 

personagens que os assinam em dificuldades e cujo desconhecimento não pode ser alegado, 

porque a Lei teoricamente está ai para todos a conhecerem, mesmo que esse conhecimento 

tenha sido dificultado pela construção de um aparato terminológico e teórico rebuscado e 

distante da população em geral. Quem domina as regras tem vantagens nas partidas. 

Pelos motivos acima escolhemos a metáfora do jogo para o título e para os negócios 

imobiliários. Eles sempre foram os mesmos desde o Brasil colonial, foram as suas regras, as 

mesmas que o dirigem e lhe dão existência, que se alteraram ao longo do tempo. Como já 

indicamos, essas regras, constituídas pelas leis produzidas pelo Império Português e depois 

pelo Estado Brasileiro, se alteraram de forma substancial após a independência do Brasil - 

mais especificamente após a liberação geral dos juros em 1832 - daí a expressão “novas 

regras” no título. 

Quanto à palavra tabuleiro, ela faz referência a jogos de tabuleiro como xadrez, no qual 

as peças representam pessoas: reis, rainhas, bispos, cavaleiros e peões avançando sobre um 

território, sobre o espaço no tempo, dele se apossando, dominando-o, ou dele sendo expulsos, 

conforme os movimentos feitos, o conhecimento dos movimentos possíveis, de suas regras, 

das suas consequências, ou conforme a capacidade de visualizar as possibilidades e escolher 

boas ou más jogadas. Nesse jogo também podemos contar com a incapacidade do adversário 

                                                           
6 “Ação ou resultado de impedir ou dificultar o andamento de um processo, com argumento ou questão 
irrelevante, ligada a aspectos técnicos ou a sutilezas e detalhes das leis”. – AULETE, F. J. Caldas. Dicionário 
contemporâneo da língua portuguesa Caldas Aulete. Lisboa, Portugal: Delta, 1980 – verbete chicana. 
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prever o perigo de um lance ou se beneficiar de ele desconhecer as regras e as jogadas (as 

regulamentações e formalidades legais dos contratos, as cláusulas, os tipos de contratos 

possíveis e as possibilidades de ações judiciais). Nos negócios imobiliários o tabuleiro é 

composto por extensões de terras onde as partes contratantes são as próprias peças e ao 

mesmo tempo os jogadores que se movem sobre ele, podendo ser um confronto entre pessoas 

pertencentes a grupos sociais com status, riqueza e capacidades específicas. Porém, ao 

contrário do xadrez, nesse jogo não há somente ganhos e perdas, existem também trocas e 

empates, benéficas para ambos os jogadores. Na verdade, a elaboração das regras legais das 

transações de terras buscou exatamente tornar o máximo possível as transações de terras um 

jogo de trocas e empates ao invés de um jogo de perdas e ganhos, uma vez que as 

constituições de muitos dos estados estruturados no século XIX, dentre eles o Brasil, 

prometiam defender o bem estar, a igualdade de direitos e a propriedade dos seus cidadãos.   

Portanto, o conhecimento das regras é fundamental para o desempenho dos “jogadores” 

nos negócios. Contudo, acreditamos que há necessidade de exemplificar melhor o impacto das 

regras usadas pelos “jogadores” na realidade prática, no tabuleiro escolhido: o termo de 

Caldas-MG surgido em 1839. Isso significa que com o estudo de caso de Caldas pretendemos 

observar se “a lei pegou”, como se diz popularmente. Ela foi de fato seguida e aplicada na 

prática? Obviamente que transgressões sempre existiram, a questão é se elas foram a regra ou 

a exceção e qual o impacto das leis no mercado imobiliário. O fato de nos ocuparmos da 

criação e alteração das regras legais ao longo do tempo - e de seus reflexos nos jogos feitos 

sobre esse tabuleiro - não significa que acreditamos ingenuamente na Lei como algo absoluto 

e inquestionável e que foi seguido a risca, mas como formulações legais que buscaram 

resolver problemas práticos da realidade cotidiana das pessoas e que foram testadas e 

aprimoradas ao longo do tempo através da observação dos erros e acertos. A essas criações e 

alterações das regras demos no nome de processo de formalização legal das transações de 

terras, conceito que definiremos melhor adiante.  

 

 

TEMA GERAL DA PESQUISA 
 

 

O tema geral da pesquisa é o mercado de terras no Brasil e o desenvolvimento de suas 

regras legais, que optamos por chamar de formalização legal das transações de terras, o nosso 

foco recai especificamente sobre a que se processou após 1822. Propomos enfileirar essa 
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formalização às condições de valorização da terra discutidas pela historiografia especializada 

no assunto. Ela é o eixo central da pesquisa e, ao influenciar no aumento de frequência dos 

negócios de terras, também influenciou nas mutabilidades da estrutura fundiária da região 

escolhida para estudar o seu impacto. Por isso prosseguiremos iniciando a explicação do seu 

contexto histórico, antes de explorar mais detalhadamente as circunstâncias da escolha dos 

recortes temporal e espacial. O detalhamento do conceito de formalização legal das 

transações de terras se inicia na explicação do seu contexto histórico, mas será retomada e 

aprofundada posteriormente: 

 

 

O CONTEXTO DO PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO LEGAL DAS TRANSAÇÕES DE 
TERRAS NO BRASIL, A HIPÓTESE SOBRE ELE FEITA E O SEU RECORTE 
TEMPORAL 

 

 

Em meio às reformas legais ocorridas com o surgimento do Estado Brasileiro (1822), 

houve um processo de alteração das regras dos negócios de terras que rompeu com a lógica 

das que existiram no Brasil Colonial, que não estava preocupada com o desenvolvimento do 

crédito e com a circulação de riqueza no Brasil, mas com a produção de produtos tropicais 

exóticos para a exportação e com o enriquecimento da metrópole. Assim, por exemplo, a Lei 

protegia as terras e fábricas dos engenhos de açúcar de execuções hipotecárias em prejuízo do 

credor e desestimulava a circulação de crédito hipotecário. Era mais importante garantir a 

produção da mercadoria dando privilégios para o senhor de engenho, do que desenvolver o 

crédito na Colônia. 

O fim do pacto colonial e abertura dos portos foi o início da perda de sentido dessa 

lógica e o processo de reformas legais sobre as transações de imóveis ocorridas após 1822 

buscou altera-la. Como já dissemos, demos a ele o nome de formalização legal das transações 

de terras e a sua lógica voltou-se para a produção e ampliação da segurança jurídica nos 

negócios, visando dinamizar o mercado interno brasileiro através do crédito hipotecário, com 

base de garantia imóvel, uma vez que o escravo, apesar de também ter sido objeto de hipoteca 

e ter apresentado valor superior ao da terra em vários momentos, era uma garantia perecível. 

Para isso, primeiro procedeu-se a liberação geral do regime de juros em 1832, o que foi uma 

ruptura importante, porque a cobrança de juros era moralmente condenada como usura e 

esteve sujeita a várias restrições nas Ordenações Filipinas. Também foi no ano de 1832 que se 

iniciou a elaboração do projeto do Código Comercial, promulgado em 1850 e, entre seu 
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projeto e promulgação foi idealizado e implantado em 1843, um sistema de registros de 

hipotecas, com um decreto regulamentar de 1846 que não só estruturava o sistema de registro, 

como ditava formalidades contratuais, visando tonar públicos e mais exatos os negócios de 

credito hipotecário, sistema que foi alterado e sofisticado em 1864, o que veremos. 

A nossa hipótese é a de que esse processo iniciou-se com o crédito por causa da sua 

importância e necessidade para a circulação de uma economia pouco monetizada (na falta de 

dinheiro a circulação se dava com a dívida e com o empréstimo) e que teve como efeito criar 

condições para que as terras se valorizassem ampliando a segurança jurídica e frequência dos 

negócios que as envolviam, principalmente os de crédito. Por esse motivo consideramos esse 

processo mais uma condição de valorização da terra em meio a outras discutidas pela 

historiografia especializada7. 

Acreditamos que o processo de formalização legal das transações de terras - 

principalmente após a liberação geral dos juros em 1832 – relacionou-se intimamente à 

transição das estruturas econômicas características do Antigo Sistema Colonial para o sistema 

capitalista ao longo do século XIX. A liberação geral dos juros foi um ponto de inflexão 

importante estritamente vinculado à possibilidade de desenvolvimento e sofisticação das 

transações de crédito. Entretanto essa transição não se deu da noite para o dia e nem foi feita 

de forma abrupta. Entre 1822 e 1900, foram as formulações e alterações legais das regras dos 

contratos comerciais e do sistema cartorial que permitiram que o número dos agentes 

fornecedores de crédito aumentasse ao longo do tempo. O processo de formalização legal das 

transações de terras se deu em meio a essa transição e se relacionou com ela. 

Esses fatos justificam o nosso recorte temporal: o período entre 1822 e o final do século 

XIX. Embora as alterações legais que nos interessam tenham se iniciado de fato em 1832 com 

a liberação geral dos juros e o início da elaboração do Código Comercial, o que os 

possibilitou foi a independência em 1822 e a instalação a partir de então das Assembleias 

Gerais Constituintes com suas intensas atividades legislativas: a elaboração da primeira 

constituição brasileira seguida de discussões e elaborações de projetos de leis sobre os mais 

diversos assuntos, dentre eles a segurança das transações de crédito e dos contratos comerciais 

em geral, inclusive sobre os negócios que envolviam imóveis. É por esse motivo que 

                                                           
7 A baixa monetização da economia no período colonial corresponde a uma variável que não se pode desprezar. 
Falta-nos, contudo, um estudo nos moldes do que Philip Hoffman, Gilles Postel-Vinay e Jean-Laurent Rosenthal 
empreenderam para o mercado do crédito em Paris, e que levou os autores a negar de modo peremptório a ideia 
de que o empréstimo impessoal foi sempre muito limitado antes da Revolução Industrial. O caso brasileiro, 
contudo, exigiria uma análise mais detida (HOFFMAN, Philip T.; POSTEL-VINANY, Gilles; ROSENTHAL, 
Jean-Laurent. Priceless markets; the political economy of credit in Paris, 1660-1870. Chicago: University of 
Chicago Press, 2000). 
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balizamos o início do processo em 1822. Mas, é importante ressaltar que o contexto que gerou 

independência do Brasil e a demanda de reformas legais sobre as transações comerciais em 

geral, incluindo as imobiliárias, pode ser retroagido para o fim do pacto colonial em 1808. 

O fim do pacto colonial permitiu o fortalecimento de uma elite brasileira de 

comerciantes e fazendeiros interessados em tornar mais seguros e dinâmicos seus negócios e 

em enfraquecer o controle monopolista da metrópole sobre eles. Com a independência, a 

questão fundamental era tornar a terra uma base de garantia de crédito sólida, o contrato 

hipotecário seguro, por isso o processo de reformas legais acabou atingindo também a 

reestruturação do regime de propriedade e a sua transmissão via operações de compra e venda 

e doação. Ao longo do século XIX, as alterações legais na regulamentação dos negócios 

imobiliários podem ser encaradas como uma luta para valorizar a terra em relação ao escravo 

e desamortizar a riqueza nela investida, primeiro através do crédito e depois através da 

compra e venda, uma vez que faltava meio circulante. Em outras palavras, como a terra era 

uma garantia de reembolso mais estável que o escravo por não ser perecível e nem “fugir”, era 

necessário desenvolver políticas para forçar o ganho de seu valor, dentre essas políticas 

podemos lembrar a Lei de Terras e sua tentativa de forçar a compra de terras devolutas por 

um preço mínimo. O fim do tráfico em 1850 e as políticas de “abolição gradual” também 

podem ser percebidos como parte desta política, mesmo que desencadeados pela pressão 

externa inglesa, uma vez que não mais existindo o escravo, esse não poderia concorrer com a 

terra como base de garantia creditícia. 

É o histórico descrito acima que nos permite afirmar que o crédito foi o fio condutor de 

todo o processo de formalização legal das transações de terras, que começou após a liberação 

geral do regime de juros em 1832, esse fato foi fundamental para o desenvolvimento das 

atividades hipotecárias. Na medida em que a leis permitiram que as terras se tornassem 

garantias cada vez mais aceitas, elas também ganharam valor. Após 1864 o referido processo 

de formalização permitiu a montagem de sociedades de crédito real, a criação de letras 

hipotecárias emitidas por elas sobre títulos de hipotecas mais sólidos e o financiamento de 

empreendimentos como os a construção dos engenhos centrais de açúcar e de estradas de 

ferro. 

Na verdade, o recém-nascido Estado Brasileiro seguia o mesmo movimento que antes 

de sua existência já se iniciara, por exemplo, na França, e que ainda estava em processo em 

1822. Nesse país, a elaboração de leis ditando formalidades geradoras clareza nos negócios 

imobiliários – publicidade dos contratos – também foi desencadeada pelas necessidades da 

circulação do crédito hipotecário: na França, em 1673 o ministro Colbert idealizou reformas 
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hipotecárias e um registro de hipotecas, que foram revogados no ano seguinte – por chocar-se 

com interesses da nobreza. Outro projeto foi implementado em 1795 pela lei 9 messidor do 

ano III - já no contexto revolucionário e sem a nobreza como obstáculo - mas que foi alterado 

não incluindo as transmissões de propriedade, o que só ocorreu em 1855, quando foi 

estruturado um sistema de registro dos contratos que se assemelha ao Registro Geral brasileiro 

de 18648. Na Espanha até hoje, o que no Brasil é chamado de Direito Registral Imobiliário, é 

mais comumente chamado de Derecho Hipotecário, revelando a sua raiz histórica9. 

A essa altura da introdução é natural o leitor perguntar-se o como o Sul de Minas pode 

se relacionar com esse processo de formalização legal, que foi uma política imperial 

brasileira. Quando planejamos esta pesquisa, julgamos que apenas descrevê-lo não era o 

suficiente para sustentar a hipótese, decidimos que também seria útil avaliar o seu impacto na 

realidade. Por isso, elegemos um recorte espacial para avalia-lo: o território que compunha o 

termo de Caldas-MG no ano de sua criação em 1839, e que hoje é composto por diversos 

municípios criados por sucessivos desmembramentos. 

Para continuar a explicação da pesquisa, dividimos a exposição em três partes: 1 - as 

condições de valorização e a formalização legal das transações de terra. 2 – as circunstâncias 

da escolha do recorte espacial: - por que Caldas? e 3 – As etapas da pesquisa, sua metodologia 

e a apresentação dos resultados na tese. 

 

 

AS CONDIÇÕES DE VALORIZAÇÃO E A FORMALIZAÇÃO LEGAL DAS 
TRANSAÇÕES DE TERRA 

 

 

Já dissemos que dentro do tema geral focamos as condições de valorização da terra 

tradicionalmente discutidas, com a diferença que agregamos a elas o que consideramos mais 

uma, capaz de ampliar o seu entendimento para o século XIX: a formalização legal das 

transações de terras pós 1822. Porém, antes de falarmos desta, é necessário primeiro pensar 
                                                           
8 BESSON, Emanuel. Les livres fonciers et La reforme hypothecaire – Étude historique et critique sur la 
publicité dês transmissions immobiliéres en França et a l´etranger despuis lês origines jusqu´a nos jours. 1ª Ed. 
Paris: J. Delamotte, 1891. Sobre o projeto de Colbert em 1673 vide pp. 78-82. Sobre o projeto de 1795 vide 
pp.87-89. E sobre a reforma hipotecária de 1855 vide pp.111-115. 
9 LACRUZ BERDEJO, José Luis; SANCHO REBULLIDA, Francisco Assis. Derecho Imobiliário Registral. 2ª 
Ed., Madrid, 1984 – pp.19-20. Sobre o começo das reflexões de um sistema cartorial de registro de contratos de 
transações imobiliárias através das hipotecas vide também a página 38, onde se fala da Pragmática de Dom 
Carlos e Dona Joana atendendo os pedidos das Cortes de Toledo em 1539. Mesmo que essa iniciativa da criação 
do referido sistema de registro tenha sido malograda, é significativo o seu início também com as hipotecas. 
Nessa mesma página, os autores informam ainda que no século XVIII essa iniciativa foi retomada com um 
regulamento que criou as Contadurias de Hipotecas. 
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sobre as condições de valorização em geral, e depois inventariar as classicamente discutidas 

no caso brasileiro. 

 

 

As condições de valorização em geral 
 

 

As condições de valorização da terra ligam-se à ocupação e à sinérgica criação de 

estruturas fundiárias nos espaços ocupados. A atração ou a expulsão demográfica de uma área 

aumenta quanto mais interessante ou desinteressante ela se torna economicamente. A 

valorização se processa no contexto da atração, quando a área começa a ser procurada e 

disputada. Tal força atratora é gerada por fatores diversos: condições físicas e climáticas, 

transformações demográficas e político-econômicas e etc. Não importa de que ordem sejam as 

condições de valorização, elas sempre se alteram no tempo e no espaço.  

Para exemplo basta pensar no caso das terras litorâneas, férteis e boas para produção de 

cana no nordeste açucareiro entre os séculos XVI e XVII. As com fácil acesso aos portos 

escoadores da produção foram extremamente disputadas enquanto durou o ciclo do açúcar, 

tornando-se depois desinteressantes, por falta de madeira para as fornalhas, pelo esgotamento 

do solo e pela desvalorização do produto no mercado internacional graças aos inúmeros 

motivos apontados pela historiografia especializada10. Outro caso é o das terras cafeeiras no 

noroeste paulista na segunda metade do século XIX, cuja viabilização econômica da produção 

e escoamento deu-se pela sua fertilidade, clima, pelas ferrovias construídas e entroncadas no 

Porto de Santos e etc. E um exemplo contemporâneo são as terras dos cerrados e semiáridos, 

que antes das técnicas modernas de correção do solo e de irrigação eram impróprias para 

agricultura, mas que hoje são aproveitáveis economicamente para a produção principalmente 

do “ouro verde” da atualidade: a soja, que demanda poucas nuvens e grande insolação para 

uma boa produção, características climáticas presentes nestas áreas. 

Hoje, sacas de soja são moeda em Luiz Eduardo Magalhães-BA e, mais recentemente, 

em Luizlandia do Oeste, distrito de João Pinheiro-MG, na bacia do São Francisco. Nestas 

áreas muitas propriedades são negociadas com o produto, sobre o qual várias especulações 

financeiras são feitas conforme as cotações e oscilações do seu preço no mercado 

internacional. Portanto, a moderna tecnologia agrícola desenvolvida para o cultivo dos 

                                                           
10 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Terra, trabalho e poder:... Op. cit. Vide também: FERLINI, Vera Lucia 
Amaral. Açúcar e colonização. São Paulo: Alameda, 2010. 
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cerrados e semiáridos brasileiros, suprindo suas deficiências pluviométricas e de fertilidade, 

também pode ser considerada uma condição de valorização que fez com que áreas como 

Goiás e Mato Grosso, que por muito tempo foram marginais na história econômica do Brasil, 

hoje concentrem fazendas milionárias. 

Apesar de parecer obvio, quando se estuda processo de valorização da terra, é 

importante não esquecer a multiplicidade e a mutabilidade das condições de valorização no 

tempo e no espaço. É graças a elas que nenhum trabalho será a última palavra no assunto. 

Contudo, desejamos explorar um novo elemento que acreditamos ser uma contribuição para o 

seu entendimento: a formalização legal das transações de terras pós 1822.  

 

 

As condições de valorização classicamente discutidas no caso brasileiro 
 

 

Há cinco condições de valorização que aparecem de forma recorrente em vários 

trabalhos clássicos de história econômica agrária brasileira, como os de Vera Lucia Amaral 

Ferlini11, Lígia Osório Silva12, Márcia Maria Mendes Motta13: a - proximidade de mercados 

consumidores de peso; b – desenvolvimento e proximidade de uma infraestrutura de 

caminhos e transportes que agilizasse a conexão das áreas produtoras com o mercado 

consumidor, como no primeiro momento as rotas de tropas de burros, os rios e barcos, e 

depois as ferrovias; c - condições naturais propícias para o desenvolvimento de gêneros 

valorizados no mercado, tais como fertilidade do solo, pluviosidade e características de relevo 

e clima; d – as pressões inglesas para o fim da escravidão que promoveram a necessidade de 

valorizar a terra em relação ao escravo; e – a instituição do domínio pleno privado, ou seja, da 

propriedade privada, como forma legal de ocupação do solo pela Lei 601 em 1850. Como 

condições geográficas, físicas e materiais, temos: a, b e c. E como condições políticas de 

motivação econômica temos: d e e. A primeira externa e a segunda interna. 

 

 

 

                                                           
11FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Terra, trabalho e poder:... Op. cit. Vide também: FERLINI, Vera Lucia 
Amaral. Açúcar e colonização, Op. cit. 
12 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da Lei de 1850. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 1996. 
13 MOTTA, Márcia Maria Mendes. Direito a terra no Brasil: a gestão do conflito, 1795-1824. São Paulo: 
Alameda, 2009.  



28 
 

CONCEITO DE FORMALIZAÇÃO LEGAL DAS TRANSAÇÕES DE TERRAS 
 

 

A palavra Formalização deriva de formalizar, que por sua vez deriva-se da palavra 

formal. Formal juridicamente significa “dar a forma prescrita ou determinada pela lei, ou 

executar segundo as regras”. Etimologicamente, a palavra deriva do adjetivo latino formalis, 

de forma, que indica tudo o que se refere à forma prescrita ou indicada. As palavras fórmula 

e formalidade possuem a mesma raiz. De Placido e Silva detalha o significado jurídico da 

palavra formal da seguinte maneira: 

 

[...] o que está adstrito a certo modelo, a certa forma, a certa fórmula. Nesta acepção, 
é que os atos se dizem formais ou solenes ou não formais, segundo sua composição 
está adstrita à forma ou a prescrições legais, ou é livre para seguir o modelo 
desejado ou escolhido. Se é formal tem que se calcar ou se modular na forma 
indicada ou prescrita pela lei. Neste caso, não sendo livre a forma, somente a coisa 
terá existência, seguindo as solenidades em que se modulam [...]14 

 

Portanto, a expressão formalização legal das transações de terras indica a elaboração 

de regras legais, leis determinado formalidades que devem ser seguidas para que as transações 

tenham existência e validade legal na forma de contratos escritos: “as formalidades mostram-

se prescrições de ordem legal para a feitura do ato ou promoção de qualquer contrato, ou 

solenidades próprias a validade do ato ou contrato”. Leia-se aí validade do ato e do contrato 

para o Poder Judiciário, para o Estado. Ao seguir tais regras as transações comerciais 

formalizadas em contratos tornam-se capazes de produzir diversos efeitos jurídicos de 

proteção e punição estatal dos negócios realizados via Poder Judiciário 15. 

Graças a essa definição clássica de formalidade, a reação inicial de um advogado ao ler 

expressões como formalização de transações é compreendê-las como sinônimos para o 

conjunto das formalidades em torno do negócio jurídico (i.e., transação), por exemplo: se 

registra ou não registra o contrato, quantas testemunhas assinam e etc. Entretanto, como 

processo de formalização legal nós estamos entendendo algo bem amplo: um processo que 

inclui não somente as formalidades contratuais e as leis que as determinaram, mas também a 

                                                           
14 (grifo do autor). 
15 Poderíamos prolongar essa discussão num preciosismo legalista fazendo a distinção entre o conceito de forma 
e o de formalidade que aparece difusa no atual Código Civil entre os: art.1896 (forma oral); art.971 e 968 
(formalidade) e art.759 (forma escrita). Grosseiramente falando nesses artigos o conceito de forma separa o 
escrito do não escrito e formalidade indica todos os procedimentos determinados por Lei que devem ser 
seguidos, por exemplo, na produção de um contrato, tais como: a obrigatoriedade da presença e assinatura de 
testemunhas e o registro no Cartório de Registro competente. Porém optamos por não aprofundar essa discussão 
e a deixamos aqui indicada. Até mesmo porque no início do século XIX essas distinções e separações ainda não 
haviam sido desenvolvidas claramente e expressas da maneira como estão no Código Civil atual. 
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reestruturação e estruturação cartorial que se deu no século XIX com: a criação dos cartórios 

de registro, as novas atribuições que os cartórios de notas lentamente receberam de zelar e 

primar pela padronização e cumprimento das formalidades dos contratos necessárias para 

serem registrados e as paulatinas restrições legais aos contratos particulares, obrigando que os 

negócios fossem cada vez mais controlados pelo Estado por meio da lavratura e registro dos 

seus contratos em instituições públicas (os cartórios). Sendo assim, o próprio 

desenvolvimento e sofisticação do sistema cartorial de notas e registros no século XIX fez 

parte da produção de novas formalidades e da possibilidade física e infraestrutural de seu 

cumprimento. Em outras palavras, foi uma ampla burocratização que visou produzir maior 

clareza, publicidade e segurança contratual, discussão que retomaremos. 

Também poderíamos incluir como apêndice do referido processo de formalização a 

regulamentação processual (primeiro a comercial e depois a civil) e a ampliação do sistema 

judiciário, feitas para garantir a segurança e validade jurídica prometida pela Lei aos contratos 

que cumprissem as formalidades. 

Ponderamos que temos consciência de que as restrições legais impostas por esse 

processo aos títulos particulares, não significaram a eliminação completa da validade legal 

dos títulos de posse e contratos de gaveta, mas ao menos buscaram diminuir a sua validade 

legal em relação aos títulos e contratos notariais e registrados. Por esse motivo, em contextos 

de áreas povoadas e disputadas era melhor garantir o domínio produzindo contratos públicos 

registrados nos cartório criados pela Lei para tal. Contudo, em paralelo aos títulos cartoriais, 

os títulos particulares de compra e venda de posse sempre foram e continuam sendo uma 

realidade no Brasil. 

Mesmo assim, não há como negar que as restrições legais impostas aos contratos de 

gaveta, que nada mais são do que dar maior status legal aos títulos públicos e registrados, 

cedo ou tarde forçam o ingresso dos títulos particulares no sistema cartorial de notas e de 

registro, mesmo que esse ingresso se de por vias tortuosas como a grilagem de terras. Não 

desconsideramos que a Lei e o sistema cartorial seguiram a realidade e não o contrario, 

certamente foram elaborados com base em problemas cotidianos e ambos foram usados 

quando se tornaram convenientes para as pessoas: quando necessário o título de posse de 

gaveta poderia se transformar em propriedade privada por meio da prescrição aquisitiva e 

entrar no sistema cartorário. A própria possibilidade legal de transformar o título de posse em 

título de propriedade via usucapião, certamente foi fruto de uma realidade do século XIX em 

que o posseiro representava a regra e não a exceção. Por outro lado, a evolução do processo 

de formalização legal das transações criou as experiências de algumas pessoas de perderam – 
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em litígios - o direito a terra judicialmente por não terem o título público e registrado e 

provavelmente essas experiências condicionaram a prática da lavratura do contrato no cartório 

de notas e o seu posterior registro, nesse caso parece que a lei interferiu na realidade pratica 

cotidiana. 

Após o surgimento da propriedade privada no Brasil em 1850, a posse assumiu um 

papel relevante nas áreas de fronteira agrícola, nas áreas de ocupação ilegal/irregular, enfim, 

onde houve falta de regulamentação sobre o domínio do solo. Nesses casos a posse serviu – e 

ainda serve - como um trampolim para a propriedade através do usucapião e por isso tem 

valor e também é objeto de comercialização. Mas, como veremos, o caso de Caldas-MG é 

outro, trata-se de uma área que quando se tornou município em 1839 já era de ocupação 

antiga, com um adensamento populacional considerável para época, um espaço relativamente 

disputado no qual a obtenção do título de propriedade - ou ao menos a cartorização do título - 

era um diferencial em relação ao título de posse de gaveta como única forma de garantir o 

domínio sobre a terra em caso de disputas jurídicas. As próprias disputas paulatinamente 

forçaram a transformação da posse em propriedade ou pelo menos a sua cartorização, fosse 

qual fosse a parte ganhadora ou o título por ela ostentado.  

Feitas essas ponderações, também esclarecemos que quando falamos da instituição da 

propriedade privada como parte do processo de formalização legal das transações de terras, 

nós estamos a observando da perspectiva dos negócios, por isso a nossa preocupação não é a 

segurança da propriedade em sí, mas sim a segurança do credor que emprestou aceitando um 

imóvel como garantia de reembolso e com a segurança do comprador do imóvel, ou seja, com 

a segurança jurídica capaz de dinamizar o mercado de créditos e compras e vendas 

envolvendo terras.  

Outro esclarecimento importante é que, quando falarmos em propriedade privada, nós 

não desconsideramos que ela não deve ser tratada em termos absolutos, mas sim como ficção 

jurídica, o que discutimos no capítulo IV, especificamente no tópico Cartórios versus baús e 

gavetas: transações de terras cartoriais e não cartoriais, no qual, ao analisar as escrituras 

particulares de compra e venda de terras de uma família específica (com a finalidade de as 

compararmos às públicas), nós tratamos a propriedade privada como a pretensão de um poder 

individual abstrato sobre algo, que toma existência física na forma de um contrato escrito. 

Feitas essas relativizações, retornamos ao processo de formalização legal das 

transações de terras: podemos dizer que bastou apenas criar a propriedade privada da terra 

(domínio pleno e privado) para dinamizar as suas negociações, para isso também foi 

necessário pensar, elaborar e reelaborar um complexo de regras, normas ou formalidades, 
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funcionais e práticas, para as suas negociações comerciais e, além disso, a reestruturação e 

ampliação de uma sofisticada estrutura burocrática de registros cartoriais, para viabilizá-las da 

forma o mais segura possível para todos. Essa perspectiva, em geral, provoca duas questões: - 

antes não havia uma formalização legal dessas transações nas Ordenações Filipinas? Já não 

existiam cartórios? 

Não podemos dizer que nas Ordenações Filipinas havia ausência de formalidades legais 

para as negócios de terras.  Por exemplo, no caso das compras e vendas, segundo o título 7 do 

livro 4, a tradição simbólica do imóvel, ou seja, o ritual que representava a sua entrega  de 

uma pessoa para outra, era mais importante do que o contrato escrito em si, este ficava em 

segundo plano, o que retomaremos no capítulo II, no tópico As antigas regras e peças 

institucionais do jogo dos negócios de terras. Mesmo prescindindo do contrato escrito, 

acreditamos que não podemos desconsiderar a tradição do título 7 do livro 4 das Ordenações 

como formalidade, estava calcada na Lei de então. Por esse motivo intitulamos o processo que 

estamos estudando de formalização legal das transações de terras pós 1822.  O ano 

independência do Brasil também foi um marco de ruptura com essa realidade legal, porque foi 

a partir das atividades legislativas posteriores que essa situação começou a se inverter: o 

contrato escrito passou a ganhar cada vez mais importância nas transações e nos julgamentos 

as provas testemunhais tornaram-se apêndices das provas escritas. 

Além disso, Márcia Mendes Motta lembra em suas pesquisas que as Ordenações 

Filipinas respeitavam os inúmeros direitos costumeiros através da Lei da Boa Razão, o que 

havia em seu texto eram normas múltiplas e não padronizadas sobre a ocupação do solo que 

variavam conforme o tipo de domínio - coletivo (terras comunais de aldeães em Portugal) ou 

individual (sesmarias, morgadios e enfiteuses) - e que tiveram adaptações e aplicações 

diferenciadas entre o espaço reinol e o colonial no tempo16. A instituição do domínio pleno ou 

propriedade privada em 1850 foi a tentativa de adoção e universalização de um sistema legal 

de ocupação e uso do solo para as terras brasileiras. Dizemos tentativa, porque a posse e o 

usucapião continuaram tendo importante papel na ocupação e comercialização do solo 

brasileiro ao lado da propriedade e de suas transmissões legais, como indica Lígia Osório17. Já 

a formalização legal das transações de terras após 1822 foi a produção de regras contratuais, 

padronizadas e válidas para as negociações dessa propriedade privada e da posse 

(comprovada, mansa e pacífica) que poderia gera-la via usucapião. Em outras palavras: a 

                                                           
16 MOTTA, Márcia Maria Mendes. Direito a terra no Brasil:..., Op. cit.  
17SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da Lei de 1850. Campinas (SP): Editora da 
Unicamp, 1996. 
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formalização legal das transações de terras após 1822 foi repensada e produzida para fazer a 

propriedade privada circular comercialmente em transações de crédito e de compra e venda. 

Isso nas áreas densamente povoadas acabou se tornando uma realidade relativamente rápido 

após a elaboração e promulgação das leis. 

Quanto aos cartórios, havia no Império Português o cartório de notas com tabeliães 

produzindo escrituras públicas conforme o regimento composto pelos títulos 78, 80 e 84 do 

livro 1 das Ordenações. Produziam: contratos de últimas vontades, escrituras e outros 

documentos ou traslados que deveriam receber um sinal público que lhes conferia 

autenticidade. O cartório de notas tinha a função de produzir provas autênticas e armazená-las 

- ou seja, de servir-lhes de arquivo - e não a função de torna-las públicas, o acesso aos 

documentos e a emissão de segundas vias eram restritos18. O mesmo se dava com os Cartórios 

Judiciais, também anteriores a 1822. 

A permissão da produção de contratos particulares, e a aceitação de sua validade entre 

os séculos XVIII e início do XIX, impediram que os cartórios de notas centralizassem em 

seus livros de notas todas as transações de compra e venda e hipotecárias realizadas e, em 

certa medida, os tornaram quase supérfluos para os negócios. Portanto, mesmo que o acesso 

às informações cartoriais fosse facilitado pelas Ordenações, a existência de contratos 

particulares “ocultos”, lavrados fora dos cartórios e ao gosto das partes (não formais), não 

permitia ao cartório informar se uma terra já havia sido vendida ou hipotecada antes, e a 

validade legal de tais escrituras sempre era uma ameaça a assombrar a segurança dos 

negócios, que nessa situação só poderiam contar com a palavra de testemunhas como garantia. 

A grande mudança ocorreu com a criação de um novo tipo de cartório: o cartório de 

registro. Este era um sistema de livros e índices remissivos que deveria registrar os contratos 

públicos, produzidos pelos cartórios de notas, e também os particulares, com a expressa 

intenção de possibilitar o acesso, a consulta e o conhecimento público de todos os contratos 

registrados. No Brasil o seu primeiro exemplar foi o Registro Geral de Hipotecas, criado em 

1843. E em paralelo a sua criação foram elaboradas normas que obrigavam que os contratos 

fossem escritos e que a escrituras, particulares ou públicas, fossem nele registradas. 

                                                           
18 Várias dessas informações, além dos títulos do livro 1 das Ordenações indicados, também podem ser 
encontradas com comentários em: TELLES, José Homem Correira. Manual do Tabelião ou Ensaios de 
Jurisprudência Eurematica Contendo a Coleção de Minutas dos Contratos e Instrumentos Mais usuais, e das 
Cautelas Mais Precisas nos Contratos e Testamentos. 1ª. Ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859. 
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Após 1822 ocorrem três movimentos de reestruturação cartorial: 1 – a gradual produção 

de medidas legais inibidoras da produção de escrituras particulares19, seguida da restrição de 

sua validade legal, para forçar que a produção de todos os contratos fosse controlada e 

padronizada pelos tabeliães dos cartórios de notas, os quais deveriam zelar pelo cumprimento 

de formalidades tributárias e geradoras de clareza contratual prescritas nas leis; 2 – a criação 

de cartórios de registros conjugada com a produção de mecanismos legais que obrigassem o 

registro dos contratos neles - fossem públicos (produzidos nos cartórios de notas) ou 

particulares (fora dos cartórios de notas) – sendo o principal mecanismo tornar o registro 

formalidade obrigatória para que os negócios tivessem direito de proteção do Estado via 

Poder Judiciário; 3 – a elaboração e gradual sofisticação de sistemas de consulta sobre dívidas 

e demais ônus existentes sobre os bens nos Cartórios de Registro, que contassem com índices 

remissivos e a criação e emissão de certidões negativas de dívidas, com o claro objetivo de 

dar acesso a essas informações cartoriais para todos que quisessem as consultar, sem grandes 

obstáculos burocráticos que não o pagamento por este serviço, transformando os cartórios em 

verdadeiros “bancos de dados” com fins comerciais. 

Não ignoramos que, com o passar do tempo, para além das transações e finalidades 

comerciais, os registros nos cartórios de registro assumiram um papel importante na 

constituição e transmissão dos direitos reais, aspecto do Direito Material20. Mas nosso foco 

neste trabalho recai sobre os seus efeitos nas transações envolvendo terras, em outras 

palavras, sobre os seus efeitos no mercado, daí diminuirmos o foco de luz sobre esse aspecto. 

Também deixamos claro que medidas legais inibindo a produção de contratos particulares 

tiveram certo descompasso em relação às que forçaram a concentração dos registros dos 

contratos nos cartórios de registro. Como veremos no capítulo três, de início houve uma 

tolerância com os contratos particulares, que poderiam ser assegurados pelo Estado com o 

registro nos cartórios de registro. Essa tolerância foi sendo estreitada ao longo do século XIX, 

através de formalidades legais que cada vez mais exigiam que as escrituras fossem públicas 

para poder ser registradas. O primeiro tipo de contrato que sofreu essa exigência foi o de 

hipoteca. 

                                                           
19 Uma medida de desestimulo das escrituras particulares é hoje chamada pelos juristas de princípio de 
prioridade: a Lei prioriza a proteção dos títulos registrados em relação aos não registrados. 
20 Direito Material: “É o direito objetivo que vem estabelecer a substancia, a matéria da norma agendi, fonte 
geradora e asseguradora de todo direito” – SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 29ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. – verbete direito material. Por exemplo, a partir do Código Civil de 1916, passou a ser o registro 
da transmissão de propriedade no Registro de Imóveis a fonte geradora do direito de propriedade na pessoa do 
adquirente, no começo do século XIX, como foi visto, era a tradição.  
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No geral, podemos dizer que os dois principais atos desse processo de formalização 

foram senão obrigar, ao menos forçar que todos os contratos fossem registrados nos cartórios 

de registro e tornar esses registros acessíveis ao público. O cartório de notas assumiu 

gradativamente um papel de coadjuvante no processe, recebendo a função de produzir as 

escrituras dentro da forma ditada pela Lei para poderem ser registradas. Conforme o processo 

avançou no século XIX, cada vez mais os cartórios consolidaram-se como centros da maioria 

dos contratos comerciais de compra e venda e de hipotecas, incluído além da terra o escravo, 

dada a sua íntima relação com a produção e seu valor na sociedade. O fato é que ao tornar-se 

o centro de todos os títulos legais de propriedade e o local a partir de onde se processavam 

quase todos os negócios de terra de uma região, os cartórios também se tornaram o local de 

sustentação e transformação das estruturas fundiárias regionais: foi no cotidiano dos cartórios 

e dos tabeliães, nas idas e vindas a cavalo de compradores, vendedores, credores, devedores, 

procuradores com suas procurações e tabeliães, de uma freguesia para outra, da vila para a 

fazenda, da fazenda para a vila, através de compras, vendas e hipotecas, que ocorreram os 

movimentos de fracionamento de grandes propriedades em pequenas unidades produtivas e da 

reconcentração destas em grandes propriedades. É por esse motivo que essa instituição, o 

cartório, merece mais atenção do que a que lhe tem sido dada nos estudos sobre a estrutura 

fundiária e a valorização da terra. 

Esse ato de concentrar as informações nos cartórios de registro e torna-las públicas para 

o mercado é hoje chamado de publicidade imobiliária21, são os princípios registrais que a 

compõe que constituem muitas das formalidades necessárias para a validade legal dos 

negócios imobiliários. A concentração se deu por meio do que hoje é chamado princípio de 

obrigatoriedade. Essas formalidades visam forçar a averbação de informações sobre os bens o 

mais completas possível, dar clareza e segurança entre as partes interessadas nas transações 

envolvendo imóveis e também a de torna-las válidas legalmente, ou seja, visa produzir a 

segurança jurídica dos contratos. Sendo assim, a formalização legal das transações de terras 

também abarca esses princípios registrais. Portanto, apesar do anacronismo conceitual, é 

pertinente considerar que o seu principal objetivo foi produzir a publicidade imobiliária 

geradora da segurança jurídica dos negócios. Isso faz com que os conceitos em itálico sejam 

fundamentais na pesquisa e o esmiuçaremos mais adiante.  

                                                           
21 LAGO, Ivan Jaopetti do. História da Publicidade Imobiliária no Brasil. Dissertação de mestrado. Orientador: 
Prof. Titular Ignacio Maria Paveda Velasco. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, 
2008. 
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Outro motivo pelo qual escolhemos o conceito de  formalização legal das transações de 

terras é que trata-se de uma expressão mais genérica e mais ampla que publicidade 

imobiliária, o que nos permite falar das formalidades legais para as transações de terras em 

geral, mesmo antes da criação de cartórios com a finalidade de registrar e concentrar o 

registro dos contratos para torna-los públicos. Essa generalidade também nos é útil porque 

julgamos que matérias legais que não dizem respeito exclusivamente aos imóveis, como 

liberação para a cobrança de juros e o seu regime, tiveram papel importante na formalização 

legal dos negócios de terras, estando a eles ligados. A adoção dessa expressão também 

atendeu ao nosso interesse em verificar o impacto das alterações e reformulações legais pós 

1822 nas transações de terras e no mercado. Afinal, esse é um trabalho de história econômica 

institucional e não de história do direito. Por fim, com essa expressão também desejamos 

indicar que não iremos dividir o tratamento da questão em Direito Material e Direito Formal, 

como acontece nos códigos legais de relativa influência germânica – que é o caso do Código 

Civil brasileiro de 1916 - e nos trabalhos de juristas e demais pesquisadores da área do direito 

que se ocupam dos temas do Direito Registral Imobiliário e Publicidade Imobiliária22. Tal 

divisão nos obrigaria a discriminar em nosso estudo as normas que tratam da constituição e 

modificação dos direitos pelo ato do registro, das pretensões, ações e execuções com efeito 

real (Direito Material), das regras sobre as competências dos oficiais, procedimentos de 

registro, pedido, fornecimento de certidões e etc. (Direito Formal)23. Embora seja inevitável 

tocarmos em vários desses assuntos, essa obrigação discriminatória nos arrastaria para 

discussões teóricas da área jurídica e nos desviaria do nosso foco, que é avaliar o processo 

referido como uma condição de valorização da terra, desencadeada pela necessidade de 

crédito para a circulação de uma economia pouco monetizada. 

Resumidamente e de forma grosseira, encaramos o início desse processo como uma 

sofisticação burocrática, produzida pelo Estado Imperial Brasileiro através de leis, que 

estruturaram mecanismos facilitadores da produção, a localização e o acesso de informações 

sobre os imóveis com a finalidade de servir o mercado, no sentido geral do termo. Sendo 

assim, a expressão processo de formalização legal das transações de terras pós 1822 traduz 

melhor os nossos interesses de pesquisa do que processo de produção da publicidade 

imobiliária ou processo de produção de segurança jurídica e, além disso, engloba a própria 

publicidade imobiliária como parte constituinte dele, ele pode ser encontrado dentro e fora 

                                                           
22 Essa divisão é tratada em obras como: MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito 
Privado – Parte Especial – Direito das Coisas: propriedade, aquisição da propriedade imobiliária. Vol. XI. 1ª. 
Ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955 – p.211. 
23 Idem, ibidem. 
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dela. Por esse motivo é necessário esclarecermos melhor as relações entre formalização legal 

das transações de terras, publicidade imobiliária, segurança jurídica e mercado, porque estes 

elementos não se excluem, pelo contrário, inter-relacionam-se na criação de condições para 

que a terra se torne uma garantia mais sólida de crédito e tenha ampliada a sua valorização em 

contextos regionais e econômicos favoráveis. 

 

 

Relações entre formalização legal dos negócios de terras, publicidade imobiliária, 
segurança jurídica e mercado 

 

 

A formalização legal dos negócios de terras pode também ser encontrada dentro do que 

hoje é conhecido como publicidade imobiliária. Porém, para esclarecermos essa relação é 

necessário antes explicar melhor o que é publicidade imobiliária. 

A publicidade imobiliária é produzida por um conjunto de normas do que no Brasil se 

chama Direito Registral Imobiliário24. Publicidade, nos dicionários jurídicos, tem a conotação 

de tornar público, divulgar, sentido bem diverso das estratégias de propaganda e marketing 

para vender produtos e serviços que nos vem à mente quando ouvimos essa palavra25. 

Portanto, a expressão publicidade imobiliária envolve não apenas as formalidades que ditam a 

aquisição de posições registrais, a metodologia de ingresso de um título no registro e seus 

efeitos materiais e processuais, mas também o sistema cartorário que estas normas estruturam, 

o qual torna público os registros e títulos de imóveis e os dados neles contidos, ou seja, 

acessíveis a qualquer pessoa, com vista a permitir conhecer se alguém é de fato o titular de 

direitos de propriedade sobre um imóvel determinado, sejam eles plenos ou relativos, e se há 

incidência de ônus sobre a propriedade26. Para isso, a produção dos registros deve seguir as 

normas/regras/formalidades conhecidas como princípios registrais imobiliários que são os 

seguintes: continuidade, especialidade, disponibilidade, publicidade, prioridade, instância, 

unitariedade da matrícula e legalidade e obrigatoriedade27. 

Como explicamos anteriormente a palavra Formal juridicamente significa “dar a forma 

prescrita ou determinada pela lei, ou executar segundo as regras” e com o termo 

                                                           
24 DIP, Ricardo. Do Conceito de direito registral imobiliário. In: Registro de Imóveis (vários Estudos). Porto 
Alegre: Safe, 2005; SALLES, Venício. Direito Registral Imobiliário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007.  
25 SILVA, de Plácido. Vocabulário Jurídico, Op. cit. – verbete publicidade. 
26 BERDEJO, José Luiz La Cruz & REBULLIDA, Francisco Assis Sancho. Drecho Immobiliario Registral. Op. 
cit. 
27 O detalhamento destes princípios pode ser encontrado em vários livros sobre Direito Registral Imobiliário, 
dentre os quais podemos citar SALLES, Venício. Direito Registral Imobiliário. Op. cit. 
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formalização legal das transações de terras queremos indicar a elaboração de regras legais, 

leis determinado formalidades que devem ser seguidas para que as transações tenham 

existência e validade legal na forma de contratos escritos. Muitas dessas regras e formalidades 

são constituídas por estes princípios registrais imobiliários que geram a publicidade 

imobiliária. Por isso é correto dizer que a formalização legal das transações de terras 

engloba o que hoje é conhecido como publicidade imobiliária. Uma vez que o nosso conceito 

de formalização é mais amplo, o ato de “dar publicidade” pode ser interpretado como mais 

uma espécie de formalidade. Desse ponto de vista podemos dizer que a formalização 

antecipou, entre outras coisas, o que viria a ser chamado de princípio de publicidade. O 

quadro 1 mostra qual o objetivo de cada um desses princípios registrais e quais as 

informações sobre os bens eles obrigam ser averbadas nos contratos para o conhecimento 

público28: 

A leitura em conjunto destes princípios permite perceber como eles forçam o 

fornecimento de informações, sem as quais o direito de domínio produzido pelo registro e 

título de propriedade hoje não tem validade. Retomando a discussão, eles foram pensados e 

criados para obrigar a produção de registros padronizados de informações da forma mais 

completa e confiável possível para permitir a quem os consulte conhecer se alguém é de fato o 

titular de direito de propriedade sobre um imóvel determinado, seja ele pleno ou relativo, e se 

há incidência de ônus sobre a propriedade, sua utilidade é claramente comercial. 

Por ônus entende-se qualquer restrição sobre o imóvel que possa diminuir seu valor, 

cuja origem está em um direito que um terceiro tenha sobre ele, que pode ser: direito de gozo 

e uso sobre coisa alheia, como o usufruto, ou o direito real de garantia de uma dívida, como a 

hipoteca. No primeiro caso a restrição recai sobre os direitos de uso, fruição e disposição da 

coisa (elementos do direito de propriedade plena), no segundo caso a restrição constitui-se no 

fato de uma dívida acompanhar o imóvel, sendo transferida para qualquer um que adquira o 

direito de propriedade sobre ele, quer por compra, herança ou doação. A publicidade registral 

é um princípio que tem um valor em si justamente por trazer a abertura de informações sobre 

bens imóveis no mercado e por estabelecer uma série de normas que ampliam a confiabilidade 

de seus registros e, no mercado, a concentração e fornecimento de informação traz poder. 

Poderíamos traduzir a discussão feita até o momento da seguinte forma: porque as 

informações estão disponíveis e os registros tornam-se mais confiáveis, a segurança que a lei 

dá aos negócios aumenta. 

                                                           
28 Como base para a elaboração desta tabela síntese, vide a referência da nota anterior. 
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Continuidade: determina que todo registro deve ser realizado em uma sequência consistente com um registro 

anterior. O objetivo é formar uma cadeia dominial: um encadeamento, no tempo, de todos os titulares de um 

imóvel. Além de vincular alienante e adquirente, esse encadeamento visa produzir um histórico dos gravames - ou 

seja, dos ônus que limitam os direitos de propriedade - incidentes sobre o bem e dos desagravos (quitações). 

Especialidade: busca definir com o máximo de exatidão o objeto do registro e as partes, ou seja, individualizar e 

descrever o bem e qualificar e identificar as partes contratantes, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. A 

individualização das pessoas (ou partes) é chamada de especialidade subjetiva e a individualização das coisas de 

especialidade objetiva. No caso das coisas imóveis a especialidade objetiva tem por objetivo impedir que 

ingressem no registro títulos que não identifiquem precisamente o imóvel como um corpo certo no espaço. Com 

relação às hipotecas, a especialidade implica que sejam especificados ainda o valor da dívida garantida pelo bem, e 

um valor máximo no caso de obrigações com valor flutuante. Esse princípio é identificado pela primeira vez no 

Brasil em 1854 no projeto das reforma hipotecárias do Conselheiro Nabuco de Araújo 29. 

Disponibilidade: extraída da máxima do Direito Romano que diz que nenhuma pessoa pode transmitir mais 

direitos do que possui. Para um registro atender a esse princípio ele deve responder às questões relativas ao saber 

se o vendedor é de fato o proprietário, se o imóvel descrito é o que está sendo vendido, e se a totalidade da área 

descrita pertence de fato ao vendedor. Ainda no caso da venda de uma área remanescente de uma propriedade que 

tenha sido fracionada por alienações anteriores, esse princípio força conhecer e identificar qual parcela da área 

original está sendo alienada e se esta corresponde a que está sendo transacionada na compra e venda. Pode ser 

identificado, por exemplo, na disposição da lei 1.237 de 1864 que determina que só quem pode alienar o imóvel é 

que pode hipotecá-lo. 

Publicidade: este é o princípio chave do funcionamento dos registros públicos hoje no Brasil e em vários outros 

países. Sua função é tornar públicas as informações sobre os imóveis ao indicar o lugar certo para serem 

encontradas. A publicidade também inclui a possibilidade de qualquer pessoa poder solicitar ao registro de imóveis 

as certidões que necessitar sem precisar apresentar motivo ou justificativa. Esse princípio torna obrigatório aos 

terceiros (eventuais compradores e credores) conhecerem o estado jurídico do imóvel antes de comprá-lo ou aceitá-

lo como garantia de empréstimo e evita que aqueles aleguem o desconhecimento de eventuais ônus que sobre o 

imóvel pesavam. Da mesma forma que o princípio de especialidade, esse princípio é identificado pela primeira vez 

no Brasil em 1854 no projeto das reforma hipotecárias do Conselheiro Nabuco de Araújo 30. 

Prioridade: procura resolver o problema de existir dois títulos contendo direitos reais sobre um mesmo bem, por 

exemplo, quando há duas escrituras de venda a compradores diferentes. Nestes casos o protocolo no registro de 

imóveis assegura a prioridade de quem primeiro o fez. Ele começou com as hipotecas no Registro Geral de 

Hipotecas criado em 1843 e depois se estendeu as transmissões de propriedade no Registro Geral criado em 1864. 

Instância: determina que o registro sempre deve ser requisitado pela parte interessada. Com raras exceções o 

oficial não pode agir de ofício, ou seja, sem ser demandado por uma das partes interessadas. Esse princípio busca 

evitar alterações nos dados registrais que, até solicitação de quem de direito, devem manter-se intactos no registro.  

Unitariedade: dita que a matrícula de cada imóvel deve ser única e conter todas as modificações jurídicas sofridas 

por ele e seu estado jurídico atual. Este princípio impede a abertura de matrícula para fração ideal de imóvel ou a 

abrangência em uma matrícula de mais de um imóvel. A matricula - e por consequência o princípio de unitariedade 

da matrícula - que se funda sobre a produção de um cadastro de terras de base real (por imóvel) e não de base 

pessoal (por nomes), foi criada no Brasil apenas com a Lei 6.015/1973. Esse sistema concentrou ainda mais as 

informações sobre os imóveis nos fólios reais. 

Legalidade: dita que o título destinado a provar o ato jurídico (compra e venda, por exemplo) deve ser conforme à 

Lei, caso haja alguma ilegalidade no documento o registro não deve ser feito. 

Quadro 1 - Princípios registrais da publicidade imobiliária no Brasil 

 

Em resumo, a publicidade imobiliária visa a proteger interesses de terceiros, 

especialmente os eventuais credores e compradores do bem. Por isso atua no mercado de 

                                                           
29 Depois de o Conselheiro Nabuco de Araújo ter apresentado à Câmara o seu projeto de reforma hipotecária em 
25 de julho de 1854, a comissão de deputados deu-lhe um parecer favorável dizendo que o projeto trazia para o 
Brasil os princípios inovadores de publicidade e especialidades nascidos nas Alemanha – GARCIA Lysippo. O 
Registro de Immoveis – A Transcrição. Vol.1. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves – 1922 – p.90. 
30 Idem, ibidem. 
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compras e vendas, no de crédito concedido como base de garantia imobiliária e está 

intimamente ligada à promoção da segurança jurídica desses negócios. Segundo De Plácido e 

Silva, o conceito de segurança jurídica é um 

 

[...] elemento constitutivo da noção do Estado Democrático de Direito e é 
considerado pelo constitucionalista português J.J. Gomes Canotilho como a 
afirmação de que os indivíduos tem o direito de poder contar com o fato de que aos 
seus atos ou decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações 
jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculam efeitos 
previstos e assinados por estas mesmas normas; o que exige a confiabilidade, a 
clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder, [...]31. 

 

A definição de Canotilho32 permite a seguinte leitura nos casos em que a segurança 

jurídica é gerada para os negócios pela publicidade imobiliária: quem a promove na 

atualidade é o Estado Democrático de Direito, que garante através da Lei proteção contra má 

fé para os direitos de propriedade dos cidadãos transacionados na compra e venda de imóveis 

e na tomada ou concessão de empréstimos com base de garantia imobiliária. Para se 

beneficiar dessa proteção o cidadão deve realizar os atos comerciais dentro das formalidades 

ditadas pelas normas jurídicas válidas e em vigor, que geram efeitos específicos, o contrato 

hipotecário é um bom exemplo: caso o devedor não pague a dívida, se o contrato foi feito 

respeitando os procedimentos ditados pelas normas legais e em vigor, o efeito por ele gerado 

será a penhora dos bens imóveis do devedor dados em garantia para que neles seja cumprido o 

pagamento da dívida ou obrigação assumida no contrato, assim o credor fica segurando pela 

lei. 

A expressão Estado Democrático de Direito, além de significar a prevalência do regime 

democrático no Estado, significa que seu Poder se destina a garantir direitos aos seus 

cidadãos33. Essa garantia se produz através das leis elaboradas e promulgadas pelo Poder 

Legislativo. Entretanto, quando e por que razão esse Poder começou a pensar e produzir tais 

garantias? Em outras palavras, quando o Estado começou a pensar e estruturar o sistema legal 

que as produz e por quê?  No caso da publicidade imobiliária, podemos nos perguntar quando 

                                                           
31 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. – vide verbete segurança jurídica. Grifos nossos.  
32 Canotilho é um constitucionalista contemporâneo que fala de segurança jurídica enquanto princípio de 
segurança jurídica, algo formalizado como tal nas constituições de estados democráticos de direito, leia-se 
Europa pós II Guerra Mundial. Isso não quer dizer que a “ideia” ou “valor” de segurança jurídica não existisse 
antes, como é defendido pelos estudos de alguns romanistas da atualidade, o que o autor português certamente 
não ignora. Por isso é plausível falar de segurança jurídica no Brasil Imperial. Um breve histórico sobre a 
segurança jurídica pode ser visto no estudo: SOULAS DE RUSSEL, Dominique J. M.; RAMBAULT, Philippe. 
Nature et racines du príncipe de sécurité juridique: une mise au point. In: Revue Internationale de Droit 
Compare, I – 2003 – pp.96-98. Disponível em: <<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ 
ridc_0035-3337_2003_num_55_1_5561>>. 
33 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. - verbete Estado de Direito. 
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o Estado Brasileiro começou a estruturar o corpo formalidades legais que a sistematizou 

através dos cartórios de registro, para gerar a segurança jurídica nos negócios envolvendo 

imóveis. 

Não entraremos aqui na discussão de se na época o Estado Imperial Brasileiro pode ser 

considerado democrático ou não, e com base em que parâmetros, porque essa discussão foge 

do nosso foco, mas ao menos é possível falar que o Estado Brasileiro que se estruturou após 

1822 é um Estado de Direito, uma vez que as atividades das Assembleias Constituintes 

iniciadas depois da Independência tiveram a função de discutir projetos de leis que são nada 

mais e nada menos que tentativas de garantir direitos aos seus cidadãos, mesmo que a 

cidadania não fosse igual para todos (havia a divisão dos cidadãos em ativos e passivos e 

escravos não eram cidadãos), mesmo que de forma elitizada, conservadora e relativa34. 

O fato é que o processo de formalização legal de terras após 1822 começou produzindo 

e garantido o direito de proteção do credor nas transações de crédito, primeiro de forma vaga 

na liberação geral da cobrança de juros em 1832 e depois através da criação do Registro Geral 

de Hipotecas em 1843. Vários estudos da área do Direito indicam que a publicidade 

imobiliária (que fez parte da formalização legal das transações de terras) começou a ser 

estruturada com a criação do Registro Geral de Hipotecas em 1843 para dinamizar o crédito35, 

tais estudos só não explicam com clareza a razão de o processo que a estruturou ter se iniciado 

com o crédito ou porque o crédito precisava ser dinamizado. A garantia de segurança jurídica 

do comprador foi esquecida pelas leis desse momento, ela só foi lembrada nas reformas legais 

hipotecárias de 1864, ainda assim para benefício da hipoteca: dar certeza ao credor de que a 

terra oferecida em garantia de fato pertencia a quem pedia o crédito.  

Como veremos no capítulo dois, o crédito foi um elemento importante na circulação de 

economias com “baixa monetização” como as do Brasil Colônia e Império, por isso era 

importante produzir direitos e garantias para os credores. Quanto mais a formalização legal 

das transações de terras desenvolveu a publicidade imobiliária ao longo do tempo, mais 

aumentou a segurança da terra como garantia de crédito, mais a terra - riqueza concreta – se 

converteu em riqueza abstrata: a possibilidade de aquisição de crédito e de acesso à escassa 

                                                           
34 Vide a discussão que José Reinaldo de Lima Lopes desenvolve sobre o contexto histórico e político do século 
XIX, pós-independência, em que se deu a substituição das Ordenações Filipinas pelo desenvolvimento da 
Constituição, do Código Criminal, do Código do Processo Criminal, do Código Comercial e do Regulamento no. 
737, de 1850 (o Processo Civil) - Capítulo 10 – As Fontes: Constituição e Codificação no Brasil do Século XIX 
– pp.254-255, in: LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3ª. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. Para reflexões a respeito da representação política no período imperial, cf. os trabalhos de Miriam 
Dolhnikoff. 
35 Como exemplo, nós podemos citar o seguinte clássico a respeito desse tema: CARVALHO, Afrânio de. 
Registro de Imóveis. Rio de Janeiro: Forense, 1976 – p.14. 
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moeda cunhada concentrada nas mãos de alguns capitalistas. Simplificando, quanto mais 

certeza o sistema legal gerou solidez da garantia do empréstimo (terra no caso), mais essa 

passou a ter valor como tal e a significar o retorno do capital emprestado e dos juros para as 

mãos do credor no caso de insolvência da dívida. 

Vamos um pouco mais longe, as transações de credito hipotecário não teriam se 

intensificado se elas não tivessem se tornado interessantes economicamente, e isso ocorreu no 

Brasil após a liberação geral dos juros em 1832 para todos os tipos de contratos de 

empréstimo, inclusive os de hipotecas. Consideramos esse fato o verdadeiro estopim do 

referido processo no Brasil, após ele é que foi criado o Registro Geral de Hipotecas e a partir 

dele é que foram sendo elaboradas formalidades legais que criaram condições para a 

ampliação do ganho de valor da terra, para a sua desmortização e para a sua circulação de 

forma mais fluida e intensa. 

 

 

AS CIRCUNSTÂNCIAS DA ESCOLHA DO RECORTE ESPACIAL: POR QUE CALDAS?  
 

 

Escolhemos a área do termo do município Caldas no ano de sua fundação – 1839 - por 

ser economicamente periférica. A lógica que fundamenta essa escolha é: se a formalização 

legal das transações de terras permitiu o aumento na frequência dos negócios nessa área, ela 

certamente produziu um efeito maior nas zonas centrais. Entretanto, para essa analise a área 

também não pode ser irrelevante economicamente, tem que apresentar alguma valorização, 

porque do contrário a formalização legal das transações de terra não produzirá efeito algum de 

dinamização do mercado imobiliário. Para que isso ocorra ela deve agir em conjunto com 

condições de valorização pré-existentes, aquelas cinco classicamente discutidas que já 

citamos.  

Consideramos que o termo original de Caldas preenche os requisitos para a análise 

proposta: 1 – sempre foi uma área economicamente periférica, inclusive em relação à 

economia agroexportadora cafeeira do oeste paulista vizinho, o que permite averiguar o 

impacto da formalização legal das transações de terras no mercado sem que os interesses da 

agroexportação cafeeira ofusquem sua importância como uma condição acessória de 

valorização; 2 – embora periférica, apresentou condições de valorização que se 

desenvolveram no seu processo de ocupação desde o século XVIII; 3 - nos cartórios de notas 

de Caldas encontramos amplo processo de compra, vendas e hipotecas de terras desde 1839, 
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ou seja, isso prova que já havia um mercado criado por essas condições de valorização a ser 

dinamizado pelo processo de formalização, que se iniciou em de 1843 com a criação do 

registro geral de hipotecas; 4 – é de ocupação mais antiga que o Oeste Paulista, por esse 

motivo permite analisar as frequências de negócios envolvendo terras antes, durante e depois 

da referida formalização legal36. 

 

 

AS ETAPAS DA PESQUISA, SUA METODOLOGIA E A APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS NA TESE 

 

 

A pesquisa que resultou nessa tese objetivou a princípio visou averiguar: a) - a 

influência da formalização legal das transações de terras no aumento das frequências dos 

negócios e b) - o possível auxílio na valorização dos imóveis por meio da intensificação de 

sua circulação comercial. Essas averiguações foram fundamentais para sustentar parte da 

hipótese: que a formalização legal das transações de terras foi mais uma das condições de 

valorização dos imóveis e que se iniciou com as transações de crédito hipotecário, agindo 

como o seu catalizador em contextos econômicos favoráveis, mesmo que essa valorização a 

princípio tenha se expressado mais como o aumento do uso do imóvel em transações de 

compra e venda e de crédito do que em termos de preço37. A demonstração da outra parte da 

hipótese - a de que a formalização legal das transações de crédito se iniciou com o crédito 

porque a economia da época era pouco monetizada - foi feita com base nos dados levantados 

nas averiguações anteriores e em discussões teóricas de trabalhos a respeito da importância 

dos títulos de dívida na circulação do Brasil Colonial e Imperial. O trabalho de pesquisa que 

essas averiguações exigiram foi feito de acordo com a metodologia e os materiais que 

exporemos a seguir: 

A pesquisa feita pode ser dividida em três etapas: 

1 – O levantamento das leis promulgadas depois de 1822 referentes as transações 

imóveis. 

2 – o levantamento das condições de valorização da terra na região de Caldas anteriores 

ao início do processo de formalização legal das transações de terras, a saber: as condições 

                                                           
36 As fundamentações dessas informações encontram-se no primeiro capítulo. 
37 A terceira parte da hipótese é a que a formalização legal das transações de crédito se iniciou com o crédito 
porque ele era importante para a circulação de uma economia pouco monetizada. 
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naturais propícias a produtos determinados, os produtos produzidos, os mercados 

consumidores e a logística de escoamento dessa produção. 

3 – A pesquisa da documentação notarial dos Cartórios do 1º e 2º Ofícios de Caldas-

MG. Com ela visamos observar o impacto dessas leis nos negócios feitos nos contratos de 

compras e vendas e de hipotecas. O levantamento desses dados objetivou responder a seguinte 

questão: ao aumentar a segurança jurídica dos negócios essas leis foram capazes de dinamizar 

um mercado de terras que já apresentavam condições de valorização anteriores a sua 

promulgação? 

Cada uma dessas três etapas contou com a utilização de fontes documentais específicas. 

No caso das fontes legais, levantamos 33 textos de época compostos de decisões, decretos e 

leis. Com relação ao levantamento das condições de valorização da terra na região de Caldas, 

as fontes foram diversas: relatórios de presidentes de província de Minas Gerais, dicionários 

corográficos de época, artigos e documentos publicados no periódico Revista do Arquivo 

Público Mineiro e no periódico Documentos Interessantes, escrituras de compra e venda e de 

hipoteca dos cartórios de notas do 1º e 2º Ofício de Caldas e trabalhos de pesquisadores 

contemporâneos que trazem informações sobre a região. Já no que diz respeito à 

documentação notarial de Caldas, ela foi uma das mais volumosas e merece ter a sua 

descrição mais detalhada, porque foi a base da construção dos gráficos de frequências de 

compras e vendas e de hipotecas de terras que permitiram averiguar o impacto do processo da 

formalização legal de terras nos negócios: 

 A pesquisa feita nos cartórios de notas do 1º e 2º ofício de Caldas se iniciou com os 

seus livros Índice Alfabético e Cronológico. Para o século XIX há um volume deles no 

Cartório de Notas do 1º Ofício e um volume desses livros no Cartório de Notas do 2º Ofício. 

São índices remissivos que trazem as principais informações sobre os contratos lavrados nos 

livros de notas: adquirente, transmitente, data, tabelião que lavrou o contrato, tipo de contrato, 

bem transacionado, localização espacial do imóvel, preço, número e página do livro de notas 

em que a escritura foi lavrada. Todos os contratos desses livros referentes a imóveis e 

escravos foram copiados e tratados em programa Excel, o que permitiu a elaboração de 

gráficos de frequências de compras e vendas e hipotecas de terras e escravos por ano. Além 

disso, esses índices permitiram a localização no livro de notas de uma amostra de 405 

escrituras de compra e venda e de hipoteca que tiveram a leitura paleográfica realizada para 

análises qualitativas38. 

                                                           
38 Para os anos de 1840 foram lidas 61 escrituras, para os de 1850 27, para os de 1860 98, para os de 1870 63, 
para os de 1880 69, para os de 1890 67 e entre os anos de 1900 e 1901 foram lidas 20 escrituras. 
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O grande número de escrituras de compra e venda e de hipoteca de escravos encontrado 

nos mostrou que a formalização legal das transações comerciais pensadas para os imóveis 

acabou sendo absorvida pelos e influindo nos negócios de cativos. Apesar de o nosso foco ser 

as transações imóveis, também coletamos as de escravos porque as consideramos uma base de 

comparação para o real impacto do processo de formalização nos negócios de terras ao longo 

do século XIX: o escravo foi um bem de produção e de status social que em vários períodos 

foi mais valorizado que os imóveis em geral. O nosso objetivo foi comparar as frequências de 

compras e vendas e hipotecas de imóveis e relação as de escravos ao longo do tempo. 

 

 
Gráfico 1 - Tipos de documentos inventariados nos livros índices, alfabéticos e cronológicos dos cartórios do 1º 
e 2º ofício de Caldas-MG 

 

O total de escrituras do século XIX registradas nos livros índices dos Cartórios de Notas 

do 1º e 2º Ofício de Caldas-MG foram 3.086. Esse total se distribui como no gráfico 1. 

Como o nosso foco recai sobre as escrituras de compra e venda e de hipoteca, 

seguiremos no seu detalhamento deixando de lado as 883 escrituras diversas, que se 

distribuem entre permutas, doações, cartas de liberdade, perfilhações, pactos pré-nupciais, 

locações e tec. Vejamos a composição da amostra hipoteca. 

Das 417 escrituras de hipotecas 29 foram excluídas: 

 

Hipotecas de bens móveis 11 
Hipotecas de herança 1 
Hipotecas sem data 5 
Hipotecas cujos bens não foram definidos 12 
TOTAL 29 

Tabela 1 – Títulos de hipotecas descartados 
Fonte: Livros índices alfabéticos e cronológicos dos cartórios do 1. e  2. ofício de Caldas-MG 

 

Portanto, a amostra de hipotecas reduzida a 388 títulos distribuídos como no gráfico 2. 
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Outras escrituras
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Gráfico 2 - Distribuição das hipotecas por tipo de garantias 

 

Com relação às compras e vendas, do total de 1.786 registros de escrituras 43 foram 

excluídos, conforme a tabela 2. 

 

Compras e vendas de bens móveis 2 
Compras e vendas de herança 17 
Compras e vendas sem data 10 
Compras e vendas cujos bens não foram definidos 10 
Que precisam de averiguação 4 
TOTAL 43 

Tabela 2 – Títulos de compra e venda descartados 
Fonte: Livros índices alfabéticos e cronológicos dos cartórios do 1. e  2. ofício de Caldas-MG 

 
Portanto, a amostra de compras e venda foi reduzida a 1.743 títulos distribuídos da 

seguinte forma: 

 

 
Gráfico 3 - Distribuição das compras e vendas por tipo de bem39 

 

                                                           
39 A categoria compras e venda de imóveis e escravos não está nítida no gráfico porque se reduz a dois casos. 
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As análises e inter-relações dos dados levantados nas três etapas de pesquisa acima 

mencionadas estão apresentadas nessa tese na seguinte estrutura de capítulos: 

 

No primeiro capítulo apresentamos o recorte espacial com a intenção não só de 

delimitá-lo e descrevê-lo, como também de explorar todas as condições de valorização nele 

surgidas antes e depois do processo de formalização das transações de terras ocorrido a partir 

da independência do Brasil. Nesse capítulo o nosso objetivo principal foi demostrar que a área 

escolhida para análise apresenta uma ocupação antiga e que quando o Registro Geral de 

Hipotecas começou a funcionar em 1846 suas terras já se encontravam povoadas, produzindo 

e com condições de valorização que permitiram a ampliação de sua circulação comercial pelo 

processo de formalização legal das transações de terras. 

No segundo capítulo buscamos esboçar as mudanças no contexto econômico que 

demandaram alterações legais desencadeando a independência do Brasil e o processo de 

formalização legal das transações de terras e também indicar os grupos econômicos e atores 

que influenciaram nessas alterações. Demostramos como o credito foi importante para o giro 

de uma economia com pouco meio circulante como a da época, esse foi o principal motivo de 

o processo de formalização legal das transações de terras ter se iniciado com ele através da 

implantação de um registro de hipotecas. Indicamos que a dinamização do crédito era de 

interesse principalmente dos comerciantes e que os de grosso trato foram bem sucedidos em 

se fazer representar na elaboração das novas leis sobre as transações comerciais em geral, 

inclusive das de imóveis, a revelia dos fazendeiros e demais setores da população. Com isso 

também tivemos a intenção de descontruir a visão do Estado legislador como uma entidade 

metafísica, absoluta e abstrata e demonstrar que ele foi e é composto por pessoas 

representantes de diversos grupos econômico-sociais, que o instrumentalizam para defender 

seus interesses particulares. 

No terceiro capítulo buscamos apresentar as leis em seu plano abstrato e ideal, distante 

da pratica - ou seja, tal como se apresentam nos textos legais de época - e identificar qual a 

sua lógica, para que foram criadas. Trata-se de um capítulo intencionalmente apenas 

descritivo, sem discutir se as leis na prática funcionaram ou não. Esse capítulo não significa 

que acreditamos na Lei acriticamente e que não levamos em conta a complexidade da 

sociedade brasileira da época e as transgressões legais, porque nos dois capítulos seguintes é 

feita a averiguação de seu real impacto na realidade pratica da área de estudo. 

No quarto capítulo averiguamos qual o impacto das leis descritas no capítulo anterior na 

realidade pratica e cotidiana dos cartórios de notas de Caldas. Essa averiguação envolveu 
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discutir, com base nos dados levantados na pesquisa, se os cartórios de notas e os de registro 

foram capazes de absorver os negócios de imóveis que antes eram feitos de forma particular 

por contratos de gavetas. Para esboçar a realidade dos contratos particulares entre o final do 

sistema de sesmarias e a Lei de Terras de 1850, nós utilizamos a documentação da família 

Toledo referente às terras da fazenda Bom Retiro (Caldas-MG), demostrando que 

paulatinamente a lavratura dos contratos começou a ser feita nos cartórios, conforme as leis 

foram dando maior segurança jurídica e status aos títulos públicos. Também verificamos se os 

tabeliães dos cartórios de notas de Caldas estavam seguindo as determinações legais. Ao fazer 

isso observamos que as atividades dos cartórios de registro deixaram reflexos na 

documentação dos cartórios de notas, o que foi de grande valia para preencher algumas 

lacunas da pesquisa, já que não dispusemos da documentação do cartório do Registro Geral de 

Hipotecas (1846-1864) e do Cartório do Registro Geral (1865-1900) responsáveis pelos 

registros das escrituras da área de estudo. A questão de fundo desse capítulo foi: na prática 

cotidiana das pessoas e dos cartórios o processo de formalização legal das transações de terras 

estava surtindo efeito? As transgressões das leis foram a regra ou a exceção? 

No quinto capítulo continuamos testando o impacto do processo de formalização legal 

das transações de terras na realidade prática, mas dessa vez na do mercado. Fizemos isso em 

três momentos: no primeiro nos ocupamos do impacto geral na região através de gráficos de 

frequência dos negócios de hipotecas e compras e vendas de terras e escravos. As frequências 

desses gráficos foram feitas por ano para permitir observar se a partir da data da promulgação 

de determinadas leis elas aumentaram ou não. No segundo momento saímos do geral e fomos 

para o particular, analisando o impacto do processo de formalização legal das transações de 

terras nas atividades cotidianas de dois capitalistas da região (personagens que emprestavam 

dinheiro a juros). Analisamos tanto as suas atividades de crédito feitas com hipotecas, como o 

resgate de dívidas através de vendas e execuções judiciais. Com isso buscamos testar se o 

sistema legal, cartorário e judicial estava sendo capaz de produzir a segurança jurídica 

prometida. Também observamos os investimentos desses personagens feitos ao longo do 

tempo em terras e escravos e analisamos se o instrumental legal e burocrático de que 

dispunham foi capaz de auxiliá-los na acumulação de riquezas através de seus inventários, ou 

seja, dos bens, ativos e passivos por eles deixados. No terceiro momento buscamos esboçar 

um quadro do preço do alqueire da terra na região ao longo do tempo e se houve o ganho de 

valor do imóvel ao longo do tempo. 

Basicamente, nos capítulos quatro e cinco procuramos averiguar se as leis foram 

aplicadas e se foram capazes de ampliar a segurança jurídica dos negócios imobiliários e, com 
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isso, intensificar a sua frequência, fossem eles transações de crédito via hipoteca ou de 

compras e vendas. 

Por fim, fechamos a tese com as considerações finais. 
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1 UM TABULEIRO PARA ESTUDAR O IMPACTO DAS NOVAS REGRAS DO 
JOGO – O TERMO DE CALDAS-MG NO SÉCULO XIX 

 

 

Nesse capítulo apresentaremos o tabuleiro, o recorte espacial escolhido para o 

estudo de caso da ação da formalização legal das transações de terras no mercado 

imobiliário: o termo da Vila de Caldas criada no ano de 1839. Começaremos traçando 

um panorama histórico dos acontecimentos políticos e econômicos da região anteriores 

à criação da Vila. Em seguida apresentaremos as condições da valorização da terra 

surgidas na área sobre as quais o processo de formalização legal das transações de terras 

agiu, catalisando a ampliação dos negócios imobiliários. Portanto, neste capítulo 

trataremos de várias questões como: processo de ocupação demográfica da área, 

condições naturais para produção agrícola, mercados consumidores, logística de 

transporte de mercadorias e fluxos comerciais. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES: A GÊNESE DO TERMO DE CALDAS NO TEMPO E AS 
QUESTÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS A QUE SE LIGOU  

 

 

O povoado de Nossa Senhora do Patrocínio de Caldas que deu origem a área de 

estudo surgiu dentro da caldeira vulcânica da microrregião de Poços de Caldas-MG e 

abarcou um extenso território geográfico quando foi elevado a condição de município 

em 183940, conforme a ilustração 1. A definição do contorno pontilhado em vermelho 

tem uma história que remontamos aos anos de 1760 e pode começar a ser contada com o 

mapa produzido por ordem do Governador Luiz Diogo Lobo da Silva que foi publicado 

em 1767 para mostrar o itinerário de seu “giro” (expedição nos confins da Capitania de 

Minas saindo de São João d´El Rei), nele todos os detalhes indicadores de povoamento 

possíveis são descritos41. Uma cópia digital desse mapa pode ser consultada nos anexos 

                                                           
40 Vide o verbete Caldas em: BRASIL, MINAS GERAIS (Estado). Instituto de Geociências Aplicadas: 
Assembleia Legislativa. As denominações urbanas de Minas Gerais: cidades e vilas mineiras com estudo 
toponímico e da categoria administrativa. 2ª. ed. Belo Horizonte (MG): Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, 1997. 
41 Maiores discussões a respeito desse mapa em: ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da 
Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG (Século XVIII-XX); Op. cit; subcapítulo 4.1 – O “Giro” de 
Luiz Diogo Lobo – século XVIII – pp.28-33 e pp. 144-121. 
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dessa tese42.  Esse mapa mostra que em 1767 ainda não existia o núcleo de povoamento 

que se tornaria Caldas, mas sim a freguesia de Cabo Verde que entrou como parte da 

Vila de Caldas em 1839. Portanto, apesar de Caldas ser um núcleo de povoação menos 

antigo que Cabo Verde, ganhou importância para o Governo na primeira metade do 

século XIX, ao ponto de ter se tonado vila, cabeça de um ramo de freguesias dentre as 

quais há a antiga Cabo Verde. 

  

 
Ilustração 1 – Localização da área de estudo 
Autoria: Mateus Sampaio e Carlos Eduardo Rovaron 

 

É relevante ressaltar que antes do “giro” de Luiz Diogo essa área era da Capitania 

de São Paulo e que a sua ocupação esteve relacionada com as disputas que o Governo 

mineiro travou com o Governo paulista pela sua anexação43. E segundo a carta de 1788, 

escrita pelo comandante do Registro de São Matheus Jerônimo Dias Ribeiro, as 

primeiras invasões dos planaltos de campos por mineiros vindos de Cabo Verde e 

Santana do Sapucaí ocorreu em 1775, nesta carta também notifica que há 15 anos 

patrulhava a região sem encontrar posse alguma, citando somente o alferes paulista 

Inácio Preto de Moraes como morador da região, que obteve uma sesmaria do Governo 

                                                           
42 Anexo1:  Mapa O “giro” de Luiz Diogo. Este mapa é a digitalização da reprodução do original feita no 
periódico: DOCUMENTOS Interessantes: divisas de S. Paulo e Minas Gerais. São Paulo: Arquivo do 
Estado de São Paulo, v. XI, 1896, cuja cópia se encontra no CD em anexo.  
43 Detalhamos esse histórico em pesquisa de mestrado anterior: ROVARON, Carlos Eduardo. Op. cit. – 
pp.114-121. 
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de São Paulo em 178644, justamente a que a que estava sendo invadida pelos mineiros, 

apesar de sua criação de gado, cultivados e ocupação efetiva com morada habitual45.  

Foi somente na cartografia dos anos de 1790 que o povoado de Caldas começou 

figurar nos espaços vazios entre a nascente do Rio Pardo e a Estrada de Goiás, entre o 

Registro de São Matheus (Caconde) e Cabo Verde ao norte e Ouro Fino ao sul. A carta 

feita por ordem do Governador da Capitania de São Paulo Bernardo José de Lorena, 

levantada e ajustada por Roiz Montezinho em 1791-1792, inclui no território paulista os 

planaltos da Caldeira Vulcânica com o povoado de Caldas já com uma capela, que ainda 

não havia se tornado uma freguesia46. Uma reprodução digital desse mapa também 

encontra-se nos anexos dessa tese47. Provavelmente, depois da intensificação da invasão 

dos planaltos de campos por mineiros a partir de 1787 e 1788 a ocupação da região se 

adensou com a vinda de outros mineiros. O processo de ocupação deve ter sido intenso 

e rápido para este mapa dar noticio do povoado de Caldas já formado apenas 13 ou 14 

anos depois. A partir dessa carta o povoado de Caldas passou a estar presente nas feitas 

posteriormente. A sequência de cartas do território de Minas e do São Paulo mostram 

que a disputa pela área em que Caldas estava se estendeu século XIX adentro. 

 

 

1.1.1 As circunscrições administrativas municipais em que Caldas esteve inscrita 
antes de ter se tornado vila 

 

 

É preciso entender que as freguesias, vilas, freguesias e seus respectivos 

territórios eram coisas distintas e ao mesmo tempo integradas. A freguesia era uma 

circunscrição administrativa eclesiástica e a vila era uma circunscrição administrativa 

municipal, delimitações abstratas e arbitrárias que se transformaram de forma 

                                                           
44 Essa carta de sesmaria encontra-se no Arquivo Público do Estado de São Paulo e sua cópia digital pode 
ser visualizada no CD anexo a essa tese: Anexo 2 – APSP – Caixa CO0368, Livro 23 – Folha 61.  
45 ROVARON, Carlos Eduardo. Op. cit. – pg.370: Carta do Comandante do Registro de São Matheus, 
Jerônimo Dias Ribeiro, ao Governador da Capitania de São Paulo, José Bernardo de Lorena – 23 de 
novembro de 1788.  
46 Esta carta faz parte de uma coleção de 11 mapas que se encontram reproduzidos no álbum: SÃO 
PAULO-SP. Comissão do IV Centenário da Cidade. São Paulo Antigo – plantas da cidade de São Paulo. 
São Paulo, 1954. As informações acima foram retiradas dos comentários feitos por Affonso d’Escragnolle 
Taunay (11 de julho de 1876 em Nossa Senhora do Desterro – 20 de março de 1958 em São Paulo) para 
cada um dos mapas na introdução do álbum.   
47 Uma reprodução digital desse mapa pode ser encontrada no CD anexo a essa tese: Anexo 3 – Mapa – 
Roiz Montezinho – 1791-1792. Trata-se de uma reprodução do mapa da publicação: SÃO PAULO-SP. 
Comissão do IV Centenário da Cidade. São Paulo Antigo – plantas da cidade de São Paulo, Op. cit.   
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caleidoscópica ao longo do tempo. O centro da freguesia era a igreja e o da vila era a 

câmara, deles emanavam poderes e controles distintos, porém complementares, sobre 

áreas proporcionalmente diferentes: a freguesia dentro da vila e a vila contendo as 

freguesias. Portanto, o termo da Vila de Caldas escolhido como recorte é algo 

absolutamente artificial, um quadro espacial que foi criado em 1839 pelas pessoas e 

pelo Estado e que estamos usando para tratar de uma área específica, o retroagindo para 

um passado em que ele ainda não existia (a virada do século XVIII para o XIX) e para 

um futuro em que foi paulatinamente sendo dissolvido (a redução do termo de Caldas 

com os desmembramentos municipais que se principiaram nos anos de 1860). 

A estrutura administrativa portuguesa se mesclava à religiosa através da 

organização territorial dos municípios por freguesias e foi transplantada para a colônia 

americana. Onde se formavam povoados logo se construía uma capela em torno da qual 

se estruturava a vida social. Onde havia uma povoação (ou arraial) com determinada 

importância econômica e populacional, os seus moradores poderiam pedir a elevação de 

sua capela a condição de capela curada (curato), significando que a povoação passava a 

ter um pároco realizando celebrações regulares. O curato era definido por uma fronteira, 

um distrito, que era parte de um território maior: o da paróquia, chamado de freguesia. 

Até a proclamação da República no Brasil em 1889, para um povoado ser 

reconhecido oficialmente era necessário a sua elevação à categoria de curato tanto pelo 

Estado como pela Igreja, as esferas administrativas civis e eclesiásticas se mesclavam, o 

rei era o chefe da igreja em Portugal e quando o Brasil se tornou independente em 1822 

Dom Pedro I e Dom Pedro II continuaram como chefes da igreja no Brasil. A obtenção 

por uma comunidade do título de capela curada para a sua igreja local era o primeiro 

passo para o seu desenvolvimento como aglomeração urbana. No século XIX, com o 

aumento do povoado que também fosse um curato, os seus políticos e moradores 

poderiam solicitar a Assembleia Provincial a sua elevação a condição de freguesia 

(paróquia) e então, essa localidade com o seu território se desmembrava da antiga 

freguesia da qual fazia parte como uma nova freguesia48.  

                                                           
48 Como exemplo, podemos citar o caso da criação da Freguesia de Douradinho, cujo território fez parte 
do município de Caldas criado em 1839. O povoado de Douradinho foi elevado a condição de curato pelo 
bispo Dom Antônio Martiniano de Oliveira em 5 de Agosto de 1852, estando integrado ao território da 
Vila de Caldas. Porém, em 1857 o Governo Provincial de Minas elevou o curato à condição de freguesia 
pela Lei No. 809 de 3 de Julho de 1857. Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa Provincial. 
Coleção das Leis Mineiras. Tomo XIII.  Ouro Preto: Tipografia Provincial de Minas, 1858 – Parte 1ª.-  
pg.15. APM – LM-0925. 
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O termo freguês origina-se do latim fillius eclesiaie, filho da igreja, termo que 

depois foi adulterado para filigrês e em seguida para freguês, servia para designar o fiel, 

o paroquiano, que morava dentro território espacial da freguesia ou paróquia49, onde a 

Igreja era um espaço de sociabilidade em que os fregueses se encontravam nas missas e 

feiras dominicais que aconteciam em geral no largo da igreja. Na praça se estruturava 

um pequeno comércio nos dias de maior movimento. Para a formação das freguesias 

uma família local doava terras para a Igreja onde era construída a capela (caso já não 

houvesse uma nelas); em torno dela se formava a povoação que se tornava um curato e 

depois freguesia. Em torno do povoado se estruturava um mundo rural, agrário, de 

pequenos posseiros, de fazendeiros e de senhores e não senhores de escravos50.  

As elevações de uma povoação às condições de curatos e freguesias tinham um 

caráter de status político e administrativo tão importante quanto o espiritual, pelo fato 

do padroado ter se transplantado para o Estado Brasileiro Imperial, os clérigos 

continuaram incorporados como parte da administração burocrática do Estado, os bispos 

e padres recebiam ordenados do Governo e foram encarregados muitas vezes de 

produzir censos (listas nominativas) e dados estatísticos diversos51. Por esse motivo 

criar freguesias significava aumentar as despesas do Estado com a ampliação do quadro 

de “servidores públicos” e faziam das igrejas também espaços de controle, divulgação 

de informações, leis e editais, os olhos e a voz do Estado, penetrando nos rincões de 

sertões esparsamente povoados tanto no período colonial como no imperial. 

A vila era uma circunscrição territorial municipal chamada de termo, e que 

poderia ser composto por uma ou mais freguesias. Note-se que as esferas eclesiásticas 

da Igreja e as político-administrativas do Estado se intersecionavam e se traduziam 

                                                           
49 HOUAISS, Antônio. Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 
50 Essas configurações da estrutura administrativa eclesiástica e de seus distritos podem ser vistas em: 
FRANCO, Hiansen Vieira. O clero paulista no Sul de Minas (18001-1900). Passos-MG: Grafica & 
Editora São Paulo, 2003. Esse autor também explorou essas questões em outro livro seu: A Paróquia de 
Nossa Senhora do Carmo do Campestre, suas origens, seus fatos, sua gente. Aparecida-SP: [s.n], 2000. O 
padre Hiansen Vieira Franco é professor de História da Igreja na Faculdade Católica de Pouso Alegre. 
51 Por exemplo, a Lei Provincial de Minas Gerais 154 de 09/04/1839 determinava no§10: “Com a 
Repartição Eclesiástica, elevados as Côngruas dos Párocos a quatrocentos mil réis, anuais, 
compreendendo-se nelas as gratificações concedidas pelo Art.17 da Lei Provincial número 45...”. No 
relatório do Governo Provincial de 1846 há anexo ao final o documento estatístico “N.20 – Tabella 
Resumida e explicativa das casualidades da população da Província de Minas Gerais em o anno de 
1841, Segundo os Mappas apresentados pelos Parochos” -  Quitiliano José da Silva. Falla dirigida à 
Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão ordinária do anno de 1846, pelo presidente 
de província, Quitiliano José da Silva. Ouro Preto: Typ. Imparcial de B.X. Pinto de Sousa, 1846. 
Documento anexo ao final do Relatório da Presidência da Província. 
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nesses dois tipos de criação de fronteiras espaciais e geográficas que faziam o arranjo da 

organização interna do Estado Português e do Estado Imperial Brasileiro52. 

Raramente o território de uma vila criada coincide com o território da época 

anterior a sua criação, ou seja, com o território de quando era apenas uma freguesia ou 

distrito. Portanto, desmembramentos municipais e de freguesias devem ser tratados 

como coisas distintas porque um povoado ou arraial poderia se desmembrar de uma 

freguesia antiga e continuar fazendo parte da vila, mas uma freguesia não poderia se 

desmembrar da vila sem deixar de fazer parte dela. Portando encontramos dificuldades 

para identificar o nosso recorte ou fragmentos dele no passado, antes de 1839, quando a 

Vila de Caldas ainda não havia sido criada, e de identificá-lo depois que começaram a 

ocorrer os desmembramentos das freguesias da Vila de Caldas em novas vilas a partir 

dos anos de 1860. O povoado de Caldas, com capela, que aparece na carta cartográfica 

paulista levantada entre 1791/1792 por ordem do Governador da Capitania de São Paulo 

Bernardo José de Lorena, não diz respeito ao território da Vila de Caldas criada na 

primeira metade do século XIX, era apenas um lugar cuja dimensão territorial não 

temos como avaliar, que pertencia à Freguesia de Ouro Fino e que estava submetida à 

Mitra Diocesana da Cidade de São Paulo, certamente era um área bem menor que o 

nosso recorte. Aliás, nessa época, cidade era somente a povoação urbana que era sede 

de bispado, que tinha uma Diocese, era isso que a diferenciava das vilas. 

Voltando ao mapa paulista de 1791 e 1792, caso ele houvesse sido feito por 

ordem do governo mineiro, ao menos poderíamos ter certeza que esse povoado de 

Caldas constaria como parte do Termo da Vila de São João d’El Rei53 até 1799, quando 

Campanha desmembrou-se desta vila integrando Caldas em seu termo, dentre outras 

localidades54.  Por esses motivos seria útil o trabalho de recomposição dos termos de 

                                                           
52 Para o século XVIII um estudo que explora bastante essas espacialidades é: FONSECA, Cláudia 
Damasceno. Arraiais e Vilas d´El Rei: espaço e poder nas Minas setecentistas. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2011. Nesse trabalho ela aborda as concepções espaciais de poder e a sua ligação com a criação 
de territórios e fronteiras internas como: as ideias de lugar, paragem, arraial, enfim a espacialização em 
geral, os aspectos da urbanidade e a organização municipal em Minas Gerais. 
53 BRASIL, MINAS GERAIS (Estado). Instituto de Geociências Aplicadas: Assembleia Legislativa. As 
denominações urbanas de Minas Gerais:..., Op. cit. - “São João del-Rei. Adoção do nome: 1713 
(8/7/1713). Criação do distrito: 1713 (8/7/1713). Emancipação do município: 1713 (8/7/1713). 
Denominações anteriores: São João; Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar; Arraial Novo; Rio das 
Mortes. Distritos subordinados: Arcângelo (ex-São Miguel do Cajuru); Emboabas (ex-Onça); Rio das 
Mortes (ex-Santo Antônio do Rio das Mortes); São Gonçalo do Amarante (ex-São Gonçalo do Brumado; 
ex-Caburu); São Sebastião da Vitória (ex-Vitória). Município de origem: Ouro Preto”. – p.99  
54 Idem. “Campanha. Adoção do nome: 1840. Criação do distrito: 1752. Emancipação do município 
1798 (Alvará de 20/10/1798). Denominações anteriores: Campanha da Princesa da Beira; Campanha do 
Rio Verde; Santo Antônio do Vale da Piedade do Rio Verde; São Cipriano. Município de origem: São 
João del-Rei”. – p.36. Apesar de esta publicação dar a data de 1798 como a data da criação do município, 
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São João d’El Rei e de Campanha, de suas freguesias e de seus desmembramentos, 

porque ele permite entender como o povoado de Caldas esteve integrado a eles - em que 

freguesias, em que termos, quando passou de um território para o outro, quando se 

elevou a condição de freguesia, quando se tornou vila e com quais freguesias. 

O levantamento desse histórico permite listar possibilidades de localidades e 

arquivos em que pode haver documentação com informações sobre a área de interesse 

em épocas diferentes: documentos contendo informações fiscais sobre as atividades 

produtivas desenvolvidas, sobre a ocupação territorial, sobre o peso econômico da área, 

sobre a sua ligação com os mercados determinados e mesmo sobre a gênese da fronteira 

de nosso recorte. Porém como nosso objetivo no momento é apenas entender a 

formação do termo da Vila de Caldas na primeira metade do século XIX, sobre os 

precedentes nos restringiremos a informar que o povoado de Caldas foi freguesia de 

Campanha - MG no começo do século XIX e que depois passou a ser freguesia de 

Pouso Alegre, quando esta última se desmembrou de Campanha em 183155. 

A ilustração 2 mostra o termo original de Campanha com a Freguesia de Caldas 

em meio ao seu ramo de freguesias e arraiais. Nela Caldas aparece antecedida por um F. 

que, segundo a legenda do próprio mapa significa freguesia. Sendo que a Paróquia de 

Caldas desmembrou-se da de Ouro Fino, permanecendo submetida ao Bispado de São 

Paulo, só com Alvará Régio do Príncipe Regente D. João em 1813, caso essa ilustração 

fosse anterior a essa data o nome Caldas deveria ser precedido pelo A. de arraial e não 

pelo F. de Freguesia56. Também não poder ser posterior a 1814, ano em que Jacuí se 

desmembrou de Campanha57. Jacuí continua como parte do termo de Campanha nessa 

ilustração, portanto ela deve ter sido feita entre 1813 e 1814. 

 

 

                                                                                                                                                                          
encontramos o seguinte documento dando a data de 1799: Alvará pello qual sua Magestade ouve porbem 
erigir em Villa o Arraial da Campanha com a Denominação da Campanha da Princeza e de criar na 
mesa o lugar, de Juiz de Fora – 29 de Janeiro de 1799 in: Revista do Archivo Publico Mineiro. Ano I, 
fascículo 3º., Op. cit. – pp. 466-467. 
55 Vide os verbetes Pouso Alegre, Caldas e Campanha em: BRASIL, MINAS GERAIS (Estado). Instituto 
de Geociências Aplicadas: Assembléia Legislativa. As denominações urbanas de Minas Gerais:..., Op. 
cit. Sobre a formação da Vila de Campanha vide também: Ordem Regia ao Governador da Capitania p.a 
Informar sobre o pedido de creação de Villa no Arraial da Campanha – 24 de Setembro de 1795 in: 
Revista do Archivo Publico Mineiro. Direcção e redacção de J. P. Xavier da Veiga – Director do mesmo 
Archivo. Anno I – Fascículo 3.o – Julho a Setembro de 1896. Ouro Preto: Imprensa Official de Minas 
Geraes, 1896 – pp.459-461. Nesse mesmo periódico há ainda outro documento que pode ser consultado: 
Informação da Câmara de São João d’El Rei - pp.461-462. 
56 PERLATTO, Júlio (Org.). Diocese Centenária. Pouso Alegre 1900 - 4 de agosto – 2000, Op. cit. 
57 BRASIL, MINAS GERAIS (Estado). Instituto de Geociências Aplicadas: Assembléia Legislativa. As 
denominações urbanas de Minas Gerais:... Op. cit.  
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Os limites constituídos pelo Rio Grande, Rio Sapucaí e pela Serra da Mantiqueira 

permitem observar que a demarcação do Termo de Campanha incluiu quase toda a 

Comarca do Rio das Mortes, inclusive a Vila de Franca, a atual cidade paulista de 

Franca que divisa com o Triângulo Mineiro58. 

Em 1826 o espaço da Vila de Campanha anteriormente visto já havia se reduzido 

com a perda das Freguesias de Franca e Jacuí por desmembramentos 59. Essa redução se 

fez presente no plano de reorganização territorial civil da Província de Minas feito pelo 

Secretário de Governo Luiz Maria da Silva Pinto, que se baseou nos levantamentos 

topográficos e hidrográficos feitos por Eschwegue em 182160. Esse esforço de 

reorganização do território de Minas deu origem ao seguinte mapa: Província de Minas 

Gerais, levantado pelo Coronel Barão de Eschwgue em 1821, aumentado por Luiz 

Maria da Silva Pinto em 1826, mandado copiar e adaptar em 1922 pela Comissão 

Mineira de Exposição para Confronto com o Mapa do Centenário61. Apesar de gasto e 

escurecido pelo tempo, a observação cuidadosa permite visualizar as divisas do Termo 

de Campanha nessa época e a extensão da freguesia de Caldas em seu interior. Este 

mapa e outro produzido por Carrara foram as bases para a recomposição do termo de 

Campanha nas ilustrações por nós feitas e apresentadas nessa tese.  

A configuração do termo de Campanha contendo Freguesia de Caldas na 

ilustração 3 aproxima-se muito do mapa Província de Minas Gerais, levantado pelo 

Coronel Barão de Eschwgue em 1821, aumentado por Luiz Maria da Silva Pinto em 

1826, mandado copiar e adaptar em 1922 pela Comissão Mineira de Exposição para 

Confronto com o Mapa do Centenário62. Carrara nos informou que uma das fontes para 

confecção de seu mapa foi a tabela População e Dízimos da Vila de Campanha 

                                                           
58 Arquivo Público Mineiro (APM): notação SC – 003 - “Mappa do Termo da Vila da Campanha da 
Princêza Comarca do Rio das Mortes de Minas Geraes (...) que só serve para mostrar a extensão dos 
mesmo Termo, os lugares mais notáveis entre este, entradas mais principaes que o atravessão”. 
Entretanto outros documentos permitem a observação de Caldas entre as freguesias que faziam parte do 
Termo de Campanha, como é o caso do documento Lista da Corporação de Ordenança da vila e termo 
da Campanha da Princesa por freguesias, datado de 01/01/1821: Arquivo Público Mineiro: CC – Cx.77 
– 20077. Vide transcrição desse documento no anexo B-3. 
59 BRASIL, MINAS GERAIS (Estado). Instituto de Geociências Aplicadas: Assembléia Legislativa. As 
denominações urbanas de Minas Gerais:..., Op. cit. - “Adoção do Nome: 1778;1881. Criação do distrito: 
sem registro; Emancipação do município: 1814 (Carta Régia de 19/07/1814). Denominação anterior: 
São Carlos do Jacuí; Município de origem: Campanha” – p.65. Grifos nossos.  
60CARVALHO, Theophilo Feu de. Comarcas e Termos: Creações, Suppressões, Restaurações, 
Encorporações e Desmebramentos de Camaras e Termos, em Minas Geraes (1709-1915). Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial, 1922 – pp.86-87.  
61 Um exemplar encontra-se no Arquivo Público Mineiro, notação: APM – 027. 
62 Um exemplar encontra-se no Arquivo Público Mineiro, notação: APM – 027. 
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(1826)63. Como uma das bases para a produção dessa tabela o autor usou justamente as 

informações da tabela feita pelo Secretário de Governo de Minas Luiz Maria da Silva 

Pinto em 1826, pois o número e o nome das freguesias coincidem. 

 

 
Ilustração 3: Território da Vila de Campanha em 1826 e suas freguesias. 
Autoria: Angelo Alves Carrara64.  

 

Pela documentação utilizada por Carrara para a reconstrução do termo da Vila de 

Campanha ser de 1826, faltam às localidades de Jacuí e Cabo Verde que originalmente 

entraram em sua composição, mas que destacaram-se de seu território com a criação da 

Vila de Jacuí em 181465. Sendo essas as nossas bases de dados para a reconstrução do 

termo de Campanha com o território da Freguesia de Caldas em seu interior, então em 

nossos mapas os limites da Vila de Campanha também não são os mesmos que 

constituem o seu termo original de Campanha, criado entre 1799, mas sim o seu termo 

no ano de 1826, que já havia perdido os territórios das Freguesias de Cabo Verde, Jacuí 

e Franca (Franca-SP). A ilustração 4 segue essa configuração. 

                                                           
63 CARRARA, Angelo Alves. Minas e Currais: produção rural e mercado interno em Minas Gerais 1764-
1807. Juiz de Fora: Ed. UFRJ, 2007 – pg.278. 
64 Mapa produzido por Carrara como instrumento de apoio para a realização das suas pesquisas que foram publicadas 

em Minas e Currais: produção rural e mercado interno em Minas Gerais 1764-1807. Juiz de Fora: Ed. UFRJ, 2007. 
Este mapa não se encontra publicado no livro. 
65 BRASIL, MINAS GERAIS (Estado). Instituto de Geociências Aplicadas: Assembléia Legislativa. As 
denominações urbanas de Minas Gerais:..., Op. cit. 
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Ilustração 4: Termo de Campanha em 1826 em comparação com o termo de Caldas em 183966. 
Autoria: Carlos Eduardo Rovaron, Mateus Sampaio e Angelo Alves Carrara.  

 

Do termo de Campanha apresentado nos mapa acima se desmembrou o de Pouso 

Alegre em 1831, ano em que foi elevada a condição de vila integrando várias freguesias 

e distritos em sua composição, dentre as quais a Freguesia de Caldas67. E do Termo de 

Pouso Alegre se desmembrou, dentre outros, o de Caldas pela Lei N.o 134 de 16 de 

Março de 1839. Não reconstruímos o termo de Pouso Alegre nos mapas porque a 

apresentação ficaria muito poluída. Optamos por manter o quadro do termo de Caldas, 

em 1839, sobreposto ao da Vila de Campanha, em 1826, porque esse recurso permite 

comparações com a zona de fronteira do Rio de Janeiro nos mapas de solo, relevo, 

clima e hidrografia que apresentaremos mais adiante, inclusive com a área do antigo 

termo de Pouso Alegre de 1831, que também foi parte do termo de Campanha em 1826. 

                                                           
66 Tracejado em preto: Mapa da Vila de Campanha em 1826 de Carrara baseado em: CARVALHO, 
Theophilo Feu de. COMARCAS E TERMOS: Creações, Suppressões, Restaurações, Encorporações e 
Desmembramentos de Camaras e Termos, em Minas Geraes (1709-1915). 1922 - Op. cit. -  pp.87-88. 
Tracejado em vermelho: feito com base nos desmembramentos municipais indicados por: BRASIL, 
MINAS GERAIS (Estado). Instituto de Geociências Aplicadas: Assembleia Legislativa. As denominações 
urbanas de Minas Gerais: cidades e vilas mineiras com estudo toponímico e da categoria administrativa. 
2. ed. 1997. Op. cit. 
67 BRASIL, MINAS GERAIS (Estado). Instituto de Geociências Aplicadas: Assembléia Legislativa. As 
denominações urbanas de Minas Gerais:..., Op. cit. “Pouso Alegre. Adoção do nome: 1831. Criação do 
distrito: sem registro. Emancipação do município: 1831 (Decreto imperial de 13/10/1831). 
Denominações anteriores: Mundu; Bom Jesus de Matozinhos do Mundu; Bom Jesus do Pouso Alegre. 
Distrito subordinado: São José do Pântano. Município de origem: Campanha”. – p.87. Grifo nosso. 
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Além disso, esse recurso permite observar a produção rural de nosso recorte através da 

tributação sobre a produção rural de Caldas e de Cabo Verde, quando eram apenas 

freguesias da Vila de Campanha. 

A proximidade das datas das criações das vilas de Pouso Alegre e de Caldas 

indica que o processo de desmembramentos estava se acelerando no século XIX. 

 

 

1.1.2 A criação do Termo de Caldas em 1839: o nosso tabuleiro 
 

 

O ano de criação da Vila de Caldas é um ponto de inflexão na reestruturação fiscal 

ocorrida em Minas Gerais após a independência. A Vila foi criada em 16 de Março de 

1839 pela Lei No. 134. Em 9 de abril de 1839, o Governo Provincial promulgou a Lei 

154, que extinguiu o imposto do dízimo que taxava a produção rural comercializada, 

criou a taxa sobre bestas novas que vinham de São Paulo, mudou o nome dos registros e 

barreiras para recebedorias - que eram postos fiscais que ficavam em pontos estratégicos 

nas zonas de fronteira - e instalou novas recebedorias na zona de fronteira com São 

Paulo para evitar os extravios das bestas novas e a sonegação fiscal. Dentre as novas 

recebedorias criadas figura a de Caldas na recém-criada Vila de Caldas.  

Como veremos posteriormente, os planaltos de Caldas eram um dos principais 

pontos de extravio ou descaminho de bestas novas vindas de Sorocaba - SP, portanto a 

instalação de uma recebedoria em seu território era fiscalmente estratégica para 

controlar os extravios e coletar a nova taxa sobre os animais. Essa sobreposição de fatos 

e eventos em 1839 indica que a criação da Vila de Caldas e a montagem de seu termo 

transpiram fortes interesses de controle fiscal sobre o intenso fluxo de bestas novas 

vindas de São Paulo que pela área passava. 

Na ilustração 4, é possível ver a delimitação em pontilhado vermelho do termo da 

Vila de Caldas criado em 1839. Aqui nos ocuparemos em detalhar mais a sua criação e 

em explicar como nós fizemos a sua recomposição de sua área68. A ilustração 5 

representa de forma mais clara e ampliada o território de Caldas de forma isolada. 

                                                           
68 Resumindo os procedimentos para a sua elaboração: primeiro nós reconstruímos o termo original de 
Caldas de 1839 e sobrepusemos essa reconstrução ao território da Vila de Campanha em 1826, que foi 
delineado por Carrara. A recomposição do recorte da Vila de Caldas foi feita com base na publicação As 
denominações urbanas de Minas Gerais: cidades e vilas mineiras com estudo toponímico e da categoria 
administrativa68. Os procedimentos para essa recomposição estão descritos na seguinte dissertação de 
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Ilustração 5: Termo da Vila de Caldas em 1839
69

 
Autoria: Carlos Eduardo Rovaron 

 

                                                                                                                                                                          
mestrado: ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da Região da Caldeira Vulcânica de Poços de 
Caldas-MG (Século XVIII-XX), Op. cit. – pg.40-47. 
69 A base cartográfica para a elaboração foi o mapa: Estado de Minas Gerais: mapa de bacias 
hidrográficas. Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Instituto 
de Geociências Aplicadas, 2002. 
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Ilustração 6 - Primeiro esboço de sobreposição dos termos de Caldas sobre o de Campanha 

 

Na ilustração 6 apresentamos a primeira tentativa que fizemos de sobrepor o 

termo da Vila de Caldas criado em 1839 ao termo da Vila de Campanha no ano de 

1826. Se em nossa recomposição original não consta as divisões internas dessas 

freguesias, elas estão presentes na ilustração do termo de Campanha de Carrara. 

Portanto, a ilustração 6 integra o quadro do território da Vila de Caldas vazado, sem 
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divisões internas, flutuando sobre o quadro do território da Vila de Campanha em 

182670. A Freguesia de Cabo Verde corresponde à área em rosa, que está fora do 

território da Vila de Campanha, que já havia se reduzido e alterado bastante em 1839. 

Antes da criação da Vila de Caldas, Cabo Verde fazia parte da Vila de Jacuí, 

desmembrada da Vila de Campanha em 1814, e assim sua área ultrapassa o contorno em 

vermelho da Vila de Campanha da década de 1820. 

A Lei que criou a Vila de Caldas em 1839 elevou várias freguesias à condição de 

vila: Bonfim, Santa Bárbara, Presídio, Caldas, Oliveira e Formiga, estabelecendo os 

limites dos respectivos municípios71. O parágrafo 4o da Lei declara que a Vila de Caldas 

seria composta “compreendendo no seu Município a Freguesia do mesmo nome, e as de 

Cabo Verde, de S. José das Dores dos Alfenas. A Serra dos campos servirá de limite 

entre este Município, e o da Campanha pelo lado da Freguesia de Santa Anna do 

Sapucaí”72. Serra dos campos refere-se ao anel de serras que forma a borda da Caldeira 

Vulcânica de Poços de Caldas, que isola em seu interior os planaltos de campos sobre o 

qual se desenvolveu povoado de Caldas. Na Lei de criação de Caldas não é feita 

nenhuma menção a Freguesia de Douradinho da Vila de Campanha de 1826, a qual se 

encaixou perfeitamente dentro da moldura do território da Vila de Caldas criado em 

1839. No entanto, o território da Freguesia de Douradinho se intersecciona com o 

território da Freguesia da Sacra Família do Machado criada no termo de Caldas em 

1857.  

São José das Dores dos Alfenas foi um curato que fez parte da Freguesia de Cabo 

Verde até 1832, quando se desmembrou e se tornou freguesia por determinação da 

Regência Trina Permanente73. Portanto, em tese, a freguesia de São José das Dores dos 

Alfenas também foi parte da Vila de Jacuí antes de fazer parte da Vila de Caldas. 

                                                           
70 A recomposição da divisão interna das freguesias da Vila de Caldas - e suas alterações posteriores - 
compõem um mosaico de três freguesias que se fraturaram e alteraram de forma caleidoscópica ao longo 
do tempo. A recomposição das áreas exatas das freguesias de Caldas, Cabo Verde e de S. José das Dores 
dos Alfenas exigiria um denso e complexo trabalho de pesquisa tanto nas leis provinciais como no 
arquivo da Mitra Diocesana de São Paulo que foi transferido para a Mitra Diocesana de Pouso Alegre em 
1900. Além disso, não sabemos exatamente como a Freguesia de Cabo Verde foi destacada da Vila de 
Jacuí para compor o termo de Caldas, se integralmente ou se perdeu alguns curato ou outra fração de 
território. 
71 APM, notação LM-0157: MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa Provincial. Lei n. 134 de 16 de 
Março de 1839. Ouro Preto: Tipografia do Correio de Minas. Microfilme: Leis Mineiras, rolo 01-flash 05. 
72 Idem., ibidem. 
73 Decreto da Regência de 14 de Julho de 1832, art. 2 referente à Comarca do Rio das Mortes, §12. 
assinado pelo Padre Antônio Diogo Feijó, então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça 
do Império do Brasil. 
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Discutimos até agora a criação do território em termos municipais. Em termos 

eclesiásticos, o histórico do território que compôs da Vila de Caldas segue outra 

cronologia: a freguesia mais antiga que entrou na composição da Vila de Caldas é a de 

Cabo Verde, criada em 1765. A de Caldas foi criada por Alvará do Príncipe Regente D. 

João em 1813, desmembrada da de Ouro Fino. Na sequência foi criada a Freguesia de 

São José das Dores dos Alfenas em 1832, desmembrada da de Cabo Verde. Cabo Verde 

é o núcleo de povoamento mais antigo da região, portanto é a área onde a ocupação de 

nosso recorte espacial começou. Esses três espaços eclesiásticos foram integrados com a 

criação da Vila de Caldas e sofreram reconfigurações posteriores através de 

desmembramentos e aglutinações de freguesias. Estudos das divisões das freguesias do 

termo de Caldas precisam ser refinados. Questões de alterações distritais paroquianas 

que nos escapam no momento certamente estão por traz da aparente confusão do 

histórico apresentado acima. Por hora, enquanto ainda nos faltam dados para refinar 

essa espacialização, decidimos manter como está na ilustração 4, com a divisão das 

freguesias do termo de Campanha em 1826 por baixo do território de Caldas de 1839. 

Esse recurso nos será útil mais adiante: permitirá acompanhar a produção rural de nosso 

recorte espacial antes da criação do termo de Caldas, o que em parte será feita através 

da tributação sobre a produção rural que era organizada por freguesias: os dízimos.  

 

 

1.1.3 Processo de ocupação e valorização da área no século XVIII: disputas por 
recursos fiscais revelando a existência de propriedades produzindo para o 
mercado 

 

 

É importante identificar quando o “tabuleiro” começou a se tornar interessante 

economicamente, antes do termo de Caldas existir, porque o processo de ocupação 

começou a se acelerar, gerando disputas pelo espaço e adensamento demográfico. Esses 

fatos são indícios de que a terra, por algum motivo, estava sendo integrada a um circuito 

comercial e ganhando valor, mesmo que esse valor a princípio não possa ser traduzido 

monetariamente. Por essa razão transportaremos anacronicamente a moldura do termo 

de Caldas para um passado em que ela não existia. Essa moldura será o recorte para a 

análise do ganho de importância econômica do seu conteúdo: as terras que abarca.  

A referência mais antiga que encontramos sobre parte do recorte espacial remonta 

a 1749: trata-se das serras que constituem a borda da Caldeira Vulcânica de Poços de 
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Caldas, que circundam o planalto dentro do qual surgiu o povoado de Caldas (Nossa 

Senhora do Patrocínio de Caldas), então conhecidas genericamente como Serra de Mogi 

Guaçu74. Esta correlação foi feita em 1896 por Orville Derby, que com base em 

conhecimentos cartográficos de latitude e longitude identificou a Serra de Mogi Guaçu 

como sendo as Serra de Poços de Caldas-MG, a de Caldas-MG, ou a Serra Caracol 

(Andradas-MG)75. Nesse momento do século XVIII, a moldura espacial do termo de 

Caldas se dissolvia numa larga faixa de terras inscrita em disputas de divisas entre São 

Paulo e Minas Gerais. Tais questões de divisas e a expansão da fronteira mineira 

também estiveram vinculadas a questões econômicas, mais especificamente fiscais, que 

para nós são relevantes porque dizem respeito à efetiva ocupação da área, a produção de 

gêneros para o comércio e ao ganho de relevância econômica76. Foi por conta dessa 

relevância que o governador e capitão general Luiz Diogo Lobo da Silva fez questão de 

anexar a região ao território de Minas para ampliar a arrecadação fiscal, iniciando um 

“giro” a partir de São João D´El Rei em 1864 para expandir os limites sobre essa área, 

que então era paulista77. O seu interesse se voltava sobre os dízimos da região, que eram 

os impostos cobrados sobre a produção rural comercializada e que eram pagos em ouro 

em pó78. 

O desdobramento desse processo expansão da fronteira mineira continuou com a 

ocupação da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas entre as décadas de 1770 e 1780, 

portanto durante o contexto da crise da produção aurífera nos centros mineradores no 

ultimo quartel do século  XVIII, quando ocorreu uma progressiva migração de mineiros 

para a Comarca do Rio das Mortes, em direção ao sul e na busca de pastagens para a 

criação de gado79. Os mineiros que se estabeleceram nos planaltos de campos da 

Caldeira eram funcionários públicos com altas patentes enviados pelo Governador e 

Capitão General de Minas, o que mostra que o interesse pela área de fronteira com São 

Paulo continuava emanando do Governo mineiro entre os anos 1770 e 188080. Além 

                                                           
74DOCUMENTOS Interessantes: divisas de S. Paulo e Minas Gerais, Op. cit. – Documento: Auto de 
Demarcação pelo Ouvidor do Rio das Mortes Dr. Thomaz Rubim de Barros Barreto – 1749 – p.43; 
VASCONCELLOS, Diogo de. História Média de Minas Gerais. 3ª ed. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1974. 
- pp.318-320.  
75DOCUMENTOS Interessantes: divisas de S. Paulo e Minas Gerais, Op. cit. - p.XLVII.  
76 ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da Região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas – MG 
(Século  XVIII-XX). Op. cit. – Capítulo IV – Povoação, brigas de divisas e questões fiscais. 
77 Idem. Ibidem. 
78 Idem. Ibidem. 
79 Idem. – Vide item 5.3 – As invasões e posses mineiras da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas – 
MG do Capítulo V – Sesmarias, posses e propriedades – pp.173-181. 
80 Idem. Ibidem. 
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disso, as cartas dos oficiais paulistas Jerônimo Dias Ribeiro e Inácio Preto de Moraes 

que patrulhavam a área, registram a origem dos vários personagens, o que torna possível 

conhecer mais detalhadamente o pequeno fluxo migratório de mineiros que estava 

adensando a ocupação dessa região, que no período ainda era paulista: pessoas 

originárias do Arraial de Ouro Fino e do Arraial de Cabo Verde e depois de Santana do 

Sapucaí e de Jacuí. Nas cartas, os mineiros com maior status, patentes e cargos 

públicos, vinham acompanhados de seus “camaradas” com gado ocupar a região. Na 

ilustração 7 representamos simplificadamente esse fluxo migratório 

 

 
Ilustração 7: Fluxo migratório em busca de pastagens nas áreas dos planaltos de campos da Caldeira 
Vulcânica de Poços de Caldas81 
Autoria: Carlos Eduardo Rovaron 

                                                           
81 A base cartográfica para a elaboração foi o mapa: Estado de Minas Gerais: mapa de bacias hidrográficas. 

Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Instituto de Geociências Aplicadas, 
2002. 
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Durante todo o século XIX o único resquício de que toda essa área um dia pertenceu 

ao território de São Paulo é o fato de que mesmo depois de ter sido incorporada ao 

território mineiro, todas as freguesias da faixa de terras ao sul do Rio Grande e oeste do 

Sapucaí continuaram como parte do Bispado de São Paulo até 1900, apesar de terem 

sido integradas a burocracia mineira, submetidas a todos os atos administrativos e 

captação fiscal do Governo de Minas, tanto no período colonial como no imperial. Isso 

se deveu ao fato de muitas delas terem sido desmembradas direta ou indiretamente das 

antigas freguesias que, antes do “giro” de Luiz Diogo, faziam parte do território de São 

Paulo como: Santana do Sapucaí (1748 – hoje Silvianópolis-MG), Ouro Fino (1749) e 

Cabo Verde (1765). Da Freguesia de Ouro Fino, por exemplo, desmembraram-se: 

Camanducaia (1779), Caldas (1813), Borda da Mata (1834), Bom Repouso (1848), 

Bueno Brandão (1850), Jacutinga (1871), Monte Sião (1874), Crisólia (1921) e 

Inconfidentes (1958), Cabo Verde (1765)82. E dessa houve outros desmembramentos. 

Em meio as que se desmembraram da Freguesia de Ouro Fino a de Cabo Verde e a de 

Caldas entraram na composição do termo da Vila de Caldas em 1839. Pintando essas 

localidades num mapa atual - ignorando-se as lacunas entre elas que se devem 

provavelmente a desmembramentos secundários – é possível perceber que a Freguesia 

de Ouro Fino foi composta por um território extremamente grande que ia de 

Camanducáia, a sudeste, até Cabo Verde, a noroeste, integrando boa parte do território 

que comporia o termo de Caldas em seu interior. Como é possível perceber, várias 

dessas freguesias não existiam no século XVIII e suas áreas estiveram inseridas dentro 

das áreas das freguesias de que se desmembraram.  

 

 

1.2 PRODUÇÃO RURAL DA REGIÃO DE CALDAS, DE OUTROS MUNICÍPIOS E 
SUA CONTEXTUALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS 

 

 

Primeiramente daremos algumas explicações sobre as fontes usadas para 

analisar a produção rural, em nosso recorte, ao longo do tempo. Para o período do 

século XVIII até o ano de 1839, afora os inventários, a melhor fonte indicadora da 

                                                           
82 ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da Região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas – MG 
(Século  XVIII-XX). Op. cit. Vide tópico 5.3 – As invasões e posses mineiras da Caldeira Vulcânica de 
Poços de Caldas – MG do Capítulo V – Sesmarias, posses e propriedades – pp.173-181. 
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produção rural são as cobranças de dízimos, impostos que incidiam somente sobre a 

produção de gêneros de abastecimento destinados ao comércio 83. No ano de 1839 o 

imposto do dízimo foi extinto. Em estudos sobre a produção rural indicada por esse 

imposto, Carrara explica que, quando maior era a produção indicada pelo dízimo pago, 

provavelmente maior era a posse de escravos, já que diante das técnicas agrícolas 

rudimentares então praticadas a extensão da produção se dava pelo número de braços 

empregados na lavoura84. 

Para falar da produção rural no recorte espacial dessa pesquisa, nos valemos 

em grande medida dos dados da pesquisa de Carrara85. Levando em consideração que 

esse imposto era cobrado por ramos de freguesias por meio de contratos trienais, para 

tentar identificar a produção rural do território da Vila de Caldas antes de ele existir 

como tal, foi necessário levar em consideração as freguesias que entraram na 

composição de seu termo, as datas de criação das paróquias, e as freguesias do século  

XVIII de que se originaram. Porém, a taxa do dízimo permite a análise da produção 

rural somente até a sua extinção em 1839, a partir de então foram criados outros 

impostos pelo Governo Provincial que incidiram sobre alguns produtos rurais 

específicos considerados de maior relevância econômica. 

No levantamento da produção rural do recorte espacial também utilizamos 

dados dos Relatórios de Presidentes de Província de Minas Gerais de 1839 até 1858, 

dicionários corográficos de época e escrituras dos Cartórios de Notas do 1º e 2º Ofício 

de Caldas-MG entre os anos de 1840 e 189086. Entretanto, acreditamos que, mesmo que 

fragmentários e com levantamento ainda incompleto, os dados dos dízimos e dos 

Relatórios Provinciais, conjugados com as outras fontes mencionadas, já dão uma 

indicação do estado da produção e economia rurais da área de interesse ao longo do 

tempo e permitem uma relativa comparação de seu peso em relação a outras áreas de 

Minas. Porém, antes de nos ocuparmos da produção rural indicada pelas diversas fontes 

                                                           
83 CARRARA, Angelo Alves. Minas e Currais: produção rural e mercado interno em Minas Gerais 1764-
1807. Juiz de Fora: Ed. UFRJ, 2007 – pg.234. 
84 Op. cit. – Vide o Capítulo V – As estruturas da produção agrária: concentração da produção rural. 
85 CARRARA, Angelo Alves. Minas e Currais:..., Op. cit. 
86 Com relação aos Relatórios Provinciais, vale lembrar que os presidentes de província lançavam os 
balanços de impostos nos relatórios arbitrariamente, nem sempre incluíam toda contabilidade do governo 
que era feita pela Mesa das Rendas de forma detalhada, portanto as informações a respeito são 
fragmentárias, mas servem de indicativo. Por esse motivo, uma análise mais cuidadosa da produção rural 
em nosso recorte da segunda metade do século XVIII ao fim do século XIX exigiria uma pesquisa 
sistemática nos livros de cobrança de dízimos e na documentação tributária da Mesa de Rendas de Minas 
Gerais que se encontram espalhados pelos acervos do Arquivo Público Mineiro (Belo Horizonte MG), da 
Casa dos Contos (Ouro Preto-MG) e da Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro-RJ). 
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que mencionamos, nós apresentaremos as características geográfico-climáticas da 

região que permitiram o desenvolvimento dessa mesma produção.  

 
 
 
1.2.1 Produção rural do recorte espacial no século XIII 

 

 

A fonte mais antiga que encontramos indicativa da produção rural na área, diz 

respeito à arrematação do contrato de dízimos na Freguesia de Cabo Verde - parte do 

ramo de freguesias da Vila de São João D´El Rei - feita por Manoel da Silva Coutinho 

em 9 de Agosto de 176687. Além desse documento, em 1768 também há duas listas de 

fazendeiros de Cabo Verde contabilizando vinte e seis devedores do imposto, ou seja, 

vinte e seis pessoas produzindo gêneros agrícolas e pecuários para o mercado 88. Mais 

da metade das cifras de ouro em pó devidas por esses fazendeiros são fracionadas e não 

inteiras, o que segundo Carrara indica a produção de culturas agrícolas, que eram 

medidas e pesadas, dificilmente contabilizando valores inteiros na sua comercialização. 

Já o gado, por ser contado por cabeça, produzia valores inteiros. A região de Cabo 

Verde era de terras férteis e de vegetação original densa, portanto era mais propícia para 

culturas do que para a criação de gado, embora também produziu gado.  

A ilustração 8 mostra as diferenças regionais de maiores ou menores 

possibilidades de produção pecuária: as áreas de campos naturais propícias para a 

criação de gado estão indicadas pela cor amarela, como é o caso de boa parte do interior 

da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas que mencionamos anteriormente, ocupada 

entre o final do século XVIII e início do XIX para a criação de gado. 

                                                           
87Registo da Portaria por q.e Sua Ex.a foi servido nomear a Manoel da Silva Coutinho para a 
administração do Ramo das Freguesias das Carrancas, Pouso Alto, Baependî, Campanha do Rio Verde, 
Juruoca, Santa Anna do Sapucahi, Ouro Fino, e Cabo Verde. 9 de Agosto de 1766 – folhas 20-21 In: 
APM: Códice CC-1159 - Registro das Instruções e formalidades oferecidas pelo Desembargador 
Provedor da Real Fazenda desta Capitania Para a Administração dos dízimos por conta de Sua Majestade 
– 1766. 
88 Lista de devedores de dízimos de Cabo Verde em 1768, In: APM - Códice CC-1159 - Registro das 
Instruções e formalidades oferecidas pelo Desembargador Provedor da Real Fazenda desta Capitania 
Para a Administração dos dízimos por conta de Sua Majestade, 1766 – folha 107 e verso da folha 136. 
Esta lista dentro do códice referido apresenta os valores devidos em ouro em pó, indicando produção rural 
na área da Freguesia de Cabo Verde, que faria parte do Termo de Caldas quando de sua criação em 1839.  
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Ilustração 8: Diferenças da vegetação original na área de estudo 
Autoria: Mateus Sampaio e Carlos Eduardo Rovaron. 

 

 

1.2.2 Desdobramentos no século XIX: a produção rural do recorte espacial em 
comparação com outras áreas 

 

 

No Brasil Colônia o Estado Português terceirizava a cobrança do imposto do 

dízimo por triênios. No ano de 1823, um ano após a independência do Brasil, foi 

extraído um documento contábil chamado mapa do rendimento das arrematações das 

cobranças de dízimos por ramos de freguesias entre os anos de 1813 e 1821, ou seja, 

dos anos anteriores à independência. Provavelmente os responsáveis pelo recém criado 

Estado Brasileiro estavam levantando as potencialidades econômicas e os recursos 

disponíveis para a sua estruturação. O título desse mapa é: 

 

Rendimentos dos dízimos: Tabela em que se mostram os preços por que 
foram arrematados os Dízimos de algumas Freguesias de Minas Gerais nos 
triênios de 1813 a 1815 = 1816 a 1818 = 1819 a 1821; bem como o 
Rendimento das que foram administradas por conta da Fazenda, no triênio de 
1819 a 1821, com a última estimativa das que não tem sido arrematadas, nem 
administradas nestes últimos triênios, formando o Orçamento Geral de três 
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anos, e tirando dele o Rendimento Correspondente à um ano calculado pelo 
termo médio 89. 

 

A arrematação dos dízimos era uma espécie de licitação, um leilão. As 

arrecadações de dízimos eram trienais e o direito de cobra-los de um ramo de freguesia 

por três anos era leiloado a determinados particulares interessados, que os arrematava 

pelo valor mais alto e tinha o direito de ficar com parte da capitação fiscal. Quando mais 

alto o valor da arrematação de um ramo ou de uma freguesia, mais significava que a 

área apresentava uma produção agrícola relevante, que prometia um bom rendimento ao 

arrematador. As arrematações das cobranças de dízimos nas freguesias mais produtivas 

eram as mais disputadas, de onde se entende que o valor da arrematação do dízimo é um 

indicador da produção rural. 

Nesse documento, que genericamente era chamado de “mapa de rendimento de 

dízimos”, parte do nosso recorte está representada pelas freguesias de Cabo Verde e de 

Ouro Fino. Arrematações da Freguesia de Caldas não aparecem nesse documento nem 

mesmo depois da sua criação, ocorrida com o seu destacamento da Freguesia de Ouro 

Fino em 1813, quer dizer, nos triênios posteriores de 1816-1818 e de 1819-182190. No 

caso da Freguesia de Caldas a sua ausência no mapa de dízimos pode ter duas hipóteses: 

a) - se explica porque ainda não havia sido feita a reorganização das cobranças de 

dízimos até essa data, as quais continuaram sendo arrecadadas como antes, ou seja, 

como se Caldas ainda fizesse parte da Freguesia de Ouro Fino; b) – ou porque o 

funcionário Manuel José Monteiro Barros, que fez esse mapa de rendimento dos 

dízimos, quis simplificar a apresentação dos dados não criando uma nova coluna para 

incluir Freguesia de Caldas entre as outras nos triênios posteriores ao de 1813-1815. 

De qualquer forma, no primeiro triênio do documento – 1813-1815 - ninguém 

arrematou a cobrança de dízimos em Cabo Verde, que deve ter ficado por conta da 

Coroa, o que significa que sua produção nessa época não era significativa o suficiente 

para atrair interessados, em contraposição com o que ocorreu nos anos de 1760. Até 

                                                           
89 APM - CC - Cx. 55 - 30446. Microfilme - rolo 517. Esse mapa de rendimento de dízimos é uma tabela 
organizada pelas comarcas de Ouro Preto, Rio das Mortes, Rio das Velhas e Serro Fio, com as suas 
respectivas vilas e com as freguesias que formavam cada vila. Ao todo lista 16 vilas e 61 freguesias. Uma 
reprodução digital desse documento pode ser vista no CD anexo: Anexo 4 – Mapa – arrematação - 
dízimos 1813-1821.  
90 Para o triênio de 1813-1815 essa ausência é bastante plausível, porque quando a freguesia foi criada o 
triênio já estava em andamento, não havia tempo para a organização de uma cobrança de dízimos 
independentes para Freguesia de Caldas no triênio de sua criação. Para os outros a explicação mais 
plausível é a simplificação da apresentação dos dados, a integrando dentro da antiga configuração da 
Freguesia de Ouro Fino. 
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1813 Caldas era apenas um curato pertencente à Freguesia de Ouro Fino. Nesse mesmo 

triênio a arrecadação dos dízimos da Freguesia de Ouro Fino também não foi 

arrematada. Nessa época a maior arrematação foi a da Freguesia de Curral d´El Rei, 

15:170$200 réis, e a menor a da Freguesia de Pessanha, 80$000 réis91. Esse exercício de 

comparação nos ajuda a dimensionar o peso da produção em partes de nossa área de 

interesse nos três triênios do referido documento, entre 1813 e 1821. Já para o triênio de 

1816-1818, a Freguesia de Cabo Verde foi arrematada por 800$000 réis e a de Ouro 

Fino por 1:500$000 réis, continuando sendo a maior arrematação a da Freguesia de 

Curral d´El Rei, 15:021$000, e a menor a da Freguesia de Pessanha, 80$000 réis 92. Para 

o triênio de 1819-1821, a arrematação da Freguesia de Cabo Verde subiu para 

1:000$000 e a de Ouro Fino para 1:650$000. Nesse último triênio a maior arrematação 

foi a da Freguesia de Gado do Sertão Alto, 17:020$000, e a menor arrematação 

continuou sendo a da Freguesia de Pessanha, 80$000. Mesmo assim a Freguesia de 

Curral d´El Rei manteve o valor do triênio anterior e continuou ocupando uma posição 

importante, 15:021$000 réis.  

Para dimensionar a produção rural de cada freguesia com base nesses dados, 

deveríamos levar em conta a área e a população de cada uma delas nesses períodos, 

dados de que não dispomos no momento. Além disso, os valores das arrematações de 

dízimos das freguesias eram variáveis por triênio, e há inúmeros fatores que podem ter 

influído nos valores que nos escapam no momento. Mesmo assim, os dados 

mencionados indicam o ganho de importância da produção rural em áreas de nosso 

recorte através do discreto crescimento dos valores das arrematações dos dízimos das 

freguesias de Cabo Verde e Ouro Fino. Mais esclarecedores sobre a capacidade 

produtiva de nossa área de interesse são: a) - o orçamento de três anos para o cálculo 

pelo termo médio e b) - o rendimento de um ano calculado pelo termo médio. Em 1823 

o funcionário Manuel José Monteiro fez esses cálculos com base nos dados dos três 

triênios referidos e usando como fonte os Livros da Junta da Fazenda de Minas. Eles 

permitem visualizar a indicação da produção rural das freguesias de Cabo Verde e Ouro 

                                                           
91 A saber: no referido mapa de dízimos a Freguesia de Cabo Verde aparece como parte do ramo de 
freguesias da Vila de Jacuí, composta apenas pelas freguesias de Cabo Verde e de Jacuí. A Freguesia de 
Ouro Fino aparece como parte do ramo de freguesias da Vila de Campanha, composta pelas freguesias de: 
Campanha, Sapucaí, Ouro Fino, Itajubá e Camanducaia. 
92 No referido mapa do rendimento dos dízimos a Freguesia de Pessanha aparece como parte do ramo de 
freguesias da Vila do Príncipe, composta pelas seguintes freguesias: Vila do Príncipe, Conceição, Rio 
Vermelho e Pessanha. 
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Fino em comparação com as 60 outras freguesias que as acompanham na listagem do 

documento. Vejamos a sua representação no gráfico 4. 

Os gráficos 4 e 5 indicam uma produção pequena em nosso recorte espacial entre 

os anos de 1813 e 1821 se comparada com as de outras áreas, como a da Freguesia de 

Curral d´El Rei. Além disso, no caso da produção de gado, esses valores devem ser 

relativizados, porque poderiam muito bem se fundar também em pontas de gados 

compradas de regiões exógenas para engorda e comercialização junto com a produção 

local, como Alcir Lenharo observa ser comum em Tropas da Moderação93. Desse 

modo, em freguesias onde houvesse entroncamento de rotas comerciais com destino ao 

mercado do Rio de Janeiro e arredores, poderia haver uma significativa quantidade de 

gado importado de outras áreas juntamente com o gado local, inflando os valores dos 

dízimos arrecadados. Os dados acima, no entanto, servem de indicativos, levando em 

consideração essas ressalvas. 

Já para o ano de 1826 temos dados mais exatos para as freguesias de Caldas e 

Cabo Verde, não obstante elas ainda serem parte do Termo de Campanha. Os dados da 

tabela 3 indicam que nessa época essas duas freguesias estavam ganhando importância 

econômica. 

Para fins de comparação com outras freguesias do Termo de Campanha veja a 

tabela 4, que é a reprodução da tabela de Carrara da qual extraímos estes dados. 

A Freguesia de Caldas e o território de Douradinho entraram como parte da Vila 

de Caldas em 1839 junto com a Freguesia de Cabo Verde. Para a Freguesia de Caldas 

estes dados mostram que durante o ano de 1826, 156 pessoas encontravam-se 

produzindo para o comércio. Com relação à posse de escravos, apesar de não sabermos 

a sua distribuição por esta população de pagadores de dízimos, havia 900 cativos, a 

quarta maior população de escravos de todo Termo de Campanha, cuja maioria 

provavelmente participou desta produção. De fato, a existência de apenas 156 pagadores 

de dízimos em meio a uma população de 2.402 indivíduos livres, indica a concentração 

da produção para o mercado nas mãos de poucos (precisamente nas mãos de 6,5% do 

total da população livre desta freguesia). 

 

                                                           
93 LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação (O abastecimento da Corte na formação política do Brasil: 
1808-1842). 2ª. ed. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento 
Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1993. 
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Gráfico 4: Rendimento dos dízimos por freguesia – Triênios de 1813-1815, 1816-1818, 1819-1821. 
Orçamento de três anos para o cálculo pelo termo médio 
Fonte: Rendimento dos dízimos [...] – APM – CC-Cx.55-30446 – 1823. Anexo 4 – Mapa – arrematação - 
dízimos 1813-1821, que se encontra no CD em anexo. 
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Gráfico 5: Rendimento dos dízimos por freguesia – Triênios de 1813-1815, 1816-1818, 1819-1821. 
Rendimento de um ano calculado pelo termo médio 
Fonte: Rendimento dos dízimos [...] – APM – CC-Cx.55-30446 – 1823. Uma reprodução digital desse 
documento pode ser vista no CD anexo: Anexo 4 – Mapa – arrematação - dízimos 1813-1821. 
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DADOS F. de CALDAS F. de DOURADINHO TOTAL 

População livre 2.402 2.390 4.711 

População escrava 900 523 1.423 

População total 3.302 2.913 6.215 

Participação da população da 

Freguesia de Caldas no total da 

população do Termo de 

Campanha. 

7,10% 6,26% 13,36% 

Participação da mão de obra 

escrava 
27,25% 17,95 45,20% 

Número de contribuinte de 

dízimos 156 118 274 

Valor total dos dízimos 

arrecadados em Caldas 
1:394$002 669$058 2:063$060 

Tabela 3: 1826 - Dados populacionais e de dízimos das freguesias de Caldas e Douradinho e comparações 
com o total do Termo de Campanha, do qual faziam parte94. 

 

Freguesias Livres Escravos Total % escrav. % PFT NL Dízimo 

Campanha 1 8.684 3.605 12.289 29,33 26,43 331 1:982$804 

Itajubá 2.621 1.198 3.819 31,36 8,21 451 1:975$028 

Pouso Alegre 5.205 1.285 6.490 19,79 13,95 317 1:866$180 

Caldas 2 2.402 900 3.302 27,25 7,10 156 1:394$002 

Santa Catharina 3 3.215 1.395 4.610 30,26 9,91 278 1:210$161 

Camanducaia 3.763 554 4.317 12,83 9,28 405 1:136$353 

Santana do Sapucaí 4 3.623 1.014 4.637 21,86 9,97 231 1:098$900 

Douradinho 5 2.390 523 2.913 17,95 6,26 118 669$058 

Ouro Fino 3.254 863 4.117 20,96 8,85 40 605$270 

Total 35.157 11.337 46.494 - - 2.327 11:937$756 

Tabela 4: População e dízimos da Vila de Campanha (1826).  
In: Minas e Currais 95.  

 

                                                           
94

Dados retirados da Tabela 21 – População e dízimos da Vila de Campanha (1826).  In: CARRARA, Angelo Alves. 

Minas e Currais. Op.cit. – p.278. Fontes: RAPM, 2:603; para os dízimos provavelmente: Campanha, 1827: AN, CC 
0084; Campanha e Santa Catarina, 1828; Caldas e São João del Rei, 1828: NA, CC 0009; Caldas, Douradinho, Jacuí, 
Pouso Alegre, Santana do Sapucaí, Ventania, 1825: AN, CC 1837. 
95 Esta tabela encontra-se em: CARRARA, Angelo Alves. Minas e Currais:... Op. cit. – p.278. Através 
dela, o autor compara a população livre, a quantidade de escravos e os valores de dízimos arrecadados por 
freguesia e procura estabelecer a correlação entre o número de escravos (entendido como capacidade 
produtiva) e o montante da arrecadação (entendida como indicador da produção). Estabelece desse modo 
uma correlação entre o número de escravos e a capacidade de produção de gêneros de abastecimento 
destinada ao mercado interno, por freguesia – pp.234-237. Com relação às fontes: as freguesias que 
compunham o Termo da Vila de Campanha em 1826 podem ser conferidas na tabela de comarcas, 
termos, freguesias e distritos feita pelo Secretário de Governo de Minas, Luiz Maria da Silva Pinto, em 
1826, e no mapa a que deu origem e em ambos o número e o nome das freguesias coincidem. Já a base 
demográfica utilizada e indicada com a notação RAPM, 2:630  trata do Mappa das freguesias do termo da 
villa da campanha da princeza, suas extensoens, numeração, e sexo dos moradores das mesmas – 1826 
publicado na Revista do Archivo Publico Mineiro, Ano I, fascículo 3º. (1896), – pp. 623-636; os totais de 
livres e escravos da tabela de Carrara e deste documento se equivalem. A única fonte de informações 
utilizada pelo autor para a construção da tabela que não conseguimos identificar com exatidão foi a 
referente aos valores dos dízimos. 
PFT – Participação (%) da população da freguesia no total do Termo. NL – Número de contribuintes do dízimo. 1 – 
inclui o distrito de São Gonçalo da Campanha (atual São Gonçalo do Sapucaí); os números para a vila eram os 
seguintes: 6.175 livres e 2.412 escravos; para São Gonçalo, 2.509 livres e 1.193 escravos. 2 – então Patrocínio de 
Caldas. 3 – Natércia. 4 – Silvianópolis. 5 – Distrito de Machado. Fontes: RAPM, 2:630; para dízimos, cf. a seção 
referente às fontes. 
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A Freguesia de Caldas, se comparada com as outras oito freguesias que 

compunham o termo de Campanha, contava com: o quarto maior dízimo pago no termo 

durante o período; a quarta maior participação de escravos; a segunda menor população 

livre; o terceiro menor número de pagadores de dízimos. Ou seja, dela arrecadou-se um 

elevado valor de dízimos levando em conta sua pequena população livre e, em meio a 

esta, o número ainda mais reduzido de pagadores de dízimos. Apesar de ser responsável 

pelo quarto maior valor de dízimos arrecadados entre as nove freguesias do termo, 

Caldas contou com o terceiro menor número de pagadores. Em outras palavras, poucos 

pagando muito, o que no caso dos dízimos também pode ser traduzido como: poucos 

produzindo significativamente para o mercado. 

Esses dados revelam a relevância da Freguesia de Caldas na produção agrícola 

destinada ao mercado e uma estrutura de produção que provavelmente contava com 

expressivo emprego de mão de obra escrava. 

Para a Freguesia de Douradinho os dados da tabela de Carrara mostram que, 

durante o ano de 1826, 118 pessoas encontravam-se produzindo para o comércio96. 

Havia nesta freguesia 523 escravos, a menor população de escravos de todo Termo de 

Campanha, cuja maioria provavelmente participou desta produção. A existência de 

apenas 118 pagadores de dízimos em meio a uma população de 2.390 indivíduos livres 

indica a concentração da produção ainda maior que a de Caldas, mais precisamente nas 

mãos de 4,937% do total da população livre desta freguesia. 

A Freguesia de Douradinho, se comparada com as outras oito freguesias que 

compunham o termo de Campanha, contava com: o segundo menor dízimo pago no 

Termo durante o período; a segunda menor participação de escravos (o que mostra a 

correlação estabelecida por Carrara entre o número de escravos e a capacidade 

produtiva97); a menor população livre; o segundo menor número de pagadores de 

dízimos. Se comparada a Freguesia de Caldas, que possuía apenas 38 pagadores de 

dízimos a mais, a capacidade de produção rural da Freguesia de Douradinho indicada 

pelos dízimos não era tão elevada, mas a concentração da produção continua na mão de 

poucos e a equação pensada para a Freguesia de Caldas também pode ser reproduzida: 

poucos pagando muito, o que no caso dos dízimos também pode ser traduzido como 

poucos produzindo significativamente para o mercado. 

                                                           
96 Esta tabela encontra-se em: CARRARA, Angelo Alves. Minas e Currais:..., Op. cit. – p.278. Essa 
tabela foi reproduzida como a Tabela 2 dessa tese. 
97 CARRARA, Angelo Alves. Minas e Currais:... Op. Vide Capítulo V – As Estruturas da Produção 
Agrária: concentração da produção rural – pp.253-272. 
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A ausência da Freguesia de Cabo Verde na tabela acima se deve a um motivo 

simples, nesse momento ela era parte integrante do termo de Jacuí e dele seria 

desmembrada apenas com a criação do município de Caldas em 1839. 

Então, somando os dados das freguesias de Caldas e Douradinho, que 

compõem expressiva parte de nosso recorte, temos que: durante o ano de 1826, 274 

pessoas encontravam-se produzindo para o comércio. Com relação à posse de escravos, 

havia 1.423 cativos. Se Caldas e Douradinho fossem uma freguesia só e a 

comparássemos com as outras freguesias de Campanha teríamos a segunda maior 

população de escravos de todo Termo de Campanha, perdendo apenas para a Freguesia 

de Campanha (3.605 cativos). Fazendo este mesmo exercício de comparação, os 274 

pagadores de dízimos das freguesias de Caldas e Douradinho figurariam o sexto menor 

número de pagadores de dízimos do Termo de Campanha e a maior arrecadação de 

dízimos de todo as freguesias do Termo, maior inclusive que a arrecadação de Itajubá, 

que tinha o maior número de pagadores de dízimos (possuía 177 pagadores a mais que a 

soma dos contribuintes de Caldas e Douradinho). Isso configuraria poucos proprietários 

com a maior produção do termo destinada ao comércio, o que também indica uma 

grande concentração da posse de escravos. Além disso, mesmo com 2.182 escravos a 

menos que a Freguesia de Campanha, que possuía a maior população escrava do Termo, 

as freguesias Caldas e Douradinho possuíam, se fossem uma só, o maior valor de 

dízimos em relação às outras freguesias do município de Campanha. Isso demonstra a 

alta capacidade produtiva das freguesias de Douradinho e Caldas juntas. 

Não observamos dados sobre dízimos que permitam a indicação da produção 

agrícola entres os anos de 1827 e a criação da Vila de Caldas em 1839. Lembramos que 

1839 foi um ano emblemático quanto ao sistema tributário sobre a produção rural 

existente porque foi o ano em que o imposto de dízimos foi extinto. O baixo rendimento 

deles e as reformas tributárias vinham sendo discutidos nas Assembleias Provinciais de 

Minas nos anos de 1830 até que, em 9 de abril de 1839, decretou-se a Lei nº154, que 

orçou a receita de 1839/40 e extinguiu imposto do dízimo o substituindo pela taxa de 

exportação, que deveria ser cobrada nas recebedorias criadas por ela. Esta lei também 

decretou uma pauta de produtos e preços: "3% do café, açúcar, tabaco, algodão e de 

quaisquer gêneros manufaturados que se exportarem", "6% de todos os gêneros de 

produção e criação da Província, que forem exportados". Pelo fato de a taxa de 

exportação ter se tornado a principal fonte de receita do Governo, fazia parte dos planos 
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do governo investir em estradas para dinamizar o comércio e a produção rural e na 

instalação de postos fiscais, para aumentar a arrecadação98. 

A partir de 1839 há outros impostos que são capazes de dar notícias do passado 

sobre a produção rural de nosso recorte espacial e que incidiam sobre produtos 

específicos. A maior parte dos dados que conseguimos a partir do ano de 1839 foi 

retirada dos Relatórios de Presidentes de Província de Minas Gerais. Porém, o maior 

número de dados de taxações sobre produtos que há nessa documentação refere-se ao 

que era cobrado sobre o fluxo de mercadorias nas recebedorias, que eram postos fiscais 

localizados nas zonas de fronteira99. Já os poucos registros de algumas das taxas 

cobradas nas coletorias municipais, que ficavam dentro das Vilas, são capazes de nos 

dar alguma informação sobre a produção regional. Encontramos indicações sobre elas 

em um relatório de 1846, o único que dá alguma informação sobre as atividades fiscais 

das coletorias municipais, que envolviam os seguintes impostos100: 

 
1- 20 e 40U rs sobre os engenhos, 
2 - 8, 6 e 4 U rs sobre as casas de negócios, 
3 - o direito de passagens nos rios, 
4 - selo de herança e legados, 
5 - novos e velhos direitos sobre fianças, 
6 - provinciais,  
7 - 5 % sobre os ordenados dos empregados,  
8 - direito das patentes dos oficiais da guarda nacional, 
9 – sobre cada uma res.  
10 - emolumentos da secretaria do governo 

 

Os impostos que deixaram algum registro sobre a produção local são apenas os 

destacados em negrito. Aproveitamos apenas os dados que atendem os nossos objetivos 

                                                           
98Um histórico sobre o imposto dos dízimos até a sua extinção por essa lei é discutido de forma bastante 
completa em RESTITUTTI, Cristiano Corte. Elementos da fiscalidade de Minas Gerais provincial. 
Almanack Braziliense, versão On-line ISSN 1808-8139. Alm. braz. n.10 São Paulo nov. 2009. Disponível 
no endereço eletrônico: [http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1808-
81392009001000007&script=sci_arttext]. 
99 As informações sobre essas taxas na documentação referida não são bons indicativos para avaliar a 
produção rural local porque dão notícia apenas do rendimento total da taxação de um produto cobrada em 
cada recebedoria e por ano, em termos globais, mas, não indicam de que áreas o produto estava vindo, ou 
seja, onde estava sendo produzido. E vários casos nem discriminam produtos, importações e exportações. 
Esse tipo de informação (produto, origem e destino) encontra-se nos livros contábeis das recebedorias 
mineiras, que se encontram no Arquivo Público Mineiro e com os quais não trabalhamos. Por esse motivo 
excluímos dessa parte os dados das recebedorias e os deixamos para a parte em que falaremos dos fluxos 
comerciais. 
100 Mapa SN - Quadro das Diferentes Collectorias, Organisado em Vista dos Balancetes do Anno 
Financeiro de 1844 a 1845, com Declaração do Rendimento de Cada Imposto. In: Quitiliano José da 
Silva. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão ordinária do anno 
de 1846, pelo presidente de província, Quitiliano José da Silva. Ouro Preto: Typ. Imparcial de B.X. Pinto 
de Sousa, 1846. – Obs.: os cabeçalho de duas colunas de impostos deste documento encontram-se 
ilegíveis. 
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de dimensionar a produção rural de nossa área de interesse e o seu desenvolvimento 

econômico. Nessa documentação, a única taxa sobre produto rural informada por 

localidade específica foi a sobre derivados de cana-de-açúcar. As informações dos 

impostos sobre cada rês encontram-se incompletos e em muitos casos ilegíveis, por isso 

os descartamos. Incluirmos aqui também um gráfico do imposto sobre casas comerciais 

porque, apesar de não informar sobre produção rural, dá uma noção sobre o 

desenvolvimento econômico da região de Caldas em comparação com outras. Além 

desse imposto, o de selos de heranças e legados serve ao objetivo de fornecer um 

indicativo da acumulação e transmissão de riqueza patrimonial da região, o que inclui 

imóveis que deviam ter valor significativo, já que seus proprietários estavam se 

dispondo a despender recursos para regularizar a transmissão. Isso também indica que a 

produção rural da região e sua ligação com os circuitos comerciais da época estavam 

tornando suas terras relativamente lucrativas ao ponto de preocuparem-se com a 

manutenção e transmissão de seu domínio por herança.  

Os gráficos 6, 7, 8 e 9 mostram o peso econômico da produção de engenhos e da 

acumulação patrimonial de Caldas em relação aos outros municípios da Província para 

os anos de 1845-1852. 

 

 
Gráfico 6: Quantidade de arrecadação do imposto de 40U Rs sobre engenhos de cana por Coletoria 
municipal – Ano Financeiro de 1845-46 
Fonte: Quadro das Diferentes Collectorias Organizado em Vista dos Balancetes do Anno Financeiro de 
1844 a 1845, com Declaração do Rendimento de Cada Imposto In: Quitiliano José da Silva. Falla dirigida 
à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão ordinária do anno de 1846, pelo presidente 
de província, Quitiliano José da Silva. Ouro Preto: Typ. Imparcial de B.X. Pinto de Sousa, 1846. 
Documento anexo ao final do Relatório da Presidência da Província. 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

O
u

ro
 P

re
to

B
o

m
 F

im

Q
u

el
u

z

Sa
b

ar
á

C
ae

th
é

C
u

rv
el

lo

P
it

an
gu

i

C
o

n
ce

iç
ão

 d
o

 S
er

ro

D
ia

m
an

ti
n

a

Se
rr

o

R
io

 P
ar

d
o

M
in

as
 N

o
va

s

S.
 R

o
m

ão

P
at

ro
cí

n
io

P
ar

ac
at

ú

A
ra

xá

Ta
m

an
d

u
á

P
iu

m
h

y

Fo
rm

ig
a

P
o

u
so

 A
le

gr
e

Ja
cu

h
y

C
al

d
as

Ja
gu

ar
y

B
ae

p
en

d
y

Tr
es

 P
o

n
ta

s

S.
 J

o
ão

 d
’E

l-
R

ei

O
liv

ei
ra

S.
Jo

sé

La
vr

as

B
ar

b
ac

en
a

P
o

m
b

a

P
re

sí
d

io

S.
 J

o
ão

 N
ep

o
m

u
ce

n
o

It
ab

ei
ra

Sa
n

ta
 B

ar
b

ar
a

M
ar

ia
n

n
a

P
ir

an
ga



81 
 

 
Gráfico 7: Arrecadação de imposto sobre casas de negócios por Coletoria municipal - Ano financeiro de 
1845-1846 
Fonte: Quadro das Diferentes Collectorias Organizado em Vista dos Balancetes do Anno Financeiro de 
1844 a 1845, com Declaração do Rendimento de Cada Imposto In: Quitiliano José da Silva. Falla dirigida 
à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão ordinária do anno de 1846, pelo presidente 
de província, Quitiliano José da Silva. Ouro Preto: Typ. Imparcial de B.X. Pinto de Sousa, 1846. 
Documento anexo ao final do Relatório da Presidência da Província. 

 

 
Gráfico 8: Quantidade de imposto arrecadado sobre o selo de heranças e legados - Ano financeiro de 
1845-1846 
Fonte: Quadro das Diferentes Collectorias Organizado em Vista dos Balancetes do Anno Financeiro de 
1844 a 1845, com Declaração do Rendimento de Cada Imposto In: Quitiliano José da Silva. Falla dirigida 
à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão ordinária do anno de 1846, pelo presidente 
de província, Quitiliano José da Silva. Ouro Preto: Typ. Imparcial de B.X. Pinto de Sousa, 1846. 
Documento anexo ao final do Relatório da Presidência da Província. 
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Gráfico 9: Quantidade de engenhos informados por cada Coletoria municipal 1849-1852 
Fonte: Relação dos Engenhos Existentes nas Coletorias Abaixo Declaradas in: Francisco Diogo Pereira de 
Vasconcellos. Relatório que ao illustríssimo e excellentíssimo Sr. Desembargador José Lopes da Silva 
Vianna, muito digno 1º. vice-presidente da província de Minas Geraes, apresentou ao passar-lhe a 
administração o presidente Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. Ouro Preto: Typ. do Bom Senso, 
1854. 

 

Certamente essas informações são apenas indicativos de dados oficiais que não 

correspondiam a realidade produtiva total levando em consideração as reiteradas 

reclamações dos governos provinciais acercas dos descaminhos e contrabandos que 

burlavam o pagamento das taxas. Caldas era um ponto de contrabandos e extravios de 

produtos, que fugiam do registro fiscal.  Apesar disso os gráficos números 3, 4, 5 e 6 

indicam que a economia da Vila de Caldas tinha uma representação modesta em relação 

às outras. De qualquer forma o recorte espacial aparece como uma área marginal e 

periférica entre os anos de 1840 e 1850, mas mesmo assim sua economia não chegava a 

ser insignificante. Para uma região na fronteira da Província de Minas com a de São 

Paulo, Caldas apresentava uma considerável produção de derivados de cana e 

acumulação patrimonial, que foi vista com base nos valores da cobrança dos selos de 

heranças e legados. Contudo, esses dados arrolados nos Relatórios de Presidentes de 

Minas Gerais entre 1839 e 1858 são muito fragmentários para elaborar um quadro mais 

ilustrativo da economia regional101. 

 

 

                                                           
101 Para isso seria necessário um refinamento na documentação da Mesa das Rendas Provinciais que se 
encontra no Arquivo Público Mineiro. Na sequência procuramos dar uma ideia melhor da produção 
regional com base em outras fontes, porém deixando as quantidades de lado e focando mais nos tipos de 
gêneros e nas unidades produtivas. 
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1.2.3 Tipos de gêneros produzidos entre o começo do século XIX e a criação da 
Vila de Caldas em 1839 - nuances regionais 

 

 

Para as três primeiras décadas do século XIX temos poucos dados sobre produtos 

específicos comuns nas fábricas agrícolas de nossa área de interesse e para esse período 

percebemos que não havia fonte que informasse sobre as características das unidades 

produtivas. A primeira indicação esparsa descrevendo gêneros produzidos nesse período 

que dispomos conta no Diccionario Geographico, Histórico e Descriptivo do Império 

do Brazil, que ao falar de Jacuí, dá informações sobre a produção rural de Cabo Verde 

em 1814, quando ainda era integrada ao seu termo: produzia milho, feijão e criação de 

gados 102. Na ilustração 7 já observamos que a Freguesia de Cabo Verde contava com 

uma significativa área de solo fértil, indicado pela vegetação original de florestas 

subcaducifólias tropicais. Nessa mesma época a Freguesia de Caldas já havia sido 

criada e fazia parte do território da Vila de Campanha. Quanto a área da Freguesia de 

Caldas, também na ilustração 7 podem ser observados os campos naturais dentro da 

Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas e nas imediações do que hoje é o município de 

Campestre-MG, lembramos que um documento da Câmara de Campanha datado de 

1827 relata a má qualidade de seus terrenos para as culturas e da sua vocação natural 

para a pecuária103. Campanha também dava notícia das plantas exóticas existentes em 

seu termo, dentre elas o café: 

 

Tem se naturalizado café, cuja plantação se tem aumentado a poucos anos no 
Termo desta Villa com algum progresso, mas ainda não tanto, que chegue 
para o consumo do Termo, porque os moradores deste País entendiam que ele 
era incapaz de progredir aqui pelas muitas geadas; mas a experiência tem 
mostrado que ele escapa nos altos, especialmente da poente do Poente 104. 

 

Esse trecho mostra que na área do Sul de Minas representada pelo termo de 

Campanha nos anos de 1820, em meio a qual a Vila de Caldas se formaria futuramente, 

                                                           
102 SAINT-ADOLPHE, J,C.R. DE Milliet de. Diccionario Geographico, Histórico e Descriptivo do 
Império do Brazil. Transladada em portuguez do manuscripto inédito fancez, com numerosas observações 
e addições pelo Dr. Caetano Lopes de Moura. Pariz [Pariz, França]: em Casa de J.P.Ailliaud, Editor, 
1845-1863. Sobre a produção de milho, feijão e criação de gados vide pp.313-314. 
103 Resposta que dá a Cãmara de Campanha da Princeza aos – quesitos – remetidos por Off.o de 23 de 
Julho de 1825, por Ordem do Ex.mo Conselho de Governo acerca dos objetos abaixo declarados.  – Vila 
de Campanha da Princesa em Vereação de 17 de março de 1827. Agostinho de Souza Loreiro, J.z de Fora 
Prezid.e – Antônio Xavier Stoquler. – Joaquim Inácio Vilas Boas da Gama. – Miguel Ferreira Lopes. – 
Inácio Batista da Costa. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano I, fascículo 3º, 1896 – p.625.  
104 Op. cit. – p.626. Grifos nossos. 
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a população local já havia identificado que o ar frio mais pesado e denso descia para o 

fundo dos vales congelando tudo o que neles havia e que as plantas das áreas mais altas 

ficavam protegidas do congelamento pelo ar mais quente e leve. Mais do que isso, o 

texto informa que com base nessa observação, já nessa época, as pessoas haviam 

desenvolvido a prática de cultivar café nos alto das encostas das serras que ladeiam os 

vales, mesmo que ainda em pequena proporção. O trecho indica que essa prática foi 

mais corrente de início do lado do poente, ou seja, no oeste do termo da Vila de 

Campanha, região onde se encontra Cabo Verde, por exemplo, e não na região do leste, 

onde a partir dos anos de 1850 o café se desenvolveu em proporções maiores nos 

arredores de onde hoje é Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, região de fronteira com 

o Rio de Janeiro, como é possível observar no quadro produtivo que apresentaremos 

mais adiante. De qualquer forma, não é mencionada especificamente nenhuma área de 

terras férteis do poente da Vila Campanha onde o café foi desenvolvido. Mas essa 

informação mostra que o café já se avizinhava de nossa área de interesse nessa época. 

Porém as características de relevo e solo desse tipo de produção de café, chamada de 

café de encosta, não permitiam a mesma produção extensiva das terras férteis e menos 

acidentadas que se desenvolveu no oeste de São Paulo na segunda metade do século  

XIX. 

Voltando a outros produtos que não o café, um trecho do Dicionário Geográfico, 

Histórico e Descritivo do Império do Brasil dá notícias a respeito na região de Sapucaí 

(a Vila de Santana do Sapucaí), área contígua a Caldas: 

 

Seu distrito foi cortado, e diminuído em 1839 para a formação da Vila de 
Caldas, o que não obstante, ainda encerra arriba de 3.000 habitantes mineiros, 
mineiros criadores de gado e lavradores de milho, arroz, feijão e 
algodão. Ao princípio fazia-se também grandes searas de centeio e trigo, o 
que foi posto de parte, depois que os Americanos dos Estados Unidos 
introduziram as suas farinhas por melhor preço 105. 

 

Observe-se que a produção dessa área contígua conjugava a produção de cereais e 

de gado, esse tipo de produção mista foi muito comum nessas áreas do Sul de Minas. 

Como já mencionamos, nos planaltos de campos da região de Caldas, dadas suas 

                                                           
105 Resposta que dá a Camara da Villa da Camp..a da Princeza aos – quesitos – remetidos por Off.o de 
23 de Junho de 1825, p.r Ordem do Ex.mo Conselho do Governo Acerca dos Objectos Abaixo 
Declarados. – Villa de Campanha da Princesa em Vereação de 17 de Março de 1827. Agostinho de Souza 
Loureiro, J.z de Fora Prezid.e -  - Antônio Xavier Stoqueler. – Joaqu.m Ignácio V.as Boas da Gama. – 
Miguel Ferreira Lopes. – Ignácio Bap.ta da Costa. In: Revista do Archivo Publico Mineiro. Ano I, 
fascículo 3º, 1896 – p.625 – pg.641. Grifos nossos. 
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características pedológicas e de vegetação, a produção de gado foi predominante, e 

mesmo assim há neles pequenas manchas de terras férteis nas várzeas de córregos e 

riachos permitiam o plantio de alguns roçados. 

Mais informações sobre a produção de Caldas e Cabo Verde - e outras áreas do 

recorte espacial - podem ser encontradas na Corografia Brasílica de Manoel Aires de 

Casal, de 1833106 e em vários outros, cuja leitura e análise detalhadas poderiam dar 

muito mais informações sobre a pauta de produção rural da região por produtos 

específicos. Entretanto, a pauta de produtos da área de interesse para o começo do 

século XIX não muda muito: para as áreas mais férteis gado conjugado com culturas, 

incluindo alguns outros gêneros tradicionais como o tabaco, e nas áreas de campo com 

solo menos fértil havia a predominância de gado, que nessa época era uma atividade 

mais lucrativa que as culturas em muitos casos.  

 

 

1.2.4 Tipos de gêneros produzidos logo após a criação da Vila de Caldas 
 

 

A necessidade de aumentar a captação de recursos para tentar reequilibrar o 

orçamento do Governo da Província de Minas fez com que o Presidente Quintiliano 

José da Silva expedisse uma Circular em 8 de Outubro de 1845 para todas as Câmaras 

Municipais exigindo que cada uma informasse sobre os todos os tipos de atividades 

econômicas de seus territórios (gêneros agropecuários produzidos, manufaturas e 

comércio), além dos recursos naturais e sugestões da solução de problemas que estavam 

dificultando o aumento da produção107. As informações enviadas pelas Câmaras 

resultaram em 31 páginas de textos descritivos a respeito de cada um dos municípios no 

relatório de 1846, incluindo Caldas108. É neste ponto do relatório desse presidente de 

província que está o foco central dessa parte: a produção rural 109. Nessa época a 

                                                           
106 CASAL, Manoel Aires de, 1754-1821. Corographia brasílica ou relação historico-geografica do 
Brasil / Por Manoel Ayres de Cazal, presbítero secular do grão priorato do Crato. – Nova edição correta e 
emendada. – Rio de Janeiro: na Typographia de Gueffier e Comp., 1833 – pg.318. 
107 Quitiliano José da Silva. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na 
sessão ordinária do anno de 1846, pelo presidente de província, Quitiliano José da Silva. Ouro Preto: 
Typ. Imparcial de B.X. Pinto de Sousa, 1846 – pg.28 
108 Op. cit. – pp.28-59. 
109 Conferir o Anexo 5 - Quadro produtivo de Minas Gerais 1846, que encontra-se no CD anexo. Trata-se 
de um resumo sobre a produção rural de cada município feito com base nas informações da publicação: 
Quitiliano José da Silva. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão 
ordinária do anno de 1846, Op. cit. – pp.28-59.  
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população da Vila de Caldas dedicava-se à agricultura e à criação de gado. Na 

agricultura dedicava-se às culturas em geral, com destaque para "algum tabaco" e 

"pouco algodão" destinado à exportação. O cultivo de cana-de-açúcar atendia a 

demanda de matéria prima para produção de aguardente e açúcar para consumo local. A 

produção de cana-de-açúcar certamente concentrava-se nas áreas de solo mais fértil. 

Com relação ao gado, informam que o terreno é em geral montanhoso com excelentes 

campos onde há a proliferação de criadores. Prosperam na região "...até as raças de 

gado ordinário, havendo já alguns melhoramentos na raça de gado vacum, e sendo em 

pequena escala a criação dos cavalos e carneiros"110. Também fabricavam alguns 

tecidos, não dão maiores detalhes a respeito dessa manufatura.  As exportações gerais 

eram compostas por gados em “abundância”, queijos, algum tabaco e pouco algodão111. 

Não informam os destinos das exportações do gado e outros produtos da região, apenas 

a indicam enfatizando a venda dos gados. Relatam, também, a existência de áreas de 

matas fertilíssimas onde abundam todas as madeiras de lei (certamente localizadas fora 

do planalto de campos que compõe o interior da Caldeira Vulcânica e das outras zonas 

de campos naturais de seu exterior). Além disso, relatam a identificação de diversas 

minas de ferro importantes ainda não exploradas112. No geral, todos os municípios 

apontam a falta ou péssima conservação das estradas e a falta de braços, a falta de 

bancos e de crédito barato para financiamentos e a escassez de moeda cunhada como 

fatores limitantes e desestimulantes da produção. 

Nesse relatório do Governo Provincial o café aparece sendo produzido 

comercialmente nas vilas que ficavam na zona de fronteira com o Rio de Janeiro. 

Contudo, entre a documentação produzida pela Contadoria da Mesa de Rendas 

Provinciais de Minas Gerais113 há um conjunto de planilhas que levam o título “Mapa 

dos gêneros exportados e importados pelas diversas recebedorias da Província de 

Minas Gerais” e em vários deles, como no caso de um do ano financeiro de 1845-1846, 

aparece a tributação para Caldas de 100 arrobas de café, 200 unidades de chapéus de 

pelo, 128 arrobas de fumo, 600 varas de panos de algodão, 10 cabeças de gado cavalar, 

                                                           
110 Quitiliano José da Silva. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na 
sessão ordinária do anno de 1846, Op. cit. – pp.28-59 
111 Idem., ibidem. 
112 Idem., ibidem. 
113 Documentação no Arquivo Público Mineiro, no fundo Secretaria de Governo da Província, mais 
especificamente a da Contadoria da Mesa de Rendas Provinciais. 
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9 cabeças de gados muar e 124 cabeças de gado vacum 114. Tendo em conta que na 

região de Machado havia fábrica de chapéus de pelo115, é muito provável que essas 

tributações sejam exportações da produção regional de Caldas para fora da Província de 

Minas, entretanto o documento não discrimina claramente as exportações e importações, 

tornando difícil afirmar com certeza se Caldas estava importando ou exportando café 

junto com os outros produtos. Além disso, as recebedorias eram postos fiscais 

colocados nas estradas em pontos estratégicos das zonas de fronteira com as Províncias 

de São Paulo e Rio de Janeiro, por essa razão é difícil por esses documentos saber o que 

estava sendo importado de São Paulo para ser consumido em Minas ou reexportado para 

o Rio de Janeiro junto com a produção local ou ainda, o que estava sendo importado do 

Rio de Janeiro. Mas há uma possibilidade grande de se tratar de exportações da 

produção regional porque a região produzia a maioria desses produtos. E se for esse o 

caso, Caldas já em 1846 encontrava-se produzindo café de forma comercial em áreas 

férteis de seu termo. Os livros das recebedorias de Minas e os inventários dos Fóruns de 

Caldas e Cabo Verde talvez possam dirimir essas dúvidas em pesquisas futuras. 

Com relação à região de Cabo Verde da Vila de Caldas, entre 1845 e 1863 o 

destaque da produção era composto por gados e couros curtidos que eram vendidos no 

Rio de Janeiro, além das culturas comuns da sua área 116.  

A partir dos anos de 1840 há outra categoria de fontes que nos dão notícias não só 

da pauta de produtos regionais como também das características das unidades 

produtivas, trata-se das escrituras de terras dos Cartórios do 1º e 2º Ofício de Caldas. 

 

 

1.2.5 Unidades produtivas e sua produção: entre os anos de 1840 e a primeira 
notícia de lavoura de café nos anos de 1860 

 

 

As lavraturas das primeiras escrituras dos cartórios de notas de Caldas foram 

feitas a partir do ano de 1846 no 1º Ofício e de 1847 no 2º Ofício. Portanto, os exemplos 

                                                           
114 APM - Doc.15 da caixa FP3/1-Cx.10: Mapa dos gêneros exportados e importados pelas diversas 
recebedorias da Província de Minas Gerais – feito pela Contadoria da Mesa de Rendas Provinciais – 
(declara as quantidades do gêneros) – 1845-1846.  
115 RESTITUTTI, Cristiano Corte. A estrada do Samambaia no sudeste de Minas Gerais, 1850 – 1884. 
In: Seminário sobre Histórias Regionais de Minas Gerais, 2006, Belo Horizonte. Seminário Sobre 
Histórias Regionais, 2006. Nesse trabalho Restitutti observou a produção de chapéus em uma fábrica em 
Machado na documentação das recebedorias que pesquisou. 
116  SAINT-ADOLPHE, J,C.R. DE Milliet de. Diccionario Geographico, Histórico e Descriptivo do 
Império do Brazil, Op. cit. - vide pg.200 



88 
 

que utilizaremos aqui começam a partir dos anos de 1840. Em todo o século XIX muitas 

das escrituras fazem menção apenas a terras de matos, de culturas ou de campos, de 

forma separada ou conjugada na mesma propriedade. Terras de cultura indicam 

produção agrícola vegetal, as de campos a criação de gado e as de matos reservas 

florestais de madeira ou de terras de culturas a serem desmatadas 117. Vejamos 

exemplos:  

Em Caldas, no ano de 1846 houve venda de sete partes de terras de “matas 

virgens”, “capões” “capoeiras” e “campos” da Fazenda Chapadão, sem área definida e 

maiores detalhes 118. Em 1847 o sobrinho, testamentário, curador da viúva e tutor do 

filho do finado cônsul sueco Lourenço Westin, lavrava no Cartório de Notas do 1º 

Ofício uma compra de terras que seu tio havia feito em vida por escritura particular, a 

qual foi descrita da seguinte forma: “uma quarta parte da Fazenda de matos 

denominada Córrego das Furnas, hoje Descanso, e outras partes mais pequenas da 

fazenda de campos e matos contígua com aquela denominada Cachoeira do Machado 

ou Jardim”. O recibo do imposto de sisa da compra feita por Loureço Westin, que foi 

passado pela Coletoria Municipal da Corte, data de 1840119. 

Outras escrituras trazem descrições mais completas como a venda de uma 

“fazenda de culturas, matos e capoeiras” no lugar denominado Cachoeira na Freguesia 

de Cabo Verde, nas vertentes dos córregos Muzambo e Lages, ela contava com: “casas 

de morada coberta de telha, paiol, senzalas, moinhos, rego d´água, monjolo e seis 

porteiras de bater e as mais que na mesma existem, assim como madeiramento para 

engenho que existe no lugar”. Os regos d´água, o paiol e o moinho indicam a produção 

de milho e farinhas de milho, já o engenho e o madeiramento para engenho indicam a 

produção de cana e derivados de cana. A senzala indica o uso da mão de obra escrava na 

produção, que deveria ser feita em escala comercial mais ampliada. Embora a medida 

da área não seja informada, esse unidade produtiva foi vendida por 5:000$00 contos de 

réis e os escravos não foram incluídos. Essa infraestrutura faz sentido para áreas mais 

                                                           
117 Exemplos do Cartório do 1º Ofício de Caldas: Hipoteca de terras de culturas – L.1, fl.45, 17/04/1843; 
Compra e venda de terras de culturas no Ribeirão da Fartura – L.1, fl. 49, 06/06/1843; Compra e venda no 
Ribeirão da Fatura – L.1, fl.49, Hipoteca de terras de culturas – L.1, fl. 63v., 19/02/1844; Compra e 
Venda de terras de campos e matos da Fazenda do Cercado – L.3, fl.3 – 03/08/1857; Hipoteca de uma 
parte de terras de culturas – L.4, fl.150, 19/01/1867; Compra e venda de fazenda de cultura, L.4, fl.391, 
01/05/1872; Compra e venda de campos de criar – L.5, fl.446, 21/01/1875. 
118 Cartório do 1º Ofício de Caldas: Compra e venda – L.1, fl.88v., 1846. 
119 A apresentação do conhecimento de siza está declarada dentro da própria escritura - Cartório do 1º 
Ofício de Caldas: Compra e venda – L.1, fl.88v., 1846. 
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férteis e de ocupação mais antiga em nosso recorte como a da Freguesia de Cabo Verde. 

Áreas especializadas na produção pecuária exigiam uma infraestrutura mais simples. 

 Com relação à produção pecuária, uma unidade produtiva situada em nosso 

recorte espacial chamou a atenção de outros pesquisadores: a Fazenda do Centro, citada 

por Alcir Lenharo em Tropas da Moderação120. Também nos anos de 1840, na Vila de 

Caldas, estava sendo dividido e negociado o legado do finado Padre Custódio José Dias, 

senador do império e amigo de Feijó, que foi o proprietário da fazenda do Centro, a qual 

ficava dentro do termo de Caldas, na região de Machado-MG, e que foi famosa não só 

pela sua grande produção de gado como por ter se tornado um entreposto comercial 

entre produtores de gados e mercados da Corte, absorvendo e reexportando gados 

vindos tanto de áreas vizinhas como das províncias de São Paulo, Goiás e Mato Grosso. 

O testamentário representando os herdeiros do padre foi um de seus sobrinhos, o 

advogado Roque de Souza Dias e as escrituras que encontramos fazem referência ao 

inventário do falecido padre e foram lavradas na Fazenda do Capivari antes de terem 

tomado a forma pública no Cartório do 1º Ofício de Caldas 121. 

Em 1855, foi vendida a Fazenda Três Pedras do distrito Jaguari de Caldas, nas 

terras mais férteis da várzea do Rio Jaguari Mirim. A escritura não apresenta a medida 

da área, mas a infraestrutura da fazenda era composta por: casas de morada, engenhos 

de cana, benfeitorias e engenho de serra “tudo já deteriorado”. A propriedade, além do 

cultivo e processamento da cana de açúcar indicados pelo engenho de cana, também 

cortava, serrava e processava madeira para o comércio, como indica a existência de um 

engenho de serra. Essa fazenda foi vendida sem escravos 122. No geral, observamos que 

as terras que apresentavam engenho de terra atingiam um valor mais elevado, é o caso 

de outra fazenda denominada Boa Vista do Rio Pardo, que em 1858 contava com 

engenho de serra e casas, “menos o pasto denominado ´dos bois´ que se acha cercado e 

de posse de uma dos herdeiros dela que é João Antônio da Silva Guimarães”123. Essa 

fazenda conjugava a serragem de madeira para o comércio com a criação de gado. 

Outras terras que atingiam alto valor, fossem em compras e vendas ou em hipotecas, 

eram as que as negociadas junto com escravos, como o caso da Fazenda dos Bugres 

                                                           
120 LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação..., Op. cit. – pp.99-100. 
121 Cartório do 1º Ofício de Caldas: Compra e venda de legado – L.1, fl.32, 22/11/1842; Compra e Venda 
de Legado – L.1, fl.43v., 02/04/1843; Quitação de dívida do finado Padre José Custódio Dias – L.1, 
fl.59v., 29/11/1843. 
122 1º OF, L.2, fl79v., 24/04/1857. 
123 1º OF, L.3, fl.30, 18/06/1858. 
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dentro da Freguesia de Caldas no termo da Vila, que teve as suas “de criar e de cultura” 

hipotecadas em 1859 junto com seis escravos por 11:153$642 réis124. 

Nas escrituras dos anos de 1850 também é possível observar a existência de 

pequenas unidades produtivas chamadas de chácaras, que em geral ficavam próximas 

aos povoados, que poderíamos talvez chamar de “centros urbanos” da época. É o caso 

da “Chácara no lugar denominado Samambaia”, ou São Sebastião do Jaguari (hoje 

Andradas-MG), que se localizava no vale do Jaguari Mirim, ela contava com “terras de 

cultura” e “pequena casa coberta de telhas”125. A ênfase dada nas telhas das casas nas 

escrituras em geral mostra que era um artigo de construção relativamente caro, ao ponto 

de merecer ser descrito. Quando as áreas dessas chácaras aparecem averbadas nas 

escrituras, é possível observar que se tratavam de poucos alqueires. Em 1855 uma 

chácara sita na Capela de São Sebastião do Jaguari contava com 5 alqueires e foi 

hipotecada por 64$395 réis 126. Em 1859, na mesma localidade, outra próxima a mesma 

capela contava com 13 alqueires, hipotecados por 752$000 réis 127. Essas pequenas 

propriedades próximas dos arraiais, povoados da Vila de Caldas são noticiadas por 

negócios feitos durante todo o século XIX 128. 

Nos ano de 1860, nas imediações da Vila de Caldas, o pequeno agricultor José 

Lemes da Silva hipotecava toda a safra de 20.000 pés de fumo que tinha plantado, mais 

dois cavalos e duas éguas solteiras, para garantir a José Francisco de Oliveira uma 

dívida pré-existente de 640$300 réis, que ainda não havia pagado 129. No mesmo ano, 

no lugar Jaguari, que ficava nas terras férteis do vale do rio Jaguari Mirim entre o que 

hoje é Santa Rita e Caldas e Andradas, foi vendida uma parte de terras de 40 alqueires 

com casas, moinho, monjolo e arvoredos por 5:000$000 130. Como se vê, a madeira 

aparece novamente descrita na escritura, o que indica que tinha valor. Mais uma vez 

percebe-se que nas zonas de terra mais férteis era recorrente nas unidades produtivas 

infraestruturas para o processamento de grãos: o monjolo indica a pilagem de grãos, 

servia tanto para descascar arroz e café, quando este último surgiu, como para triturar 

                                                           
124 1º OF, L.A2, fl. 36v., 26/10/1859. 
125 1º OF, L.A2, fl.9v., 04/04/1859. 
126 1º OF, L.2, fl.53v., 10/01/1855. 
127 Hipoteca - 1º OF, L.A2, fl.50, 01/12/1859. 
128 Troca de casa por chácara nos subúrbios de Caldas - 2º OF, L.3, fl.6v., 16/11/1860; Compra e venda 
de chácara nos subúrbios de Caldas – 1º OF, L.3, fl.213v., 26/08/1863; Compra e venda de chácara que 
ficava na entrada de Caldas que seguia para o Rio Verde - Cartório do 1º OF. L.4, fl.59v.,02/06/1865; 
Compra e venda de chácara nos subúrbios da Vila de Caldas – 1º OF, L.5, fl.656, 21/09/1877; Compra e 
venda de chácara nos subúrbios da Vila de Caldas - 2º OF, L.7, fl.88, 13/set./1885. 
129 Hipoteca – 1º OF, L.3, fl86v., 1860. 
130 Compra e venda – 1º OF, L.A2, fl.102, 06/09/1860. 
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grãos como o milho de forma grosseira, já o moinho ligava-se a produção de farinhas de 

grãos. Segundo a tradição oral da região, o dono de um moinho em geral moía também 

os grãos dos vizinhos que não o possuíam. A moagem de um saco de milho, por 

exemplo, fazia com que os grãos aumentassem de volume, não cabendo mais no saco 

em que o milho chegou para ser triturado, o pagamento do dono do moinho em geral era 

a farinha que sobrava fora do saco, ou o equivalente a ela em dinheiro, nisso consistia o 

lucro 131. No caso do milho, essa prática era chamada de trocar fubá. 

Também em 1860 outra fazenda de campos e matos na Freguesia de Caldas foi 

vendida pelo valor de 12:000$000 sem escravos132. Nesse caso, o que justifica esse 

valor, além dos campos de criar, certamente é a conjugação do engenho de serra com a 

madeira dos matos. Em 1862 outra escritura, de hipoteca nesse caso, indica uma 

propriedade de 94 alqueires com casas cobertas de telhas, moinho e paiol próxima ao 

arraial de São José dos Botelhos (atual Botelhos-MG), dentro da Freguesia de Cabo 

Verde133. 

Foi nos anos de 1860 que até momento encontramos a primeira referência 

explícita de lavoura de café em nosso recorte espacial, porém a encontramos não na 

documentação dos Cartórios de Notas de Caldas, mas na documentação de escrituras 

particulares de terras da região Vale do Jaguari Mirim onde hoje é Andradas-MG: 

 

Dizemos nós abaixo assinados eu João da Costa Silva e m. m.er Theodozia 
Maria do Nascimento que entre os mais bens de que somos senhores e 
possuidores com livre e geral administração e bem assim possuímos dois mil 
réis da restante décima parte de Matos de Culturas na Fazenda Denominada 
Lagoa Dourada nos Matos do Caracol e uma parte de trinta mil réis de 
cafezal nas mesmas terras cujas partes havemos por compra [...]134. 

 

Há que se levar em conta que o cafezal começa a produzir a partir de cinco anos, 

se essa era uma lavoura produzindo, o seu plantio tem que ser recuado no tempo por 

pelo menos cinco anos. Uma lavoura apresenta boa produtividade por pelo menos doze 

anos, depois disso tem que ser replantada. Além disso, demanda áreas mais quentes, 

úmidas e férteis, como era o caso de várias zonas de mato fora dos planaltos de campos 

naturais. Apesar de até o momento termos notícias mais explícitas de café em nosso 

                                                           
131 Entrevista oral com Helena Vallin em Andradas-MG – 14/07/2010 e com José Machado em Caldas-
MG – 02/07/2012.  
132 Compra e venda – 1º OF, L3, fl.108, 14/11/1860. 
133 Hipoteca – 1º OF, L.3, fl.170v., 14/05/1862. 
134 Documento do Arquivo da Biblioteca Municipal e Museu de Andradas-MG, faz parte de um conjunto 
de 3 escrituras particulares, não cartoriais, da Fazenda Lagoa Dourada. Grifos e sublinhados nossos. 
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recorte somente a partir do final dos anos de 1860, em Minas Gerais o seu cultivo 

parece ter começado a se desenvolver de forma extensiva e comercial nas cercanias de 

onde hoje é Juiz de Fora-MG, divisa com o Rio de Janeiro, como é possível observar já 

em 1846 no quadro produtivo apresentado acima, feito com base no Relatório da 

Presidência da Província desse ano. Porém foi nos anos de 1850 que o café realmente 

ganhou importância na Província de Minas, gerando euforia nos relatórios dos 

presidentes e salvando a administração e os cofres provinciais dos apuros que as dívidas 

geradas pela emissão de títulos de dívida pública para a construção da Estrada do 

Paraibuna havia criado. Em nosso recorte o cultivo mais extensivo e comercial do café 

se iniciou a partir dos anos de 1870. Tudo indica que antes disso provavelmente houve 

produção em pequena escala. 

 

 

1.2.6 Unidades produtivas e sua produção: a generalização do café a partir de 1870 
em paralelo com as culturas tradicionais 

 

 

O café começa a aparecer nas escrituras terras dos cartórios de notas de Caldas a 

partir dos anos de 1870, antes da Estrada de Ferro Mogiana ter estendido um ramal até o 

povoado de Poços de Caldas nos anos de 1880. Assim que surgiram lavouras de café, 

elas começaram a ser frequentes principalmente nas descrições das escrituras de 

hipotecas. Entretanto, ao contrário do que ocorreu em áreas do Oeste Paulista que 

tiveram uma grande especialização na produção da rubiácea, na área de estudo o seu 

cultivo conviveu lado a lado com as culturas tradicionais sem eliminá-las. Porém, as 

escrituras deixam entrever um relativo ganho de importância das terras de culturas em 

relação e ao lado das terras de campos nas descrições das unidades produtivas. Isso 

certamente se deveu ao surgimento do café. Seguiremos apresentando os exemplos por 

décadas, as mudanças podem ser vistas neles: 

Em 1870 um proprietário da região vila vizinha de Ouro Fino hipotecava uma 

fazenda com a plantação de 25.000 pés de café, casas de morada, moinho, paiol, 

monjolo, cercados, engenhos movidos por bois e sete escravos entre 1 e 22 anos de 

idade 135. Em muitos casos as atividades desenvolvidas estão expressas no próprio nome 

                                                           
135 Hipoteca – 1º OF, L.4, fl.326, 16/11/1870. 
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das fazendas, como a venda das terras de campo da Fazenda do Moinho em 1872 136. 

Também para o ano de 1872 temos as seguintes notícias: foi hipotecada a Fazenda Água 

Limpa na região fértil de Santa Rita do Rio Claro do termo de Caldas, contendo casas, 

engenho de cana, cafezal e “mais benfeitorias” 137. Outra hipoteca foi de 140 alqueires 

de terras de cultura nas áreas férteis de Botelhos, com casas, engenho de cana movido 

por roda d´água e uma escrava 138. Também foi hipotecado o sítio de terras de cultura 

Boa Vista, situado na Freguesia de Cabo Verde contendo: vivenda, monjolo, engenho 

de bois, um alqueire de terras canavial plantado e uma pasto valado, referindo-se o 

valado às valas que demarcavam a área 139. 

Em 1873, na vila paulista vizinha de São João da Boa Vista-SP, na continuação do 

vale do rio Jaguari Mirim, que corre de Santa Rita de Caldas-MG para Andradas-MG e 

daí para o Oeste Paulista, um proprietário de terras tinha: casas, moinho, engenho de 

pilões, mais 17 escravos entre 45 e 2 anos de idade 140. Os engenhos de pilões 

consistiam em ranchos abrigando uma série de pilões cujas mãos – soquetes - eram 

acionadas por engrenagens movidas por roda d´água e serviam principalmente para 

descascar grãos, o processamento das farinhas mais refinadas era feito nos moinhos. 

Eles exerciam a mesma função dos monjolos e pilões, porém possuíam a capacidade de 

descascar grãos em escala muito mais ampliada. Embora esta fazenda esteja fora de 

nosso recorte, fica em área contígua e expressa o perfil produtivo regional das áreas de 

terras mais férteis.  

Em 1874 foi vendida uma parte de terras da Fazenda Pirapitinga com cafezal e 

benfeitorias, que não foram descritas detalhadamente, situava-se no vale do Rio Jaguari 

Mirim, nas terras baixas de São Sebastião do Jaguari (Andradas-MG) 141. No mesmo 

ano, outra herdeira dessa mesma fazenda vendia outra parte de terras com cafezal “por 

falta de braços e comunhão com outros herdeiros”, ou seja, ela não tinha escravos para 

tocar a lavoura de café sozinha e nem contava com a ajuda dos parentes 142. Em 1875 

mais uma parte da mesma fazenda com cafezal foi alienada por outros herdeiros 143. O 

comprador dessas três partes de terras da Fazenda Piraptinga em São Sebastião do 

Jaguari foi o Major Manoel Joaquim de Carvalho, morador nas terras altas dos planaltos 
                                                           
136 Compra e venda - 1º OF, L.4, fl.377, 10/02/1872. 
137 Hipoteca - 1º OF, L.4, fl.386, 20/04/1872. 
138 Hipoteca – 1º OF, L.4, fl.398v., 03/06/1872. 
139 Hipoteca - 1º OF, L.5, fl.9, 12/07/1872. 
140 Hipoteca - 1º OF, L.5, fl.52, 10/01/1873. 
141 Compra e venda - 1º OF, L.5, fl.167, 18/07/1874. 
142 Compra e venda - 1º OF, L.5, fl.247, 21/12/1874.  
143 Compra e venda - 1º OF, L.5, fl.394, 09/08/1875. 
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de campos, na Vila de Caldas ao todo ele adquiriu propriedade no valor de 4:509$435 

réis 144. As medidas das áreas não são declaradas, nem o número de pés de café, e a 

compra de menor valor foi a que não incluía cafezal. A presença de mão de obra escrava 

na produção também pode ser vista em uma transferência de hipotecas sobre 500 

alqueires da Fazenda Bebedouro mais 8 escravos em São Sebastião do Jaguari, no ano 

de 1877145. 

Nos anos de 1880 as descrições das unidades produtivas nas escrituras se 

adensaram e ainda mais, principalmente nas escrituras de hipotecas e o café nelas se fez 

ainda mais presente, citaremos apenas alguns exemplos: em 1880, na Freguesia de 

Botelhos, termo da Vila de Cabo Verde, Comarca de Caldas, foram vendidas as 

fazendas do Retiro e Moinho contendo: terras de campos e potreiros, indicando a 

criação de cavalos146. O nome retiro, presente em muitas das terras negociadas em todo 

o nosso recorte, refere-se às reservas de pasto chamadas invernadas, para onde o gado 

era levado para pastar e engordar em determinada época do ano, e também se refere aos 

locais de ordenha das vacas leiteiras e produção de queijo. 

Em 1881 uma hipoteca garantia uma dívida pré-existente contraída com a então 

“extinta firma Ramalho Rocha & Companhia”, a garantia era a Fazenda das Posses e 

Cachoeira, no Distrito de São Pedro da União, termo da Vila de Cabo Verde -  Cabo 

Verde já havia se desmembrado de Caldas em 1866 - contendo: casas, monjolo e 

plantações de café147. Nesse mesmo ano em uma “escritura de venda ou doação” foi 

transmitida a propriedade da Fazenda Boa Vista, sita no Distrito de São Sebastião do 

Jaguarai, contendo cafezal e casas de morada e estando os frutos pendentes da lavoura 

penhorados 148. Ao lado do café continuava a pratica de outras culturas, ainda em 1881 

uma escritura de carta de liberdade informa que o escravo José comprou de seu senhor 

Antônio Cândido Eustachio a sua liberdade por 120$000 réis e porcos e 10 alqueires de 

feijão valendo 30$000 mil réis o alqueire, dando ao dito escravo o que faltou por 

“esmola”, não é informada a quantia faltante 149. 

                                                           
144 Além dessas compras ele também fez a que consta em: Cartório de Notas do 1º Ofício Caldas – 
Compra e venda, Livro 5, folha 355, 10/05/1875. 
145 Transferência de hipoteca por cessão – 1º OF, L.5, fl.559, 23/01/1877. Nesse mesmo ano outra terra 
em São João da Boa Vista-SP que continha café pode ser vista em: Hipoteca – 1º OF, L.5, fl.648, 
20/08/1877. 
146 Compra e venda – 1º OF, L.5, fl.6, 08/01/1880. 
147 Hipoteca - 1º OF, L.6, fl.11v., 12/03/1881. 
148 Escritura de Venda e Doação - 2º OF, L.6, fl.32v., 12/04/1881. 
149 Carta de liberdade – 1º OF, L.7, fl.19, 25/07/1881. 
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Em 1882 houve a operação de transferência de hipoteca da Fazenda das Posses 

sita em São Pedro da União, termo de Cabo Verde, contendo casas e plantações de café 

150. Nesse mesmo a Fazenda da Chapada (400 alqueires), sita na Vila de São João da 

Boa Vista, continha “casa de morada”, “acessórios”, 30.000 pés de café formados, mais 

9 escravos de lavoura da mesma fazenda, entre 60 e 10 anos de idade 151. Ainda nesse 

ano, também foi hipotecada a Fazenda da Prata, em comum com outros sócios, mais 

uma parte dividida da Fazenda Toledo, anexa a mesma da Prata, a primeira sita na Vila 

de Cabo Verde e a segunda da Vila de Alfenas, portanto na área de divisa entre ambas 

as vilas, sua infraestrutura era composta por: engenho de cilindro (para processamento 

de cana de açúcar), casas de morada, paiol, cafezal e “outras plantações”152. Os 

proprietários dessas terras a hipotecaram para garantia do negociante de Caldas Manoel 

Pinto de Andrade, que pagou a dívida que eles tinham com a firma José da Rocha & 

Companhia, tornando-se esse comerciante subobrigado nos direitos de crédito. Isso 

indica que especulações com terras com café já haviam se tornado um bom negócio. 

Em 1885 foi hipotecado o sítio de culturas denominado Cocais, situado em São 

Sebastião do Jaguari, contendo: terras de culturas, cercas, plantações de café mais dois 

escravos. É possível notar nas escrituras que as citações de cercas acontecem 

principalmente nas terras que tinham plantações conjugadas com a criação de gado e 

que elas começaram a se tornar mais frequentes depois do surgimento do café, as 

plantações obrigavam a construção de cercas para manter o gado afastado. Enquanto 

predominou a produção pecuária nas diversas áreas de nosso recorte espacial, as cercas 

não se faziam tão necessárias e praticamente não são citadas, provavelmente o gado era 

identificado com as marcas de ferro, identificadores de propriedade móvel. Relatos a 

respeito do surgimento das cercas juntamente com o café, e do choque que significou 

com a cultura pecuarista que predominou antes em nossa área de interesse, podem ser 

encontrado em estudo que fizemos anteriormente153. Segundo esses relatos a 

proliferação do café e seu sistema de cultivo significou um choque cultural nas áreas 

predominantemente pecuaristas: o cafezal era visto como um destruidor de matas e as 

cercas como uma limitação da liberdade. 

                                                           
150 Transferência de Hipoteca - 2º OF, fl.55, 04/01/1882. 
151 Hipoteca - 2º OF, fl.67, 18/05/1882. 
152 Hipoteca – 2º OF, fl.81v., 24/10/1882. 
153 Relatos de José Jesuino de Mello (1876) e Nilza Alves de Pontes Marques (1996), in: ROVARON, 
Carlos Eduardo. Ocupação da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG (Século XVIII-XX), Op. cit. – 
pp.105-106. 
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Em 1886 uma escritura de quitação passada aos proprietários da Fazenda 

Cachoeira Grande, situada na Freguesia de Nossa Senhora do Campestre do termo de 

Caldas, informa 330 alqueires de terras de cultura com 34.000 pés de café, casa de 

morada, paiol, monjolo, moinho, 11 escravos, um carro de boi ferrado e arreado com 10 

bois, 4 cavalos, 3 bestas de cela e de carga e até uma máquina de beneficiar café, 

indicando que a mecanização da produção já havia começado na região nos anos de 

1880 154. As máquinas de beneficiar café viriam a substituir os pilões, os monjolos e os 

engenhos de pilões na descascagem dos grãos. A infraestrutura dessa fazenda estava 

preparada não só para produzir o café, como para escoá-lo e permitiu que os seus 

proprietários quitassem uma dívida de 18:655$925 contos de réis. Além disso, a 

máquina de café permitia o processamento do café dos vizinhos mediante o pagamento 

de comissões, da mesma forma que o engenho de moer grãos, movido por roda d´água, 

ou o engenho de pilões, usado na descascagem. 

Em 1887 por uma “escritura de compra, paga e quitação” foi alienada uma parte 

de terras divididas da Fazenda Esmeril, no distrito de Campestre, com um curral 

contendo 9 carros de milho “mais ou menos” e uma roça de milho que perfizeram 

500$000 réis do preço total de 1:600$000 réis155. O curral indica a produção de gado 

junto com a produção de milho. No mesmo ano e na mesma região foi vendida uma 

parte de terras da Fazenda do Pinhal, contendo casa de morada, “engenho de bois e seus 

pertences”, moinho, monjolos, cercas, canaviais, 13 carros de milho e porcos156. A área 

não foi declarada, mas as terras e benfeitorias foram vendidas por 2:800$000 e os 

canaviais, milhos e porcos por 1:000$000, sendo que esses bens móveis achavam-se em 

depósito judicial e “que hoje se acham livre de qualquer ônus”. Ainda em 1887 foi 

hipotecada uma parte de terras da Fazenda Óleo em São Sebastião do Jaguari, com 121 

hectares e todas as benfeitorias. Na descrição dos limites dessa terra os cafezais das 

propriedades vizinhas são os pontos de referência157. 

Em 1889 Manoel de Andrade Junqueira vendeu a Manoel José da Costa Junqueira 

- e outros - uma parte de terras da Fazenda Boa Vista do Selado, situada na Freguesia de 

Poços de Caldas, porém as terras foram vendidas aos compradores sem a madeira dos 

pinheiros – araucárias - existentes na beira do Córrego Tijuco Preto, que corre dentro da 

                                                           
154 Escritura de Quitação – 2º OF, L7, fl.124, 14/04/1886. 
155 Compra e venda – 1º OF, L.8, fl.68v., 22/06/1887. 
156 Compra e venda - 1º OF, L.8, fl.66v., 02/07/1887. 
157 Hipoteca - 1º OF, L.7, fl.63, 21/07/1887. Em 1888 outra referência a terras de café em são Sebastião 
do Jaguari encontra-se em: Transferência de Hipoteca por cessão – 2º OF, L.8, fl.58, 07/08/1888. Outro 
caos em 1889: Hipoteca - 1º OF, L.8, fl.133, 22/04/1889. 
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referida parte de terras, ficando expressa dentro da escritura a seguinte condição: “...não 

podendo os compradores cultivar a área determinada onde existe o referido pinhal, até 

que eles vendedores os mande cortar e conduzir como lhes aprouver, e caso antes de 

serem retirados os pinheiros, falecer eles vendedores, ficarão seus filhos sub-rogados 

nos seus direitos em referência ao pinhal...”158. Essa condição dentro da escritura de 

compra e venda é bem ilustrativa do valor que a madeira possuía, como ainda hoje 

possui, principalmente nos planaltos de campos, onde era mais escassa159. 

As infraestruturas das unidades produtivas dos anos de 1890 continuaram 

apresentando características semelhantes, mesclando pecuária, cafeicultura e a produção 

de outros gêneros agrícolas. No ano de 1890 foi vendida a Fazenda Pedra Branca da 

Vila de Caldas, e contava com casa, moinho e engenho160. Em 1891 José Francisco de 

Oliveira vendia a Manoel Augusto de Oliveira a Chácara Perapetinga nos subúrbios da 

Vila Caracol, contendo: máquina a vapor de beneficiar café, uma casa com pastos 

contíguos e anexos, partes de terras de culturas com fábrica de vinho e vinhedos 

formados, mais uma olaria161. Isso significa que já havia alguém na Vila Caracol 

lucrando com o beneficiamento dos cafezais do vale do rio Jaguari Mirim. A medida da 

área não é informada na escritura, mas foi vendida por 35:000$000 réis. Note-se que nos 

casos das famílias mais tradicionais e ricas da região - como os Junqueira e os Oliveira - 

os negócios muitas vezes se davam entre parentes. 

Em 1892 foi feita outra transferência de hipoteca, garantida por terras da Vila 

Caracol com casas, cafezais e benfeitorias162. Em 1893, na mesma vila foi vendida uma 

chácara contendo campos de criar, terras de cultura, parreiras de uvas, roças, casa de 

morada e mais benfeitorias163. Ainda em 1893 e na mesma vila, foi hipotecado o sítio 

Bela Cruz, contendo casa de morada, monjolo, pasto e cafezais164. 

                                                           
158 Compra e venda – 2º OF, L.8, fl.70v., 17/05/1889. 
159 Relatos da tradição oral regional dão notícias que no século XIX toras das árvores Óleo Rosa da 
Fazenda Óleo - no Vale do Jaguari-Mirim - eram serradas no engenho de serra dessa fazenda para serem 
vendidas para os planaltos de Campos, onde a madeira era consumida nos centros de povoação de Caldas 
e Poços de Caldas para a construção civil. Fonte: entrevista com Helena de Mello Vallin em 2003, era 
moradora do Bairro do Óleo, distrito rural de Andradas-MG. 
160Compra e venda – 2º OF, L.8, fl.90, 15/11/1890. Com estrutura parecida também houve o caso de parte 
da Fazenda Jaguari, registrado em: Cartório do 1º Ofício de Caldas – Hipoteca, Livro 11, folha 1, 
29/07/1891. 
161Compra e venda – 1º OF, L.11, fl.9v., 09/10/1891. Transmitente José Francisco de Oliveira, adquirente 
Manoel Augusto de Oliveira.  
162 Transferência de Hipoteca - 1º OF, L.11, fl.36v., 04/11/1892. 
163 Compra e venda - 2º OF, L.8, fl.150, 06/02/1893. 
164 Hipoteca - 2º OF, L.8, fl.181v., 13/12/1893. 
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Em 1894 foi feita outra hipoteca do sítio Bela Cruz na Vila Caracol, informando 

casa coberta de telhas, paiol, monjolos, tulhas para guardar café, matas virgens, 

capoeirões, capoeiras, pastos e 20 alqueires de café plantado “mais ou menos formados 

e por formar”165. Também nesse ano foram hipotecadas as fazendas Cambuí e Lagoa 

Dourada, na mesma vila, uma com 5.000 pés de cafés que “dão frutos” e 2.000 mais 

novos e a outra com 8.000 pés de cafés de um ano para dois anos e meio, as terras 

também contavam com casa de morada e dois monjolos166. 

Em 1895 foi hipotecado o Sítio Grotão, também situado na Vila Caracol, 

contendo: 40 alqueires de terras de cultura, 9.000 pés de cafés formados, 4.000 pés 

novos, casa de morada e monjolo167. Ao lado dos cafezais continuaram existindo nessa 

mesa localidade e época propriedades dedicadas às atividades produtivas tradicionais de 

abastecimento interno168. 

Em 1896 a hipoteca de uma do Sítio Bebedouro na Vila Caracol dá notícias da 

emigração estrangeira: 2 casas de morada cobertas de telhas, 6 casas de colonos 

cobertas de telhas, 4 monjolos, 3 partes de terras com 20.000 pés de café “mais ou 

menos dando frutos” e 40.000 pés de café de um para dois anos, mais terras com matas 

virgens, capoeiras e capoeirões169. As casas de colonos já noticiam a presença do 

imigrante.  Nessa época uma das descrições que mais chamou nossa atenção foi a de 

uma hipoteca das Fazendas Grotão e Cachoeira, que além de noticiar casas, monjolos, 

2.000 pés de cafés de 9 para 10 anos, 3,5  alqueires de campos, também salienta a 

existência de 17 alqueires “de cultura saperira (sic.) para café”170, esse pequeno trecho 

denuncia claramente a  nova característica do processo de ocupação agrícola do solo da 

região: o desmatamento para plantar café, que fica evidente na expressão terras 

“saperiras para café”. Terras sarapieiras, durante o começo do século XX, significavam 

terras para cultivo obtidas com desmatamento feito por queima e depois por machado, 

mas que permaneciam ainda “sujas” por tocos e raízes de árvores que dificultavam o 

cultivo171. Eram terras pretas, de granulação grossa, férteis e ideais para o plantio de 

                                                           
165 Hipoteca - 1º OF, L.12, fl.97, 05/12/1894. 
166 Hipoteca - 2º OF, L.9, fl.18, 28/10/1894. 
167Hipoteca - 1º OF, L.12, fl.107v., 09/02/1895. 
168Escritura de divisão – 2º OF, Livro 9, fl.66, 18/09/1895; Hipoteca – 2º OF L.9, fl.61v., 02/10/1895.  
169Hipoteca - 1º OF, Livro 12, folha 144v., 09/01/1896. Além desse, outros casos de escrituras com 
descrição de café mesma área são: No Cartório do 2º Ofício de Caldas: Hipoteca, L.9, fl.75, 23/01/1896;  
Hipoteca, L.9, fl.85v., 31/03/1896; Hipoteca, L.9, fl.87v., 09/04/1896. No Cartório do 1º Ofício:  
Hipoteca, L.13, fl.35v., 17/11/1896; Hipoteca, L.13, fl.41, 30/11/1896. 
170Hipoteca – 2º OF, L.9, fl.85v., 31/03/1896. Grifo nosso e observação entre parênteses nossa. 
171Entrevista feita com Luiz Antônio Burguês de Lima, 48 anos, andradense, engenheiro agrônomo da 
Cooperativa Agrícola de Andradas – 06/07/2007. Encontramos referência a essa palavra também em: 
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café172. Terras “saperiras” - como está grafado na escritura – eram uma variação 

regional de terras sarapieiras: tratavam-se de terras sarapieieras que haviam sido 

cultivadas e passado por mais um processo de preparo do terreno que o deixava mais 

“limpo”, sem troncos e raízes, mantinham a coloração preta da matéria orgânica 

remanescente da mata, mas apresentavam granulação mais fina, também eram férteis e 

ideais para o plantio de café173. Esta hipoteca indica o desmatamento na região para o 

plantio do café. A recorrente citação das terras de “matas virgens” nas áreas mais férteis 

depois do surgimento do café passou a significar não somente reservas de madeiras, 

mas também reservas de terras para serem desmatadas e plantar café. 

Por fim, entre 1898 e 1899 se repetiram na mesma vila, poderíamos continuar 

citando mais cinco exemplos de propriedades com lavoura de café citada isoladamente 

ou conjugada com outras atividades produtivas - quatro hipotecas e uma venda - que 

repetem as características observadas até aqui174. 

Antes de encerrar essa descrição é necessário fazer algumas considerações sobre 

ela: é possível observar que entre os anos de 1880 e 1890 as escrituras com áreas com 

café começaram a ser concentrar na Freguesia de São Sebastião do Jaguari que depois 

se tornou a Vila Caracol. Esclarecemos que isso se deveu principalmente aos 

desmembramentos municipais e ao surgimento de novos cartórios em diversos pontos 

de nosso recorte espacial175. Depois de 1880 as informações sobre café nas outras áreas 

foram desaparecendo das escrituras públicas de Caldas provavelmente em função desses 

novos cartórios. No caso do Município de Caracol, ele só foi ter cartório instalado em 

1918, por esse motivo, no final do século XIX quase todas as informações sobre terras 

com café nos cartórios de Caldas são sobre as terras do vale do Rio Jaguari Mirim da 

Vila Caracol, na falta de um cartório próprio, as transações de terras nesse município 

continuaram sendo lavradas nas notas de Caldas. 

                                                                                                                                                                          
SOUZA, Bernardo José de. Dicionário da terra e da gente do Brasil (1939): “Sarapieira: diz-se, em São 
Paulo, o acúmulo de detritos que atapetam o chão, o solo das florestas. Na Onomástica havíamos escrito 
que era um termo de uso corrente no Ceará, abonando-o com um trecho de Catullo Cearense, colhido nos 
Poemas Bravios, à pág. 111. Contudo, José Luiz de Castro diz nunca ter ouvido semelhante vocábulo no 
Ceará" – pg.364. Exemplar consultado na Biblioteca Brasiliana, na Universidade de São Paulo em São 
Paulo – SP. 
172 Entrevista feita com Luiz Antônio Burguês de Lima, 48 anos, andradense, engenheiro agrônomo da 
Cooperativa Agrícola de Andradas – 06/07/2007. 
173 Op. cit. 
174 Exemplos do Cartório do 2º Ofício: Hipoteca, L.10, fl.13, 07/02/1898; Hipoteca, L.10, fl.40v., 
16/08/1898; Compra e venda, L.10, fl.39v., 16/08/1898 . Exemplos do Cartório do 1º Ofício: Hipoteca, 
L.14, f.8, 12/08/1898; Hipoteca, L.13, fl.54, 1899. 
175Os surgimentos de novos cartórios no recorte espacial a partir de 1864 será tratado mais 
detalhadamente na última parte dessa tese. 
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RELAÇÃO DOS GENEROS EXPORTADOS NA ESTAÇÃO DE CALDAS – 1895 

MESES CAFÉ MERCADORIAS TOTAL 

Kilos Kilos Kilos 

Janeiro 65.686 23.722 89.408 

Fevereiro 70.776 20.661 91.437 

Março 91.449 19.495 110.944 

Abril 145.664 17.842 163.506 

Maio 81.515 1.614 101.129 

Junho 23.155 20.703 43.885 

Julho 17.940 8.188 26.128 

Agosto 125.642 12.387 137.651 

Setembro 182.965 11.007 193.972 

Outubro 143.951 10.338 154.289 

Novembro 145.289 20.633 165.922 

Dezembro 152.281 24.054 176.335 

Total 1.245.835 208.671 1.454.506 

RELAÇÃO DOS GENEROS EXPORTADOS NA ESTAÇÃO DE CALDAS – 1896 

MESES CAFÉ MERCADORIAS TOTAL 

Kilos Kilos Kilos 

Janeiro 125.090 15.166 140.256 

Fevereiro 148.750 9.013 157.763 

Março 61.389 10.283 71.672 

Abril 30.775 15.314 46.089 

Maio 27.427 11.377 38.804 

Junho 12.000 4.044 16.044 

Julho X X X 

Agosto X X X 

Setembro X X X 

Outubro X X X 

Novembro X X X 

Dezembro X X X 

Total 405.431 65.197 470.628 

Tabela 5: Indicativos da produção regional de café entre 1895 e 1896 
Fonte: SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas (Monografia) 
In: Revista do Archivo Publico Mineiro. Direcção e redacção de J. P. Xavier da Veiga – Director do 
mesmo Archivo. Anno I – Fascículo 2.o. Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes – Abril a Junho 
de 1896. – pp.197-223 

 

O fato é que entre os anos de 1895 e 1896, pelo ramal da Estrada de Ferro 

Mogiana em Poços de Caldas – inaugurado em 1886 – várias dessas áreas que se 

desmembraram da Vila de Caldas estavam enviando para o Porto de Santos, tonelagens 

de café, mais alguns outros produtos: Cabo Verde (café); S. José dos Botelhos (café); 

Caconde (em parte também café); Areado (café); Caldas (queijos); Campestre (queijos e 

toucinho); Santo Antônio do Machado (café e queijos); Poços de Caldas (café, queijo e 

toucinho)176. Dessas localidades apenas Caconde não se desmembrou de Caldas e o café 

                                                           
176 SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas (Monografia) In: 
Revista do Archivo Publico Mineiro. Direcção e redacção de J. P. Xavier da Veiga – Director do mesmo 
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do vale do rio Jaguari Mirim, na Região de São Sebastião do Jaguari  - Vila Caracol/Andradas-MG -  

estava sendo escoado pelo ramal do Estrada de Ferro Mogiana do município paulista vizinho de 

Espírito Santo do Pinhal. A tabela 5 mostra os quantitativos da produção de café oriunda 

dessas áreas que foi exportado pela Mogiana nesses dois anos. 

As localidades por onde o café se alastrou e que estavam produzindo café no final 

do século XIX são exatamente as que dentro de nosso recorte apresentam vales de rios 

com terras férteis, eles foram os caminhos percorridos pela rubiácea: 

 

Vale do rio Juaguari Mirim:  
Andradas-MG, Ibitiura de Minas-MG , Santa Rita de Caldas-MG, São João da Boa Vista-
SP. 
Vale do rio Muzambo: 
Muzambinho-MG, Monte Belo-MG, Alterosa-MG, Areado-MG e Alfenas-MG. 
Vale do rio Machado: 
Alfenas-MG, Machado-MG, Poço Fundo-MG, Paraguaçu-MG. 
Vale do rio do Peixe: 
Areado-MG, Cabo Verde-MG, Botelhos-MG, Divisa Nova-MG e CampestreMG, sendo 
que em Campestre o tipo de solo muda para solos pobres de campos naturais que se 
estendem até o atual área de Caldas: solos CXbd e CHd. 

 

Na ilustração 9 os vales estão indicados pelos rios e as configurações de relevo 

mostram o espaço onde havia encostas e áreas propícias para o cultivo. Já a ilustração 

10 indica as áreas mais férteis do recorte (solos LVAd e LVd) . 

Para finalizar essa apresentação sobre as unidades produtivas, também é possível 

observar que a partir dos anos de 1870 muitas das propriedades com café estão descritas 

em hipotecas, havendo também um número menor de hipotecas de terras que não 

apresentavam café na descrição. O maior número de hipotecas de terras com café indica 

que o cafezal em si era uma garantia, mas a continuidade da presença de hipotecas de 

terra sem café - em alguns casos apenas de campos - também mostra que não é 

pertinente sobrevalorizar o café como o único elemento valorizador da terra. 

O aumento da frequência da hipoteca de terra a partir dos anos de 1870 indica que 

ela estava se tornando uma garantia de crédito cada vez mais aceita em paralelo as de 

escravo, com as quais não trabalhamos aqui, e isso certamente é um indicativo de 

valorização. O fato se deveu não somente aos produtos da área e sua inserção nos 

mercados existentes, mas também ao desenvolvimento de mecanismos legais de 

                                                                                                                                                                          
Archivo. Anno I – Fascículo 2.o. Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes – Abril a Junho de 
1896. – pp.197-223 
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produção de segurança jurídica das transações hipotecárias (leis hipotecárias de 1864), 

mecanismos que visaram incentivar as transações de crédito. 

 

 
Ilustração 9: Detalhes do relevo e da hidrografia do recorte espacial 
Autoria: Mateus Sampaio e Carlos Eduardo Rovaron. 

 

 
Ilustração 10: Os tipos de solos do recorte espacial 
Autoria: Mateus Sampaio e Carlos Eduardo Rovaron. 
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1.3 CIRCUITOS COMERCIAIS 

 

 

Trataremos dos circuitos comerciais em duas etapas: a) – os caminhos e b) – a 

circulação de mercadorias. Caminhos e rotas sempre foram pontes entre os espaços de 

produção e os espaços de consumo, peças da máquina do comércio e sua circulação de 

riquezas. Esse fato não passou despercebido do Governo Provincial da época: 

 

As boas estradas, e os canais de navegação são o meio mais poderoso de 
fazer a prosperidade de um País: todos os outros elementos, isto é, a 
população, e a riqueza crescem sempre na razão direta da perfeição, e da 
facilidade das comunicações, e por isso nenhum bem maior se pode fazer à 
uma Província, ou em geral à qualquer País, que dar-lhe boas, e fáceis 
estradas, e abrir-lhe bem escolhidos canais de navegação nos casos, em que 
eles são possíveis177. 

 

Nesta fala publicada em 1843, o presidente de Minas Francisco José de Souza 

Soares d’Andréa estabelece uma clara relação entre o desenvolvimento da infraestrutura 

de vias de comunicação entre regiões e mercados com a promoção da prosperidade 

econômica de Minas, elementos que também se ligam ao adensamento demográfico. 

Por traz desta fala está a preocupação em estimular relações comerciais através da 

agilização e do barateamento do transporte de mercadorias por meio de boas estradas ou 

do desenvolvimento de outras formas de transporte, como a navegação. Alcir Lenharo 

explora esta lógica ao observar os efeitos, em Minas, da integração do Rio de Janeiro 

com o sul de Minas através da política de abertura de estradas promovida por D. João 

assim que a Corte Portuguesa se transferiu para o Brasil em 1808 (o que chama de 

desenvolvimento da integração do Centro-Sul) 178. 

Em primeiro lugar trataremos do desenvolvimento dos circuitos de caminhos que 

conduziram os fluxos comerciais ligados à criação da Vila de Caldas e seu 

desenvolvimento. Para isso recuaremos rapidamente para o século XVIII apresentando 

alguns antecedentes e depois focaremos no século XIX. Em nosso recorte espacial, de 

início, a maior parte desses caminhos não foram picadas do sertão abertas oficialmente 

                                                           
177 Francisco José de Souza Soares d’Andréa. Falla dirigida à Assembléa Legislativa de Minas-Geraes na 
abertura da sessão ordinária do anno de 1843 pelo presidente da província, Francisco José de Souza 
Soares d’Andréa. Ouro Preto: Typographia do Correio de Minas, 1843. – p.29. Ortografia por nós 
atualizada. 
178 LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação, Op. cit. - Uma síntese dessa ideia, que permeia todo o 
livro, pode ser encontrada nas páginas 51-56. 
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pelo Governo, mas sim atalhos e desvios “secretos” de contrabandos e descaminhos 

criados por tropeiros e mascates que deixaram poucos registros, e que mais tarde 

acabaram sendo descobertos pelo Estado e integrados a malha oficial de caminhos. Foi 

dessa forma que os circuitos comerciais que se irradiavam dos portos e dos centros 

mineradores mais antigos e importantes se expandiram para o interior do Sul de Minas, 

mesmo que a princípio de forma clandestina. 

No segundo momento focaremos na circulação das mercadorias propriamente 

ditas que se deram pela malha de caminhos descrita, buscando traçar um panorama geral 

no qual a Vila de Caldas se encaixou de diversas formas ao longo do tempo.  

 

 

1.3.1 No particular: a localização da Vila de Caldas entre São Paulo e Rio de 
Janeiro, os contrabandos e descaminhos e as estradas 

 

 

O surgimento do núcleo de povoação que lhe deu origem esteve ligado à sua 

posição geográfica e estratégica privilegiada, entre a divisa de São Paulo, o interior do 

Sul de Minas e a divisa com o Rio de Janeiro, posição que era dividida com Cabo Verde 

e Ouro Fino179. Justamente por essa localização e pela configuração do relevo dos 

planaltos de campos, a formação do arraial de Caldas esteve ligada não só ao 

desenvolvimento anterior das estradas que passavam por Ouro Fino, ao sul, e Cabo 

Verde, ao norte, como também aos contrabandos e descaminhos que eram feitos pelo 

espaço da Caldeira Vulcânica desde o século XVIII180. A maior parte dos caminhos 

oficiais desse século foram por nós tratados em trabalho anterior, por esse motivo 

exploraremos aqui mais detalhadamente as rotas ilícitas do Século XVIII, que tiveram 

um papel importante no desenvolvimento dos caminhos no século XIX: 

Em 1789 há registros de que a estrada de São Mateus - conexão entre São Paulo e 

Minas na altura de Cabo Verde - havia perdido importância em relação aos caminhos 

ilícitos que passavam pelo Planalto de Campos de Poços de Caldas181. A Câmara de São 

João d´El Rei no final dos anos de 1790 informava que havia muitos caminhos e atalhos 

                                                           
179 ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Século XVIII-XX), Op. Cit. – vide Capítulo III – Contexto Econômico – pp.79-114.  
180 Op. cit. – vide parte 3.1 – Contexto econômico e circuito comercial no Século XVIII – pp.79-84. 
181 DOCUMENTOS Interessantes, Op, cit. - Informações extraídas da p.LXXII da introdução escrita por 
Derby e da fala do governador de São Paulo Bernardo José de Lorena que se encontra registrada no 
documento transcrito na p.375. Mais especificamente este documento é conhecido como sumário Veloso 
Gama. 
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alternativos que permitiam a ligação da Freguesia de Campanha com as estradas que 

iam para São Paulo e com certeza alguns deles davam nos Planalto de Campos de Poços 

de Caldas. O mesmo aconteceu com as comunicações com o Rio de Janeiro: “A 

vizinhança em que estão [o povo de Campanha] da Capitania de São Paulo; a 

facilidade da passagem, ou pela Cidade do Rio de Janeiro ou pela Praça de Santos, à 

comunicação de tantas estradas, e a multidão de tantos atalhos, são causas que ajudam 

o extravio:...”182. A mesma câmara também diz que boa parte do ouro produzido em 

Campanha era extraviado por estas vias183. 

No início do século XIX a Estrada do Registro de São Mateus praticamente não 

tinha mais transito de tropeiros. Orville Derby explica o abandono desta via pela 

facilidade de entrar em Minas pela “região aberta dos campos das Caldas”, o que, 

segundo ele, também se relaciona com a insistência das autoridades da Vila de 

Campanha em estabelecerem guarda no Rio Jaguarimirim, fora da Caldeira Vulcânica 

(Andradas-MG), o que tornaria a fiscalização do fluxo que entrava nos planaltos mais 

fácil do que pelas “...numerosas saídas no lado mineiro”184. Os conflitos de divisas 

nessa área se relacionam com os caminhos que nela se abriram ilicitamente e com a 

tentativa de impedir os extravios que por ela passavam. Tudo indica que o principal 

motivo das tentativas de Minas em estender suas fronteiras sobre a região, por meio da 

instalação de postos fiscais, foi impedir os extravios. No caso das mulas importadas de 

Sorocaba, o fluxo lícito de entrada em Minas se deu pelo Registro de Ouro Fino desde 

pelo menos 1765 e 1767185, porém o ilícito se dava pelos Planaltos de Campos da 

                                                           
182 Documento Informação da Câmara de São João d’El Rei in: Revista do Archivo Publico Mineiro. 
Direcção e redacção de J. P. Xavier da Veiga – Director do mesmo Archivo. Anno I – Fascículo 3.o – 
Julho a Setembro de 1896. Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes, 1896 – pp.461-462. – 
Informação entre colchetes nossa. 
183 Idem. Ibidem. 
184DOCUMENTOS Interessantes, Op. cit. -  pg.LXXIX e pg.LXXIX. Outra indicação documental sobre o 
desenvolvimento de vias ilícitas na região é o Bando proibindo o trafego para Goiás pela Estrada de 
Jaguari (Camaducaia-MG), Ouro Fino e Jacuí, que passava pelos planaltos ou próxima deles – (Bando 
transcrito na p.412). Ainda não conseguimos identificar quais eram essas numerosas saídas a que ele está 
se referindo. Vale lembrar que nesta época a região dos planaltos já havia sido abarcada pela fronteira de 
Minas e era parte do termo da Vila de Campanha. Mas a área da várzea do Jaguarimirim (São João da 
Boa Vista-SP e Andradas-MG) ainda era considerada pelo Governo de São Paulo como área de seu 
território em 1807 e era controlada pela Câmara de Mogimirim, que neste ano impediu a instalação da 
Contagem de Maria Madalena na região que foi ordenada pelo inspetor das guardas da Vila de Campanha 
(Introdução escrita por Derby – p.LXXVII, documentos básicos transcritos nas pp.462-466 
185 Carrara – Minas e Currais – p.123 
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Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas186. Vale lembrar que Ouro Fino é área 

extremamente próxima dos referidos planaltos, o desvio era fácil. 

 

 

Ilustração 11: Caminhos na Vila de Campanha entre 1813 e 1814: conexões da Freguesia de Caldas com 
outras localidades, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Feito com base do Mapa do Termo da Vila de Campanha entre 1813-1814. APM. 

 

No século XIX a malha de caminhos se tornaria cada vez mais complexa. Em 

1811 foi aberta a Picada Mogi - Registro de São Mateus, que ligava Mogi Guaçu-SP a 

Caconde-SP187. Mesmo antes do surgimento do Arraial de Caldas a região da Caldeira 

também era próxima de vários caminhos que davam acesso à Freguesia de Campanha. 

Quando Campanha se desmembrou de São João d´El Rei na virada do século XVIII 

para o XIX a região do povoado de Caldas era parte integrante da Freguesia de Ouro 

Fino, que entrou como parte de seu termo. Em 1813, quando Caldas se desmembrou da 
                                                           
186 RESTITUTTI, Cristiano Corte. As Fronteiras da Província: rotas de comércio interprovincial, Minas 
Gerais, 1839-1884. Universidade Estadual Paulista Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. 
Araraquara-SP, 2006 – p.3. 
187 DOCUMENTOS Interessantes, Op. cit. - pp.XCII-XCIV 
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Paróquia de Ouro Fino e se tornou mais uma freguesia da Vila de Campanha, integrava-

se a malha de caminhos que pode ser visualizada na ilustração 11, o esquema das 

estradas do termo de Campanha. 

Mesmo no século XIX, a recebedoria de Caldas, que ficava fora da Caldeira, onde 

hoje é Andradas, próxima a São João da Boa Vista, foi marcada como “recebedoria 

onde há pontos de extravio” no mapa das Recebedorias, Coletorias e Linhas de 

Correios de 1866188. Em 1815, conectando-se com a Picada de São Mateus, que saia de 

Mogi Mirim e ia até o Registro de São Mateus (Caconde), foi concluída a abertura da 

Picada de Caldas, que saia de São João da boa Vista e ia até onde estava instalada a 

Guarda de Caldas, ou Samambaia (Andradas), isso foi nada menos que a oficialização 

de uma rota de descaminhos e contrabandos189. Relembramos que por São João da Boa 

Vista também passava a Picada de Goiás, acesso para São Paulo-SP e Santos-SP. 

Da guarda de Caldas (em Andradas) começava a Estrada do Samambaia, que 

subia para o planalto pela Vigia da Raiz da Serra do Caracol, parte da borda da Caldeira 

Vulcânica que guarda os campos do planalto, e ia até o povoado sede da Freguesia de 

Caldas. 

Ao realizarmos uma leitura sistemática de todos os Relatórios dos Presidentes de 

Província de 1839 até 1858, observamos que, no que se refere aos cainhos e barreiras 

fiscais na zona de fronteira com São Paulo, os presidentes mineiros permanecem no 

quase absoluto silêncio até os anos 50 do século XIX, quando o café começou a ganhar 

importância em Minas. Até então quase toda a atenção se volta para os caminhos e 

barreiras fiscais na zona de fronteira com o Rio de Janeiro. Esse silêncio é quebrado 

mais especificamente no relatório de 1852, quando foram efetuadas reformas nas 

recebedorias da zona de fronteira com São Paulo: a recebedoria de Campanha de Toledo 

foi transferida para o arraial de mesmo nome (Toledo-MG), a de Jacuí para o Tijuco e a 

de Caldas para Samambaia (Andradas, provavelmente para as margens do Jaguarí-

Mirim)190:  

 

                                                           
188 Mapa do acervo do Arquivo Público Mineiro: OP – 013 – Recebedorias, Coletorias, Estradas e Linhas 
de Correios – 1866. 
189 RESTITUTTI, Cristiano Corte. As Fronteiras da Província:..., Op. cit. – pp.3-7 
190 REGO, José Ricardo de Sá. Relatório apresentado ao ex.mo actual Presidente desta Província, o 
senhor doutor Luiz Antônio Barboza, pelo Excelentíssimo Senhor Doutor José Ricardo de Sá Rego, ex-
presidente da mesma, por ocasião de passar a Administração à seu sucessor. Ouro Preto: Typ. Social, 
1852: “Usando da autorização conferida ao governo pelo §2º. do Art.21 da Lei provincial N.570, ordenei 
que fosse transferida para o arraial da Campanha de Toledo a recebedoria do mesmo nome, para o 
Tijuco a de Jacuhy e para Samambaia a de Caldas” – p.7  
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Estas localidades foram preferidas por facilitarem a arrecadação e impedirem 
mais eficazmente o extravio; entretanto não são essas as únicas medidas que 
cumpre lançar mão, pois que para ser completa a fiscalização indispensável 
se torna que na estação competente seja ela encarregada a pessoas de inteira 
confiança que não só inspecionem as recebedorias como percorram as 
estradas por onde transitam os que intentam subtrair-se ao pagamento dos 
impostos 191. 

 

Os extravios também mostram a estruturação de circuitos comerciais que tentaram 

escapar do controle fiscal do Estado e, apesar das dificuldades de serem estudados pela 

escassez de registros decorrente de seu caráter ilícito, sua simples existência é um dado 

importante a ser observado quando se pensa em circulação e mercado. Além disso, esta 

preocupação com os fluxos e extravios pela fronteira de São Paulo, depois do longo 

silêncio sobre essa zona nos relatórios de presidente de província da primeira metade do 

século XIX, pode estar ligada a tentativa de controlar a tributação sobre o produto que 

estava ganhando relevância no mercado junto dos antigos gêneros de abastecimento 

interno e que estava gerando excedentes financeiros para os cofres provinciais: o café 

192. Nesse mesmo ano de 1852 em uma correspondência trocada entre a Câmara 

Municipal de Caldas e a Presidência da Província, o Governo de Minas é informado 

sobre a necessidade de controlar mais os fluxos que passavam pela recebedoria de Cabo 

Verde, que nessa época fazia parte do termo de Caldas: 

 

A ponte do Rio Pardo comunica esta Villa com as freguesias de Alfenas, 
Campestre e Cabo Verde, todas pertencentes a este Município, além do 
comercio d'estas para as Vilas e portos de São Paulo. A Recebedoria de 
Cabo Verde é de um imenso comercio com o sertão e a Província de São 
Paulo, com esta Província; d'onde se exporta muitos gêneros para a Corte do 
Rio de Janeiro. [...] Há necessidade de um Administrador responsável para a 
recebedoria de Cabo Verde, que se acha ao cargo de militares, que não tendo 
responsabilidade alguma, deixam escapar por extravios tropas...193. 

 

Este trecho reforça a existência dinâmica dos circuitos comerciais já 

mencionados: as conexões comerciais da região com as vilas e portos de São Paulo e 

                                                           
191 Idem. Ibidem. 
192 As medidas fiscais e de controle parecem ter surtido efeito ao ponto do presidente da província, ao 
analisar as finanças de 1853, afirmar que a arrecadação deste ano foi a melhor feita na Província até então 
– BARBOSA, Luiz Antônio. Relatório que à Assembléa Provncial da Província de Minas Geraes 
apresentou na sessão ordinária de 1853 o doutor Luiz Antônio Barboza, presidente da mesma Província. 
Ouro Preto: Typ. do Bom Senso, 1853 – p.37. O imposto sobre o café continuou animando o Governo e 
passou a figurar uma espécie de conta corrente na Tesouraria do Rio de Janeiro, onde era depositado – 
Idem. – p.38 e p.40. 
193 RESTITUTTI, Cristiano Corte. As Fronteiras da Província:... Op. cit. - p.6. Ortografia atualizada. 
Este trecho foi retirado do seguinte documento consultado pelo autor: Correspondência da Câmara de 
Caldas à Presidência da Província, 20/2/1852. APM: SP, PP 1/33, Cx. 43, Doc. 13. Grifos nossos. 
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com a Corte do Rio de Janeiro. O trecho só não informa que tipos de produtos estão 

sendo transportados pelas tropas. 

Em 1860 a Câmara de Caldas argumentava com a Presidência da Província de 

Minas sobre a importância de melhoramentos nos caminhos de sua Vila para a de Ouro 

Fino: “...medida de interesse a esse Município e algumas freguesias de Passos e Jacuí 

[...] que exportam para São Paulo e para a corte pelo porto de Santos"194. A 

informação relevante neste trecho é que parte das relações comerciais da região de 

Caldas com a Corte do Rio de Janeiro não se dava somente pelas rotas terrestres do Sul 

de Minas, mas também por mar através do Porto de Santos. Ou seja, parte do fluxo de 

comércio do Sul de Minas com o Rio de Janeiro passava de Caldas para Ouro Fino, de 

Ouro Fino para São Paulo, onde seguia por mar via Porto de Santos. Em 1862 a 

importância das relações comerciais com a Corte do Rio de Janeiro através rotas 

terrestres é detectada por Restittuti ao informar que a Câmara de Caldas pedia à 

Presidência da Província de Minas, 

 

[...] consertos na ponte sobre o rio Cabo Verde "na estrada que da Província 
de São Paulo, da freguesia de Jacuí e de outros lugares segue para a Corte e 
para essa Capital", e na ponte sobre o rio Pardo, "duas léguas desta Cidade, 
na estrada que segue para essa Capital, para a Corte e outros pontos, e que é 
tão frequentada por muladeiros e tropeiros” 195. 

 

Para o ano de 1863 Restitutti também informa que, 

 

[...] o governo despendeu cinco contos de réis na Estrada da Samambaia para 
o conserto de um trecho de tão-somente 1.200 braças ‘do primeiro córrego 
em baixo da Serra da Samambaia té o alto’, trecho projetado com ‘vinte 
palmos de largura e quarenta de roçada e derrubada por cada lado da estrada 
196. 

                                                           
194Correspondência da Câmara de Caldas à Presidência da Província, 17/1/1860. APM: SP, PP 1/33, Cx. 
44, Doc. 33. Trecho de documento também citado por Cristiano Corte Restitutti na publicação 
anteriormente citada.  
195RESTITUTTI, Cristiano Corte. As Fronteiras da Província:... Op. cit. - p.5. A referência usada pelo 
autor é: Resposta da Câmara de Caldas aos inquéritos da Presidência da Província, 24/4/1862. APM: SP, 
PP 1/33, Cx. 43, Doc. 35.  
196RESTITUTTI, Cristiano Corte. As Fronteiras da Província:... Op. cit. - p.7. A referência é: 
Correspondência da Câmara de Caldas à Presidência da Província, 21/1/1863 – APM: SP, PP 1/33, Cx. 
43, doc.36. Restitutti informa que na década de 1840 as “taxas itinerárias foram novamente criadas pela 
lei mineira no.306 de oito de abril de 1846. A lei no.310 de 8/5/1846 mandou dividir as estradas em 
provinciais e municipais. Aquelas a cargo dos cofres provinciais seriam conservadas através da 
arrecadação de ‘direitos de barreira’, ou seja, taxas com destinação especial. A manutenção dos 
caminhos nas rotas de comércio interprovincial estava a cargo da administração provincial: as taxas 
itinerárias recolhidas tinham destinação especial para as obras públicas” – p.7. A referência é: MINAS 
GERAIS. Folia dirigida á Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão ordinaria do 
anno de 1849 pelo presidente da provincia, José Idelfonso de Sousa Ramos. Ouro Preto: Typ. Imp. de 
B.x.P. de Souza, 1849 - pp. 10-12. 
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A Estrada de Samambaia saia da Freguesia de São João da Boa Vista-SP - que era 

parte do termo da Vila de Mogi-Mirim-SP - passava pela Freguesia de São Sebastião do 

Jaguarí, que antigamente era conhecida como Samambaia – e era parte do termo da Vila 

da Caldas - e ia dar na Vila de Caldas.  Em 1874 moradores de São Sebastião do 

Jaguary (Andradas-MG), produziram abaixo assinado endereçado a Câmara da Vila de 

Mogi-Mirim-SP pedindo para fazerem parte de um de seus distritos vizinhos, a saber: 

São João da Boa Vista-SP. Um dos principais interesses desses moradores em deixarem 

de fazer parte de Minas apontado no documento é aproximação de linhas férreas de São 

Paulo da zona vizinha do Oeste Paulista, o que estreitou ainda mais suas relações 

comerciais com várias localidades paulistas, dentre as quais citam a praça da cidade 

portuária de Santos. No texto do abaixo assinado alegam estar esquecidos do Governo 

de Minas, que não revertia os impostos em boas estradas e em conservação, e que de 

Ouro Preto estavam separados por muitas léguas de “ínvios caminhos” 197. Os 

moradores de São Sebastião do Jaguarí não especificam a que linhas férreas estão se 

referindo, mas certamente é a Estrada de Ferro Mogiana, que começou a ser construída 

em 1872 para atender a vasta área do nordeste de São Paulo que era contígua a região 

mineira. E por ter seguido aproximadamente o traçado da antiga Picada de Goiás, a 

Mogiana se interligou a vários dos caminhos anteriormente descritos. A linha foi 

inaugurada em três etapas, a saber: 

 

1 - em 3 de maio de 1875 o trecho de Campinha a Jaguari (Jaguariuna-SP); 

2 – em 27 de agosto de 1875 o trecho de Jaguari a Mogi Mirim; 

3 – em 15 de novembro de 1875 o ramal de Jaguari a Amparo. 

 

Os contratos feitos com o Governo da Província de São Paulo em 1873 e 1875 

possibilitaram a expansão da malha ferroviária de Mogi-Mirim até Casa Branca, 

passando por Espírito Santo do Pinhal e São João da Boa Vista, justamente nas 

vizinhanças de São Sebastião do Jaguari, obra que foi concluída em 1878 198. Os anos 

de 1870 foram anos construção e de expansão da referida malha ferroviária ligada ao 

                                                           
197 A transcrição deste documento encontra-se em: Documentos Interessantes - pp.882-884 
198A respeito vide: PINTO, Adolpho A .  História da Viação Pública de S. Paulo (Brasil). São Paulo: 
Typographia e Papelaria de Vanorden & Cia., 1903 – p.51; VUGMAN, Gitel. A Companhia Mogiana de 
Estradas de Ferro e navegação (1872-1914). Subsídios para o estudo de uma estrada de ferro paulista. 
Dissertação de Mestrado, FFLCH, USP. São Paulo, 1976. - p.55. 
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escoamento do café do Oeste Paulista e certamente os moradores de São Sebastião do 

Jaguari estão se referindo a sua aproximação no abaixo assinado de 1874. Destacamos 

também que foi nos anos de 1870 que a produção de café começou a ganhar vulto nas 

terras baixas e férteis do vale do Jaguari Mirim, que eram divididas entre São Sebastião 

do Jaguari-MG e São João da Boa Vista-SP199.  

Logo em seguida esta movimentação separatista foi reprimida pelas autoridades 

de Caldas e, em 1875, o Governo de Minas autorizou a despesa de 2:000$000 para a 

conclusão da Estrada que saia da cidade de Caldas e ia dar na Freguesia de São 

Sebastião do Jaguari, ou seja, a Estrada do Samambaia200. Provavelmente a expressão 

“conclusão” refere-se a reparos, já que existem menções anteriores à estrada. 

Sobre o caminho entre Caldas e Ouro Fino em 1882, uma correspondência entre a 

Câmara de Caldas e a Presidência da Província diz o seguinte: “... a mais importante 

estrada que deste e de todos os municípios vizinhos dava passagem à exportação e 

importação de gêneros entre esta e a Província de São Paulo, sendo ainda que por ali é 

que forçosamente transitam tropas bravas”201. 

No ano de 1886, mais especificamente no dia 22 de outubro, a inauguração do 

ramal de Caldas da linha da Estrada de Ferro Mogiana em Poços de Caldas produziria 

grandes alterações nos circuitos comerciais de nosso recorte espacial202. Este ramal foi 

responsável por praticamente desativar as rotas de tropeiros e mercadorias que se 

entroncavam em Caldas, promovendo o deslocamento dos fluxos comerciais para Poços 

de Caldas. No final do século XIX, a Mogiana já escoava quase toda produção agrícola 

da região e muito das importações também se dava por ela203. E certamente não foi 

coincidência o Governo de Minas ter autorizado no mesmo ano de 1886 a construção de 

                                                           
199 ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da Região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Século  XVIII-XX); Op. cit. – pp. 185-204. 
200 Lei n.2.176 de 22 de novembro de 1875. APM: LM-2547 - MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa 
Provincial. Coleção Leis Mineiras – (1835-1889). Ouro Preto: Tipografia de J. F. de Paula Castro, s/d.// 
Microfilme: Leis Mineiras, rolo 04-flash04. – pp.135-136: “Autoriza o governo a despender até a quantia 
de 2:000$000 para a conclusão da estrada que da cidade de Caldas vai ter à freguesia de S. Sebastião do 
Jaguari”. 
201Este documento também foi consultado e utilizado por: RESTITUTTI, Cristiano Corte. A Estrada de 
Samambaia no Sudoeste de Minas, 1850-1884, Op. cit. – p.6. Documento: Correspondência da Câmara de 
Caldas à Presidência da Província, 14/3/1882 – APM: SP, pp.1/33, Cx.43, doc.58. 
202 SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas, Op. cit. – pp.197-
223. Segue um trecho exemplificativo dessa publicação: “O progresso de Poços de Caldas, que se pode 
datar do dia 22 de outubro de 1886, porque naquelle dia se inaugurou o Ramal de Caldas, pertencente a 
linha Mogyana, com a assistencia dos Soberanos do Brasil, naquela epocha, tem sido extraordinário, e, 
podemos dizel-o, em inteira contraposição como que se nota nas outras povoações do sul de Minas” – 
p.199. 
203 ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(Século XVIII-XX), Op. Cit. – pp.107-108. 
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uma estrada de ferro de bitola de um metro, que deveria partir da Ferrovia Minas and 

Rio, passar por Cristina, Itajubá e Pouso Alegre e terminar em Poços de Caldas, plano 

que não foi executado204. Mas essa iniciativa, mesmo que não executada, explícita a 

intenção de integrar os circuitos comerciais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 

Paulo através do ramal da Mogiana em Poços de Caldas (chamado de Ramal de Caldas, 

já que Poços de Caldas ainda era freguesia desta vila em 1866).  

 Alguns anos mais tarde, em 1896, um morador de Poços de Caldas chamado 

Pedro Lemos Sanches escreveu uma monografia sobre a vila em que aponta a conexão 

com a Mogiana como o fator responsável pelo progresso da localidade, justamente por 

ter ampliado a importância das relações comerciais estabelecidas com São Paulo205. 

Depois de uma exposição sobre os melhoramentos da produção agrária da região, sobre 

as várias culturas, com destaque para produção do café, sobre a expansão demográfica e 

da malha urbana influenciada pela vinda de imigrantes pela Mogiana e sobre o aumento 

do comércio da cidade, este autor lança a pergunta “...qual será a razão do rápido 

desenvolvimento da Vila de Poços de Caldas?”206, para a qual levanta as seguintes 

hipóteses e dá a seguinte resposta: 

 

Será porque esta povoação é um ponto terminal de um ramal de estrada de 
ferro, o Ramal de Caldas, feito exclusivamente, seja dito de passagem, à 
custa de capitães paulistas? Será porque este clima, situado à acerca de 
1200 metros acima do nível do mar, quase constantemente varrido pelos 
ventos do noroeste ou sueste, com uma media de temperatura de 14.o, com 
uma máxima de 28.o e com uma mínima de 6.o abaixo de zero, rivaliza com 
os melhores do mundo? Será porque Poços de Caldas é a sede de uma 
importantíssima estância de águas termais sulforosas, cujo debito em 24 
horas é de 415.872 litros? 
Tudo isso vale muito sem duvida; mas para nós outros o que vale mais é a 
vizinhança de S. Paulo, cujo enorme progresso transbordou para aqui: 
os Paulistas fizeram de Poços a sua Petrópolis. E’ certo que nada disto se 
daria, si este belo torrão de Minas não tivesse valor próprio; mas seriamos 
ingratos si desconhecêssemos a grande importância que os paulistas nos têm 
dado, por amor deles mesmos 207.  

 

                                                           
204 Lei n.3.384 de 15 de junho de 1886 – APM: LM-3793 - MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa 
Provincial. Coleção Leis Mineiras – (1835-1889). Ouro Preto-MG: Tipografia de J. F. de Paula Castro, 
s/d.// Microfilme: Leis Mineiras, rolo 06-flash02: “Autoriza a construção de uma estrada de ferro de 
bitola de um metro, que partindo da Ferrovia Minas and Rio, vá terminar nos Poços de Caldas, passando 
pelas cidades de Cristina, Itajubá e Pouso Alegre”. 
205SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas, Op. cit. – pp.197-
223: “O progresso de Poços de Caldas, que se pode datar do dia 22 de outubro de 1886, porque naquelle 
dia se inaugurou o Ramal de Caldas, pertencente a linha Mogyana, com a assistencia dos Soberanos do 
Brasil, naquela epocha, tem sido extraordinário, e, podemos dizel-o, em inteira contraposição como que 
se nota nas outras povoações do sul de Minas” – p.199. 
206SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas, Op. cit. – p.203. 
207 Op. cit. - Ortografia atualizada. Grifo nosso. – pp.203-204 
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E que capitães paulistas eram estes que estavam custeando um ramal de ferrovia 

Mogiana em Poços de Caldas? Leia-se: que investidores eram estes e qual seu interesse 

na região? Provavelmente os investidores eram da família Prado, representada por 

Martinho da Silva Prado Junior208 e o interesse com certeza foi a produção de café que 

ganhou vulto na região: 

 

Como quer que seja, vamos em progresso, por amor do influxo sugestivo de 
S. Paulo. [...] Na fazenda do Barreiro209, graças à intervenção do dr. 
Martinho da Silva Prado Junior, há bois, vacas, cavalos, jumentos, porcos, 
carneiros e cabritos de superior qualidade, o que sem duvida muito tem 
melhorado a nossa ronceira indústria pastoril. Nas fazendas do município 
empregam-se o arado, as maquinas de debulhar milho e de preparar o fubá, 
assim como excelentes engenhos de serra, movidos a vapor ou à água, para o 
beneficiamento da madeira. [...]210. 

 

O auxílio de Martinho Prado na produção de gados na Fazenda Barreiro, que era 

propriedade de Agostinho José da Costa Junqueira, indica boas relações com a família 

Junqueira, que sempre foi proprietária das melhores terras da região de Poços de Caldas. 

E os Junqueira, por sua vez, comumente se casavam com os Oliveira, oriundos de 

Caldas. Antônio Prado construiu uma casa de veraneio em Poços de Caldas, na qual 

hoje funciona o museu e arquivo da cidade. Apesar destes indicativos de ligação dos 

irmãos Prado com esta área, seus interesses nela ainda não foram por nós refinados o 

bastante. Mas é significativo o fato de que Martinho Prado estava na lista dos maiores 

acionistas da Estrada de Ferro Mogiana da época, possuía 140 ações, e seu irmão e 

sócio, Antônio Prado, era dono de 100 ações 211. Lembramos que a família Prado tinha 

                                                           
208 Martinho da Silva Prado Júnior, nascido em São Paulo no ano de 1843 e morto na mesma cidade no 
ano de 1906. Foi deputado por quatro legislaturas na Assembleia Provincial de São Paulo (de 1878 a 
1889), era do Partido Republicano Paulista e foi defensor do abolicionismo. Na região de Ribeirão Preto 
comprou junto com seu irmão Antônio da Silva Prado a Fazenda São Martinho e formou a Fazenda 
Guatapará – vide: SAES, Flávio A. M. de. A grande empresa de serviços públicos na economia cafeeira.  
São Paulo: Hucitec, 1986 – pp.55-56. Com estas duas fazendas Martinico e seu irmão tornaram-se os 
maiores produtores de café do mundo em sua época. A Fazenda Guatapará foi visitada pelo Rei da 
Bélgica em 1923. Martinico foi um grande incentivador do povoamento e colonização da região de 
Ribeirão Preto e divulgador das qualidades da terra roxa da região da Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro. Ele escreveu um importante estudo sobre estas regiões. Já Antônio Prado teve grande atuação 
política, atuando, dentre outras funções, como Ministro da Agricultura. Sobre Antônio Parado vide: 
AMARAL, Rubens de. Homens de São Paulo. São Paulo: Livraria Martins Editora S. A., 1954;  PRADO, 
Nazareth. Antônio Prado no Império e na República. 
209 SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas, Op. cit. - O 
proprietário dessa fazenda era Agostinho José da Costa Junqueira e era uma das grandes produtoras de 
café do município. – informações encontradas na página 204. 
210 SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas, Op. cit. - 
Ortografia atualizada. Grifos nossos. – p.205 
211 Em 1874 os 360 acionistas da Mogiana espalhavam-se pelas áreas entre São Paulo e Campinas e 
Campinas e Mogi Mirim, a maioria composta de fazendeiros da área rural ligados ao café. A primeira 
diretoria da Mogiana foi composta de fazendeiros espalhados por estas áreas: Antônio Pinheiro de Ulhoa 
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fortes relações parentais com a família Queiros Teles, e que um dos membros da 

primeira direção da Mogiana foi Antônio de Queiroz Telles, com 225 ações dos 

negócios212. É também significativo lembrar que a Mogiana ficou conhecida como a 

estrada “cata cafés”, o que mostra sua estreita relação com a produção cafeeira, e que 

Martinho Prado também foi um grande produtor de café, além de açúcar 213. E ainda é 

digno de nota o fato de que a Fazenda Barreiro citada anteriormente, a mesma que teve 

melhorias na produção dos gados por influência de Martinho Prado, foi produtora de 

café em larga escala na região de Poços de Caldas por esta época214. Estes fatos indicam 

que o interesse dos Prado na região esteve ligado ao café. 

As toneladas de café oriundo de Cabo Verde, S. José dos Botelhos (Botelhos), 

Caconde, Areado, Santo Antônio do Machado (Machado) e Poços de Caldas que 

estavam sendo exportadas pelo ramal ferroviário de Caldas entre 1895 e 1896 reforçam 

a prosperidade deste produto nas redondezas como elemento de interesse215. Mesmo 

havendo informações sobre a exportação de queijos e toucinho de Caldas, Campestre, 

Santo Antônio do Machado e Poços de Caldas, o volume do café exportado sobressaia 

em relação a estes produtos216. 

 

 

1.3.2 Circulação dos fluxos de mercadorias pela infraestrutura de estradas 
                                                                                                                                                                          
Cintra - Barão de Jaguará, José Egídio de Souza Aranha com 150 ações, João Quirino dos Santos com 
110 ações, Antônio Manoel Proença com 100 ações e Antônio de Queiroz Telles com 225 ações. Entre os 
principais acionista incluem-se vários membros da família Prado: Antônio - Barão de Iguape - com 620 
ações; Martinho com 140 ações, seu irmão Antônio Prado com 100 ações, o Barão do Tietê com 200 
ações, José Estanislau do Amaral -Barão de Indaiatuba - com 500 ações, todos com investimentos em 
produção agrícola, dentre outros negócios - VUGMAN, Gitel. A Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro e Navegação (1872-1914). Subsídios para o estudo de uma estrada de ferro paulista. Dissertação 
de Mestrado, FFLCH, USP. São Paulo, 1976. - p. 56; Anexo IV. 
212Antônio Prado era ligado à família de Queiroz Telles. No campo dos negócios, foi dirigente da 
Companhia Paulista entre 1892 e 1927, teve uma casa comissária em Santos e abriu um banco, atividades 
que se interligam, e foi grande proprietário de terras na região de Ribeirão Preto. No campo da política, 
foi Ministro da Agricultura em 1886 e fomentador da imigração para São Paulo. Seus negócios e os 
negócios da família Queiroz Telles se interligaram - Vide: ZAMBONI, Maria Célia. A Mogiana e o café. 
Contribuições para a História da Estrada de Ferro Mogiana. Dissertação de Mestrado, Unesp. Franca, 
1993 - p. 127; MATTOON Jr., R. H. The Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 1869-1900: a local 
railway enterprise in São Paulo, Brazil. Tese de Doutoramento, Yale University. New York, 1971 - p. 
176-177. 
213 SAES, Flávio A. M. de. A grande empresa de serviços públicos na economia cafeeira.  São Paulo: 
Hucitec, 1986 - pp. 44-45. 
214 “Situado na zona do campo, o distrito de Poços, como de razão, tem ao demais belas matas, que são 
aproveitadas para o cultivo de cereais e o plantio do café, o qual vai sendo feito em larga escala na 
fazenda do Barreiro, propriedade do coronel Agostinho José da Costa Junqueira, que, com seus filhos e 
genros, já colhem boa porção do precioso produto” In: SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira 
– Município de Poços de Caldas, Op. cit. – p.204. Grifos nossos. Ortografia atualizada. 
215 Op. cit. – pp.201-203 
216 Idem. Ibidem. 
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As recebedorias eram postos fiscais que ficavam em pontos estratégicos das 

estradas nas zonas de fronteiras com as províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Nos relatórios do Governo Provincial de Minas, mapas de arrecadação fiscal das 

recebedorias dos anos de 1840 mostram o geral dos montantes cobrados sobre os 

produtos exportados da Província de Minas Gerais e, especificamente em um mapa de 

1844, além desta taxa, também encontramos a cobrança sobre a importação de bestas 

novas 217. Estes mapas mostram que as recebedorias estavam desempenhando a função 

dos antigos registros e barreiras, elas se situavam nos mesmos pontos. Portanto, para 

falar de circulação de mercadorias e circuitos comerciais, a melhor fonte são os mapas 

de arrecadações das taxas de exportações de produtos diversos para fora de Minas e 

sobre a importação de bestas novas, cuja origem era São Paulo. Porém, informações 

mais completas e detalhadas sobre os fluxos comerciais encontram-se nos livros de 

cobrança das próprias recebedorias, nos quais muitas vezes é informada a origem e o 

destino dos produtos taxados. Eles encontram-se no Arquivo Público Mineiro e um 

estudo bastante completo da circulação comercial em Minas no século XIX que utilizou 

estas fontes trata-se da dissertação de mestrado de Cristiano Corte Restittuti, As 

Fronteiras da Província: rotas de comércio interprovincial, Minas Gerais, 1839-1884, 

que utilizamos como referência aqui para interpretar os dados gerais dos Relatórios de 

Presidentes de Província218. 

 

 

 

        - Recebedorias na divisa com o Rio de Janeiro. 
 
        - Recebedorias na divisa com São Paulo. 
 
        - Recebedorias na divisa com a Bahia 
. 
        - Recebedorias ausentes em Carta das Recebedorias, Collectorias, Linhas de Correios – 1866. 

                                                           
217 Mapa - N.7 - Rendimentos de Exportação nas Recebedorias, segundo os Balancetes, em o anno de 
1842. In: Bernardo Jacintho da Veiga. Exposição feita pelo Exm. Conselheiro Bernardo Jacintho da 
Veiga, na qualidade de presidente de Minas Geraes, a seu sucessor, o Exm. Tenente-general Francisco 
José de Souza Soares de Andréa, no acto de sua posse. Rio de Janeiro: Typ. Imp. E Const. De J. 
Villeneuve e C.a, 1843; Mapa – S/N - Balanço das Recebedorias da província, com declaração das 
épocas em que foram criadas, quanto tem rendido até fim de julho de 1845, termo médio da renda anual 
e despesas que fazem. In: D´ANDREA, Francisco José de Souza. Falla dirigida à Assembléa Legislativa 
de Minas Gerais na abertura da sessão ordinária no anno de 1844 pelo presidente da província, 
Francisco José de Souza d’Andrea. Rio de Janeiro: Typ. Imp. E Const. De J. Villeneuve e Comp., 1844. 
218 RESTITUTTI, Cristiano Corte. As Fronteiras da Província: rotas de comércio interprovincial, Minas 
Gerais, 1839-1884, Op. cit.  
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Mapa dos Gêneros exportados pelas Recebedorias desta Província de Minas Gerais nos meses abaixo declarados do 2º. 

Semestre do ano de 1839, extraído do que foi apresentado pela Mesa das Rendas Provinciais em cumprimento do Artigo No. 15 

Recebedorias Rendimento 

parcial de 

cada 

Recebedoria.  

Meses a que pertence o rendimento.  

Parahibuna 8:184$?00 Rendimento de Julho a Dezembro 

Picú 5:393$359 Idem de Julho a Novembro 

Soledade de Itajubá 900$070 Idem de Agosto a Outubro 

Sapocahi merim 1:006$536 Idem de Julho a Novembro 

Mar de Hespanha ?:746$736 Idem de Julho a Outubro 

Porto Velho do Cunha 95$300 Idem de Julho a Novembro 

Porto Novo do Cunha 684$698 Idem idem. 

Barra d’Anta  ?80$658 Idem de Agosto a Novembro 

Barra da Pomba 129$304 Idem de Julho a Setembro 

Presidio  10:480$540 Idem de Julho a Dezembro 

Rio Preto 2:276$187 Idem de Julho a Novembro 

Campanha de Toledo 55$403 Idem idem. 

Caldas 433$678 Idem de Agosto a Novembro 

Ouro Fino 251$019 Idem de Julho a Novembro 

Passa Quatro ???$926 Idem idem. 

Rio Pardo BH – (divisa com a Bahia) 242$057 Idem de Agosto a Novembro 

Jacuhi 101$064 Idem de Setembro a Novembro 

Barra do Rio das Velhas 14$274 Idem de Agosto Suprimida 

Ponte Alta ???$606 Idem de Julho a Setembro; e não 

menciona dos gêneros. 

Ponte do Zacarias 150$649 Idem de Julho a Novembro. De parte 

não veio o [?] 

Ponte do Carmo 15$862 Idem de Julho a Outubro 

Ponte do Monte Bello 44$341 Idem de Julho a Novembro 

Jaguari ?27$364 Idem de Julho, Agosto, Setembro, e 

Novembro. 

Mantiqueira ?$549 Idem de Novembro. 

Soma 33:391:385  

Gêneros Mencionados da Pauta Soma de 

Gêneros 

Exportados 

Importância da Taxa 

Algodão em rama 588 @ 56:448 

Dito em caroço 95 Dito 1:368 

Anil   

Açúcar 2:938 Dito 132:210 

Azeite 15 barris 900 

Bezerros curtidos 72 2:592 

Café 103:251 @ 4:646:295 

Carne seca   

Cera   

Chapéus 87 5:330 

Chicotes 2:492 7:476 

Colchas 332 12:748,8 

Couros de veado 1:408 42:??? 

Doce, qualquer 59 @ 8:85? 

Extrato de quina[?]   

Farinha de mandioca 14 Alq.es [?] 

Farinha de milho 408,5 Dito 9:804 

Farinha de trigo 10 @ 750 

Fubá 17 Alq.es 306 

Fumo 55:035 @ 3:302:100 

Mantas 603 10:854 

Marmelada ordinária 3:039 @ 91:170 
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Novelos de algodão   

Panos de algodão 493:639 

Varas 

2:569:467,2 

Pólvora 4 @ 960 

Queijos 218:654 1:311:924 

Rapaduras 7:282 8:738,4 

Sabão 8 @ 480 

Selas ou selins 84 20:160 

Mei[os] de sola 5:925 284:304 

Tabaco 2 @ 240 

Toalhas   

Toucinho 80:599,5 @ 3:868:776 

Gêneros acima sujeitos a 3 por 100 

Arroz 87,5 Alq.es 7:875 

Couros de boi 1:903 182:688 

Feijão 1:348 Alq.es 80:880 

Gado cabrum 108 Cabeças 6:480 

Gado cavalar 564 Dito 790:000 

Gado muar 126 Dito 226:800 

Gado lanígero 2:994 Dito 215:568 

Gado vacum 21:025 Dito 12:484:100 

Galinhas 34:029 Dito 326:678,4 

Gengibre   

Lã 18 @ 6:912 

Mano[?] 2 Alq.es  

Milho [?]91,5 Dito 113:74[?] 

Pedras preciosas   

Poaya 39 28:080 

Porcos em pé 10:249 Cabeças 2:459:760 

Qui[?]as   

Taboas   

Gêneros acima sujeitos a [6] por 100 

Soma 33,127:025,8  

Observações: As Recebedorias do Escuro e Santa Bárbara não se acham ainda organizadas por falta das precisas informações. Já 

de Morrinhos não vieram os respectivos Balancetes e mapas. As de S. [?] Maria e Barra do Rio das Velhas foram suprimidas. A 

diferença de 245$559,2 para mais na soma geral procede de serem enviadas sem os respectivos mapas algumas quantias 

arrecadadas, como se acha declarado nas Recebedorias a que pertencem.  

Ouro Preto, Secretaria do Governo em 14 de Janeiro de 1840. 

Herculano Ferreira Pena.  

Tabela 6: Recebedorias em suas respectivas zonas de fronteira e valores de direitos de passagem indicado o 
volume dos fluxos comerciais que por elas passavam  
Fonte: MINAS GERAIS (Província). Presidente Jacintho da Veiga. Fala Dirigida á Assembléia Legislativa 
Provincial de Minas Gerais na Sessão Ordinária do Ano de 1840, pelo Presidente da Província Bernardo 
Jacintho da Veiga. Ouro Preto: Typografia do Correio de Minas, 1840. 

 

Para o ano de 1839 encontramos um mapa mostrando os rendimentos parciais das 

exportações para fora de Minas Gerais para cada recebedoria. Vários números da tabela 

estão ilegíveis ou geram dúvidas entre mais de uma possibilidade de algarismo, 

indicamos ambos os casos com interrogação em vermelho. Por esse motivo não 

reduzimos os dados em um gráfico. Mesmo assim a tabela permite algumas análises 

sobre os circuitos comerciais. Em geral as recebedorias situam-se em estradas ou pontes 

nas zonas de fronteiras com outras províncias. Para procurar entender os fluxos 

comerciais através destes dados de 1839 é necessário identificar em que zona de 
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fronteira essas recebedorias se localizavam, o que fizemos utilizando o documento de 

1866 intitulado Carta das Recebedorias, Collectorias, Linhas de Correios, cuja 

reprodução digital pode ser consultada nos anexos219. Dessa forma identificamos as 

recebedorias das zonas de fronteira com o Rio de Janeiro, São Paulo e Baia conforme 

tabela 6. 

 

As recebedorias da tabela 6 marcadas em lilás provavelmente estão ausentes no 

mapa cartográfico de 1866, anteriormente citado, por terem sido extintas ou transferidas 

para localidades próximas com outros nomes entre os anos 40 e 60 do século  XIX. De 

qualquer forma este documento, que traz dados sobre elas em 1839, fornece duas 

informações básicas: o volume de exportações por recebedorias e a pauta geral dos 

produtos, não individuada por recebedoria, que se direcionavam para fora da Província. 

Se observarmos os pontos das fronteiras de Minas em que estas estações fiscais se 

encontravam espalhadas, tonar-se possível perceber quais eram as fronteiras, e seus 

trechos, por onde mais se exportava. Alinhando todas as identificadas na fronteira com 

o Rio de Janeiro de noroeste para sudeste obtemos a seguinte ordem, conforme o quadro 

2:  

 
1 - Barra da Pomba – nas margens do Rio Paraibuna. 
2 - Porto Velho do Cunha – nas margens do Rio Paraibuna. 
3 - Porto Novo do Cunha – nas margens do Rio Paraibuna. 
4 – Barra d´Anta – mudada para o Sapucaia por portaria de 23 de Dezembro de 1841, 

também nas margens do Rio Paraibuna.  
5 - Mar de Hespanha – nas margens do Rio Paraibuna. 
6 - Parahibuna  - próximo a Juiz de Fora, provavelmente é a Ponte do Paraibuna no mapa 

de 1866 – margens do Rio Paraibuna. 
7 - Rio Preto – mais ou menos alinhado com a Bahia de Guanabara – margens do Rio 

Paraibuna. 
8 - Ponte do Zacarias  - próxima a recebedoria do Rio Preto – margens do Rio Paraibuna. 
9 - Picú - entre Pouso Alto-MG e Rezende – RJ. 
10 - Mantiqueira – entre Cristina e Lorena e próxima a Recebedoria de Itajubá. 
11 - Soledade de Itajubá – entre Itajuba-MG e Lorena-RJ e a sudoeste da Recebedoria da 

Mantiqueira. 
12 - Sapocahi merim  – entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, próxima a Jaguary 

(Camanducaia-MG). 

Quadro 2: Recebedorias de zona de fronteira com o Rio de Janeiro 

 

                                                           
219 Vide no CD anexo o Anexo 6 - Mapa Recebedorias - Coletorias - Linhas de Correios 1866, que trata-
se da digitalização do mapa de 1866 intitulado Carta das Recebedorias, Collectorias, Linhas de Correios, 
documento do acervo do Arquivo Público Mineiro, notação interna: – Doc.: OP – 013. 
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Já na divisa com São Paulo, se alinharmos as recebedorias do sudeste para o 

noroeste, obedeceremos a seguinte ordem do quadro 3: 

 

1 - Jaguary   - (hoje Camanducaia-MG) 

2 - Campanha de Toledo SP - (Toledo-MG) 

3 - Ouro Fino SP – ( Ouro Fino-MG) 

4 - Caldas SP -  (Andradas-MG) 

5 - Jacuhi SP – Próxima a Jacuí-MG 

6 - Ponte Alta SP – nas margens do Rio Grande entre Uberaba e Franca. 

Quadro 3: Recebedorias de zona de fronteira de São Paulo 

 

Estas eram as que pontilhavam e demarcavam as fronteiras de Minas com o Rio 

de Janeiro e São Paulo. Todas acompanham o cordão da Serra da Mantiqueira e, se 

observarmos um mapa topográfico, é possível constatar que foram estrategicamente 

colocadas em pontos em que falhas na muralha da Mantiqueira permitiam mais 

facilmente a passagem para as províncias do Rio e de São Paulo. É notório que o 

número de recebedorias na fronteira com o Rio de Janeiro é bem maior do que na 

fronteira com São Paulo, o que reflete a maior preocupação do Governo Mineiro com o 

comércio dos mercados carioca e fluminense. Se observarmos as cifras arrecadas na 

tabela é possível notar que, em 1839, o maior volume de captação de impostos sobre 

exportações se dava pela zona de fronteira com o Rio de Janeiro, mais especificamente 

pelas recebedorias do Paraibuna e do Picú, sendo modestas as cifras arrecadadas na 

zona de fronteira com São Paulo, onde, comparando-se as cifras legíveis, as exportações 

mais expressivas se davam pela recebedoria de Caldas. Os dados desta tabela podem 

indicar que a maioria da produção da nossa área de interesse estava também sendo 

drenada para os mercados do Rio de Janeiro, sendo apenas uma pequena parte destinada 

aos mercados de São Paulo. 

Para o ano de 1840 há um documento trazendo os mesmos dados, o qual pôde ser 

reduzido ao gráfico 10 por estar completamente legível. As colunas expressam o 

volume da arrecadação de cada recebedoria em réis. 

O total das arrecadações em 1842 foi 88:587$796,4. Os dados do documento 

confirmam a continuidade da maior exportação de mercadorias para a Província do Rio 

de Janeiro no ano de 1842. As exportações para a Província de São Paulo continuavam 

modestas. É possível observar algumas pequenas alterações em relação ao volume de 

exportações por recebedorias, como por exemplo: na divisa com o Rio a de Paraibuna 
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perde para a de Picú e, na divisa com São Paulo, as exportações por Caldas estão menos 

expressivas do que as por Ouro Fino.  

 

 
Gráfico 10: Rendimentos de Exportação nas Recebedorias, segundo os Balancetes, no ano de 1842 
Fonte: Mapa No. 7 in: Bernardo Jacintho da Veiga. Exposição feita pelo Exm. Conselheiro Bernardo 
Jacintho da Veiga, na qualidade de presidente de Minas Geraes, a seu sucessor, o Exm. Tenente-general 
Francisco José de Souza Soares de Andréa, no acto de sua posse. Rio de Janeiro: Typ. Imp. E Const. De J. 
Villeneuve e C.a, 1843. 

 

No documento Balanço das Recebedorias da província, com declaração das 

épocas em que foram criadas, quanto tem rendido até fim de julho de 1845, termo 

médio da renda anual e despesas que fazem, além de informações sobre as exportações 

encontramos mais uma que nos interessa com relação ao nosso recorte: as taxações 

sobre a importação de bestas novas. Isso nos possibilitou construir dois gráficos que 

permitem comparar a circulação na área de nosso recorte com outras no período entre 1º 

de junho de 1839 e 1º de julho de 1845: um de exportação de mercadorias em geral e 

um de importação de bestas novas. Entretanto convém esclarecer que os dados deste 

documento trazem algumas complicações referentes ao tempo de arrecadação de cada 

uma das recebedorias. Quase todas as recebedorias foram criadas e começaram a 

arrecadar em 1839, com exceção de duas: a de Santa Bárbara, na divisa com São Paulo, 

que começou a arrecadar no dia 1º. de julho de 1841, e a de Flores do Rio Preto, que 

começou a arrecadar em agosto de 1840. Além disso, a maioria das recebedorias desta 

tabele arrecadou de 1º de junho de 1839 até 1º de Julho de 1845, com exceção das 
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recebedorias da Barra do Pomba e da Ponte Alta, que contabilizaram suas arrecadações 

de 10 de junho de 1839 até fevereiro de 1843. Mesmo assim os dados servem de 

indicadores das exportações levando-se em conta essas ressalvas. Já os dados sobre a 

importação de bestas novas são homogêneos quanto ao tempo de arrecadação em todas 

as recebedorias. Seguem os gráficos 11 e 12 para posteriores análises: 

 

 
Gráfico 11: Arrecadação em réis - exportações por recebedoria – (1839-1845) 
Fonte:  Balanço das Recebedorias da província, com declaração das épocas em que foram criadas, quanto 
tem rendido até fim de julho de 1845, termo médio da renda anual e despesas que fazem. – In: Francisco 
José de Souza d’Andrea. Falla dirigida à Assembléa Legislativa de Minas Gerais na abertura da sessão 
ordinária no anno de 1844 pelo presidente da província, Francisco José de Souza d’Andrea. Rio de 
Janeiro: Typ. Imp. E Const. De J. Villeneuve e Comp., 1844 

 

Note-se no gráfico 11 que o maior fluxo de animais nas exportações de Minas foi 

drenado pelos mercados do Rio de Janeiro entre 1º de junho de 1839 e 1º de julho de 

1845. Já com relação às importações de bestas novas a situação é outra, o gráfico 12 

mostra que o maior fluxo de sua importação para Minas se dava pelas recebedorias da 

zona de fronteira com São Paulo. Os dados vistos até o momento permitem ao menos 

inferir que a zona de fronteira de São Paulo era mais de absorção que de exportação, 

pelo menos de absorção de bestas novas, e que a zona de fronteira com o Rio de Janeiro 

era mais de exportação e, muito provavelmente, por ela a importação de gêneros e 

manufaturas que não está contemplada na fonte também era expressiva. Esse 

movimento foi observado de forma bem mais detalhada por Restitutti em sua pesquisa 
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de mestrado, porém com base nos dados dos livros contábeis das recebedorias e revela 

que a maior parte das bestas novas e cavalos vinham da vila paulista de Sorocaba, que 

era não só criadora como um entreposto comercial com os criadores de bestas e cavalos 

do Sul do Brasil220. O autor também mostra que o intenso fluxo de contrabando de 

bestas paulistas vindas de Sorocaba para Minas no começo do século XIX - feito pela 

zona de fronteira da Província com São Paulo - esteve relacionado com a criação da 

taxa sobre bestas novas e a criação e com a criação e instalação de recebedorias na 

divisa com São Paulo pela Lei 154 de 1839, dentre elas a de Caldas 221. Lembramos que 

Caldas foi uma grande porta de entrada de contrabando de bestas e a sua elevação à 

condição de vila foi feita em 1839 alguns meses depois da determinação provincial da 

instalação de uma recebedoria em seu território para controlá-lo. Ainda em 1846 o 

Governo da Província preocupava-se com a perda de receita gerada pelos os extravios 

desta mercadoria222: 

 

 
Gráfico 12: Capitação em réis - importações de bestas novas por recebedorias (1839 e 1845) 

                                                           
220 RESTITUTTI, Cristiano Corte. As Fronteiras da Província:... Op. cit. – pp.90-96. 
221 RESTITUTTI, Cristiano Corte. As Fronteiras da Província:... Op. cit. – pp.41-44. 
222 Em 1847 a preocupação com os extravios em geral se faz sentir nas mudanças estratégicas feitas em 
várias recebedorias para evita-los, principalmente em várias do Rio de Janeiro – SILVA, Quintiliano José 
da. Falla dirigida à Assemblea Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão ordinária do anno de 
1847 pelo presidente da província, Quintiliano José da Silva. Ouro Preto: Typ. Imparcial de B.X. Pinto 
de Sousa, 1847 – pp.64-65. Lembramos que, como foi visto na parte anterior, nesta época o produto das 
barreiras, tanto das exportações quando das importações, estava sendo destinado ao pagamento das 
dívidas geradas pela estrada do Paraibuna, na manutenção da mesma e na expansão da malha de caminhos 
em geral. 
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Fonte: Balanço das Recebedorias da província, com declaração das épocas em que foram criadas, quanto 
tem rendido até fim de julho de 1845, termo médio da renda anual e despesas que fazem. – In: Francisco 
José de Souza d’Andrea. Falla dirigida à Assembléa Legislativa de Minas Gerais na abertura da sessão 
ordinária no anno de 1844 pelo presidente da província, Francisco José de Souza d’Andrea. Rio de 
Janeiro: Typ. Imp. E Const. de J. Villeneuve e Comp., 1844 

 

 

É orçado pela Mesa esta renda em 76:000$000, sendo 40:000U000 (sic.) 
provenientes de taxas itinerárias, e 36:000U000 do imposto sobre as bestas 
novas. Todos os cálculos fazem acreditar que 5U000 (sic.) sobre cada besta 
nova, que entra na Província, deveriam dar um maior produto, entretanto a 
arrecadação efetiva mostra o contrário, como vos podereis certificar pelas 
tabelas juntas ao balanço do ano financeiro de 1844 a 1845. A multiplicidade 
de estradas e desvios, pelos quais os negociantes se esquivam ao pagamento 
dos direitos, é tal que demanda um número considerável de empregados, e 
estes bem pagos, para obrigar a todos a pagar os direitos devidos: é preciso 
criar constantemente estações que vedem os extravios, e ainda assim nem 
tudo se cobra 223. 

 

E para onde iam estas bestas novas importadas? Essa pergunta em parte é 

respondida no relatório da presidência da Província de Minas do ano de 1846 que 

fornece várias informações qualitativas a respeito dos fluxos de exportação e 

importação224: entre 1845 e 1846, grande parte dos moradores de Ouro Preto se ocupava 

no comércio de “gêneros do país”, de “gêneros de fora” e no de bestas novas 

importadas da Província de São Paulo225. O mesmo se dava no município do Serro, 

onde neste período havia “...diversos ramos do comércio, e um dos principais é a 

importação de bestas de São Paulo, que depositadas no Município do Serro, são depois 

vendidas não só para o País, como para os municípios vizinhos”, provavelmente um 

dos principais vizinhos compradores das bestas era o município de Diamantina, que já 

absorvia outras mercadorias do Serro226. Portanto, os centros mineradores eram os 

grandes polos de absorção das bestas novas.  

O relatório citado também dá informações sobre a importação e exportação em 

outras áreas de forma mais pontual e permite a visualização de um quadro geral de 

fluxos comerciais no qual Caldas se encaixa: no que se refere às importações de outros 

produtos que não as bestas novas, o município de Lavras recebeu destaque com relação 

                                                           
223SILVA, Quitiliano José da. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na 
sessão ordinária do anno de 1846, pelo presidente de província, Quitiliano José da Silva. Ouro Preto: 
Typ. Imparcial de B.X. Pinto de Sousa, 1846 – pp.114. 
224Op. cit. – Vide parte do relatório em que se publicou o resultado do questionário aplicado pelo Governo 
Provincial às câmaras municipais para fazer um levantamento da produção, recursos naturais e “indútria” 
em toda a Província – pp.28-59. 
225Op. cit. – pp.28-29. 
226SILVA, Quitiliano José da Silva. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes 
na sessão ordinária do anno de 1846... Op. cit. – p.40. 
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ao comércio de gêneros trazidos do Rio de Janeiro na metade dos anos de 1840227. O 

município de Formiga, na época, foi uma “...espécie de depósito de sal, que conduzido 

do litoral, é ali vendido e exportados em carros para grandes distâncias”, ao mesmo 

tempo em que “...exporta pra o litoral grande quantidade de gado vacum, e porcos, 

uma boa parte produzida no lugar, e outra importada dos sertões”228. Quanto ao gado, 

quem sabe se também não importado de Caldas? Quanto ao sal, resta saber qual era o 

litoral com que entretinham relações comerciais, se o fluminense ou o paulista.  

Já os moradores do município de Montes Claros de Formiga, dentre as atividades 

a que se dedicavam, havia destaque para o  

 

[...] comércio de fazendas secas e molhadas, que entretém com a Cidade de 
Diamantina, e com a Praça do Rio de Janeiro, calcula-se os objetos 
importados anualmente de 80 a 100 contos de réis, e exportando de indústria 
particular do país salitre, solas, couros curtidos, tabaco, tabaco, tecidos de 
algodão, redes etc.: açúcar, aguardente, rapaduras e queijos, sendo estes 
últimos em não pequena quantidade 229.  

 

 

1 - Distrito de S. Bartholomeu da Vila de Ouro Preto: doces 
230

. 

2 – Vila de Queluz: tecidos de lã, algodão, colchas, toalhas, selins, milho, arroz, feijão, cana, algodão, 

café, tabaco, amendoim, batatas e outras raízes, do município. 

3 – Freguesias de São Gonçalo de Itajubá e Boa Vista de Itajubá da Vila de Campanha: tabaco 

preparado em folha, vendido no Rio de Janeiro por 6, 12, e 16$000rs 
231

. Além disso, entre 1822 e 

1846 a freguesia de São Gonçalo importava pelo de lontra europeu do porto do Rio de Janeiro 

para a fabricação de chapéus e exportava chapéus para os mercados da Corte 
232

. 

4 – Vila de Baependi: milho, feijão, arroz, tabaco transportados em bestas para a Capital do Império, 

além de porcos mortos e em pé, algum gado vacum e queijos 
233

. 

Quadro 4: Produtos de exportação para o Rio de Janeiro 

 

Esse município era uma plataforma intermediária de comércio entre o Rio de 

Janeiro e Diamantina. Para Diamantina também eram exportados do município do 

Serro: milho, feijão, cana, café em pequena escala, tudo conduzido por bestas 234. 

Relembramos que o Serro também era grande importador de bestas novas paulistas e 

que a Recebedoria de Caldas ( que ficava onde hoje é Andradas-MG) era uma das 

                                                           
227Op. cit.  – p.49 
228Op. cit.  – p.53. Informação entre colchetes nossa. 
229Op. cit. – pp.56-57. Grifos nossos. 
230 Quitiliano José da Silva. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na 
sessão ordinária do anno de 1846,... Op. cit. – pp.56-57. Grifos nossos. – p.28. 
231 Op. cit. – pg.43 
232 Op. cit. – pg.44 
233 Op. cit. – pg.46 
234Op. cit. – pp.56-57. Grifos nossos. – p.39. 
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grandes portas de entradas de bestas novas de São Paulo junto com Campanha de 

Toledo (que ficava onde hoje é Toledo-MG), Ouro Fino e Jaguary (hoje Camanducaia-

MG). Quanto às exportações para o Rio de Janeiro, os destaques entre 1845 e 1856 são 

os do quadro 4: 

Já os municípios com produções para exportação sem destino declarado com 

exatidão são os do quadro 5. 

 

1 - Região de Juiz de Fora na Vila de Barbacena: grande produção de café exportada no mercado 

interno e na Europa, baixos preços por conta do processo inadequado de secagem que 

prejudicava a qualidade do produto 
235

. 
2 – Vila de Itabira: exportação de cana, café, tabaco e “gêneros precisos à vida” para os municípios 

vizinhos 
236

. 
2 - Oliveira: exportação em grande escala de tabaco e toucinho com destino não declarado 

237
. 

3 - Piumhy: exportação de porcos em número superior a quatro mil anualmente, sem destino 

declarado 
238

. 
4 - Araxá: produção de panos finos de algodão exportados em diversos pontos da Província 

239
. 

5 – Caldas: exportação de queijos, algum tabaco, pouco algodão e de gados em abundancia (criações 

em grande escala: gado ordinário, dos de raça vacum melhorada; criações em pequena escala: 

cavalos e carneiros). Destino das exportações não declarado 
240

. 

Quadro 5: municípios com produções para exportação sem destino declarado 

 

Sobre outros municípios a existência de importações e exportações é indicada pela 

presença do comércio como atividade de destaque, mas nenhuma informação pontual a 

respeito é dada, o que nos faz supor ou que suas câmaras não se preocuparam em 

detalhar as informações ou que esse comércio não desempenhou papel tão expressivo 

nas transações comerciais quanto as mencionadas anteriormente. Entretanto, a descrição 

feita permite esboçar um quadro dos circuitos comerciais em Minas na metade dos anos 

de 1840 no qual se percebe que os que passavam em Caldas envolviam grande absorção 

de bestas novas importadas de São Paulo, alguma exportação de gêneros agrícolas e 

grande exportação de gados em geral, com destaque para o vacum que era criado em 

larga escala localmente. Esse quadro também permite entrever as especializações 

comerciais e produtivas regionais que movimentaram circuitos de circulação internos de 

Minas e que extravasavam para as províncias de São Paulo e Rio de Janeiro em 

complexos movimentos de importações, exportações e reexportações. 

                                                           
235 Op. cit. – pp.33-34 
236 Op. cit. – pg.31 
237 Op. cit. – pg.50 
238 Op. cit. – pg.55 
239 Op. cit. – pg.56 
240 Op. cit. – pg.53-54 
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Quanto às exportações mineiras, os gráficos também indicam que uma pequena 

parte delas ia para São Paulo, ou seja, inevitavelmente também passavam pela vila de 

Caldas. E embora o destino dos gados de Caldas não esteja declarado no relatório da 

presidência da Província de 1846, pelo que visualizamos nos gráficos anteriores é 

possível ao menos supor que seu destino era engrossar os rebanhos que iam para o Rio 

de Janeiro, o que foi comprovado por Cristiano Corte Restitutti em um estudo 

específico sobre a Estrada de Samambaia, por onde transitavam os fluxos que passavam 

por Ouro Fino e pelos planaltos de Poços de Caldas 241. 

Restitutti esmiuçou o circuito comercial que passava pela região da Vila de Caldas 

entre 1850 e 1884 através da documentação dos livros dos registros e barreiras, que em 

1839 transformaram-se nas recebedorias. Neles eram feitos os lançamentos da passagem 

das mercadorias e da cobrança das taxas 242. Ao estudar os livros da Recebedoria de 

Campanha de Toledo - por onde entravam gados rumo ao planalto caldense via Ouro 

Fino e Estrada do Samambaia 243 - o foco do autor recaiu sobre as relações mercantis 

entre Caldas, Ouro Fino e a Província de São Paulo entre o início do céculo XIX 

(momento da construção da Picada de Mogi) e a aproximação da Estrada de Ferro 

Mogiana em meados de 1880, mas relações com o Rio de Janeiro também foram 

percebidas e mencionadas244. O autor levantou um trânsito anual de aproximadamente 

31 mil animais nas recebedorias de Caldas, Ouro Fino e Campanha de Toledo 245. O 

período entre 1852 e 1857 apresentou um trânsito de 41 mil animais e o período entre 

1867-73 apresentou um trânsito de 39 mil animais 246. A movimentação de mercadorias 

era principalmente a de gados soltos em geral, que tiveram as maiores altas em seu 

comércio principalmente nos anos de 1850 e na transição dos anos de 1860 para 1870 

247. Os animais era principalmente os bovinos, suínos, equinos e muares. 

O destino dos bovinos que entravam em Minas era o Rio de Janeiro, mas aponta a 

dificuldade de rastrear a origem exata deste gado porque os moradores das regiões de 

Franca, Caconde, Jacuí, Passos, Alfenas e Caldas tinham a prática de comprar bovinos 

                                                           
241 RESTITUTTI, C. C. A estrada de Samambaia no sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, Op. cit. 
242 Os registros nestes livros deveriam incluir: o nome do passador, a data, o valor cobrado, a 
discriminação das mercadorias, seu peso e volume, a forma como era embalada e transportada, a 
procedência e o destino. Entretanto nem sempre o registro é completo. – vide: CARRARA, Angelo Alves. 
Minas e Currais:... Op. cit. – p.115. 
243RESTITUTTI, C. C. A estrada de Samambaia no sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, Op. cit. 
244 Op. cit. 
245RESTITUTTI, C. C. A estrada de Samambaia no sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, Op. cit. – p.9 
246Op. cit. – p.10 
247Idem. Ibidem. 
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de Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro e Noroeste de São Paulo para serem 

engordados em seus campos de invernada de 6 a 8 meses, sendo depois agregados aos 

seus rebanhos locais e vendidos para o Rio de Janeiro248. Havia entre os criadores 

invernistas os que também eram atravessadores, que compravam o gado criado e 

engordado pelos vizinhos para ser enviado para a Corte em pontas que variavam de 80 a 

100 reses249. É o caso da atividade desenvolvida pelo senador Padre José Custódio Dias 

na sua Fazenda do Centro, que foi estudada por Alcir Lenharo em Tropas da 

Moderação e que se localizava em Machado-MG, que então era parte integrante da 

Freguesia de São José das Dores dos Alfenas, termo da Vila de Caldas. 

Se, por um lado, o trânsito do gado bovino que passava pelos planaltos caldenses 

via Estrada do Samambaia é difícil de ser quantificado por conta da pratica da 

invernada, o fluxo de outros gados permitiu uma quantificação relativamente exata, a 

saber: o gado suíno do Sudoeste de Minas e Oeste Paulista em direção ao vale do 

Paraíba e as mulas xucras vindas de Sorocaba para o mercado mineiro, as quais 

representam o maior vulto de todo trânsito 250. De menor vulto era a importação de gado 

cavalar, caprino e lanígero sempre oscilando em faixas entre 2000 e 0 251.  Os dados 

quantitativos apresentados em gráficos por Cristiano Corte Restitutti são bastante 

expressivos e esclarecedores da natureza e volume deste circuito comercial.  

Com relação aos suínos, os dados demonstram que a grande importação que 

passava pela Estrada do Samambaia entre 1850 e 1884 apresentava origem paulista e 

que não eram processados e reexportados de volta para São Paulo. A princípio essas 

importações parecem não fazer sentido, já que o sul de Minas tinha expressiva produção 

própria de suínos. Uma vez que o sul de Minas não precisava importar porcos, a 

hipótese de Cristiano Corte Restitutti foi a de que os porcos comprados de São Paulo, 

mais os criados no sul de Minas, eram exportados para o Rio de Janeiro e, para 

averiguá-la, compara o volume das entradas anuais de porcos pelas recebedorias de 

Caldas, Ouro Fino e Campanha de Toledo, na divisa com São Paulo, com a saída de 

porcos pela Mantiqueira, na divisa com o Rio. O resultado foi que o volume das 

exportações de porcos pelo registro da Mantiqueira em direção ao Rio de Janeiro era 

                                                           
248Idem. – pp.10-11 
249Idem. Ibidem. 
250Idem. Observações do gráfico 2 – p.11 - Picos de importação de bestas: 18.000 bestas entre 1855-86 e 
15.000 bestas  entre 1867 e 1868. Picos de importação de suínos: 15.000 porcos entre 1852-53, 8.000 
porcos entre 1872-73. O período de baixa de importação de porcos coincide com o da baixa da 
importação de mulas – 1866-67.  
251Idem. Ibidem. 
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maior ainda que as importações de porcos feitas pelos registros mencionados na 

fronteira com São Paulo252: “O fluxo de importação de suínos nos registros de Jacuí, 

Cabo Verde, Monte Santo e Guaxupé transitavam por Caldas e Pouso Alegre ou 

tomavam rumo alternativo em direção da Campanha via Alfenas”, ou seja, 

necessariamente precisavam passar pelo nosso recorte253. 

Estes dados permitem a interpretação de que as regiões do Sul de Minas próximas 

de nosso recorte, e o provavelmente o próprio recorte, também se caracterizaram como 

áreas de invernistas e atravessadores de porcos, ou seja, os criadores do Sul de Minas 

aumentavam seus rebanhos importando porcos de São Paulo para reexportá-los para o 

Rio de Janeiro já que, “...se os mineiros necessitassem demandar porcos de São Paulo 

não estariam aumentando suas exportações para o vale do Paraíba”, que dava acesso 

ao Registro da Mantiqueira254. 

Com relação ao gado equino que estava sendo importado, o autor indica que 

houve um crescimento da utilização de bestas no transporte de café entre os anos 50 e 

60 do século  XIX: no quinquênio entre 1856 e 1860 83% das bestas que entravam em 

Minas eram demandadas por residentes do “Centro”, que incluía a Zona da Mata do 

café e não incluía zonas produtoras de gêneros de abastecimento interno255. Este 

aumento da utilização das bestas no transporte do café da Zona da Mata também 

acompanhou a chegada gradual da rubiácea na região sul mineira fronteiriça com São 

Paulo entre os anos de 1850 e 1860. O que lhe permite fazer esta afirmação são indícios 

que levantou na documentação dos Registros de Campanha de Toledo, Ouro Fino e 

Caldas que... 

 

[...] sugerem que alguns cafezais formavam-se na região Sudoeste de Minas 
já em princípios da década de 1850. Entretanto, a partir de 1851 entra em 
vigência o Convênio do café entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
estabelecendo que o café mineiro exportado nos registros na fronteira 
fluminense era isento de quaisquer taxas - a receita mineira se dava através 
do convênio que estabelecia que 9,03% da renda do café na alfândega do Rio 
de Janeiro eram devidos à província de Minas Gerais. Nos registros na 
fronteira com São Paulo, ao contrário, a taxa do café aumentou de 3% para 
4% sobre o preço oficial. De modo que se o mercado do Rio de Janeiro era já 
favorito para exportação por facilidades de financiamento, transporte e 
demanda, com a isenção à taxa na fronteira fluminense e aumento na 
fronteira paulista, então, a exportação de café de lugares mais distantes 
favorecia a preferência de escoamento para o Rio de Janeiro, mesmo se 
produzido em áreas próximas à fronteira paulista, por exemplo. Assim, nos 

                                                           
252 RESTITUTTI, C. C. A estrada de Samambaia no sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, Op. cit. – p.14 
253 Idem. Ibidem. 
254 Idem. Ibidem. 
255 Idem. – p.18 
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anos em que perdurou o Convênio, entre setembro de 1851 e outubro de 
1860, as exportações de café para São Paulo não igualaram os níveis de 
1847/48 e 1850/51. No planalto caldense, o único registro neste período 
foram 78 arrobas em 1859/60 (10 animais), novamente no registro de Ouro 
Fino. Em Jaguari, mais ao sul, foram tão-somente 21 arrobas em 1854 e 
outras 20 arrobas em 1858 256. 

 

O autor encontra boas informações sobre a exportação de café na zona de fronteira 

com São Paulo novamente para os anos de 1866: 

 

As fontes para as exportações mineiras apresentam grande falha para o 
importante período 1862-66. Entretanto para 1866 em diante voltamos a ter 
boas informações. Em 1866 eram exportadas 1.477 arrobas de café através do 
registro de Ouro Fino. Nos anos seguintes a 1866, as exportações de café 
através do registro de Ouro Fino subiram para 2.526, 5.840 e 6.545 arrobas; 
neste período também observamos outras 478 arrobas exportadas no registro 
de Caldas e oito no de Toledo. Eram novíssimos cafezais atingindo a 
maturidade: os cafezais que originaram estas exportações teriam sido 
plantados em princípios da década de 1860, pois ‘do quarto ano em diante o 
cafezal começa a produzir, atingindo pleno desenvolvimento entre o quinto e 
o sétimo ano de vida’. Entre 1871 e 1873 as exportações foram menores, total 
5843,5 arrobas em dois anos, talvez devido às geadas de 1871, talvez devido 
à epidemia de varíola na região de Caldas. Em 1873/74, 1874/75 e 1877/78 
as exportações voltaram a crescer: 6.413, 8.011 e 9.596 arrobas, 
respectivamente, ainda concentradas no registro de Ouro Fino (95,7%) 257. 

 

Além das importações dos gados suínos, bovinos e equino em pé, havia a entrada 

de animais que carregavam para Minas produtos que, apesar de contabilizarem um 

volume bem menor das importações... 

 

[...]transportavam valores muito superiores aos animais carregados de 
exportações. Eram produtos com altíssimo valor agregado, com preços 
médios por arroba dez ou mais vezes superiores aos preços da arroba de 
toucinho ou de fumo. A carga de um animal (8 a 10 arrobas) com gêneros 
importados valia na década de 1850, em média, 250 a 300 mil-réis. Um lote 
de sete animais com importados transportava valores superiores a dois contos 
de réis 258. [...] O período de maior importação desde Santos e São Paulo foi 
1855-1861, quando adentravam Minas pela Estrada da Samambaia 
anualmente mais de mil animais carregados de gêneros estrangeiros. O valor 
estimado destas importações é de 300 contos de réis anuais, talvez mais, 
devido à inflação e depreciação do câmbio durante a década de 1850 259.   

 

                                                           
256RESTITUTTI, C. C. A estrada de Samambaia no sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, Op. cit. - p.26. 
257Op. cit. - p.27. Referência do trecho entre aspas em que fala sobre o período de maturação do pé de 
café: LIMA, João Reynaldo. Café e Indústria em Minas Gerais (/870-1920). Petrópolis: Vozes, 1981, p. 
52. Quanto a epidemia de varíola a fonte é: Correspondência da Câmara de Caldas à Presidência da 
Província. Arquivo Público Mineiro, SP, PP 1/33, Cx. 43, does. 47-52. Respectivamente notas de rodapé 
54 e 55 da página 27.   
258RESTITUTTI, C. C. A estrada de Samambaia no sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, Op. cit. -  
pp.19-20. Sobre o assunto cita: JARDIM, Renato. Reminiscências de Resende, Estado do Rio, às plagas 
paulistas: São Simão, Batatais, Altinópolis, e Ribeirão Preto. São Paulo: José O1ympio, 1946.  
259 Op. cit. - p.18. 
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Essas informações mostram que o aumento das importações de produtos 

estrangeiros pela zona de fronteira de Minas com a Província de São Paulo coincide 

com a chegada de café nessa área do Sul de Minas. Com relação às exportações pelas 

recebedorias da fronteira com São Paulo, Cristiano Corte Restitutti identificou produtos 

como queijos, toucinho, cereais (grãos e farinhas), fumo e café, cada produto variando 

no tempo a posição e a liderança260. Não detalharemos estas exportações aqui que, como 

é possível ver nos mapas/balancetes do Governo da Província de Minas que analisamos 

anteriormente, eram bem inferiores as importações de bestas paulistas, o que as analises 

de Restitutti corroboraram e detalharam, mostrando também a importância da 

importação do gado bovino e suíno. O fato é que gráficos e tabelas produzidos por este 

autor mostram como o fluxo de comércio pela Estrada do Samambaia, que passava na 

Vila de Caldas, reduziu-se drasticamente com o avanço da Estrada de Ferro Mogiana 

entre os anos de 1877 e 1884261: 

 

As mercadorias mineiras - fumo e toucinho - já eram transportadas pela 
Mogiana antes da aproximação dos seus trilhos. A proporção de fumo e 
toucinho mineiros transportados pela via férrea paulista é grande, mas 
decadente. As exportações de fumo na Estrada da Samambaia caem mais de 
50% entre os anos fiscais 1877/78 e 1881/82, enquanto o transporte de fumo 
pela Ferrovia mantém-se estável; nos anos seguintes a tendência se mantém, 
com as exportações da Samambaia decrescendo a taxas próximas de 50% ao 
ano e as da Mogiana crescendo levemente. Se em 1877/78 as exportações da 
Samambaia respondiam por mais de 53% do fumo da Mogiana, em 1883/84 
esta proporção é de apenas 6,5%. Com o toucinho acontece fenômeno 
similar. Enquanto o transporte da Mogiana aumenta, as exportações via 
Samambaia diminuem; em 1877/78 as exportações na Estrada respondiam 
por 21,5% do toucinho da Ferrovia, em 1883/84 esta proporção é de apenas 
6,5%. Já o café a escoar por esta via ganha vulto em termo absoluto e relativo 
262. 
As exportações de café na ferrovia aumenta(sic.) ano após ano, mas a taxa de 
aumento das exportações de café na Samambaia é superior. Na Mogiana, o 
transporte de café subiu de 15,5 mil toneladas em 1877/78 para 39,1 mil 
toneladas em 1883/84 (+ 150%), enquanto que nas vias de Caldas e Ouro 
Fino as exportações de café para São Paulo cresceram de 144 toneladas para 
1.022 toneladas no mesmo período (+600%). A estrada de ferro empurra a 
lavoura da rubiácea ao mesmo tempo em que a expansão do café chama por 
seus trilhos: o transporte até Santos por meio de tropas de muares custava 
cerca de 440 réis por arroba de café, ao passo que pela via férrea baixava a 
140 réis, permitindo assim economia de 68% em benefício do produtor 263. 

                                                           
260 Op. cit. - As recebedorias de Caldas, Ouro Fino e Toledo concentraram 0,9% das exportações mineiras 
entre 1818 e 1884, em libras esterlinas, com tendência crescente 260. Os produtos dominantes no planalto 
caldense durante o século XIX eram sempre os mesmos: queijos, toucinho, cereais (grãos e farinhas), 
fumo e café, variando no tempo a posição de liderança. Os demais produtos responderam por 2,7% do 
volume transportado em 1815-48, 2,5% em 1850-70 e 1,2% em 1871-84 – p.22 
261 Op. cit. – pp.28-29. 
262RESTITUTTI, C. C. A estrada de Samambaia no sudoeste de Minas Gerais, 1850-1884, Op. cit. - 
pp.28-29. 
263Op. cit. - p.29. Informações sobre o custo do transporte da arroba de café até o Porto de Santos pela 
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A inauguração do ramal da Estrada de Ferro Mogiana na Freguesia de Poços de 

Caldas em 1886 fez com que o eixo dos fluxos comerciais se deslocasse da Vila de 

Caldas para esta localidade definitivamente. O fato certamente também esteve ligado ao 

desmembramento municipal de Poços de Caldas da Vila de Caldas em 1888. Nesse 

mesmo ano de 1888 Caldas também perdeu por desmembramento a zona cafeeira e de 

culturas do vale do Rio Jaguarimirim, que hoje faz parte do município de Andradas. 

Todos esses fatores contribuíram para a decadência e empobrecimento da outrora 

prospera Caldas, movimentada por tropeiros vindos de diversas paragens. 

 

RELAÇÃO DOS GENEROS IMPORTADOS NA ESTAÇÃO DE CALDAS – 1895 

MESES ARROZ AÇUCAR SAL  DIVERSOS TOTAL 

Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos 

Janeiro 35.100 79.553 66.394 101.419 282.466 

Fevereiro 26.000 41.352 7.500 114.200 189.052 

Março 75.100 90.333 27.900 151.100 344.433 

Abril 43.100 40.424 23.600 130.147 237.271 

Maio 21.136 60.460 10.523 170.357 262.494 

Junho 24.090 60.947 40.100 140.080 265.244 

Julho 31.100 10.040 38.940 137.040 217.120 

Agosto 38.350 22.833 20.800 100.140 180.132 

Setembro 33.286 40.761 70.996 112.140 266.183 

Outubro 46.950 24.060 80.490 136.040 287.540 

Novembro 21.000 42.100 12.800 150.100 226.000 

Dezembro 39.100 19.010 30.100 91.040 170.340 

Total 434.381 434.381 430.152 1.533.803 2.939.275 

 

RELAÇÃO DOS GENEROS IMPORTADOS NA ESTAÇÃO DE CALDAS – 1896 

MEZES ARROZ AÇUCAR SAL  DIVERSOS TOTAL 

Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos 

Janeiro 40.140 20.140 6.322 166.503 233.515 

Fevereiro 47.925 55.723 48.610 171.486 323.744 

Março 40.218 36.738 34.855 159.838 271.649 

Abril 20.400 20.140 2.130 119.000 161.679 

Maio 13.000 19.400 11.400 150.400 194.200 

Junho X X X X X 

Julho X X X X X 

Agosto X X X X X 

Setembro X X X X X 

Outubro X X X X X 

Novembro X X X X X 

Dezembro X X X X X 

Total 161.683 152.141 103.736 767.227 1.184.787 

Tabela 7: Indicativos das importações feitas no recorte espacial entre 1895 e 1896 
Fonte: SANCHES LEMOS, Pedro. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas (Monografia) 
In: Revista do Archivo Publico Mineiro. Direcção e redacção de J. P. Xavier da Veiga – Director do 
mesmo Archivo. Anno I – Fascículo 2.o. Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes – Abril a Junho 
de 1896. – pp.2002-2003. O autor não incluiu aqui o mês de junho, porque ainda não estava liquidado. 

                                                                                                                                                                          
Estrada de Ferro Mogiana: SAES, Flávio A. M. As ferrovias de São Paulo: Paulista, Mogiana e 
Sorocabana. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FEA/USP, 1974.  



132 
 

 

Complementando estes dados, como vimos na parte anterior em que tratamos da 

produção rural de nosso recorte espacial, em 1895 e 1896 diversas localidades que 

fizeram parte do primitivo termo da Vila de Caldas estavam exportando toneladas de 

café pelo ramal da Estrada de Ferro Mogiana de Poços de Caldas264. Não repetiremos a 

tabela das que mostram os quantitativos exportados aqui, mas o desenvolvimento 

econômico da região também permitiu que ela se tornasse um considerável mercado 

consumidor, conforme tabela 7. 

Há que se levar em conta ainda as mercadorias que entravam em Minas pelos 

outros ramais da Mogiana que bordejaram a fronteira com Minas, com o de Espírito 

Santo do Pinhal-SP e etc. 

Com essa exposição sobre os fluxos de produtos nos circuitos comerciais 

terminamos a descrição do nosso recorte espacial, o nosso “tabuleiro”, mostrando que 

embora tenha sido uma área economicamente periférica, não foi insignificante e 

apresentou desde cedo condições de valorização de suas terras que puderam ter o seu 

ganho de valor intensificado pelo processo de formalização legal das transações de 

terras ocorrido após 1822: a regras do jogo a serem aplicadas sobre esse tabuleiro 

dentre, as quais que orientaram as jogadas dos negócios de credito hipotecário tiveram 

destaque. O fato de essa região ter apresentado produção cafeeira, mas ter se mantido 

também periférica a economia cafeeira do Oeste Paulista, mantendo produções 

tradicionais locais ao lado da cafeicultura, relativiza o peso do café como o único fator 

de valorização das terras. Além disso, mesmo no auge da cafeicultura entre os anos de 

1870 e 1890, a presença de hipotecas de terras de campos indicam que o imóvel rural 

estava sendo melhor aceito como base de garantia de crédito não somente por causa do 

café, mas também porque as regras do jogo haviam melhorado a segurança dos lances 

nas partidas e inibido mais as possibilidades de trapaças. Com essa metáfora nos 

referimos ao esforço de legisladores em produzir e aumentar a segurança jurídica dos 

negócios imobiliários, o que só foi possível com a estruturação e reestruturação de um 

novo sistema cartorial de registros produtor de provas escritas e publicidade dos 

negócios. 

A área do original termo da Vila de Caldas e a documentação referente às suas 

terras em seus cartórios é que nos permitirá fazer um estudo de caso do impacto nos 

                                                           
264 LEMOS, Pedro Sanches. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas, Op. cit. – pp.197-
223. 
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negócios imobiliários do processo de formalização legal das transações comerciais de 

terras ocorrido após 1822. Também pretendemos averiguar a possível relação do 

referido processo formalizante no ganho de valor do imóvel como uma espécie de 

catalisador de condições de valorização pré-existentes, que foram apresentadas nessa 

primeira parte da tese. Partimos para o enfoque no processo de formalização legal em si 

para depois retomar o estudo do seu impacto no nosso recorte espacial. 
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2 ESTRUTURAS ECONÔMICAS NO TEMPO E SUAS INFLUÊNCIAS SOBRE A 
LEGISLAÇÃO DAS TRANSAÇÕES MERCANTIS 

 

 

A elite política brasileira se preocupou antes com a formalização do crédito hipotecário 

do que com a da propriedade privada e com as compras e vendas de imóveis. As reformas 

cartoriais que esboçaram a construção de uma publicidade imobiliária se iniciaram 

concretamente com a instituição do registro de hipotecas em 1843 e com o seu Regulamento 

de 1846, o qual instalou os cartórios de registro em todo o Império Brasileiro. A propriedade 

privada foi instituída pela Lei de Terras em 1850 e regulamentada em 1854. Acreditamos que 

essa precedência da preocupação da elite com o crédito hipotecário não foi fortuita e teve 

relação direta com o contexto econômico proveniente dos tempos coloniais em que era notória 

a escassez de moeda para a circulação da economia e em que esta funcionou em grande parte 

através do crédito e da dívida. Assim, o crédito foi o fio condutor do processo de formalização 

legal das transações de terras. Para melhor contextualizar esses temas fez-se necessário 

remontar o panorama geral do contexto econômico e político brasileiro no século XIX em que 

os negócios e seus personagens estiveram mergulhados. Essa contextualização será feita do 

geral para o particular. 

Quando a Corte se transferiu para Brasil e os portos se abriram às nações amigas em 

1808, o Rio de Janeiro se tornou o centro dos negócios do Império Português, local onde 

houve o fortalecimento de uma camada de comerciantes de grosso trato que se conectava por 

uma extensa ramificação de intermediários comerciais com os fazendeiros do interior (agentes 

de produção e consumo). Embora esta camada de comerciantes estivesse intimamente ligada 

com os negócios de exportação, ela não se ocupou diretamente deles. Depois de 1808, no 

universo das importações e exportações do Brasil, o mundo do comércio evoluiria para a 

seguinte configuração, principalmente depois de o café ter se tornado o “ouro verde”: 

intermediários como comissários e ensacadores eram em geral brasileiros e portugueses 

residentes no Brasil e a exportação era dominada majoritariamente por estrangeiros265. 

Baseando-se em Quintino Bocaiúva, Stein afirma que as casas comissárias eram o único ramo 

dos negócios de fato controlado por brasileiros266. 

                                                           
265 SWEIGART, Joseph E. Coffe factorage and the emergence of Brazilian capital market, 1850-1888. New 
York – London: Garland Publ, 1975. Entre as páginas 32 e 34 o autor esboça esse panorama e na página 33 ele 
informa que 80% das exportações eram feitas por não mais de 20 casas comerciais que qualificou como grandes. 
Desses 80%, 50% eram controlados por apenas sete delas. 
266 STEIN, Stanley J. Grandeza e decadência do café no vale do Paraíba. (trad. Edgar Magalhães) São Paulo: 
Brasiliense, 1961 – p.100. 



135 
 

Os agentes comerciais brasileiros, figuras híbridas, comerciantes /redores, uma mescla 

de “banco”, “loja”, contadores e prestadores de serviços – a exemplo dos comissários e dos 

donos de algumas casas comerciais na Corte – ao fazer o papel de intermediários entre o 

interior e o porto, foram de extrema importância para os negócios dos estrangeiros, que se 

ocuparam da exportação propriamente dita. Eles estavam acostumados a lidar com a 

circulação que acontecia aqui com baixa monetização e amplo uso de crédito, e sabiam lidar 

com os fazendeiros que em geral eram avessos as complicações do sistema de escrituração 

mercantil267. Além disso, eles estavam integrados à realidade escravista da economia e da 

produção, a aceitação do escravo como bem garantidor não lhes era estranha e souberam tirar 

vantagens do sistema escravista mesmo após a extinção do trafico268. 

A decisão de D. João de promover a abertura de estradas interligando o Rio com as 

Províncias vizinhas - visando resolver os problemas de abastecimento da Corte - ampliaria o 

fortalecimento destes comerciantes intermediários residentes nas praças cariocas: os novos 

caminhos reestruturaram e dinamizaram circuitos comerciais internos que vinham crescendo 

desde o período da mineração e que eram sustentadores, e parte constituinte, da infraestrutura 

de exportação e importação269. Como mostra Lenharo, o Sul de Minas Gerais ocupou um 

papel importante como zona abastecedora da Corte do Rio de Janeiro. A escassez de moeda e 

a necessidade de regular os sistemas de crédito, de dar solidez às garantias, seriam colocadas 

cada vez mais em questão pelos comerciantes interessados no funcionamento destes circuitos, 

o que veremos posteriormente. 

Encontrar meios de driblar a falta de meio circulante era fundamental para ampliar e 

sustentar essa longa cadeia de relações comerciais, que interligava o mundo da produção com 

o do comércio nas praças portuárias e, por fim, com o mundo da importação e exportação. Era 

essa cadeia o canal de enriquecimento dos intermediários, que estavam na sua ponta e na 

interface com os negócios dos exportadores estrangeiros270. O crédito e a dívida durante muito 

tempo foram o drible preferencialmente usado. E até hoje, apesar de não haver o problema da 

                                                           
267 Sobre a resistência dos fazendeiros com os “complicados processos de escrituração mercantil” vide STEIN, 
Stanley J. Grandeza e decadência do café no vale do Paraíba, Op. cit. – pg.99. José Reinaldo de Lima Lopes 
chama a atenção para essa mesma observação do Stein em A formação do Direito Comercial Brasileiro: A 
Criação dos Tribunais do Comércio do Império. In: Cadernos Direito GV. V.4. N.6, 2007 – pg.22. 
268 Por exemplo, depois da extinção do tráfico em 1850, os capitais antes empregados no comércio de escravos 
africanos sobraram na praça e os comissários lhes deram novo destino: abriram créditos aos fazendeiros tomando 
como base de garantia os escravos, que dobravam de preço – STEIN, Stanley J., Op. cit. – PP.23-24. 
269 LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação, Op. cit.  
270 Entre os personagens históricos conhecidos, o Barão de Iguape da família Prado é um bom exemplo dos 
empreendedores que fizeram fortuna intermediando as relações campo-cidade. Entre os trabalhos que 
exploraram a atuação dessas figuras no século XIX lembramos: FAORO, Raymundo. Machado de Assis: a 
pirâmide e o trapézio. São Paulo: Globo, 2006. O autor detalha por meio da literatura as conexões que figuras 
como comissários faziam entre a fazenda e a Corte do Rio de Janeiro durante a expansão do café. 
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falta de meio circulante, ele é de estrema importância para a circulação da economia. Por essa 

razão, é possível imaginar o peso que teve no funcionamento da economia brasileira quando a 

moeda rareava. 

A independência do Brasil produziu a possibilidade de amplas reformas legais durante a 

elaboração da Constituição e forneceu a oportunidade para a elite de comerciantes reorganizar 

o sistema normativo dos contratos em geral, principalmente os de crédito, dentro do ideário 

liberal que animou a independência e que vinha de encontro aos seus interesses. Neste 

contexto em que o crédito era crucial e diante da crescente pressão inglesa para o fim da 

escravidão no Brasil, a necessidade de promover políticas que valorizassem a terra e a 

tornassem uma base de garantia mais segura e sólida que o escravo começou a fazer parte das 

pautas nas discussões parlamentares271. 

Estas conjunturas políticas e econômicas nos permitem estabelecer uma conexão entre a 

necessidade de crédito, potencializada pela escassez de moeda, e o início da formalização 

legal das transações de terras que aconteceu após a independência através do sistema 

hipotecário. A nosso ver, é por esse motivo que o registro geral de Hipotecas precedeu a 

formalização da propriedade privada e de suas compras e vendas de terras. 

Para sustentar e aprofundar essa discussão é importante levantar o histórico da baixa 

monetização e importância do crédito na circulação da economia brasileira durante os 

períodos colonial e imperial. No Brasil, desde o século XVI até finais do século XIX, o 

contexto econômico de uma realidade pouco monetizada, em que o crédito e a dívida 

assumiam papel crucial no forma de moeda escritural e de empréstimos, já é bastante 

conhecido de especialistas no assunto e já foi por eles bastante trabalhado. Ângelo Alves 

Carrara em À vista ou a Prazo organizou uma série de trabalhos sobre o tema272. É importante 

discutir este contexto econômico para melhor fundamentar nosso ponto de vista e estabelecer 

a ponte entre ele e o processo oitocentista de sucessivas promulgações de leis que versaram 

                                                           
271 Vide SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da Lei de 1850. Campinas-SP: Editora 
Unicamp, 1996. A autora os projetos políticos e ideias discutidas no século XIX a respeito da necessidade de 
promover a valorização da terra em relação ao escravo nas partes: O primeiro projeto de lei de terras (pp.95-
115) e A estratégia saquarema (pp.127-141). Ela sustenta que o primeiro projeto da Lei de Terras foi inspirado 
na teoria da colonização de Edward Gibbon Wakefield: a propriedade da terra deveria privada e ter um “preço 
justo” - ou “preço suficiente” (sufficient price) - caro o bastante para que a parcela mais pobre da população não 
tivesse acesso a ela, obrigando-a a vender suas força de trabalho para os proprietários; porém, não deveria ser tão 
cara ao ponto de impedir a elite de a adquirir. Ou seja, esse “preço justo” deveria impedir o imigrante pobre de 
ter acesso a terra e, no caso do Brasil, também impedir esse acesso ao negro quando a escravidão fosse abolida. 
A discussão sobre a influência de Wakfield encontra-se entre as páginas 99 e 106, mas a necessidade de valorizar 
a terra para fazer a transição de uma economia escravista para uma de trabalho livre permeia todo o livro. 
Quanto a necessidade de valorizar a terra para toná-la uma garantia mais segura vide páginas 150 e 151. 
272CARRARA, Angelo Alves (org.). A vista ou a prazo: comércio e crédito nas Minas Setecentistas. Juiz de 
Fora: Ed. UFJF, 2010. 
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sobre as formalizações das transações imobiliárias. Para atingir esse objetivo dividimos esta 

exposição em dois itens: no item 2.1 exploraremos a permanência da escassez da moeda e de 

uma economia pautada no crédito do período colonial ao final do século XIX; no item 2.2 

exploraremos como essa situação econômica influenciou na elaboração projetos de leis feitos 

depois da independência que, ao buscar dinamizar o crédito para ampliar a circulação da 

economia, deram início ao processo de formalização legal das transações de terras que 

estamos estudando. 

 

2.1 DA ESCASSEZ DE MOEDA E IMPORTÂNCIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO NA 
HISTÓRIA DA CIRCULAÇÃO COMERCIAL BRASILEIRA 

 

 

Nessa parte buscaremos descrever e discutir em linhas gerais a baixa monetização da 

economia brasileira durante o período colonial e imperial, bem como analisar como nele se 

dava o processo de circulação monetária, à revelia da escassez de moeda, em especial por 

meio da dívida. Para isso faremos a apresentação em dois subitens: 

No subitem 2.1.1 caracterizaremos a baixa monetização e a importância do crédito para 

a circulação na economia colonial e sua permanência e transição para o começo do século 

XIX. No subitem 2.1.2 discutiremos a situação da circulação de moeda cunhada na economia 

do Brasil Império, a continuidade de sua escassez e o papel importante que crédito nela 

continuou assumindo na circulação. Essa sequência visa a detectar rupturas ou permanências. 

Podemos adiantar que observamos a maior presença de permanências. 

Com essa estrutura expositiva pretendemos evidenciar o papel relevante que o crédito 

teve nas economias de baixa monetização dos períodos colonial e independente, para então 

fundamentar a nossa interpretação: que foi graças a essa realidade que a elite se preocupou 

antes com a regulamentação das hipotecas do que com a da propriedade privada e sua compra 

e venda. Para atingirmos esse objetivo transitaremos rapidamente por vários assuntos que 

quebram um pouco a continuidade da discussão acerca da formalização das transações de 

terras, tais como: discussões sobre moeda, moeda escritural e meios alternativos de promover 

a circulação econômica e contratos de mútuo, em especial o hipotecário. Entretanto, 

acreditamos que tal quebra é justificada na medida em que revela o contexto econômico em 

que a formalização se deu. 
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2.1.1 - Baixa monetização e a importância do crédito para a circulação na economia 
colonial e as permanências no começo do século XIX 

 

 

Para falar de economia e monetização no Brasil Colonial, a título de exemplo vamos 

tomar o caso de Minas Gerais no século  XVIII, onde a princípio pode se supor que havia 

maior quantidade de moeda. Carrara aponta como fértil para analisar a economia de Minas 

Gerais a hipótese elaborada por Assadorian a partir do caso da mineração de Potosí273: a 

existência de uma relação entre o volume da produção mineral e a extensão das relações 

comerciais. Tal relação permitiu o desenvolvimento da ideia de que a produção de metais 

preciosos foi responsável pela constituição de mercados internos que adquiriram autonomia 

posteriormente274. Trata-se do conhecido “efeito multiplicador” ou “cadeia de novos efeitos” 

da mineração que trabalha as relações do mercado consumidor, constituído pelos centros de 

mineração, com a criação de zonas internas de abastecimento desses centros mineradores, as 

quais se tornaram também espaços consumidores, mais a relação de ambos com o mercado 

externo. Essa hipótese fornece um bom modelo para pensar a formação dos circuitos 

comerciais e a circulação nos espaços mineradores que envolvem a especialização e 

regionalização da produção de três categorias de mercadorias: gêneros de exportação (dentre 

os quais a própria produção mineral), gêneros de abastecimento interno e gêneros importados. 

Carrara aplica este modelo sistematicamente em seu trabalho Minas e Currais 275.  

Mas que meios de troca, ou moedas, possibilitavam essa circulação? O que se quer dizer 

quando se fala em baixa monetização no Brasil Colonial, mesmo em regiões como Minas 

Gerais? A questão crucial nesse ponto é o que se define como moeda. Ainda com base nos 

estudos feitos sobre Potosí, Carrara sugere que a distinção entre “pseudo-moedas” e 

“verdadeiras moedas” feita pelo professor Ruggiero Romano - segundo a qual as “verdadeiras 

moedas” se definem pela divisibilidade e garantia de homogeneidade - características que 

permitem contar - diminui, ou ofusca, a importância dos meios de troca chamados de 

“pseudo-moedas” na circulação e estruturação de mercados internos, como foi o caso do ouro 

em pó e em barra, que eram pesados e não contados276. Na visão de Ruggiero Romano, a 

escassez de dinheiro, entendido como “moeda verdadeira”, comprometeria seriamente a 

                                                           
273As Minas de Potosí ficam na América do Sul, no alto Peru, especificamente na região chamada de  cerro de 
Potosí. Foi um grande centro produtor de prata na América durante a época colonial. 
274 CARRARA, Angelo Alves. A vista ou a prazo: comércio e crédito nas Minas setecentistas. In: A vista ou a 
prazo: comércio e crédito nas Minas Setecentistas. Angelo Alves Carrara (org.). Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2010. – 
PP.8-10. 
275CARRARA, Angelo Alves. Minas e Currais:... Op. cit. 
276CARRARA, Angelo Alves. A vista ou a prazo:... – Op. Cit. – pp.7-12. 
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possibilidade de surgimento de um mercado interno ao forçar as transações seguirem o 

modelo da economia natural, que se pautava na troca de valores de uso277. Entretanto como se 

explicaria a estruturação de mercados internos complexos em Minas Gerais mesmo com a 

escassez das moedas consideradas “verdadeiras”? 

Como mais profícuo para resolver este impasse, Carrara aponta as contribuições do 

trabalho de Becerra, no qual as trocas se davam por meio de quatro tipos simultâneos e 

diferentes de moedas, que se relacionavam com a divisão social do trabalho, as relações de 

produção geradas a partir do espaço minerador e as relações sociais existentes: 

 

1º) moedas de ouro e prata de alta denominação e fracionadas, cunhadas pela 
administração colonial e monopolizadas pelos “hacendados”, mineradores, 
comerciantes, clero e ordens religiosas, assim como pelos funcionários da Coroa e 
os integrantes dos cabildos; o resto da população só pôde aceder à moeda fracionária 
cunhada em muito pouca quantidade, quando exerceram certos ofícios menores 
como carpinteiros, ferreiros, pedreiros, etc.; 
2º) a “moeda de conta” (moeda escritural), empregada em geral por personagens 
pertencentes a grupos familiares proeminentes em cada localidade nas compras de 
escravos, fazendas, minas e casas, ou produtos de Castela; entre os setores 
socialmente subordinados, dava-se uma anotação em um papel, do montante de sua 
dívida;278 
3º) o ouro em pó ou em folhetas, cuja circulação como moeda foi circunstancial; 
4º) as “moedas da terra”, facilmente confundíveis com a troca, que podiam ser 
alguns produtos como coca, sal, cacau e carne, entre outros; o emprego destas 
“moedas” se fez geralmente, para pagar salários devidos aos setores sociais mais 
deprimidos social e economicamente 

279
.  

 

Ao apontar a perspectiva de Becerra como mais fértil para analisar a estruturação de 

mercados e a circulação em Minas do que a perspectiva de Romano, Carrara se dispõe a 

penetrar no dilema teórico acerca da definição do que é moeda:  

 

O que Romano denomina moeda (“monnaie”) corresponde, antes de tudo ao que os 
autores hispano-americanos denominam “dinheiro”, isto é, a categoria econômica 
que funciona tanto como medida e reserva de valor, quanto como meio circulante e 
de pagamento (“Money”). No sentido estrito de meio de circulação, é o que 
denominamos moeda (“currency”), uma forma particular da existência do 

dinheiro
280

. 

 

Carrara indica a análise de exemplos contemporâneos nos estudos monetários de 

Jerônimo Blanc como “preciosa contribuição” para a solução de tal dilema teórico: as 

situações da extensão do uso de bônus de compra (como tickets-refeição e vales transporte) e 

a dolarização na América Latina e na Europa central e oriental, que levaram Blanc a 

                                                           
277 Op.cit. – pp.11-12 
278 Vide próxima nota.  Grifo nosso. 
279CARRARA, Angelo Alves. A vista ou a prazo:... – Op. Cit. – pp.10-11. Grifo nosso. 
280 Op.cit. – p.12 
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[....]explorar a natureza dos instrumentos monetários paralelos, bem como sua 
articulação ao sistema monetário nacional e às condições nas quais as pessoas 
jurídicas ou físicas são levadas a empregá-las. Estas moedas paralelas, ou de modo 
mais amplo, estes instrumentos de conta e de pagamento são muito distintos da 
moeda nacional. Nesse sentido, o autor propõe-se a hipótese de que, para analisar 
em profundidade e de modo abrangente o que é a moeda, é necessário descer ao 
nível do que as pessoas (físicas ou jurídicas) fazem dela, isto é, convém analisar a 
moeda não tal como a lei a decreta, mas tal como as pessoas a vivem: só importam 
suas práticas monetárias. Portanto, o autor propôs-se a abordar a moeda não mais 
pelos agregados macro-econômicos, mas pela micro-escala à qual se revelam os 
comportamentos monetários e sua incrustação social. É precisamente esta 
diversidade de instrumentos monetários, para além das estritas moedas nacionais, 

que caracteriza a realidade econômica latino-americana colonial
281

. 

 

Esse raciocínio fundamenta não só as divisões dos tipos de moeda feitas por Becerra, 

como a defesa de Carrara no livro Minas e Currais da relevância do ouro em pó como moeda 

na circulação em Minas Gerais durante o século XVIII, defesa que é reiterada em À Vista ou a 

Prazo da seguinte forma: “O volume documental [contábil] disponível já seria suficiente para 

provar o domínio da oitava de ouro como moeda,...”282. Ou seja, o ouro em pó pode ser 

considerado uma moeda dentro da Capitania de Minas Gerais pelo uso social que as pessoas 

faziam dele como tal. Para Carrara o ouro em pó não foi somente um produto colonial e 

mercadoria - produzido em Minas Gerais - mas, para além disso, foi uma moeda de uso 

corrente e habitual, de fundamental importância para a estruturação de um mercado interno283. 

Em 1750 a Coroa proibiu sua circulação fora da Capitania de Minas Gerais e a circulação de 

moeda cunhada em seu interior284. Sendo assim, todas as transações comerciais e fiscais 

dentro de Minas Gerais foram feitas com ouro em pó. As transações fora da capitania 

deveriam ser feitas em moeda cunhada: réis. Isso envolveu um sistema de conversão do ouro 

em pó, contabilizado por oitavas (3,486g) e suas frações, para réis285. O fim da utilização do 

ouro em pó como moeda em Minas só ocorreu em 1808, quando foi proibida por alvará 

régio286. 

Quer dizer, o ouro em pó foi usado como moeda paralela apenas em Minas, o resto do 

território colonial não pode contar com essa possibilidade. Por isso não é absurdo pensar que 

                                                           
281 Op.cit. – pp.12-13. Grifo nosso. 
282 Op.cit. – p13. Observação entre colchetes nossa: [contábil]. 
283CARRARA, Angelo Alves. Minas e Currais:...Op.cit. - Vide páginas: 73-75 e 274. Na página 85 o autor 
informa: “A constância do meio monetário expressa nessa forma de escrituração só confirma a descrição de 
José Joaquim da Rocha, segundo a qual em Minas não havia moeda corrente mais que ouro em pó”. A fonte é 
informada na nota 134 de seu livro: COELHO, José João Teixeira. Instrução para o governo da Capitania de 
Minas Gerais [1791]. RAPM, vol.2 [1897], p.503. 
284 Op. cit. - p.85. 
285 Op. cit. Sobre este sistema de conversão, vide pp. 73-75.  
286 Op. cit. Alvará Régio de primeiro de setembro de 1808. 
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a “moeda escritural”, entendendo-a como crédito, foi uma possibilidade de meio de troca para 

circulação mais generalizada. Já contratos de mútuo como a hipoteca e o penhor podem ser 

encarados como formas de acesso a escassa moeda oficial nas praças do Brasil, que se 

concentrava nas mãos de poucos. 

Talvez por esse motivo, o que chama de Carrara no estudo de Becerra é a constatação 

de que a maioria das operações de compra e venda de imóveis rurais e de lavras mineiras, no 

espaço econômico sob influência das minas de Potosí, foram feitas através de “dinheiro de 

conta”, ou “moeda escritural”, em outras palavras, através do crédito e da dívida, que neste 

caso equivale à circulação monetária nominal, e não real. Ou seja, o crédito funcionou como 

moeda paralela na circulação da riqueza patrimonial. Observando os registros dos tabelionatos 

públicos de compra e venda e considerando a importância da existência de escrituras 

particulares (não públicas), Carrara afirma que “Esta modalidade parece também ter tido 

existência em Minas Gerais”287. Neste sentido, na falta de moeda cunhada, instrumentos de 

crédito provavelmente tiveram importância como moedas paralelas ao lado do ouro em pó na 

circulação da riqueza. E se a hipoteca não pode ser considerada moeda escritural por ter as 

possibilidades de ampla circulação limitadas pela burocracia e demora dos contratos de 

transmissão do seu crédito, ao menos foi um meio de acesso à escassa moeda oficial.  Em 

síntese, as alternativas creditícias foram fundamentais em boa parte da história pouco 

monetizada do Brasil, onde a circulação de ouro em pó era proibida e o crédito poderia tanto 

funcionar como dinheiro (na forma de moeda escritural) como ser uma via de acesso à moeda 

cunhada (o caso da hipoteca). 

Para tornar mais compreensível esse raciocínio, convém reforçar o conceito de moeda 

escritural como moeda também chamada de “moeda de conta” ou de moeda fiduciária, que se 

funda no crédito e indica uma promessa de pagamento288. O termo fiduciário vem do latim 

fidúcia, de fidere (confiar), portanto indica uma moeda que se instituiu em confiança289. Não 

se trata de dinheiro amoedado e pode ser definida da seguinte forma: 

 

Qualquer moeda que não se mostre moeda real, uma peça metálica, com um valor 
próprio ou equivalente ao que lhe é atribuído (valor intrínseco), é fiduciária, seja 
papel-moeda ou moeda-papel. Juridicamente, pois, tal como sucede 

                                                           
287 Op. cit. – p.11. 
288SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico;... Op. cit. – No vocábulo moeda metálica, De Plácido diferencia 
moeda metálica de moeda escritural da seguinte forma: “É a moeda propriamente dita, pois que, em seu sentido 
técnico e originário, ela sempre se entende a peça metálica, com valor intríseco ou não, que é cunhado com um 
valor certo representativo ou indicativo do dinheiro. É a moeda real e se distingue, por essa razão, quando tem 
um valor intrínseco, da moeda fiduciária, que se funda no crédito, indicando-se uma promessa de pagamento”. 
289 Op. Cit. – Vide o verbete moeda escritural do dicionário. 
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economicamente, exibe-se sob a forma de um título de crédito, porque nele há a 

promessa de pagar a soma em dinheiro nela consignada
290

. 

 

Título de crédito é uma designação de natureza genérica para qualquer documento 

escrito em que se firme o direito do credor receber uma dívida e a obrigação do devedor em 

pagá-la, seja seu valor estimado pecuniariamente ou tenha ela por objeto coisa de valor certo. 

Em outras palavras, tíulo de crédito é qualquer documento em que se firme o direito de 

crédito assentado sobre quantia pecuniária, mercadorias ou coisas em comércio291. Como 

exemplos de títulos de crédito podem ser citados as letras de câmbio, as notas promissórias e 

os cheques292. Além destes também entram na categoria moeda escritural, de conta ou 

fiduciária os bilhetes de banco, as moedas divisionárias, as cédulas emitidas pelo Estado 

(papel-moeda)293. 

Uma das principais características da moeda escritural é sua possibilidade de circulação, 

ela cumpre o papel de meio de troca diferindo-se do papel-moeda apenas por não ter curso 

forçado, é fiduciária porque seu valor é devido apenas à confiança depositada no seu banco 

emissor, que por sua vez deve cercar suas emissões de garantias, de modo que conquiste a 

confiança pública. Hoje, para que a moeda escritural tenha valor ou poder liberatório, é 

necessário que tenha sido emitida pelo Estado ou com a sua autorização, como no caso do 

banco emissor294. Contudo, o que dava fidúcia, confiança, à moeda escritural no momento em 

que não existiam bancos?  

O primeiro banco emissor em território brasileiro foi criado pelo príncipe regente D. 

João em 1808 como uma espécie de banco central misto295 e com a principal finalidade de 

finaciar as altas despesas governamentais, o crédito particular ficou em segundo plano, como 

se observa no texto do Alvará296. Surgiu assim o Banco do Brasil, instituição do Reino Unido 

de Portugal e Algarves, portanto, do Império Português. Cronologicamente ele foi o quarto 

banco emissor do mundo, antes dele foram criados respectivamente:  o Banco da Inglaterra 

(1694), o Banco da Suécia (1768) e do Banco da França (1800). Sua primeira emissão de 

bilhetes ocorreu em 1810, com valores superiores a 30 mil réis. Em 1816 o banco já havia se 

tornado um negócio lucrativo. Em 1821 estava prestes a falir e sua situação agravou-se com a 

                                                           
290 Idem. Ibidem. – Itálico no próprio texto do autor do dicionário. 
291 Idem. – vide o verbete título de crédito do referido dicionário. 
292 Idem. Ibidem. 
293 Idem. – vide verbete moeda fiduciária do referido dicionário. 
294 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico;... Op. cit. - vide verbete moeda fiduciária do referido dicionário. 
295 As expressões “banco de capital misto” ou “empresa de capital misto” referem-se sociedades que tem em sua 
composição acionária capital público e privado, podendo esse capital ser nacional ou estrangeiro. 
296 O Alvará de 12 de outubro de 1808 que autorizou a criação do Banco do Brasil. 
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retirada de joias e metais de seus cofres por D. João VI quando voltou para Portugal, o que 

desvalorizou os bilhetes emitidos pela instituição297. As questões que estas informações nos 

colocam são: a quem cumpria o papel de agente financiador do crédito no Brasil antes de 

1808? Quem emitia moeda escritural e sob quais garantias? Como o crédito era 

transacionado? Antes dessa data o crédito era oferecido pelas instituições religiosas como as 

Irmandades Terceiras, pela Arca dos Órfãos298 ou por particulares que desempenhavam um 

papel misto de figuras que anacronicamente podemos definir como agentes comerciais e 

agiotas e que na segunda metade do século XIX eram chamadas de capitalistas, significando 

essa palavra a pessoa que emprestava dinheiro a juros. O fato é que diferentemente de hoje, 

antes de 1808, não havia um banco central emissor responsável pela credibilidade dos títulos 

de crédito então produzidos e na falta de mecanismos legais garantidores mais eficazes, a 

palavra, através de testemunhas dignas de confiança, tinha peso. Mesmo depois de 1808, a 

credibilidade dos bancos demoraria a ser construída para bastar por si como garantia, e o 

desenvolvimento de um sistema bancário capaz de fornecer financiamento e linhas de crédito 

com juros acessíveis foi uma questão que se arrastou até os anos de 1890, junto com o crônico 

problema da escassez de meio circulante. 

Santos mostra o peso da palavra na confiança da moeda escritural do século  XVIII ao 

estudar os bilhetes de crédito, dentre as outras formas de “práticas creditícias” por ele 

levantadas299. Ele também chama a atenção para o fato de o crédito, e por consequência a 

dívida, estar presente em escrituras de compra e venda em que o pagamento ao vendedor foi 

parcelado, feito a prazo. Ao todo, 80% dos contratos de compras e vendas realizadas entre 

1713 e 1773, que se encontram em meio as 913 escrituras públicas dos cartórios de Sabará, 

enquadram-se dentro dessa categoria: vendas parceladas, feitas a prazo300. Com relação às 

transações de crédito em geral, o autor nota que os empréstimos mais avultados eram feitos 

por contratos que usavam garantia hipotecária real e que os menos avultados eram feitos por 

bilhetes de crédito que começavam com a fórmula “devo que pagarei”, os quais normalmente 

                                                           
297Após a proclamação da independência em 1822 o Banco do Brasil continuou funcionando precariamente até 
1829, quando foi fechado pelo Parlamento. Na sequência surgiram a primeira Caixa Econômica em 1831 e o 
Banco Comercial do Rio de Janeiro em 1838, o qual teve sua carta patente aprovada só em 1842. – O histórico 
sobre os bancos foi extraído de; F. dos Santos Trigueiro. Dinheiro no Brasil. 2ª edição. Rio de Janeiro: Léo 
Cristiano Editorial, 1987. 
298Sobre a Arca dos Órfãos vide: SANTOS, Rafael Freitas. O ouro e a palavra: endividamento e práticas 
creditícias na economia mineira setecentista. In: A vista ou a prazo: comércio e crédito nas Minas Setecentistas. 
Angelo Alves Carrara (org.). Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2010, p.78. 
299SANTOS, Rafael Freitas. O ouro e a palavra:... Op. cit. - “adotei a expressão ‘práticas creditícias’ para referir 
o conjunto de atividades relacionadas à obtenção de dinheiro por empréstimo, a venda a prazo de produtos e 
serviços ou à abertura e manutenção de uma conta junto a casas comerciais e produtores rurais” -  p73 
300 Op. cit. – p.79 
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tinham como garantia apenas a palavra do devedor (títulos quirografários), já que o autor não 

observa nestes bilhetes garantia pessoal, como o aval301. Estes documentos analisados pelo 

autor assemelham-se bastante às notas promissórias302 que tinham circulação, o que nos 

permite encaixa-los na categoria moeda escritural. 

E as hipotecas? Apesar de elas encaixarem-se dentro da categoria de títulos de crédito, 

não podem ser consideradas moeda escritural em função de não terem ampla circulação por 

conta da burocracia das operações contratuais que as transmitem. Em última instancia a 

hipoteca é uma garantia da dívida dada para o credor constituída de bens imóveis, com raras 

exceções303. Outra de suas características é que é “um contrato acessório, pressupondo a 

existência de um contrato principal por ele garantido”304. O contrato principal é o contrato de 

mútuo, ou empréstimo, e a hipoteca é formalizada por meio de uma cláusula acessória, ou um 

contrato acessório dentro do contrato de empréstimo que visa dar uma garantia para o credor 

do retorno do capital emprestado em caso de insolvência da dívida. Este contrato acessório 

produz um “direito real sobre a coisa dada em garantia (jus in re)”305. Segundo Plácido e 

Silva, “o título de hipoteca, ou título hipotecário, tendo o caráter de um título de crédito, é 

suscetível, como tal, de transferência, ou cessão, podendo ainda servir de base a um penhor, 

ou melhor, a uma caução”306. Embora tenhamos observado algumas “vendas”307 de hipotecas 

nos cartórios de Caldas nas operações chamadas de “transferência de hipoteca”, a hipoteca 

não circulava amplamente como um meio de troca. A partir do momento que a legislação 

permitiu o surgimento das letras hipotecárias no Brasil é que foi possível a hipoteca 

converter-se em moeda escritural através destas e isso só foi possível com as reformas 

hipotecárias feitas pela Lei 1.237 de 1864, que também determinou a criação das Sociedades 

de Crédito Real responsáveis por emiti-las. A emissão de letras hipotecárias dependia de 

                                                           
301 Op. cit. – pp.78-79.  
302 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico; ... – Op. Cit. - Verbete nota promissória: “É a promessa de 
pagamento, emitida diretamente pelo devedor a seu credor, a ser realizada no vencimento que nela se fixa. É um 
título de crédito nos moldes da letra de câmbio. E está subordinada às mesmas regras e princípios jurídicos 
instituidos para esta. E somente se difere da letra de câmbio porque se revela uma promessa do devedor ao 
credor, enquanto a letra de câmbio é a ordem de pagamento do credor, sacada contra o devedor, a favor de um 
terceiro (tomador). Inicialmente, o devedor, que é o emitente da nota promissória, já assume o compromisso 
escrito e solene de pagar, o que confessa dever. Na letra de câmbio, ao contrário, somente depois de aceitar, 
está o devedor vinculado à obrigação, que na promissória, nasce desde logo, com a emissão de título, que vai 
assinado pelo próprio devedor. A promissória exsurge com o título líquido e certo, sem qualquer outra 
solenidade, que não sejam as que se determinam em lei, para sua emissão legal. (...) A nota promissória atribui 
a seu portador o direito de cobrar a importância nela consignada, desde que não seja pontualmente paga, por 
ação executiva”. 
303 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico; ... – Op. Cit. Vide a definição do verbete hipoteca. 
304 Idem. Ibidem. 
305 Idem. Ibidem. 
306 Idem. Vide o verbete título de hipoteca. 
307  Cessão ou sub-rogação de hipotecas seriam os termos técnicos adequados. 
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hipotecas seguras, daí a determinação da estruturação do sistema do registro geral pela mesma 

Lei e da obrigatoriedade do registro como formalidade para legalizar o contrato hipotecário. 

Então, a criação da letra hipotecária foi uma forma de desamortizar a riqueza investida na 

terra na forma de moeda escritural (dívida circulante). 

O sistema de letras hipotecárias funciona da seguinte forma: da hipoteca de segurança 

ou adjetiva, entendendo-se adjetiva como a garantia de um direito, retiram-se várias letras 

hipotecárias, também chamadas de cédulas hipotecárias, que perfazem juntas o montante total 

do empréstimo (mútuo), o qual está garantido por um imóvel de mesmo valor ou de valor 

superior308. Estas letras hipotecárias são verdadeiras hipotecas circulantes ligadas à hipoteca 

de segurança de que se originou, assim adquire a mesma função de uma letra de câmbio 

emitida sob a garantia hipotecária: “É um título emitido, tal como a debênture, que reveste o 

caráter de um papel-valor, incorporando no mesmo documento não somente o crédito, como 

a própria garantia hipotecária, em que o mesmo se privilegia”309. Dessa forma “a hipoteca se 

substantiva, passando a circular livremente pelo papel valor, representativo de um crédito 

negociável”310. 

Letras hipotecárias não foram realidade possível no Brasil até 1864, quando certa 

maturação do processo de formalização legal das transações de terra permitiu a sua criação. É 

importante ressantar que por trás delas e de cada hipoteca exite um imóvel. Se o conceito de 

moeda escritural, que abarca os títulos de crédito, pode ser encarado como a circulação 

nominal da riqueza representada por moeda cunhada, no caso da hipoteca a terra constitui a 

outra face da riqueza, o monpólio da possibilidade de produção de renda representada pelo 

capital transacionado no contrato de empréstimo. O importante é que, mesmo não sendo 

moeda escritural, a hipoteca representou um elemento importante na circulação do crédito nas 

economias com baixa circulação de moeda cunhada dos séculos XVIII e XIX no Brasil, 

mesmo que mais morosa e em menor escala por conta da precariedade da segurança jurídica 

dos contratos que a legislação oferecia, principalmente da anterior a 1846311. Rafael F. Santos 

observa que no século XVIII era usada para transacionar crédito de valores mais elevados, as 

miudezas ficavam por conta dos bilhetes “devo que pagarei”. 

                                                           
308SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico; ... – Op. Cit. Vide a definição do verbete letra hipotecária.  
309Op. Cit. Vide a definição do verbete letra hipotecária nesse dicionário. Itálicos do texto original. 
310Op. Cit. Itálicos do texto original. 
311Em 1846 foram instalados de fato, por decreto regulamentar, os Cartórios do registro geral de Hipotecas 
criado pela Lei Orçamentária de 1843. Mesmo com as inúmeras falhas desse sistema registral para produzir uma 
ampla publicidade imobiliária (não incluía as transmissões de propriedade e etc.) e, por consequência, uma boa 
segurança jurídica dos contratos, ela já foi um início de ampliação da segurança jurídica.  
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A análise que Rafael Santos fez sobre os inventários presentes dentro da mostra 

documental que analisou lhe permitiu ainda observar que as dívidas fizeram parte da vida da 

população de Minas Gerais ao longo de todo o século XVIII, não sendo exclusivas do declínio 

da produção mineradora312. Cremos que longe de esse endividamento generalizado significar 

decadência econômica, representou que o crédito foi usado como uma das “moedas paralelas” 

possíveis na circulação econômica, mesmo em um espaço geográfico em que pode contar com 

o ouro em pó como meio circulante para fazer face à escassez de moeda oficial. 

Essas reflexões iluminam a abundante correspondência trocada entre autoridades 

coloniais e metropolitanas acerca da escassez de moeda no Brasil Colonial e Imperial 313. Há 

pouca moeda, mas o que está sendo chamado de moeda? Em que medida isso limitou a 

estruturação de um mercado interno? E o papel dos outros meios de troca? Reforçamos a 

necessidade de indicar essas questões para chamar a atenção para a importância do crédito e 

da dívida na circulação da economia colonial, encarando-o como uma circulação nominal de 

moeda, bem como entender melhor a importância do crédito nesta economia.  

 

 

2.1.2 A situação da circulação de moeda cunhada na economia do Brasil Império e o 
papel que crédito nela assume 

 

 

A situação da falta de meio circulante não foi superada facilmente, adentrou o século 

XIX apesar da chegada da família real em 1808 e da quebra do pacto colonial e todas as 

medidas reformadoras que este fato acarretou. Como vimos anteriormente, o uso do ouro em 

pó como moeda paralela foi proibido em 1808 por alvará régio. Minas não podia mais contar 

com essa possibilidade e o resto do território brasileiro nunca contou com ela. Em paralelo foi 

criado do Banco do Brasil em 1808 e as medidas de 1812 para auxilia-lo sugerem que foram 

tomadas, dentre outros motivos, para resolver o problema da falta de moeda cunhada 

circulante314.  

Mesmo diante desse contexto e das medidas tomadas, o problema da falta de meio 

circulante não foi resolvido e o crédito e a dívida continuaram sendo de crucial importância 

para o funcionamento da economia. A retirada de metais preciosos e joias do Banco do Brasil 

                                                           
312SANTOS, Rafael Freitas. O ouro e a palavra:...Op. cit. – pp.86-87. 
313Vários documentos de capitães generais a respeito e de presidentes de província podem ser encontrados na 
coleção Documentos Interessantes. 
314 A título de exemplo podemos indicar as disposições do Alvará de 20 de outubro de 1812 auxiliando o Banco 
do Brasil. 
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por D. João VI ao voltar para Portugal e sua falência e fechamento pelo Parlamento 1829, 

explica em parte a permanência dessa escassez315. Além disso, o primeiro Banco do Brasil 

também não foi capaz de suprir as demandas por empréstimos para fazer face à falta de 

moeda. Ele não nasceu com um amplo e desenvolvido sistema de crédito, isso em parte se deu 

por limitações legais cuja superação começou a ser pensada nos anos 30 do Brasil 

independente 316. Diante dessa situação quem assumiu o papel de agente financiador? A partir 

desta questão desenvolveremos o texto intercalando exemplos da realidade creditícia com 

exemplos da insuficiência de moeda circulando ao longo do século XIX. 

Na primeira metade do século XIX os fornecedores de crédito eram majoritariamente 

particulares. Setorizando a questão de acordo com nossos interesses neste período e na região 

sudeste, podemos citar o exemplo de personagens que eram donos de casas comerciais no Rio 

de Janeiro que tinham fazendas de produção de gêneros de abastecimento no sul de Minas, os 

quais desempenhavam as funções de produtores, atravessadores, comerciantes e credores, o 

que lhes possibilitava altos lucros e amealhar grande riqueza317. Com habilidade no uso do 

crédito e aceitando também produtos em espécie como pagamento, eles foram capazes de 

driblar a falta de meio circulante, integrarem mercados regionais e desenvolverem-se 

economicamente. 

Relembrando, quando o cultivo do café se avolumou no Vale do Paraíba e começou a se 

tornar um produto dinamizador da economia, as funções de fornecimento de capitais e 

créditos passaram a ser encarnadas na figura dos comissários que também desempenharam 

                                                           
315 FRANCO. Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil: sua história, defeitos da organização atual e reforma do 
sistema bancário. Brasília: Editora Universidade de Brasília, c1984. Vide nessa edição o Capítulo I: Do banco 
do Brasil, páginas 15-26. A primeira edição desse livro foi publicada em 1848, quando falência e as frustrações 
sobre esta instituição já constituíam material de reflexão para Bernardo de Souza Franco na época, tanto que a 
introdução intitula-se: “Introdução à propósito da intermediação financeira”. Questões sobre a necessidade de 
superar a falta de moeda permeiam todo o livro. Sobre as retiradas de capitais feitas por Dom João VI ao voltar 
para Portugal e o fechamento do bando vide também o ensaio: MÜLLER, Elisa. Moedas e Bancos no Rio de 
Janeiro no Século XIX. Rio de Janeiro: Instituto de Economia da UFRJ (IE). s/d. Acesso em 24 de março de 
2010. – pp.13-15. Disponível em <http://www.ie.ufrj.br/eventos/seminarios/pesquisa/moedas_e_bancos_no_rio 
_de_janeiro_no_seculo_xix.pdf>.  
316 A Lei de 24 de outubro de 1832 liberou a cobrança de juros em transações de créditos para todos – vide: 
Coleção de Leis do Império do Brasil - 1832, Página 129 Vol. 1 pt. I (Publicação Original) ou no site: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37337-24-outubro-1832-563868-publicacaooriginal-
87920-pl.html>. A de 3 de agosto de 1833 que eliminou os privilégios de não execução judicial dos imóveis e 
escravos dos produtores de açúcar e das fábricas de mineração para o resgate de dívidas hipotecárias, o que em 
tese tornava a terra e o escravo bens  mais seguros. Comentários sobre essa Lei foram feitos em 1848 por 
Bernardo de Sousa Franco em: FRANCO. Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil: sua história, defeitos da 
organização atual e reforma do sistema bancário. Brasília: Editora Universidade de Brasília, c1984. Vide nessa 
edição o Capítulo I:Do banco do Brasil, página 113. Esse autor informa que a lei não atingiu os seus efeitos 
porque “deixou subsistentes as regras gerais para a execuções da lei de 20 de junho de 1774 e suas preferências 
e hipotecas legais, em grande parte ainda mais nocivas ao crédito” – pg.133.  
317 Sobre os fazendeiros/atravessadores e intermediários/credores no sul de Minas, vide: LENHARO, Alcir. As 
Tropas da Moderação, Op. cit. 
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um papel importante neste contexto econômico de baixa monetização318. Além destas figuras, 

começou ser cada vez mais comum também a figura do capitalista, palavra que no século XIX 

designava a pessoa que emprestava a juros, mas não necessariamente se ligava as cadeias de 

produção e comércio319. 

A Caixa Econômica fundada na Corte em 1831, por iniciativa privada, e o Banco 

Comercial do Rio de Janeiro de 1838 não foram capazes de suplantar os fornecedores de 

crédito particulares e a moeda circulante continuava escassa apesar dos esforços do Governo 

Imperial para solucionar o problema. Em 1837 a escassez de moeda nas praças em Minas é 

indicada na fala do presidente da província Antônio Costa Pinto que segue: 

  

Não obstante a escassez de rendas Provinciais, que se tem arrecadado, o Governo 
julgou não dever experimentar a emissão dos bilhetes de crédito, recurso, que só 
com pesado sacrifício poderia ser levado a efeito; por quanto, não havendo excesso 
de numerário, teriam os capitalistas de impor duras condições à administração, 
o que tornaria mais precária a sorte futura dos Cofres, sem que de semelhante 
recurso se tirasse grande vantagem; no entretanto que os Cofres Gerais, em 
observância das Leis de Orçamento do Império, tem suprido aos Provinciais, que 
desta sorte vão, posto que mal, fazendo face as despesas; sendo provável, que, 
realizada a operação de troco do cobre, que brevemente será começada, não 
pretextem mais os contribuintes a falta de meio circulante, para pagarem os 
impostos 

320
. 

 

O troco do cobre não resolveu o problema: a Câmara de Formiga-MG, ao informar ao 

Governo de Minas sobre a situação de sua produção e seu comércio em 1846321, reclamava da 

falta de meio circulante para incrementar o comércio que se encontrava paralisado e também 

apontava a necessidade da criação de um banco provincial para financiar e fomentar a 

produção e fugir dos altos juros dos capitalistas: 

 

Entre outros meios que a Câmara julga necessários para o desenvolvimento do seu 
Município, lembra a criação de um Banco Provincial com caixas Filiais nos lugares 
mais importantes, afim de coadjuvar a indústria com os fundos necessários a um juro 
razoável, pois que os prêmios atualmente exigidos pelos capitalistas produzem 
um efeito contrário, em vez de ajudarem a quem os paga, arruínam 

                                                           
318Informações sobre o papel do comissários no mundo do café durante o segundo reinado podem ser 
encontradas em: FAORO, Raymundo. Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio, São Paulo, Companhia 
Editora Nacional, 1974. 
319Vide no capítulo 5 dessa tese os exemplos de Bernardo Jacintho da Veiga e André Frederico Regnell no 
subitem As atividades dos capitalistas em meio as mudanças legais. 
320PINTO, Antonio da Costa. Fala Dirigida á Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais na Sessão 
Ordinária do Anno de 1837 pelo Presidente da Província Antonio Costa Pinto. Ouro Preto: Typographia do 
Universal. 3 de fevereiro de 1837. - Pg.XLV. Grifo nosso. 
321SILVA, Quitiliano José da. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão 
ordinária do anno de 1846,... Op. cit. – pg.28 
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infalivelmente, e pede também que se deixem a benefício de suas rendas as 

passagens do Rio S. Francisco 
322

. 

 

Nessas falas é impossível não notar a importância que é dada ao crédito. Naquele 

momento a demanda pela criação e estruturação de bancos começa a surgir esparsamente nos 

Relatórios de Presidência de Província de Minas Gerais. A crítica da Câmara recaía sobre o 

sistema financeiro informal de crédito323, que na época era dominante, controlado por 

capitalistas que emprestavam dinheiro a altos juros, quase inviabilizando a contração de 

dívidas para financiar atividades produtivas em uma economia de baixa circulação de moeda 

cunhada. A dominância da ação credora informal de particulares em relação aos bancos pode 

ser vista na fala do presidente Bernardo Jacintho da Veiga em 1840 acerca da busca de 

financiamento para construir a estrada do Paraibuna: 

 

[...] é bem sabido que muitos embaraços se opõe por ora ao desenvolvimento do 
espírito de associação entre nós, sendo igualmente certo que os possuidores dos 
poucos capitais disponíveis preferem o premio, que facilmente alcançam em 
mãos de particulares, aos lucros que possam provir de Empresas tentadas por 
Companhias, que lhes parecem contingentes. Não desconheço que a mesma falta 
de exemplos animadores tem corroborado cada vez mais este modo de pensar dos 
Capitalistas, mas também não duvido que o aumento de população, e o 
derramamento das luzes, fomentando a indústria, farão desaparecer os obstáculos, 
que por agora se encontram, e indicarão o meio prático de conciliar-se a utilidade 

pública, que resulta de tais Empresas, com o interesse dos particulares
324

. 

 

Este trecho nos dá duas informações importantes: a primeira é que quem estava 

emprestando majoritariamente eram pessoas físicas e não bancos; a segunda é que esses 

capitalistas preferiam emprestar para particulares porque o governo provincial e seus projetos 

não inspiravam confiança no retorno do capital. Em função do tom de prestação de contas do 

Relatório, os bancos são citados como instituições que tinham a mera função de gerenciar e 

dinamizar os pagamentos dos juros e amortização das dívidas contraídas pelo governo de 

particulares. O seu texto não fala sobre o sistema de crédito que praticavam. Quanto aos 

capitalistas, no caso de Caldas eles se utilizaram principalmente de hipotecas cartoriais como 

                                                           
322 Op. cit. – pp.53-54. Grifo nosso. 
323 Estamos usando informal aqui em oposição a institucional. Como transações informais de crédito entendemos 
transações entre particulares, em que o detentor do capital a ser emprestado é uma pessoa. Como transações 
institucionais de crédito entendemos as em que o detentor do capital, que se converte em credor ao efetuar o 
empréstimo, é uma instituição financeira, como um Banco. 
324VEIGA, Bernardo Jacintho da. Fala Dirigida á Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais na Sessão 
Ordinária do Ano de 1840, pelo Presidente da Província Bernardo Jacintho da Veiga. Ouro Preto: Typografia 
do Correio de Minas, 1840. - Pg. XXII. – Grifo nosso. 
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instrumento jurídico para fazer seus empréstimos aos particulares com a estipulação de juros e 

prazos para amortizações325. 

Em razão da incipiência e fragilidade do sistema bancário no Brasil deste momento, a 

figura do capitalista e a do agente comercial (comissário) eram as poucas possibilidades de 

obtenção de moeda oficial via crédito, quando ela se fazia necessária. E em face da escassez 

de moeda e falta de sistemas de crédito mais baratos que concorressem com os capitalistas, o 

seu acesso poderia sair caro. Nem o Banco Comercial do Rio de Janeiro - que iniciou o 

funcionamento em 1842 - conseguiu suplantar os particulares no fornecimento de crédito, pois 

segundo Carlos Gabriel Guimarães os seus empréstimos continuaram sendo feitos 

 

[...]através de um intermediário, um comissário ou um outro comerciante ligado ao 
setor importador e exportador, pois além de conhecerem os tomadores de 
empréstimos, os comerciantes tinham interesse direto neste tipo de operação, uma 

vez que alguns deles eram acionistas do Banco e recebiam dividendos 326. 

 

O sistema de crédito ainda demoraria a se tornar impessoal e escassez de moeda 

permeou praticamente todo o século XIX. 

A concentração do fornecimento de crédito nas mãos dos particulares e a escassez de 

moeda oficial nas praças perduraria por bom tempo. Em 1848 Bernardo de Souza Franco 

calculava “... em cerca de 57.000:000327 todo o meio circulante. Mas não obstante o elevado 

desta soma, a opinião mais segura é que os mercados estão em geral desprovidos de moeda, 

especialmente da de trocos, e obrigados os permutantes a fazer crédito às pequenas compras 

do dia para suprirem a falta dos mesmos trocos”328. Diante da insuficiência de moeda oficial 

circulando no mercado ele defendeu a moeda escritural como meio alternativo de circulação: 

“É princípio incontestável, que o valor da moeda vem do uso que ela presta, mais que da 

matéria de que é formada, e é essa a razão porque na atualidade se prefere 16$ rs.329 em 

notas do Tesouro a uma peça de 4 oitavas de ouro, a que se deu este mesmo valor, e como tal 

é recebida nas estações públicas”330. Mas para este esquema funcionar a moeda escritural 

precisava ser acreditada e ter lastro. Outra fala sua digna de nota para os nossos objetivos 
                                                           
325Trataremos dos capitalistas no capítulo 5 dessa tese, no subitem “As atividades dos capitalistas em meio às 
mudanças legais”. 
326 GUIMARÃES, Carlos Gabriel. Bancos, economia e poder no segundo reinado: o caso do Banco Mauá e Cia 
(1854- 1875). In: Cadernos do ICHF. N. 71. Niterói: UFF, 1997 – pg.40 
327 O autor está falando em réis, apesar de réis não aparecer no seu texto. As notações no século XIX eram as 
seguintes: a cifra de mil réis era grafada como 1$000; a cifra de um milhão, ou um conto de réis, era grafada 
como 1:000$000. Portanto, 57.000:000$0000 equivalia a 57 bilhões de réis como todo o meio circulante da 
época. 
328FRANCO, Bernardo de Souza. Os Bancos do Brasil:... Op. cit. – pg.92. 
329 Nesse casos “16$ rs.” trata-se da forma abreviada de 16$000 réis, ou seja, dezesseis mil réis. 
330 Op. cit. – pg.91. 
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momentâneos é o conselho que deu ao Banco ou Caixa de Socorro Provincial de Pernambuco 

com relação ao desenvolvimento do sistema de crédito e ao regime de juros, o qual depois 

estendeu para todos os bancos: “Além do mais já indicado, bastaria a fixação do juro de 6  

por cento[anuais], taxa inferior a que obtêm no mercado as melhores firmas, para obstar a 

concorrência dos capitalistas”331. Isso aumentaria as movimentações nos bancos, lhes daria 

lucro e ao mesmo tempo auxiliaria os que necessitavam de crédito com juros mais baixos. 

Encerraremos a citação de exemplos com um caso particular e isolado de uma transação 

comercial em Caldas-MG no ano de 1884, porque ilustra a falta de meio circulante, a 

necessidade de crédito nas transações comerciais entre particulares e as formas alternativas 

encontradas para a realização do negócio. Os vendedores alienaram uma parte de terras de 

cafezais da Chácara Pirapitinga, região em que hoje é Andradas-MG, e declararam aceitar as 

seguintes condições de pagamento: 2:500$000 réis a serem pagos em parcelas de 500 reis no 

prazo de 5 anos... 

 

[...], em dinheiro ou em quaisquer gêneros que lhes convenha, como sejam – 
animais de qualquer espécie, e também café em coco, mesmo antes de seco, que 
eles vendedores receberão no carreador, a razão de cento e vinte e cinco litros por 

arroba e pelo preço corrente no ano e do lugar 
332

. 

 

O crédito também está presente nesta transação porque se trata de uma venda feita a 

prazo longo e com amortizações e pagamentos de juros parcelados por ano. Tais prazos eram 

fundamentais para o agricultor que demandava de largos períodos de entressafra para 

obtenção de rendimentos, em especial no caso do café em que as safras são anuais. Os prazos 

curtos dos bancos em geral favoreciam apenas os comerciantes, tomando como garantia os 

estoques e demandando principalmente dinheiro ou moeda escritural de boa credibilidade 

como forma de pagamento333. 

No caso da operação acima, feita sem financiamento bancário, além de animais de 

qualquer espécie como forma de pagamento, estavam aceitando café em coco (o que significa 

café seco não descascado, mas estocável) e mesmo café em cereja (que ainda não passou pelo 

processo de secagem). A ênfase no produto café como forma de pagamento dada pelos 

vendedores nesta escritura pode ser percebida no fato de aceitarem café em cereja, ou seja, em 

                                                           
331 FRANCO, Bernardo de Souza. Os Bancos do Brasil:... Op. cit. – pg.50. Informação entre colchetes nossa. 
332 Compra e Venda de partes de terras da Fazenda Pirapitinga – 2º OF, L.7, fls.45 e 46, 05/03/1884. – Grifo 
nosso. 
333FRANCO, Bernardo de Souza. Os Bancos do Brasil:... Op. cit. – pp. 27-31 e pp.111-116. A situação do 
crédito curto que favorecida somente os comerciantes nos anos de 1840 foi apontada em vários outros trechos do 
livro além dos indicados. 



152 
 

não esperarem o café passar pelo processo de secagem, trabalho que eles teriam que fazer, e 

mais, no fato de estarem dispostos a buscar o café ainda no carreador da lavoura334.  

No caso dessa transação de compra e venda, o resgate do crédito presente no pagamento 

a ser feito parceladamente no prazo de cinco anos recai não sobre a moeda cunhada, mas 

sobre produtos em espécie. Isso indica não só a baixa circulação de moeda cunhada nesta 

região como também a valorização de produtos como o gado e, sobretudo o café, ao ponto de 

converterem-se em “moeda”. Neste período da história brasileira, o cafeeiro não só é um 

elemento valorizador da propriedade, como o produtor de um commodity, um bem fungível 

que foi usado como moeda alternativa. E quando não se aceitava produtos em espécie como 

pagamento? Nesse cenário em que sempre faltava o meio circulante oficial, o empréstimo foi 

uma forma frequente do obtê-lo quando era exigido para negócios, investimentos e 

pagamentos. Em outras palavras, dinheiro em espécie era difícil de conseguir e podia custar 

caro. 

Essa operação comercial no interior de Minas nos idos de 1884 mostra que tentativas de 

estabelecimento de crédito rural como a criação do Banco Rural Hipotecário em 1856 não 

surtiram o efeito desejado. Nos anos de 1890 outra tentativa semelhante foi representada pela 

abertura das primeiras linhas de crédito rural do Banco do Brasil, aceitando terra como 

garantia335. 

 

 

2.2 INFLUÊNCIAS DO CONTEXTO ECONÔMICO NOS PENSAMENTOS E PROJETOS 
POLÍTICOS DA ELITE REFERENTES À FORMALIZAÇÃO LEGAL MERCANTIL 

 

 

Nessa parte faremos o exercício de perceber as possíveis influências do contexto 

econômico de baixa monetização na elaboração e promulgação de leis produtoras de 

formalidades contratuais, que objetivaram ampliar a segurança das transações em geral, 

principalmente as de crédito e inclusive as de terras. No caso das transações de terras, nos 

defrontaremos com hipoteca no início de suas reformulações legais, ou seja, com o crédito. 

Faremos essa discussão em dois momentos: 

No subitem 2.2.1 tratamos das alterações políticas processadas no Brasil a partir de 

1808 (principalmente a abertura dos portos) e da sua relação com o surgimento e 

                                                           
334Carreadores são as ruas feitas entre as lavouras de café para o trânsito de carroças e carros de boi necessário 
para o recolhimento dos frutos colhidos e transporte até o terreiro. 
335 F. dos Santos Trigueiro. Dinheiro no Brasil; ... Op. Cit. 
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fortalecimento de uma elite comercial de grosso trato que, após 1822, teve influência e papel 

preponderante na elaboração e reelaboração de leis formalizadoras dos contratos comerciais. 

Será dada especial atenção às discussões e atitudes dos comerciantes e do governo imperial 

para superar as limitações da escassez de moeda e ampliar transações de crédito. A ampliação 

dos negócios creditícios passava pelo esforço de encontrar meios de tornar mais seguras suas 

garantias e democratizar o seu acesso. Delinearemos melhor a conexão entre a necessidade do 

crédito e o início das políticas que desencadearam o processo de formalização das transações 

de terras. 

Para exemplificar e dar substância humana ao referido contexto econômico, trataremos 

de alguns personagens que estiveram imersos nele e das necessidades que ele lhes gerou e que 

possivelmente os influenciaram na demanda por reformas legais específicas. Também nos 

ocuparemos de qual grupo desses personagens tomou a dianteira das reformas legais 

necessárias para atender os seus interesses econômicos mais imediatos. Embora quase todo o 

século XIX seja contemplado, focaremos na sua primeira metade, principalmente entre 1822 e 

1864, que foi o momento de ignição de todas as reformas legais que formalizaram as 

transações comerciais em geral, inclusive as imobiliárias. 

No subitem 2.2.2 trataremos do sistema legal regulador dos contratos comerciais e do 

sistema de registro cartorial que essa elite herdou do Brasil Colonial Português depois de 

1822 para, a partir dessa herança, promover reformas e mudanças que, a nosso ver, 

começaram com a liberação dos juros em 1832 e com o registro geral de Hipotecas em 1843. 

Portanto esboçaremos o sistema cartorial e o peso legal da formalidade do registro em cartório 

para os negócios de antes de 1822 até 1843. Também tentaremos entender a lógica desse 

sistema dentro do contexto colonial do Antigo Regime Português, que era diversa da lógica 

do ideário liberal que animou a independência. 

Consideramos as mencionadas reformas um projeto liberal, anticolonial, de 

formalização legal dos contratos comerciais. As questões eram: a) - quais regras (leis) 

deveriam ser mudadas e b) - o que do velho edifício burocrático colonial português poderia ou 

não ser aproveitado. Para falar das leis formalizantes das transações de terras e de mudanças, 

de rupturas, é necessário antes dar uma noção da realidade registral e burocrática pré 1822 e 

de suas permanências nos primeiros anos depois dessa data. Essa noção nos dá o gancho para 

apresentar as leis que foram elaboradas para romper com essa realidade depois da 

independência, idealizadas para formalizar as transações imobiliárias de acordo com uma 

nova lógica, o que será objeto do capítulo três. 
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Julgamos a sequência de exposição feita até aqui útil para produzir o contexto 

necessário para tratar das leis propriamente ditas no capítulo seguinte e do processo de 

formalização das transações comerciais de terras que geraram. 

 

 

2.2.1 Os Jogadores e a discussão das regras no jogo dos negócios 
 

 

De fato, as reformas tentadas ou realizadas ao longo dos 1800 podem ser 
compreendidas como abandono do sistema do Antigo Regime e edificação do 
arcabouço liberal constitucional. Como, porém, os homens não mudam de hábitos 
com a facilidade com que mudam de roupa, as mudanças foram feitas em meio à 
conservação e às dúvidas relativas ao novo modelo jurisdicional e mesmo 
substancial do direito mercantil 336. 

 

Deixamos indicado nas discussões precedentes que as reformas e regularizações das 

transações comerciais, em especial as de crédito, incluindo as que envolvem terras, foram 

influenciadas pelos interesses da elite comercial de grosso trato ligada à importação e 

exportação, mesmo que de forma complementar a atuação dos exportadores estrangeiros. Essa 

elite comercial brasileira que se fortaleceu no século XIX, principalmente a do Rio de Janeiro, 

soube se fazer representar junto ao poder imperial após a independência. Tal representação e 

influência se deram através de seu envolvimento na elaboração do projeto de um Código 

Comercial e da instituição dos Tribunais de Comércio que contavam com juízes eleitos pelas 

praças dos comerciantes e que funcionaram entre 1855 e 1876337. Contudo, entre a abertura 

dos portos em 1808 e a oportunidades de reformas legais geradas pela independência em 

1822, há alguns fatos que merecem ser revistos para a melhor compreensão do processo da 

reforma e formalização legal das transações comerciais em geral, para então focar na 

formalização das transações comerciais de terras. 

                                                           
336 LOPES, José Reinaldo de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro: a criação dos tribunais de 
comércio do Império. In: Cadernos Direito GV. V.4, n.6. São Paulo-SP: Publicação bimestral da Fundação 
Getúlio Vargas – Escola de Direito de São Paulo (Direito GV), 2007 – PP.8-9. 
337 José Reinaldo de Lima Lopes é um autor que mostra bem a ascendência política que os comerciantes de 
grosso trato do Rio de Janeiro tiveram após a independência. Foram eles que encabeçaram a elaboração do 
projeto do Código Comercial, através do qual conseguiram a montagem de uma jurisdição mercantil que 
funcionava através de Tribunais Comerciais que contavam com juízes temporários eleitos pelas praças 
comerciais. Estes tribunais lhes davam grande representatividade junto ao poder central no que dizia respeito aos 
negócios de importação e exportação, dentre suas atribuições contava a atribuição de Conselho de Estado. Como 
o autor mostra, os Tribunais Comerciais foram uma espécie de instrumentalização do Estado pelos comerciantes 
ao seu favor, representando os seus interesses, e entraram em choque com os interesses de outros setores da elite, 
em especial o agrário e o bacharel. Funcionaram de 1855 a 1876.  – LOPES, José Reinaldo de Lima. A 
Formação do Direito Comercial Brasileiro:... Op. cit. 
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Em 1808, com a abertura dos portos da colônia, D. João tomou várias medidas para 

controlar e estimular o comércio marítimo. Neste mesmo ano com o Alvará de 23/08 foi 

criada a Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação do Estado do Brasil e 

extinta a antiga Mesa de Inspeção do Rio338. A estrutura burocrática e composição desta junta 

foram anualmente reproduzidas nos exemplares do periódico Almanach (sic) do Rio de 

Janeiro anteriores à independência339. Segundo José Reinado de Lima Lopes, este foi um 

ponto de inflexão importante nas mudanças de política econômica que afetaram o Brasil, uma 

vez que a criação da Junta de Comércio de Portugal em 1755 deixara o Brasil Colônia à 

margem do sistema jurisdicional de comércio e submisso a ele: “A Junta era um órgão do 

reino e interessava principalmente ao reino. Sendo o Brasil ainda um domínio, ou conquista, 

não havia participação direta na gestão do comércio”340. A nova Junta fundada no Brasil 

funcionava como um Tribunal de Comércio instalado no Rio de Janeiro onde um magistrado 

chamado de “juiz conservador” acumulou até 1810 as funções de jurisdição contenciosa geral 

entre os comerciantes matriculados, de devassas e de reabilitação de falidos341. 

Com a criação da Real Junta, a ex-colônia atlântica foi integrada à metrópole e passou 

de coadjuvante a ator principal na gestão do comércio. A integração dos assuntos Agricultura 

e Fábricas no nome da nova Junta de Comércio revela que questões relativas à terra e à 

agricultura eram pensadas para a manutenção do comércio de exportação, como parte 

integrante deste, isso nos ajuda a entender porque muitas das questões referentes a transações 

comerciais de imóveis rurais e escravos acabaram sendo tratadas primeiro por um Código 

Comercial e não pelo que entendemos como Direito Civil. 

O Alvará de 15/07/1809 foi expedido com medidas tidas como de contribuição para a 

Junta do Comércio criada em 1808, tratando de questões referentes às caixas do açúcar, 

também determinava construir uma praça de comércio, aulas de comércio, versava sobre os 

prêmios (pagamentos) dos membros e melhoramentos dos canais e estradas. O Alvará de 

29/07/1809, com força de Lei, obrigava os falidos a apresentarem o livro diário em juízo, 

medida que foi incorporada no Código Comercial de 1850342. O comércio sempre aspirou por 

                                                           
338A Mesa de Inspeção era uma instituição que exercia funções mistas de repartição de investigação criminal e 
polícia econômica. Contudo Mesas de Inspeção foram mantidas nas outras províncias – LOPES, José Reinaldo 
de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:... Op. cit. – pg.17.  
339 Exemplo: Almanach do Rio de Janeiro para o Anno de 1817 – pg.109. Nestes periódicos é acentuado o 
aspecto imperial português da Junta: Real Junta do Comércio, Agricultura, Fabricas e Navegação deste Reino 
do Brasil e Domínios Ultramarinos.  
340 LOPES, José Reinaldo de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:... Op. cit. – Pg.16. 
341 Op. cit. – Pg.17. 
342Lei 556 de 1850. Vide os artigos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vide principalmente os artigos 11 
e 20. Mais disposições a respeito podem ser encontradas nos artigos 801 e 802, em especial no item 6 do artigo 
802. 
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transparência e confiança. O direito comercial e assuntos correlatos estavam dispersos por 

uma série de Alvarás do início do século XIX e por normas das Ordenações Filipinas que 

continuavam em vigor343. 

O direito mercantil brasileiro estava ainda “em estado muito semelhante ao do final do 

século XVIII, ou seja, como um ramo relativamente definido de direito privado, mas no qual 

não se notava ainda tanto a autonomia dos privados exigida por um ideário liberal, se 

quisermos”344. Dentre os negócios privados incluem-se as transações de crédito e de forma 

geral havia forte intervenção estatal, principalmente nos resultados dos grandes negócios 

marítimos transoceânicos, que, ao contrário do período colonial, se fazia sentir mais 

intensamente pela presença da burocracia do Estado Português no Rio de Janeiro a partir de 

1808345. 

A Junta do Comércio de 1808, com o respectivo juiz conservador, adentrou no tempo 

do Brasil Independente até 1832. Durante este período, na falta de boas leis do reino para 

resolver questões econômicas, mercantis e marítimas, os juízes estavam autorizados pela lei 

de 18 de agosto de 1769 (Lei da Boa Razão) a valerem-se da legislação estrangeira das nações 

“cristãs, polidas e iluminadas” 346. Primeiramente se fez uso do Código Comercial Francês de 

1807, em 1829 o surgimento do Código Comercial Espanhol o incluiu no repertório destas 

leis e em 1833 foi criado também o Código Comercial Português347. 

O resultado foi que em 1833 os juízes estavam usando três códigos estrangeiros 

diferentes, que nem sempre concordavam entre si com relação à resolução de algumas 

questões surgidas em transações comerciais, gerando julgamentos e sentenças que divergiam 

entre si com relação a um mesmo assunto. José Reinaldo de Lima Lopes cita como exemplo o 

endosso em branco: “as soluções eram diferentes em diferentes países de modo que a enorme 

abertura dada pela legislação pombalina de 1769 cumprira o papel de “arejar” o direito 

português, mas já não cumpria o papel de dar certezas e previsibilidade” 348. O que os 

comerciantes esperavam, em outras palavras, era uma padronização legal geradora segurança 

jurídica nos seus negócios. 

A falta de “certezas e previsibilidade” jurídica na resolução de litígios surgidos em 

transações comerciais que a Lei da Boa Razão criou, fez com que, nos anos de 1830, os 
                                                           
343LOPES, José Reinaldo de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:... Op. cit. – pg.17. 
344Op. cit. – pg.17. 
345A legislação existente insinuava a submissão dos comerciantes ao Estado em várias esferas e “a existência dos 
juízes conservadores não indicava que a corporação dos mercadores fosse autônoma”. LOPES, José Reinaldo 
de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:... Op. cit. – pg.17. 
346Op. cit. – pp.19-20. 
347LOPES, José Reinaldo de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:... Op. cit. – pp.19-20. 
348Op. cit. – pg.47. 
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comerciantes do Rio de Janeiro reivindicassem à Assembleia Geral Constituinte a satisfação 

de duas necessidades  para o crescimento de seus negócios: a criação de um Código 

Comercial e a instituição de novos tribunais de comércio em que eles tivessem 

representatividade349.  Mesmo não constando como um dos códigos previstos na Constituição 

do Império, a elaboração de um Código Comercial Brasileiro foi considerada por muitos 

como prioritária350. Isso é absolutamente compreensível em um pais que se originou de uma 

lógica secular de colonização para a produção agrícola tipo plantation, de produtos exóticos 

para exportação e de importação de manufaturados. 

Em 1832, depois de abafada a revolução de abril de 1831, a Regência nomeou uma 

comissão para realizar o projeto do Código Comercial. Por ele ter precedido o Código Civil, 

que deveria versar sobre os direitos privados e que estava previsto na constituição de 1824, é 

possível afirmar que o início das reflexões e análises para o começo do processo de 

formalização legal das transações comerciais em geral se deu com ele. Em meio a essas 

transações também se incluíam as terras, o nosso foco, e seria dada especial atenção para as 

de crédito. 

Acreditamos que por esse razão, nesse mesmo ano, em paralelo a nomeação da 

comissão encarregada de elaborar o Código Comercial, foi promulgada a Lei que promoveu a 

liberalização total dos juros, que tornaria os negócios a prazo e contratos creditícios mais 

atrativos aos olhos dos comerciantes e de quem tinha capital para emprestar351. Provavelmente 

o projeto de um Código Comercial deveria ter uma atuação complementar à liberação geral do 

regime de juros: encontrar meios legais de padronizar e formalizar os contratos creditícios e 

de compra e venda a prazo para tornar as transações mais claras e seguras. Isso nos possibilita 

encarar a liberação geral dos juros também como a ignição do processo formalização legal das 

transações de terras. 

Neste período o padre Diogo Antônio Feijó estava exercendo o cargo de Ministro da 

Justiça e fazia parte do grupo dos liberais, cujos ideais vinham de encontro com o interesse 

dos comerciantes. Os homens nomeados em 1832 para a composição da comissão de 

                                                           
349Os comerciantes também demandava um sistema de julgamentos mais expedito que o da morosa rotina do 
antigo processo civil português e reclamavam da ignorância das praticas comerciais dos juízes ordinários : “De 
outro lado, com a extensão do julgamento aos juízes ordinários, a queixa de alguns comerciantes enfocava dois 
aspectos em particular: a ignorância das práticas comerciais e a lentidão 
dos procedimentos, submetidos à rotina do velho processo civil português”. LOPES, José Reinaldo de Lima, 
2007. Op.cit. – pg.47. 
350Op. cit. -  pp.23-24. Também pode ser consultado o Art.179, no. 18 da Constituição de 1824: ele determina 
que fossem organizados os códigos civil e criminal o quanto antes e que fossem fundados em “sólidas bases de 
justiça e equidade”. Nada fala sobre um Código Comercial. 
351Trata-se da Lei de 24 de Outubro de 1832. 
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elaboração do Código Comercial eram todos eles comerciantes experimentados352: como 

presidente da comissão foi nomeado José Clemente Pereira e como membros José Antônio 

Lisboa, Inácio Ratton, Guilherme Midosi e o cônsul sueco Lourenço Westin. Traçaremos 

rapidamente o perfil de cada um destes membros para dar uma ideia mais firme de quais eram 

seus interesses e da influencia que tiveram nas elaborações legais sobre as transações e 

questões comerciais: 

Sobre o presidente José Clemente Pereira, português, abundam as informações sobre a 

sua vida política353. Entretanto, além de político e jurista foi um conhecido comerciante 

português na praça do Rio de Janeiro354, porem não encontramos informações mais precisas 

sobre os seus negócios em periódicos e jornais de época, que tratam mais de sua carreira 

política355. Este personagem acompanhou de forma ativa toda vida política pré e pós-

independência e exerceu inúmeras funções públicas e políticas, dentre as quais destacamos: a 

de Desembargador, a de Juiz de Fora do civil da cidade do Rio de Janeiro, a de Conselheiro 

do Imperador e de Ministro do Império356. Ele sofreu acusações da Câmara de 

inconstitucionalidade de seus atos enquanto ministro e de atitudes centralizadoras qualificadas 

de absolutistas e traidoras dos ideais nacionais, foi defendido por Feijó em diversas dessas 

ocasiões357. Isso mostra os vínculos que tinha com o Regente Feijó, embora tenha adotado 

uma postura considerada conservadora por muitos dos membros da facção moderada (liberal) 

que Feijó e Ledo representavam. 

José Antônio Lisboa, no campo dos negócios da praça comercial do Rio, foi um dos 

diretores e sócio da Companhia de Seguros Tranquilidade, que em 1824 mudou de nome para 

Faro, Lisboa, Pinto e Companhia por ocasião da morte do diretor Paulo Martins358. Homem 

erudito, ele foi doutor em matemática e filosofia pela Universidade de Coimbra, lente jubilado 

                                                           
352 Decreto de 14 de março de 1832. 
353Referimo-nos a informações coletadas num levantamento por nós feito sobre este personagem nos jornais de 
época da Hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
354 MACÁRIO, Maria Pedron. José Clemente Pereira e o Debate Jurídico no Brasil Império: 1830-1840. 
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. 
355 A dissertação de mestrado de Maria Pedron Macário também não dá muitas informações sobre as atividades 
comerciais deste personagem: MACÁRIO, Maria Pedron. José Clemente Pereira e o Debate Jurídico no Brasil 
Império: 1830-1840, Op. cit. 
356Diário do Rio de Janeiro: N24 de 29 de Agosto de 1821 – PP.189-190 (Desembargador, Cavaleiro da Ordem 
do Cruzeiro e Juiz de Fora), N2 de 3 de Agosto de 1824 (Senador), N.3 de 3 de Março de 1827 – pg13 
(Conselheiro do Imperador) e etc. Arquivo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional.   
357MACÁRIO, Maria Pedron, Op.cit. Informações destas acusações podem ser vistas também no periódico O 
Spectador Brasileiro, a partir do número VI de 10 de Julho de 1824, arquivo: Hemeroteca da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. 
358 Diário do Rio de Janeiro, n.10, 13 de Fevereiro de 1824 - pg.37. Arquivo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional 
– RJ. 
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da aula do Comércio359. Na sua vida de político e homem público pertenceu ao Conselho do 

Imperador e exerceu a função de Deputado da Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e 

Navegação360. Também chegou a ser Ministro e Secretário dos Negócios da Fazenda e 

Presidente do Tesouro Público em 1830361. Em 1833 os representantes da Regência Trina 

Permanente362 fizeram em nome de D. Pedro II (ainda menor de idade e impedido de 

governar) a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa para resolver os problemas 

do meio circulante e José Antônio Lisboa, junto com Inácio Ratton, foram convocados entre 

as pessoas “entendidas no assunto” para compor a comissão destinada a “discutir os meios 

reais prontos e eficazes de remover os inconvenientes do atual estado do meio circulante” 363.   

Escreveu os trabalhos: Reflexões sobre o Banco do Brasil. Rio de Janeiro, 1821; Observações 

sobre o melhoramento do meio circulante no Império do Brasil. Rio de Janeiro, 1835; Projeto 

de lei sobre o sistema monetário. Rio de Janeiro, 1835. 

Inácio Ratton, entre 1826 e 1827, no campo dos negócios, foi caixa da Companhia de 

Seguros Restauradora364. Essa Companhia e Ratton parecem também ter se envolvido em 

transações de crédito, como as notícias de execuções de imóveis e escravos de inadimplentes 

parece indicar365. Além disso, ele ocupou o cargo de presidente da Companhia Brasileira de 

Paquetes, diretor da Phenix Fluminense - companhia de seguros – foi empresário e gerente da 

Companhia de Navegação para Vapores Macahé e Campos e conselheiro do Banco 

Comercial do Rio de Janeiro366. Na esfera política e pública foi convocado para integrar a 

comissão “encarregada do plano de melhoramentos dos atuais sistemas de pesos e medidas, e 

monetários” em 1833367. Ainda neste mesmo ano, como vimos acima, Ratton também 

compôs junto com José Antônio Lisboa a comissão montada para resolver os problemas do 

meio circulante. Em 1834 ele fez parte da comissão encarregada pelo Governo Imperial de 

                                                           
359Informações obtidas no site do Ministério da Fazenda: http://www.fazenda.gov.br/institucional/galeria-dos-
ministros/imperio-primeiro-reinado/dom_pedroI011 . Acesso em: 6 dez. 2013 
360 Idem. ibidem 
361 Sobre a época em que ocupou a função de ministro vide: Diário do Rio de Janeiro, n.5, 6 de Outubro de 1830 
– pg.17. 
362 A Regência Trina Permanente durou de 1831 até 1835. Os representantes eleitos para governar em nome de 
D. Pedro II foram Costa Carvalho, moderado do Sul, Bráulio Muniz, exaltado do Norte, e no centro foi mantido 
o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Feijó foi o ministro da justiça nesse período. 
363Diário do Rio de Janeiro, n.9, 11 de Janeiro de 1833 – pg.19 
364Diário do Rio de Janeiro, n.11 de 11 de Fevereiro de 1826 – pg.42, item 5. Almanach do Rio de Janeiro para o 
ano de 1826 – pg.134; Almanach do Rio de Janeiro para o ano de 1827. Arquivo destes periódicos: Hemeroteca 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  
365Diário do Rio de Janeiro: N11 de Fevereiro de 1826 (imóvel urbano); N.9 de 11 de Agosto de 1830 (leilão de 
escravos). 
366MACARIO, Mariana Pedron, Op.cit. – nota de rodapé 131 da pg.73 
367 Diário do Rio de Janeiro, n.9 de 11 de Janeiro de 1833 – pg19. 
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receber as subscrições para o novo banco de circulação e deposito, cuja abertura foi 

determinada pela Lei de 8 de Outubro de 1833368.  

Guilherme Midosi em 1822 era sócio de seu irmão João na Midosi Irmãos & 

Companhia, que era uma empresa de transportes marítimos, seus navios faziam fretes de 

cargas, transportavam passageiros, correspondências e algumas vezes vendiam produtos 

trazidos no retorno da viagem, como mantas de carne seca vindas de Buenos Aires e artigos 

musicais vindos da França. Também vendiam navios usados, exemplo é o Bergantin Zéfiro 

anunciado em 1822, chegado de Quelimane e “próprio para o tráfico de negros” 369. Em 1826 

Guilherme Midosi tocava sozinho os negócios e a empresa mudou para o nome de Guilherme 

Midosi e Companhia370. Dois anúncios de jornal indicam que esteve envolvido com a venda 

de imóveis rurais de fazendeiros do interior através de procurações nos anos de 1830, já que 

ele era descrito como um dos principais contatos para os negócios e num deles com “ordens e 

poderes” dados pelos proprietários para realiza-los371. Ele também incluiu em seus negócios 

um armazém que vendia artigos importados372. Não encontramos para esta personagem tantas 

referências de participação na vida pública e política quanto para os seus outros colegas da 

comissão montada para escrever o projeto do Código Comercial. 

Dos membros da comissão o cônsul sueco Lourenço Westin foi o personagem para o 

qual encontramos mais informações, por isso sua apresentação é um pouco maior que as dos 

demais 373. Graças a suas origens, Lourenço começou a se dedicar a transações de importação 

                                                           
368 Diário do Rio de Janeiro, n24 de 28 de Janeiro de 1834 – sem página, artigo escrito na parte Editaes. 
369 Diário do Rio de Janeiro, n.17 – 21 de Março de 1822 – pg.66, item 19. 
370 Informações retiradas de diversos anúncios do jornal Diário do Rio de Janeiro: N.13 de 16 de Janeiro de 1822 
– pg.51, N.21 de 27 de Março de 1823 – pg.83, N.17 de 21 de Março de 1822 – pg.19, N.19 de 23 de Maio de 
1822 – pg.13, N.11 de 17 de Janeiro de 1822 – pg.7, N.23 de 26 de Setembro de 1822 – pg92, N21 de 27 de 
Março de 1822 – pg.83, N.21 de 27 de Março de 1823 – pg.84, N.2 de 2 de Outubro de 1823 – pg.7, N.24 de 29 
de Setembro de 1824 – pg.96, N.21 de 30 de Julho de 1825 – pg.83, N.12 de 14 de Julho de 1825 – pg.46, N.15 
de 18 de Agosto de 1826 – pg.60, N.3 de 4 de Outubro de 1826 – pg.21, N.4 de 5 de Maio de 1821. Arquivo: 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Jnaeiro.  
371 Os anúncios de jornais em que se envolve com venda de terras estão nos periódicos do Diário do Rio de 
Janeiro: N22 de 29 de Janeiro de 1831 – pg.4 e N12 de 20 de Dezembro de 1833 – pg.1. No anúncio de 1833 é 
dito o seguinte: “...a quem se poderá procurar para ulteriores informações e a Guilherme Midosi, Largo de S. 
Francisco de Paula, por ter ordem e poderes para a vender muito em conta” – grifo nosso. Ordens e poderes que 
só poderiam ser dados por procuração e podem indicar uma atividade de corretagem. 
372 O exemplar do Diário do Rio de Janeiro em que consta o anúncio do armazém é: N4, 5 de Maio de 1831 – 
pg.18. 
373 As informações sobre Lourenço Westin espalham-se de forma repetitiva e com pequenas variações na 
bibliografia que segue: OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul: a história de Lourenço Westin. Grafica e Editora 
Papiro: Vilhena – Rondônia, 2005; OLIVEIRA. João Gualberto de. O sueco Lourenço Westin colaborador do 
Código Comercial Brasileiro. Secretaria Geral do Centro Cultural Brasil-Suécia: São Paulo, 1950; OLIVEIRA. 
João Gualberto de. Suecos no Brasil. Secretaria Geral do Centro Cultural Brasil-Suécia: São Paulo, 1952. Todos 
os três são trabalhos memorialisticos. O livro com informações mais completas sobre Lourenço é o de Olivar, ele 
usa como referência os dois de João Gualberto de Oliveira editados nos anos de 1850, refinando e 
complementando os dados. Os livros e os arquivos consultados para esse refinamento encontram-se ao final de 
seu trabalho, indicando um esforço de pesquisa extensa, contudo o livro apresenta um formato de trabalho 
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e exportação muito cedo, rodou o mundo a negócios, chegou a ir à China 374. O seu pai, 

Joham Westin, foi deputado da Câmara Geral da Suécia e além de político era de uma 

poderosa família de comerciantes que se ligou aos negócios de importação e exportação na 

Suécia. Foi graças ao poder e influência de Johan junto ao Conselho Nacional de Comércio 

sueco que Lourenço veio para o Brasil e se tornou cônsul, a contragosto dos membros da 

Sociedade de Comércio Atacadista de Estocolmo375. Segundo comentários da carta que Johan 

enviou ao Conselho, seu filho Lourenço precisava ir para América do Sul para recomeçar a 

vida e saudar a distância dívidas que contraiu na Inglaterra em negócios “mal explicados” no 

ramo das navegações, o que aconteceu no período em que representava a coroa sueca em 

Lisboa376. Foi em Lisboa que conheceu Feijó, José Bonifácio e Ledo que influenciaram na sua 

decisão de vir para o Brasil, onde desembarcou em 1809, no porto do Rio de Janeiro. Entre 

esses brasileiros conhecidos em Portugal, Feijó foi aquele com quem mais estreitou laços de 

amizade, acabando por auxiliar os moderados em suas fugas durante a perseguição de José 

Bonifácio377.  

Com relação aos negócios na América, assim que Lourenço Westin chegou ao Brasil 

começou a se dedicar primeiro a importação de produtos variados vindos das mais diversas 

partes do mundo. Nos jornais do começo do século XIX anúncios do item “notícias 

marítimas” revelam os carregamentos que ele recebia: ferro e aço (navios voltando da 

Suécia), madeira, sal, carne, peixe, trigo, couros, sebo, vinho, manteiga, fazendas, lã, alcatrão 

ou carga simplesmente definida como lastro378. 

                                                                                                                                                                                     
memorialista, sem muita preocupação com a indicação exata e exaustiva das fontes. Além destes livros, 
retiramos informações de jornais de época que serão citados em outras notas. 
374OLIVEIRA, João Gualberto de. O sueco Lourenço Westin colaborador do Código Comercial Brasileiro, 
Op.cit. – pp.22-23. 
375OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul:..., Op.cit. – Sobre a influência do pai vide páginas 21-25. Sobre as 
restrições da Sociedade de Comércio Atacadista de Estocolmo com relação a nomeação de Lourenço como 
cônsul vide a página 25. 
376Op.cit. – pg.22 
377As boas relações de Westin com Feijó são repetidas nos três livros indicados na nota X, Feijó teria participado 
do batismo do filho de Lourenço Westin e esse, apesar de ser protestante, mandou rezar uma missa pela morte de 
Feijó na matriz de Caldas-MG, o que prometeu para o amigo ainda em vida. Olivar começa a descrever 
esparsamente a relação dos dois a partir da página 29.  
378Periódico Gazeta do Rio de Janeiro: N.12 – 8/Fev./1812 – sem página – item Notícias Marítimas, subitem 
Entradas; N.28 – 7/Abr/1813 – sem página – item Notícias Marítimas, subitem Entradas; N.63 – 7/Ago/1813 – 
item Notícias Marítimas, subitem Entradas; N.66 – 18/Ago/1813 – item Notícias Marítimas, subitem Entradas; 
N.13 – 12/Fev/1814 – item Notícias Marítimas, subitem Entradas; N.100 – 16/Dez/1815 – item Notícias 
Marítimas, subitem Entradas; N.26 – 29/Mar/1817 - – item Notícias Marítimas, subitem Entradas; N.61 – 
30/Jul/1817 – item Notícias Marítimas, subitem Entradas; N.7 – 23/Jan/1819 – item Notícias Marítimas, subitem 
Entradas; N.8 – 27/Jan/1819 – item Notícias Marítimas, subitem Entradas; N.4 – 3/Jan/1821 – item Notícias 
Marítimas, subitem Entradas. Periódico Império do Brasil – Diário Fluminense: N.28, vl.7 – 6/Fev/1826 – 
pg.108; N.1, vl.11 – 2/Jan/1828 – pg.4; N.21, vl.11 – pg.84; N.27, vl.13 – pg.112; N.58, vl.17 – 24/Mar/1831 – 
pg.232. Periódico Diário do Rio de Janeiro: N.3 – 4/Fev/1830 – pg.12. 
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A partir de 1817 começam a aparecer nos jornais anúncio da empresa que montou em 

sociedade com seu cunhado Arders Bjurberg, antigo major da Marinha sueca: L. Westin & 

Companhia 379. No Consulado Westin misturava os negócios dessa sua firma com os negócios 

da Coroa Sueca, vivia as turras com capitães estrangeiros em passagem pelo país e, segundo 

Olivar, vários documentos da época relatam o seu envolvimento em negócios qualificados de 

“mal explicados”380. Como a companhia de Guilherme Midosi, a L. Westin & Cia fazia fretes, 

carregava passageiros e correspondências, mantendo as atividades de importação e 

exportação381. O campo de ação da companhia era amplo, comprou a Ilha de Popemba, onde 

montou uma fábrica de alambicação moderna para época, que oferecia o serviço de retificação 

do grau e da força da cachaça produzida nos arredores com “perda de operação de somente 

6%” e com a “vantagem de poupar cascos quando se destina para embarques dignos de 

consideração”382. Entretanto, um dos seus negócios mais lucrativos foi comprar velhas 

embarcações mercantes na Europa e revende-las para Portugal e para o Brasil383. Em 1820 a 

L. Westin & Companhia leiloava uma fortuna em bens a ela pertencentes, como: escravos, 

móveis, prataria, a Ilha e Popemba384 e a fábrica de alambicação nela montada385. Estes 

exemplos bastam para revelar seu espírito empreendedor. 

Todo este currículo e os laços de amizade com Diogo Antônio Feijó nos ajudam a 

entender o porquê este, que havia substituído Lino Coutinho como Ministro da Justiça no 

Brasil, o nomeou em 14 de Março de 1832 para compor a comissão encarregada de escrever o 

projeto do Código Comercial. Lourenço Westin ficou encarregado da parte sobre comércio 

marítimo e seguros de navios. Seus esforços resultaram no livro Parte Marítima do Projeto 

                                                           
379 Sobre a L. Westin & Companhia, o memorialista Júlio Olivar dá informações nas páginas 24 e nas páginas 40 
e 41 – Olivar, Op.cit. O primeiro jornal em que encontramos anúncio desta Companhia até o momento é o 
exemplar da Gazeta do Rio de Janeiro, N.26 – 29/Mar/1817 – sem página - no item Avisos. 
380 OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul:..., Op.cit. – pg.40. O autor não cita quais são os documentos, apenas 
indica os arquivos consultados no final do livro e faz referência a processos judiciais e cartas. 
381 Alguns anúncios dos exemplares da Gazeta do Rio de Janeiro dão um panorama das atividades comerciais da 
firma: N.26 – 29/Mar/1817 – sem página – item Avisos; N.65 – 13/Ago/1817 – sem página – item Avisos; N.66 – 
16/Ago/1817 – sem página – item Avisos, N.67 – 20/Ago/1817 – sem página – item Avisos; N.72 – 6/Set/1817 – 
sem página – item Avisos. Sobre a mistura dos negócios pessoais de Westin com os da Coroa sueca no 
Consulado vide Olivar. Op.cit. pg40. 
382 Gazeta do Rio de Janeiro. N.67, 22/Ago/1818. – sem página – item Avisos. 
383 Essa informação  dada por Olivar (Op.cit. – pg.42) pode ser compravada em anúncios de exemplares da 
Gazeta do Rio de janeiro como: N. 9 – 31/Jan/1818 – sem número de página – item Avisos; N.17 – 27/Fev/1819 
– sem número de página – item Avisos; N.74 – 15/Set/1819 – sem número de página – item Avisos. 
384 Não conseguimos encontrar uma ilha com esse nome no Brasil e a sua localização exata, mas no jornal do 
citado na nota de rodapé seguinte a esta essa Ilha foi citada num anúncio comercial como o local onde 
funcionava a referida fábrica de alambicação no Rio de Janeiro. Provavelmente deve se tratar de uma ilha do 
litoral carioca ou fluminense que mudou de nome ao longo do tempo. Mas os sucessivos anúncios de jornal 
comprovam a sua existência. 
385 Gazeta do Rio de Janeiro. N.100 – 13/Dez/1820 - sem página – item Avisos. 
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do Código Comercial do Império do Brasil, concluído em 1834 e introduzido como peça do 

Código, do qual foi encontrado um exemplar na Biblioteca Nacional de Estocolmo386. 

Westin foi observador privilegiado das conexões que os comerciantes de grosso trato 

faziam entre si, revelando-se como um grupo coeso que se fez representar nas reelaborações 

legais pós-independência. Por ter se tornado um grande comerciante no Rio, ele ligou-se aos 

fundadores da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que contava na diretoria com Irineu 

Evangelista de Souza (Barão de Mauá), Inácio Ratton, Militão Máximo de Souza (Barão de 

Andaraí), Cândido Rodrigues Ferreira e o seu idealizador e fundador Felipe Neri de Carvalho, 

com quem tinha laços mais estreitos387. A presença de Inácio Ratton na diretoria da 

Associação – que foi um dos membros nomeado para a comissão de elaboração do Código 

Comercial - mostra bem quais interesses ela representava. Provavelmente vários outros da 

comissão de elaboração do Código Comercial também eram partícipes da referida 

Associação. 

A necessidade de formalização de contratos comerciais, que foi pensada por estes 

personagens durante a elaboração do projeto do Código, certamente vinha responder a 

necessidades cotidianas suas que não diziam somente respeito aos negócios externos, uma vez 

que os internos eram seus complementares. Todos eles em certa medida desenvolveram suas 

atividades comerciais em cima de algum tipo de transação de crédito. Por exemplo, Ignacio 

Ratton, quando trabalhava como caixa na Companhia de Seguros Restauradores, entre os 

anos de 1820 e começo dos de 1830, ficou responsável por reaver o capital devido por 

algumas pessoas através da execução e leilão não só de escravos como de imóveis urbanos, 

anunciados em jornal de “nobres” sobrados do Flamengo388. A nosso ver, recorrentes resgates 

de dívidas com a execução de imóveis vistos também na documentação cartorial por nós 

analisada, relativizam um pouco o tão falado baixo valor do solo urbano e rural, repetido 

inclusive por pessoas influentes do século XIX, como, por exemplo, Bernardo de Souza 

                                                           
386 Idem, ibidem. 
387 OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul:..., Op.cit. – pg.44. 
388 Temos como exemplos os seguintes anúncios: “Os diretores da Companhia de Seguros Restauradores, 
vendem uma propriedade de casas de sobrado, nobres, com boas e grandes acomodações, sitas na praia do 
Flamengo, n.30, as quais lhes pertencem por execução feita dos bens do casal do defunto Antonio da Cunha; 
quem as pretender, pode dirigir-se a casa do Caixa da mesma Companhia, Ignacio Ratton, morador na rua 
Direita n.92” – Diário do Rio de Janeiro. N.11 – 11 de Fev. de 1826 – p.42, anúncio 5. “Leilão hoje as 10 horas 
da manhã à porta da Alfândega, de 4 casais de pretos com 5 crianças, e mais 10 pretos e uma preta, todos a 
serviço da fazenda de Matuá, de Ambrozio João Dufrayer, que se vende a benefício de seus credores; os pretos e 
suas avaliações podem se ver em casa do Sr. Ignacio Ratton, na rua Direita n.92” – Diário do Rio de Janeiro. 
N.9, 11 de Agosto de 1830 – pg.34, anúncio 61.   
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Franco389. Se os imóveis valiam tão pouco, por que então aceitar suas hipotecas? Numa 

economia com baixa monetização, os contratos creditícios (dentre eles penhor e hipoteca) 

eram fundamentais e o Código Comercial também se ocupou deles. Segundo José Reinaldo de 

Lima Lopes o direito comercial “colonizou” inclusive o campo das obrigações referente ao 

universo privado, que deveria ser tratado por um Código Civil390. Dentro deste universo 

estava a hipoteca de bens de raiz. 

Entendemos que é significativo o fato de que em 1832, mesmo ano em que foi iniciada 

a elaboração do Código Comercial, os comerciantes também terem conseguido, por lei, a 

vitória da liberalização total dos juros, o que permitiria em longo prazo o crescimento e 

fortalecimento de figuras de particulares fornecedores de crédito a juros (os “capitalistas”) e 

depois a sofisticação financeira de sociedades de crédito real que deram origem a bancos391. 

No entanto, como veremos no decorrer deste trabalho, a montagem de sociedades de crédito 

real de 1864 e a emissão de letras hipotecárias, dependeram do desenvolvimento do processo 

de formalização legal das transações de terras. 

Em paralelo e após a liberação dos juros, os trabalhos de elaboração do projeto do 

Código Comercial duraram dois anos, da instalação da comissão dele encarregada em 1832 

até 1834. A elaboração do projeto complementou a tentativa de dinamizar o crédito na parte 

em que versou sobre garantias hipotecárias e pignoratícias, tais reformulações legais se 

contrapunham às limitações das Ordenações Filipinas a respeito do regime de juros, que lhe 

impunha inúmeras restrições. Entretanto a promulgação do Código Comercial demorou até 

1850. 

Assim que o projeto ficou pronto em 1834, uma comissão mista de deputados e 

senadores foi constituída para debatê-lo, os debates prolongaram-se por nove anos e 

despertaram interesse em todo o Brasil. Em 1843 o Código Comercial voltou novamente a 

plenário, mas um ano depois a Câmara foi dissolvida sem que ele fosse votado. No mesmo 

ano de 1843 foi promulgada a Lei Orçamentária 317 que determinou a criação de um registro 

geral de Hipotecas, cuja estrutura e funcionamento seriam definidas por um decreto 

                                                           
389 FRANCO. Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil:... Op. cit. – pp.112-123. Original publicado em 1848. A 
frequência de hipotecas de terras no século XIX em Caldas-MG será vista no capítulo competente. 
390 LOPES, José Reinado de Lima. 2007. Op.cit. – pg48: “...a importância do sucesso dos comerciantes na 
imposição do Código Comercial também se pode interpretar como um fator de retardamento da codificação 
civil. De fato, com o código comercial pronto, com o regulamento do processo comercial, com os juízes 
especiais e tribunais de comércio à disposição dos grandes interesses econômicos do Império, para que insistir 
no código civil? Como se viu na discussão do projeto, a falta de clareza na doutrina e na lei sobre os negócios 
mercantis fazia que praticamente todas as questões contratuais mais importantes pudessem ser levadas ao juízo 
comercial. Na falta de legislação civil especial, o campo das obrigações foi “colonizado” pelos contratos 
mercantis, inclusive pelos direitos de garantia (penhor e hipoteca) e por seus critérios de interpretação”. 
391 As sociedades de crédito real foram criadas pela Lei 1.237 de 1864. 
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regulamentar, cujo projeto foi escrito por Barreto Pedroso. O projeto do Regulamento foi 

aprovado e promulgado 1846, instalando um Cartório de registro geral de Hipotecas para cada 

Comarca das Províncias do Império. Pesquisas na área do direito que se ocuparam com o 

Direito Registral Imobiliário e com a publicidade imobiliária consideram este registro geral de 

Hipotecas o início da publicidade imobiliária no Brasil com finalidade de dar maior segurança 

jurídica a tais contratos392. Podemos dizer que, ao buscar ampliar a segurança dos contratos de 

mútuo hipotecário, também complementava a medida da liberação dos juros feita em 1832. 

Porém, figuras como o Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira (1834 –1917), que além de  

jurista, advogado, jornalista e político brasileiro foi proprietário rural, consideravam a 

legislação de 1843 e 1846 um ensaio de publicidade imperfeito, por não  integrar nos registros 

as transmissões de propriedade e as hipotecas legais, o que impedia a estruturação de um 

sistema de registros que assentasse a hipoteca sobre “a larga base de publicidade” necessária 

para “assegurar ao crédito territorial a força e a expansão de que era capaz”393. 

Em 1847, um ano depois da instalação do registro geral de Hipotecas, sua estrutura já 

recebia críticas do Ministro da Justiça José Joaquim Fernandes Torres em relatório 

apresentado à Assembleia Geral Legislativa, no qual era criticada principalmente a 

incapacidade do sistema de registros incluir as hipotecas legais por causa do estado da 

legislação na época, em que não havia clareza e consenso acerca do seu significado394. 

As hipotecas legais eram as determinadas por Lei para a proteção de determinadas 

pessoas ou grupos, como as sobre os bens do curador de menores e incapazes por ele 

curatelados, para proteger o patrimônio desses últimos. Elas tinham prioridade de reembolso 

em relação as hipotecas convencionais, que nasciam de convenções, acordos espontâneos 

entre as pessoas, as quais de fato movimentavam o mercado. As hipotecas legais, ao 

permanecerem ocultas pela permissão de sua não inclusão nesse sistema de registro, 

continuavam gerando insegurança nos detentores de capitais e potenciais credores. Como 

saber se o bem oferecido em garantia não estava sujeito a uma hipoteca legal, que tinha 

prioridade de reembolso? Esse foi um dos motivos que levou o ministro da justiça a concluir 

que as medidas adotadas no Regulamento do registro geral de Hipotecas de 1846 não 

atendiam as necessidades da sociedade e a propor, em 1847, uma reforma que eliminasse a 

complicada hierarquia de prioridade para o reembolso da dívida que havia entre os vários 

                                                           
392LAGO, Ivan Jacopetti. História da Publicidade Imobiliária no Brasil, Op. cit. 2008. 
393PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Cousas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, s.d. – 
p.406 
394TORRES, José Joaquim Fernandes. Relatório da Repartição dos Negócios da Justiça Apresentado à 
Assembleia Geral Legislativa na 4ª Sessão da 6ª  Legislatura de 1847 pelo Respectivo Ministro e Secretário 
d´Estado José Joaquim Fernandes Torres. Rio de Janeiro: Typographia do Mercantil, 1847 – pp. 8-11.  
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tipos de hipotecas e privilégios, sempre em prejuízo do hipoteca convencional, que, como 

dissemos, era a que de fato poderia movimentar o mercado de crédito hipotecário395. Porém, a 

iniciativa para reformas só começaria a se concretizar com o projeto de lei de reformas 

hipotecárias escrito pelo Conselheiro Joaquim Nabuco de Araújo em 1854, o qual deu origem 

à Lei 1.237 de 1864 que instituiu o registro geral, como veremos. 

O fato é que as políticas e leis feitas para generalizar as hipotecas no Brasil geram duas 

posturas ao longo do século XIX: uma a favor e outra contra. Como exemplo de discurso a 

favor, podemos citar o de Perdigão Malheiro em 1865 em seu trabalho Repertório ou Índice 

Alfabético da Reforma Hipotecária e Sociedades de Crédito Real - defendia o credor ao dizer 

que “a chicana396 e as triscas397 forenses ostentavam-se soberbas contra o credor”, 

desanimando-o de arriscar a emprestar os seus capitais 398. Como exemplo de discurso contra 

podemos citar o de José de Alencar em 1883 que - no trabalho A Propriedade - condenou as 

hipotecas convencionais, e indiretamente os sistemas de registros, como fonte de injustiças. 

Segundo ele as hipotecas legais teriam sido criadas com propósitos mais nobres, como a 

proteção dos bens das mulheres casadas e dos órfãos399. O texto de José de Alencar indica que 

em boa parte do século XIX ainda sobreviveria certa condenação moral dos juros como usura, 

mesmo depois de sua liberação em 1832: na história hipotética por ele contada, um artista 

hipotecou os seus bens a um “novo credor mediante juros enormes. O dinheiro proveniente 

desse último empréstimo é consumido na satisfação, quem sabe? – de torpes vícios e paixões 

desregradas” 400. Os juros estão ligados no seu discurso a vícios e paixões. 

Porém, mesmo com a sobrevivência de valores culturais contrários aos juros e as 

hipotecas, o seu processo de formalização avançou após a liberação geral dos juros em 1832 e 

o ensaio de um sistema de registro hipotecário entre 1843 e 1846. É bastante provável que 

diante da demora da promulgação do Código Comercial o registro geral de Hipotecas tenha 

sido uma experiência legal e ao mesmo tempo uma medida paliativa para formalizar, 

padronizar e gerar mais segurança e previsibilidade nas transações de crédito, que faziam 

parte do cotidiano de comissários e comerciantes em geral. 

                                                           
395TORRES, José Joaquim Fernandes. Relatório da Repartição dos Negócios da Justiça Apresentado à 
Assembleia Geral Legislativa na 4ª Sessão da 6ª  Legislatura de 1847... Op. cit. – pp. 8-11. 
396Argumentação ou contestação ou outra ação judicial feita com má fé; qualquer astúcia ou trapaça em litígios 
judiciais. 
397 Disputas. 
398MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. Repertório e Índice Alfabético da Reforma Hypotecária e Sobre 
Sociedades de Credito Real (L. n.o 1237 de 24 de Setembro de 1864; Reg. n.o 3741 de 3 de Junho de 1865). 1ª 
Ed. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1865 – pg. v. 
399 ALENCAR, José de. A Propriedade. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Garnier, 1883 – pg.72-74. 
400 Idem. Ibidem. 
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Como se vê, as preocupações com a tomada de medidas legais para modernizar as 

transações comerciais, principalmente as de crédito, atropelaram várias outras, sobrepuseram-

se a elas, é esse um dos principais fatos que levam o professor José Reinaldo de Lima Lopes a 

propor que o direito privado no Brasil foi “colonizado”, absorvido pelo comercial: 

 

[...] foi por ele [pelo direito comercial] que o direito privado começou a organizar-se 
no novo País. Esse processo se repetirá quanto a outros temas da vida “civil”: a 
matrícula dos comerciantes e o registro dos atos de seu interesse (hipotecas, por 
exemplo) precederá a ordenação dos registros civis de nascimento, casamento e 
morte, bem como o registro geral das hipotecas (geral porque abrangia 
hipotecas civis e comerciais), que só se estabelece em 1864

401
. 

 

Dada a importância do Código para o contexto da época, o Instituto dos Advogados 

Brasileiros interveio pedindo agilidade na sua votação. Em 1845 o projeto do Código 

Comercial subiu novamente ao Senado e foi discutido por mais três anos recebendo 422 

emendas. Entretanto a Câmara foi dissolvida por duas vezes adiando a sua promulgação. Por 

fim, em 1850 o Código Comercial foi promulgado junto com a Lei de Terras e a extinção do 

tráfico negreiro, e em meio às matérias tratadas pelo Código Comercial estavam as hipotecas 

convencionais de bens de raiz402. Essas três medidas legais, ao serem tomadas em conjunto, 

parecem indicar que elite que legislava tinha um claro interesse em forçar o ganho de valor da 

terra. Emtretanto, a extinção do tráfico negreiro como a primeira medida tomada, sob pressão 

inglesa, para abolir a escravidão, surtiu um efeito contrário, elevando o preço do cativo e 

permitindo especulações financeiras de crédito sobre ele403. 

Em 1854 a iniciativa do Conselheiro Joaquim Nabuco de introduzir os princípios de 

publicidade404 e espacialidade405 nas reformas legais hipotecárias recebeu o elogio inclusive 

de Barreto Pedroso, que escreveu o Regulamento do registro geral de Hipotecas de 1846406, 

admitindo que esse sistema registral não havia surtido todos os efeitos esperados por falhas 

nesses dois princípios407. Como veremos, o projeto de Nabuco tratou-se de uma ambiciosa 

tentativa de sofisticar o sistema financeiro e seu texto também incluiu a criação das 

                                                           
401LOPES, José Reinaldo de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:... Op. cit. – pp. 23-24. 
Observação entre colchetes nossa, observações entre parêntese do autor, grifos nossos.  
402 Lei N.556 de 25 de Junho de 1850, Código Comercial – Art.265. 
403 STEIN, Satanley J., Op. cit. – PP.23-24. 
404 Amplo acesso das informações a todos. 
405 Descrição precisa dos bens e das pessoas. 
406Decreto 482 de 1846. 
407 Sobre os posicionamentos a favor dos princípios de publicidade e espacialidade introduzidos por Joaquim 
Nabuco, vide: MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. Repertório ou Índice Alphabetico da Reforma 
Hypotecaria e Sobre Sociedades de Crédito Real (L. n.o 1237 de Setembro de 1864; Reg. N.o 374 de 3 de Junho 
de 1865). 1ª Ed. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1865 – pp.VI-VII; LISIPPO GARCIA. O Registro de 
Imóveis – A transcrição. Vol. I, 1ª Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1922 – pp.90-92. 
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sociedades de crédito real, das letras hipotecárias e o registro das transações de transmissão de 

propriedade na forma de transcrição - compras e vendas, por exemplo – esta última para 

maior informação e segurança do credor. Transcrição cuja validade para provar ou não o 

domínio (propriedade) no lugar da simples tradição foi tema de controvérsias, encontrando 

vários opositores dentro da mesma comissão, gerando um projeto substitutivo e um outro 

parecer em 11 de setembro de 1857 a esse respeito, porém desfavorável408. 

As oposições para que as transcrições das transmissões de propriedade se tornassem 

prova de domínio certamente se originaram do arraigamento da posse como forma de 

ocupação do solo no Brasil e se basearam em argumentos muito parecidos com os das 

discussões feitas durante a elaboração e promulgação do Code Civil francês em 21 de março 

de 1804: figuras como Tronchet409 consideravam tornar transcrição das transmissões prova de 

domínio um atentado ao direito de propriedade, porque deixava vulnerável um “proprietário” 

apoiado numa posse de 20 anos ao risco de perder sua terra para o titular de um contrato 

transcrito no Registro410. Tratava-se de proteger o posseiro antigo. Provavelmente o projeto de 

Lei do Conselheiro Nabuco manteve a disposição de que a transcrição da transmissão de 

propriedade não gerava prova de domínio, que “ficava salvo a quem for”, por esse motivo411. 

Dentro desse “a quem for” cabia o posseiro. Essa ressalva também serviu de argumento para 

os opositores do projeto de Nabuco: se a transcrição não levava a prova de domínio então por 

que incluí-la no registro? Vejamos o exemplo de 1857: 

 

A Comissão não desconhece que seria muito proveitoso para a consolidação e 
certeza do domínio o registro público dos títulos de propriedade, de maneira a 
considerar-se o adquirente (principalmente o comprador), ou o credor hipotecário, 
perfeitamente seguro e inatacável a respeito do objeto adquirido ou hipotecado, e 
dos encargos a que está sujeito; porém, o meio do sistema não produz estes 
resultados. A propriedade continua sujeita às variadas ações reais, não só do próprio 

                                                           
408 LISIPPO GARCIA. O Registro de Imóveis – A transcrição, Op. cit. – pg.91. Nesta página o autor transcreve 
um parecer da Comissão contrário a tornar o registro público das transmissões de propriedade prova de domínio. 
409Trata-se do advogado e político  francês François Denis Tonchet (1726-1806) que participou da elaboração do 
“Code Civil” dentro do seguinte contexto histórico: Napoleão Bonaparte subiu ao poder em 1799 e uma de suas 
primeiras medidas no ano seguinte – mais especificamente agosto de 1800 – foi nomear uma comissão composta 
por quatro advogados: Tronchet, Bigot Du Pémameneu, Portalis e Mavile. Os dois primeiros, dentre eles 
Tronchet, eram do norte, região que tinha forte tradição do Direito Costumeiro e os outros dois do sul, região que 
tinha forte tradição do Direito Formal, escrito. Foi graças ao fato de Tronchet pertencer a tradição do norte que 
defendia o direito costumeiro que se opôs a dar a transcrição da propriedade no cartório de registro o poder de 
transmitir a propriedade, defendeu a continuidade do costume, que dizia que deveria se dar através da 
tradição.Embora o projeto tenha sido concluído em quatro meses ele só foi publicado somente em 21 de março 
de 1804. Promulgado como “Code civil dês Français”  e foi renomaeado para “Code Napoléon” de 1807. 
410TROPLONG, Raymond Theodore. Le droit cvil expliqé suivant l´ orde dês articles du code, despuis et y 
compris le titre de la vent: dês rpiviléges et hypothèques, ou, commentaire du titre XVIII du livre III du Code 
Civil. Vl. I. 2ª Ed. Paris: Charles Hingray, 1835 – p.xxxviii. As aspas em proprietários são nossas e não do texto 
original. 
411 Lei 1.237 de 1864 – Art.8,  §4º. 
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cedente, mas às que este era obnóxio, visto como, o disposto no projeto, o registro 

não prova o domínio, que fica salvo a quem o tiver
412 

 

Ao final isso foi resolvido dando a transcrição das transmissões de propriedade o poder 

de gerar ações reais mesmo que não provasse o domínio, efeitos de proteção jurídica, e 

continuou gerando polêmicas e controvérsias, mesmo depois do projeto ter se tornado a Lei 

1.237 de 1864. Esse temor de dar ao registro público das transmissões de propriedade o poder 

de transmitir e constituir o direito de propriedade deveu-se a situação da maior parte das 

ocupações de terras do país continuar sendo feitas por posse, e ao arraigamento da posse na 

cultura popular. Enxergamos o usucapião como um mecanismo fundamental escolhido como 

mediador para essa realidade conflituosa entre a norma e o fato social, uma saída possível do 

impasse, foi uma ponte entre a posse e a propriedade depois de frustradas as tentativas de 

inibição da posse pela Lei de Terras de 1850, que tentou forçar a compra das terras devolutas 

como o único meio de aquisição legalmente possível de terras.  

Diante do parecer desfavorável de 1857 o ministro da justiça se aconselhou com 

Teixeira de Freitas, que recomendou o uso do sistema francês413. Porém, a despeito da 

francofilia da época o projeto acabou sendo sui-generis, José Furtado de Mendonça em 1875 

considerou-o integrando, além das inspirações francesas, também influências germânicas e até 

belgas, tudo para tentar adaptá-lo a realidade e cultura brasileira414. Nas idas e vindas da 

discussão do projeto, ele foi discutido novamente no Senado em 1 de março de 1864 e 

retornado as comissões porque o Conselheiro Nabuco havia feito novos estudos sobre a 

matéria e apresentado algumas emendas. Por fim, essa última versão foi aprovada com poucas 

emendas, tornando-se a Lei 1237 de 24 de setembro de 1864415. A formalização legal das 

transações de terras que essa lei representou sobreviveu com poucas alterações até o final do 

século XIX, o que veremos quando nos ocuparmos das leis propriamente ditas. 

Enquanto uma elite comercial lutava pela promulgação do Código Comercial entre 1832 

e 1850, também se discutia e experimentava no Legislativo leis e projetos de leis que 

buscaram reformar e dinamizar o sistema hipotecárias entre 1843 e 1864. Esses esforços 

foram orientados por várias necessidades, dentre as quais uma das principais foi a necessidade 

de forçar a valorização do imóvel para torna-lo base de garantia de transações de crédito. Ela 

                                                           
412 Parecer de Silveira da Motta, Muritiba e Souza Ramos de 11 de Setembro de 1857. Apud: LISIPPO 
GARCIA. O Registro de Imóveis – A transcrição, Op. cit. – p.91. Informações entre parênteses nossa. 
413 LISIPPO GARCIA. O Registro de Imóveis – A transcrição. Op. cit. - pp89-92. 
414 MENDONÇA, José Furtado de. Direito Hypothecario do Brazil. 1ª Ed. Rio de Janeiro: A. da Cruz Coutinho 
Editor, 1875 – pp.41-53. 
415 LISIPPO GARCIA. O Registro de Imóveis – A transcrição. Op. cit. – pp.90-92. 
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foi apontada por diversos personagens como fundamental ao lado de outras medidas para 

modernizar o sistema econômico e dinamizar o mercado, como a necessidade de regularizar o 

meio circulante, estruturar um sistema bancário e eliminar a escravidão. Tais necessidades 

modernizantes em muitas falas aparecem como complementares, um amplo e ambicioso 

projeto político modernizador de toda a base legal do sistema econômico. 

Com relação à necessidade de valorizar a terra, identificamos discursos mais 

estruturados a partir dos anos de 1840, quando foi colocada da seguinte forma: como valorizar 

a terra com um aparato legal e instrumentos contratuais que deixavam a desejar no 

fornecimento de clareza e segurança jurídica das transações? Nos anos de 1840 o registro 

geral de Hipotecas ainda era uma experiência, a discussão sobre o regime de propriedade era 

quase lacônica e sobre as compras e vendas também pouco se falava. Julgava-se 

ingenuamente que as transações de hipotecas poderiam ser feitas somente com os títulos de 

posse, tanto que em 1846 o regimento do Banco ou Caixa de Socorro Provincial de 

Pernambuco dispunha no seu artigo 4 o seguinte: 

 

Para que tenha lugar o empréstimo de dinheiro sobre qualquer penhor, bens de raiz, 
títulos e gêneros, art. 2º. §§ 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o dono provará previamente a 
legitimidade de sua posse: e sendo o penhor prédios ou gêneros alfandegários 
exibirá certidão das hipotecas com a qual prove, que sobre os mesmo prédios 
ou gêneros não existe até aquele momento em vigor empenho algum416. 

 

O trecho de regimento bancário acima foi escrito no mesmo ano em que foi decretado o 

Regulamento da Lei Orçamentária 317 de 1843417, o qual instalou um Cartório do registro 

geral de Hipotecas por comarca e lhes deu a atribuição de emitir certidões negativas de 

dívidas hipotecárias, daí a menção que faz à “certidão das hipotecas com a qual prove, que 

sobre os mesmo prédios ou gêneros não existe até aquele momento em vigor empenho algum” 

. A experiência mostraria tais certidões do registro geral de Hipotecas eram quase incapazes 

de assegurar que o imóvel era uma boa garantia de crédito, porque uma questão que se 

mostraria difícil para as pessoas entre os anos de 1840 e 1850 era como alguém poderia 

provar a legitimidade da posse sem um sistema de registro da mesma e da sua transmissão 

onerosa (compras e vendas) ou gratuita (heranças e doações). Veremos adiante que o próprio 

título de posse era instável, fácil de falsificar, porque podia ser produzido fora dos cartórios – 

particularmente - e com poucas exigências para além do pagamento da sisa de bens de raiz e 

da assinatura de testemunhas, que poderiam ser feitas a rogo em caso de os contraentes não 
                                                           
416Regimento do Banco ou Caixa de Socorro Provincial de Pernambuco, apud FRANCO, Bernardo de Souza. Os 
bancos do Brasil:... Op. cit.– pg.46. Original publicado em 1848. Grifo nosso. 
417 Esse regulamento trata-se do Decreto 482 de 1846. 
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saberem escrever418. Todas estas questões foram matérias desenvolvidas no processo de 

formalização legal das transações de terras que prosseguiu século XIX adentro, encontrando 

apoios e resistências culturais, políticas e econômicas que diversos grupos. 

Um bom exemplo das preocupações da elite da época com estas questões, que durariam 

até a abolição em 1888, é o discurso de Bernardo de Souza Franco no seu livro Os Bancos do 

Brasil, escrito em 1848419. Nele este político apresenta os mesmos motivos indicados por 

Lígia Osório Silva420 para o baixo valor da terra e a limitação que produzia para a sua 

aceitação como garantia de crédito: 

 

Estes mesmo capitais (se emprestados por bancos ou capitalistas), comprometidos 
por mais tempo na agricultura, encontram nela menos garantias, porque terrenos e 
fábricas rurais têm entre nós pequeno valor em razão da abundancia daqueles. É tão 
fácil obter no Brasil terras, que não são elas que dão valor aos estabelecimentos 
rurais; e o que lhe provém dos escravos também não é muito considerado como 

garantia pelos riscos de fuga e morte 
421

. 
 

A Lei de Terras viria, sem sucesso, tentar dificultar essa facilidade de obtenção de terras 

regulamentando e limitando o apossamento de terras devolutas. Entretanto neste livro editado 

em 1848 Bernardo de Souza Franco não mencionada nada sobre o regime de propriedade, 

nem sobre as transações de compra e venda de imóveis. Todas as suas observações, no que se 

refere à terra, ligam-se ao crédito e a hipoteca. Outro motivo para forçar a valorização da terra 

que ele indica indiretamente relaciona-se com os sistemas bancários que estava tomando 

como modelo. Ao citar o exemplo do Estado de Nova Iorque menciona a organização 

bancária determinada pela Lei de 1839, que punha “termo às emissões excessivas, e sem 

base”422. E qual o lastro para a emissão de notas numeradas e assinadas segundo esta lei? A 

resposta é depósitos de fundos públicos e hipotecas de terras: 

 

Ficando assim a emissão dependente do recebimento de notas que o Tesouro não 
confiará em somas excessivas e tão somente quando garantidas pelo depósito de 
fundos públicos e títulos de hipotecas de bens de raiz, que vendidos paguem em 
metal as notas cuja realização o banco demore, há certeza da limitação das emissões, 
e de que os portadores de notas não corram mais o risco de ficarem em mãos com 
um papel inútil e privados do todo, ou de parte do capital que representa. E com 

                                                           
418 Estamos nos referindo ao capítulo 4 dessa tese,  mais especificamente à parte Cartórios versus Baús e 
Gavetas: transações de terras cartoriais e não cartoriais. 
419 FRANCO, Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil:... Op. cit. – pg.46. Original publicado em 1848. 
420SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio:... Op. cit. Sobre a abundância de terras no Brasil e 
facilidade de adquiri-las vide – pp.26-53. O tema do pouco valor da terra em função de sua abundancia e do 
escravismo encontra-se difuso por todo o livro. Sobre a questão do valor da terra há considerações interessantes 
entre as páginas 99-113, 124, 137,  150-152. 
421 FRANCO, Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil:..., Op. cit. - Pg.112. Observação entre parênteses nossa. 
422 Op. cit. - Pg.68 
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estas medidas a instituição dos bancos, de tão poderoso resultado, perde em grande 

parte seus perigos, [...]
423

. 

 

Embora ele não diga expressamente, fica indicado que essa possibilidade era limitada 

no Brasil pelo baixo valor das terras. Além disso, como ele expressa no trecho que citamos 

anteriormente a este, a outra razão para a necessidade da valorização é a precariedade do 

escravo enquanto garantia, o que Lígia Osório também retomou em seus estudos424. Mas em 

seu discurso a principal questão ligada à necessidade de valorizar o imóvel é o crédito, 

principalmente para os fazendeiros. O último capítulo da quarta parte do livro é dedicado à 

questão do credito rural: “Do crédito rural e sistema hipotecário”425. Essa necessidade indica 

bem que os agricultores estavam à margem do crédito do sistema bancário montado pelos 

comerciantes do Rio de Janeiro e que o acesso da lavoura a ele merecia medidas 

interventoras. 

Em sua visão, era preciso fazer com que o crédito dos bancos que estavam surgindo 

fomentasse e beneficiasse também a lavoura. Segundo o autor, os bancos da época 

beneficiavam apenas a si próprios e aos comerciantes, para quem bastavam prazos curtos. No 

caso dos comerciantes o penhor das mercadorias dos armazéns servia de instrumento garantia 

ao lado da hipoteca. No caso dos bancos, em alguns deles o crédito bancário beneficiava 

apenas o ganho das associações bancárias, como exemplo esse autor aponta o caso do Banco 

Comercial do Rio de Janeiro. Bernardo de Souza Franco defendia que o crédito bancário 

também deveria chegar ao fazendeiro, que necessitava de um prazo maior por conta do 

período das entressafras, e dessa forma fomentar a lavoura, já que o Brasil era “um país 

essencialmente agrícola”426. A demora na produção de capitais pela empresa agrícola e os 

seus riscos faziam com que o crédito chegasse com altos juros nas mãos do agricultor, isso 

quando chegava427. Outra dificuldade do crédito rural eram os altos custos iniciais da empresa 

agrícola representados pela compra e manutenção de escravos em relação ao valor do imóvel. 

Ele chega a apresentar a conta da desvantagem do sistema de trabalho escravo em relação ao 

assalariado428. Todos os problemas do fornecimento de crédito para agricultores que 

                                                           
423 Op. cit. - Pg.68. Grifo nosso. 
424 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio:..., Op. cit. - Páginas.117, 150-153. 
425 FRANCO, Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil:..., Op. cit. Op. cit. - Pg.111 
426 Idem. Ibidem. 
427 Idem. - pp.111-112 
428 Idem. - pg.112: “Um estabelecimento, que exige o trabalho de cinquenta braços, faz nos países onde eles são 
livres a despesa diária de 20$ rs., orçando em 400$ rs., o termo médio dos jornais, e precisa de cerca de 500$ 
rs. por mês e de 6.000$ rs. por ano. Este é pois o máximo que o cultivador se vê obrigado a tomar emprestado 
no ano, e nem todo de uma vez só. No Brasil exigiria o mesmo estabelecimento a despesa imediata de 25 a 
30.000$ rs. com a compra de cerca de cinquenta e cinco escravos para ter disponíveis cinquenta, e de 2 a 
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mencionamos acima estão sintetizados no trecho que segue, onde a eles soma-se mais um: a 

legislação herdada do Antigo Regime, incapaz de gerar previsibilidade e segurança. O autor 

enumera as dificuldades na seguinte ordem: 

 

1º Em que a agricultura cativa maior soma de capitais pela compra de braços 
escravos. 2º Em que oferece menos seguras garantias a esses mesmos capitais em 
razão – do baixo preço dos estabelecimentos agrícolas – dos menores lucros que 
produzem (em relação as propriedades de sistema de trabalho livre) – e das 

dificuldades da liquidação judiciária ou execução por dívidas rurais 
429

. 
 

No que consistiam essas “dificuldades da liquidação judiciária ou execução por dívidas 

rurais”? O autor se refere a leis que entre os século XVII e começo do XIX impediam que 

imóveis de engenhos de açúcar e de mineração de metais fossem executados para o 

pagamento de dívidas, dessa forma a lavratura de hipotecas convencionais era inútil para 

garantir o credor. Dentre as principais cita a Lei de 23 de dezembro de 1663, a de 6 de julho 

de 1807 e a de 21 de janeiro de 1809. Além de essas leis isentarem os imóveis de serem 

vendidos para o pagamento de dívidas, elas proibiam “a arrematação em separado dos 

diversos objetos de que se compõem aquelas fábricas, e que se declarou serem as terras, 

edifícios, escravos e utênsis(sic)” 430. E embora elas tenham sido revogadas pela Lei de 3 de 

agosto de 1833431, esta última permitiu que permanecessem as regras gerais para execuções de 

20 de junho de 1774 “e suas preferências por hipotecas legais, em grande parte mais nocivas 

ao crédito”432. Nocivas ao crédito porque as hipotecas legais, ao permanecerem ocultas do 

conhecimento público por falta de um sistema para esse fim, impediam clareza, 

previsibilidade e segurança jurídica nas transações feitas pelas hipotecas convencionais.  

As hipotecas dividem-se em convencional, judicial e legal. Para tornar mais clara a 

questão apresentada por Bernardo de Souza Franco, optamos por apresentar a definição de 

hipoteca legal: 

 

Hipoteca legal é a que deve ser cumprida em virtude de exigência legal, a favor de 
certas pessoas, em garantia de atos de administração sobre bens delas, por aquele 
que os vai exercer ou executar, ou para a segurança do cumprimento de obrigação a 

                                                                                                                                                                                     
3.000$ rs. com so sustento diário. E este avultado capital, reduzido a fixo, fica cativo por longos anos, e não 
pode ser pago senão por prestação ou anuidade. A consequência é portanto maior dificuldade ainda em o obter 
do que encontram os lavradores daqueles outros países”.   
429FRANCO, Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil:..., Op. cit. - Pg.112. Informação entre parênteses nossa. 
430Op. cit. - Pg.113. A palavra utensis é a forma como ele se refere no texto a utensílios. 
431Lei N.o 46 de 30/08/1833, ela sujeitou às leis gerais de execussões as fábricas de mineração, de açúcar e 
lavouras de cana. 
432FRANCO, Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil:..., 1984, Op. cit., pg.113 
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que está sujeito o hipotecante. A lei civil determina a quem deve ser dada a hipoteca 
legal e quais os casos em que se exige433. 

 

O primeiro Código Civil brasileiro foi promulgado apenas em 1916, na época de 

Bernardo de Souza Franco. E o instrumento legal que determinava a quem devia ser dada a 

hipoteca legal, como ele mesmo aponta, era o Alvará de 20 de junho de 1774 e as suas regras 

gerais para execuções: os credores hipotecários que tinham preferência para o recebimento do 

capital devido eram os vendedores de materiais para edificação de casas e para o 

beneficiamento de terrenos e lavouras. As vendas eram feitas a prazo e o pagamento garantido 

por hipotecas. Isso gerava grande insegurança nos donos do capital que não se ocupavam da 

venda emprazada de tais materiais. Como saber que uma casa urbana ou as benfeitorias de 

uma fazenda ou lavoura não haviam sido feitas com material comprado, não pago e garantido 

por hipoteca legal? O trecho que segue de Souza Franco é bem ilustrativo a respeito: 

 

O banqueiro ou capitalista a que se ofereçam contratos de espécie descrita, precisa 
cautelas dobradas para não correr risco de perda inevitável. Apresentam-lhes em 
garantia de empréstimo um prédio urbano ou rural, e é-lhe necessário reconhecer 
que não fosse edificado com materiais ainda não pagos, o que pela lei de 20 de 
junho citada dá direito de preferência aos que os venderam; e como verificá-lo 
atualmente? [...] Se é um terreno da lavoura, pode ter sido beneficiado, e esgotado 
com capitais emprestados, e ainda não pagos, que igualmente dão direito de 
preferência sobre o terreno aos emprestadores destes fundos. [...] E além destes há 
muitos outros motivos de preferência expressos na lei citada, e outros que a 
hermenêutica da chicana pode descobrir na identidade de razão que ela 
igualmente admite. E também os órfãos têm hipotecas sobre bens dos seus 
autores; o Tesouro sobre os de seus devedores; e estes, e iguais casos, tornam 
como que impossível de reconhecer quais os bens de raiz rurais, e urbanos 
verdadeiramente livres e desembaraçados, e cuja hipoteca seja garantia segura 
ao credor que as aceita. Para que as instituições de crédito aproveitem a lavoura 
indispensável é que admitam como garantia os meios ordinários do lavrador, seus 
terrenos, suas fábricas e seus frutos pendentes, e que não o sujeitem a mendigar 
firmas que de ordinário serão obtidas com sacrifícios. Mas como aceitar esta 
garantia enquanto a legislação hipotecária, de preferências e diversas outras 
em vigor, tornam duvidosa, ou difícil de reconhecer sua segurança?

434
. 

 

À última indagação do autor acrescentamos: como averiguar a existência de hipotecas 

legais com um sistema cartorial onde faltava publicidade e num tempo em que hipotecas e 

escrituras de compra e venda particulares tinham valor legal? Possíveis soluções são indicadas 

por Souza Franco nas últimas páginas do livro: 

 

No entretanto, como os mais graves embaraços provêm dos privilégios concedidos a 
certos atos, ou transações das quais resulta preferência, ou hipoteca legal em favor 
dos credores, poderia também novo privilégio a favor dos bancos contrabalançar os 

                                                           
433 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico, Op. cit. Vide a definição do verbete hipoteca - pg.684. 
434 FRANCO, Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil:..., Op. cit. - Pg.114-115. Grifos nossos. 



175 
 

maus efeitos daqueles até que a reforma da legislação os revogue, ou modifique 
convenientemente. (...) Poder-se-ia para este fim acrescentar ao projeto anterior um 
ou mais artigos no sentido de conceder aos bancos estabelecidos segundo a lei 
proposta o privilégio de preferência de suas hipotecas convencionais sobre todas as 
hipotecas legais, e motivos de preferências quaisquer que eles sejam, com a única 
exceção da obrigação do pagamento dos impostos. E, para respeitar direitos 
adquiridos, autorizar a conversão das hipotecas legais existentes em convencionais, 
e expressas, ou a inscrição, ou declaração dos títulos nos respectivos cartórios 

para lhes sustentarem o direito contra as novas hipotecas aos bancos 
435

. 

 

Percebe-se no final deste trecho o vislumbre da lavratura dos títulos de hipotecas nos 

cartórios como medida capaz de oferecer mais segurança e sustentar o direito de preferência 

no ressarcimento da dívida hipotecária que reivindica para os bancos. Entretanto ainda por 

muito tempo os capitalistas suplantariam os bancos no fornecimento de crédito. O fato é que o 

final deste trecho mostra que o sistema cartorial ganhava atenção no processo de formalização 

legal das transações de terras. Tal direito de preferência passaria pela inscrição ou declaração 

dos títulos de hipoteca nos cartórios. Como vimos isso já havia sido pensado na Lei 

Orçamentária de 1843 e no Regulamento de 1846 que, dentre outras coisas, determinou a 

criação de cartórios especializados no registro de hipotecas, o que nos faz supor que este livro 

publicado em 1848 talvez tenha sido escrito antes da Lei e do Regulamento. 

De qualquer forma, o processo de formalização apenas se iniciava. Em 1850 o Código 

Comercial foi promulgado junto com a Lei de Terras e a propriedade privada (enquanto 

domínio pleno e privado) certamente foi pensada, dentre outras coisas, para dar maior solidez 

a terra como base de garantia. A transformação da posse em propriedade privada, segundo o 

Regulamento dessa Lei em 1854, começava pela medição e averbação área nos registros 

paroquiais e terminava com a emissão do título de propriedade pela Repartição Geral de 

Terras Públicas. José Reinaldo de Lima Lopes informa também que a legitimação da posse 

mansa e pacífica “...poderia ser feita levando documentos de posse ao Registro de Hipotecas” 

436. Entretanto, a legitimação da posse no registro de hipotecas criado nos anos de 1840 não 

significa expressamente a sua transformação em título de propriedade, embora na prática o 

título de posse legítimo tenha sido vivido como tal, como o exemplo dos títulos particulares 

de compra e venda do baú da família Tolledo indicam, o que veremos no decorrer deste 

trabalho. Essa possibilidade de legitimação foi a única informação que encontramos que liga 

de alguma forma a Lei de Terras com o sistema cartorial e a consideramos bastante 

significativa para indicar a Lei de Terras como um peça que fez parte do processo de 

                                                           
435 FRANCO, Bernardo de Souza. Os bancos do Brasil:..., Op. cit. - Pg.116. Grifos nossos. 
436LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011 – 
pg.337. 
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formalização legal das leis de terras desencadeado pelo crédito, uma vez que o cartório 

escolhido como possibilidade alternativa de legitimação de títulos de posse foi justamente o 

de registro de hipotecas e não o de notas. 

Mesmo assim o processo de formalização encontrava lacunas que se transformavam em 

obstáculos ao bom andamento e à rapidez dos negócios, um exemplo de tais lacunas é a 

observação feita por José Reinaldo de Lima Lopes de que: “Embora criado em 1856, o Banco 

rural Hipotecário operou sob um regime em que hipotecas comerciais e civis se regulavam 

por dois sistemas distintos e por dois registros distintos, sendo o registro civil ainda muito 

precário” 437. Ele se refere à divisão criada pelo Código Comercial entre jurisdição comercial 

e não comercial, Tribunais do Comércio e Tribunais Civis, Cartórios de registro geral de 

Hipotecas e Cartórios do Registro Público do Comércio, sendo que tinham direito a proteção 

da jurisdição comercial apenas os comerciantes matriculados neste último cartório, que 

funcionava dentro dos Tribunais do Comércio438. Não era um sistema unificado, o que tornava 

complexo o funcionamento das transações hipotecárias. Ou seja, o sistema cartorial de 

registros ainda demandava reestruturações que viabilizassem as certezas e seguranças nos 

negócios buscadas pelas tentativas de formalizar legalmente as transações de terras. Novas 

contribuições seriam dadas na instauração do registro geral em 1864, dentre elas a submissão 

de todas as hipotecas à Lei Civil e ao registro civil, o que veremos na parte 3 desta tese439. 

Quer dizer, a unificação do sistema. 

O processo de formalização não foi apenas teórico, mas também empírico, se deu por 

tentativas e erros e se orientou pelo que deu certo e o que não. Antes, porém de passar para a 

parte 3, que trata das leis propriamente ditas, terminaremos esta parte 2 retroagindo no tempo 

para antes de 1822, descrevendo quais eram as formalidades legais que regulavam os 

negócios feitos com terras e qual o papel dos contratos escritos e cartórios neles. Nessa fase 

era ausente nas leis a preocupação de produzir a publicidade dos contratos para ampliar a 

clareza e a segurança jurídica. Esse exercício nos fornece uma base de comparação e análise 

fundamental para entender as rupturas processadas após 1822 e para introduzir o capítulo 3. 

 

 

                                                           
437 LOPES, José Reinaldo de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:..., 2007, Op. cit. – pg.20. 
438 A esse respeito vide Lei 556 de 1850 – Título Único. Da administração da Justiça nos Negócios e Causas 
Comerciais. Vide também: LOPES, José Reinaldo de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:..., 
Op. cit. 
439 Lei 1237 de 1864, Art. 2º: “A hipoteca é regulada somente pela Lei civil, ainda que algum ou todos os 
credores sejam comerciantes. Ficam derrogadas as disposições do Código Comercial, relativas á hipoteca de 
bens de raiz”. 
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2.2.2 Antigas regras e peças institucionais do jogo dos negócios de terras 
 

 

Como vimos, houve uma mudança substancial a partir da liberação dos juros em 1832 e 

do registro geral de 1843, cada vez mais o registro em cartório aparece como forma de 

produzir provas mais seguras e aceitas pelo poder judiciário em caso de embargos e 

execuções de bens de inadimplentes. Isso acabou se estendendo sobre as transações de 

compra e venda em 1864. Esse fato nos coloca a questão de saber como o sistema de compras 

e vendas de terras e de concessão de crédito através de contrato hipotecário se dava antes. 

Principalmente qual era o peso do registro cartorial nessas transações, que tipo de 

infraestrutura cartorial estava disponível e quais eram as suas características. Essas questões 

conduzem a necessidade de discutir juridicamente o conceito de registro antes de se tratar 

propriamente das leis e formalidades contratuais e registrais anteriores a 1822. 

De uma maneira simples poderíamos dizer que registro se trata escrever num suporte 

qualquer (papel, por exemplo) um ato, vontade ou acontecimento, fixando-o no tempo para 

quem é capaz de decodificar o código escrito. Contudo a palavra registro assume vários 

significados nos dicionários jurídicos brasileiros. Em sentido estrito é a inscrição, lavratura ou 

a transcrição de qualquer ato, contratual ou não, em livros públicos mantidos pelos ofícios de 

registros, mais conhecidos como cartórios, ou pelos departamentos e repartições públicas. 

Registro também pode significar o próprio cartório ou o livro em que as lavraturas dos 

documentos são feitas. Hoje, em sentido amplo o conceito de registro extrapola a simples 

lavratura e produção do documento e ganha também a função de dar publicidade, tonar 

público o ato praticado: 

 

Em sentido amplo, registro, na acepção jurídica, entende-se a soma de formalidades 
legais, de natureza extrínseca, a que são sujeitos certos atos jurídicos, a fim de que 
se tornem públicos e autênticos e possam valer contra terceiros. Assim, o registro, 
surtindo os efeitos que lhe são atribuídos, imprime ao ato uma existência legal 
autêntica. Desse modo a finalidade do registro não é somente a de perpetuar a 
prática e a execução do ato jurídico, para que se assegure a existência dele, e a de 
autenticá-lo e o identificar. Vale como meio de publicidade, para que não se alegue 
desconhecimento ou ignorância de sua existência440. 

 

O registro do ato pode ser obrigatório ou facultativo. É obrigatório quando determinado 

por Lei como formalidade a ser seguida para ter validade legal. É facultativo quando não é 

obrigado por Lei, mas mesmo assim é feito como medida de segurança pelo interessado em 

                                                           
440 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico..., Op. cit. Vide a definição do verbete registro desse dicionário – 
pg.11181. 
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perpetuar e dar autenticidade ao ato praticado. Fato é que o sentido amplo de registro 

anteriormente visto é contemporâneo e define que deve produzir publicidade, ou seja, tornar o 

contrato acessível a todos que o queiram conhecer para que ninguém alegue a sua ignorância. 

O processo de formalização legal das transações comerciais passou pela necessidade do poder 

legislativo avaliar, e determinar, quais eram os atos cujo registro seria legalmente obrigatório, 

ou que ao menos produziria preferência de proteção jurídica, por ser útil o seu conhecimento 

público, obviamente as transações de crédito e de compra e venda estão entre eles. 

Observada a questão por esse ângulo entende-se que no processo de formalização das 

transações de terras, os cartórios tiveram papel fundamental, já que a eles coube produzir, 

guardar as provas escritas dos atos e vontades dos contratantes. Entretanto esse papel dentro 

das formalidades das transações de terras nos coloca duas questões: a) - como era encarada 

legalmente a necessidade de registro cartorial de transações de terras?; e b) - quais as 

possibilidades de acesso e consulta aos registros cartoriais antes da independência? Em outras 

palavras: como era a publicidade imobiliária nos cartórios nesse período? Essas questões 

demandam que iniciemos uma descrição de como era a realidade legal das transações de 

terras, suas formalidades e o peso de seu registro em cartório antes da independência para 

então ser possível detectar permanências e transformações depois de 1822. Adiantamos que 

houve permanências substanciais até os anos de 1840:  

 

As Ordenações Filipinas foram um código de leis produzidas no Período Filipino (1580 

a 1640) durante a União Ibérica, período em que a coroa esteve na cabeça da dinastia dos 

Habsburgos. Quando a União Ibérica foi desfeita, esse código de leis foi confirmado em 1640 

por D. João IV e vigorou em Portugal até cerca de 1847 e no Brasil até 1916. As Ordenações 

podem ser consideradas a espinha dorsal das estruturas administrativas e jurídicas de Portugal 

e seu mundo colonial. Após a independência do Brasil em 1822 elas foram gradativamente 

desativadas conforme foram sendo elaborados os códigos de leis responsáveis por substituir 

as matérias de seus volumes, até serem completamente abandonadas com a promulgação do 

Código Civil Brasileiro em 1916. 

Porém, desde o seu surgimento e antes de as Ordenações terem sido desativadas em 

Portugal e no Brasil - ao seu lado e ao longo dos anos - foi sendo criado um corpo normativo 

subsidiário composto por Portarias, Alvarás, Cartas Régias, Decretos, Provisões, Regimentos 

e Instruções, muitas vezes colocado ao final dos códigos publicados como espécie de anexos 

que eram atualizados conforme eram feitas alterações. Portanto, se queremos saber sobre as 

formalidades das transações de terras, sobre a obrigatoriedade de seu registro em cartório e 
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sobre sua publicidade antes de 1822, é útil analisar alguns aspectos deste corpo legal. Para 

começar a discutir o assunto nos restringiremos a apenas alguns pontos das Ordenações 

Filipinas que versam sobre os tabelionatos, tabeliães e seus registros, sobre o papel dos 

contratos escritos nas transações de transmissão de propriedade, principalmente compra e 

venda e sobre as formas de publicidade para “purgar os vícios” da propriedade (como ônus 

reais e hipotecas ocultas). Começaremos falando sobre as transações de transmissão de 

propriedade, em particular as de compra e venda e sobre o peso que a lavratura de contratos 

escritos em cartório de notas tinha nelas, em seguida passaremos para a discussão do contrato 

de hipoteca: 

 

Mencionamos rapidamente na introdução que antes de 1822 a formalidade legal central 

nas transações de compra e venda de terra era a tradição do imóvel e não o contrato escrito, 

nem sua lavratura no cartório de notas. Relembrando, o termo tradição vem do latim traditio 

ou tradere, que significa entrega ou entregar de uma mão para outra. Também assume o 

sentido de transmissão de práticas, valores, histórias, conhecimentos ou um conjunto de 

crenças de geração para geração. Entretanto, juridicamente e nas transações de compra e venda, 

tradição é a entrega ou transferência da coisa, não sendo, para isso, obrigatoriamente necessária uma expressa 

declaração de vontade, bastando apenas que haja a intenção de que a tradição (a entrega) seja feita. A 

centralidade da tradição como formalidade legal nas alienações de terras encontra-se no Título 

VII do Livro IV das Ordenações Filipinas: 

 

Do que vende uma coisa duas vezes a diversas pessoas: Se o que for senhor de 
alguma coisa, a vender duas vezes a desvairadas pessoas, o que primeiro houve a 
entrega dela será dela feito verdadeiro senhor, se dela pagou o preço, por que lhe foi 
vendida, ou se houve o vendedor por pago dela, porque acontecendo assim na dita 
venda entrega da coisa e paga do preço, o fazem senhor da coisa. [...] 2. E se o 
senhor da coisa a vendesse a alguém, e depois a vendesse a outrem, e lha entregasse 
recebendo dele o preço, ou havendo-se dele por pago, este segundo comprador será 
feito verdadeiro senhor dela, e o primeiro comprador poderá demandar ao vendedor 
o dinheiro, que lhe pagou por compra da dita coisa com seu interesse, pois lhe não 
entregou a coisa que lhe vendeu, de que recebeu o dinheiro, e a vendeu a outrem e 
fez dela senhor pela entrega, que lhe dela fez. E por assim o vendedor vender uma 
coisa a dois em tempos desvairados, haverá a pena, que diremos no quinto Livro, 

Título 65: Dos burlões e inliçadores.   
 

Existiam três tipos básicos de tradição: 1 - a efetiva ou material, que era aquela feita pela entrega física 

do bem, como na situação em que o vendedor passa ao comprador a coisa vendida; 2 – a simbólica ou ficta, 

que era uma forma ritual e espiritualizada de transmitir o bem o substituindo por algo que o represente 
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simbolicamente, como a entrega das chaves de uma casa ou de algo que representasse uma terra; 3 – a 

consensual, que era feita través da traditio longa manu ou da tradítio brevi manu441. 

No caso da alienação de terras, por causa da impossibilidade de sua entrega da mão do vendedor para a 

do comprador por ser coisa imóvel, esta era feita de forma simbólica. Coelho da Rocha tratou das mais usadas 

no Direito Civil Português, das quais consideramos que a naturaliter e a ficta as que mais se relacionavam 

com a realidade de ocupação do solo brasileiro por posse antes de 1822442. A saber:  

A tradítio naturaliter, no caso dos imóveis, era representada pelo cultivo, pela demarcação e pela 

ocupação parcial ou total com a intenção de tomar posse. Essa era uma forma ritual simples de tradição, 

permitir que o comprador ocupasse e cultivasse o solo. A ocupação efetiva também era considerada uma 

forma de manutenção direito sobre a terra, tanto na posse como no caso das concessões de sesmarias (fosse 

esse direito de posse, de domínio relativo ou de domínio pleno). A ficta tratava-se do ato do vendedor (antigo 

possuidor que possuía a terra em nome próprio, titular efetivo do direito de posse) declarar que embora ainda 

tivesse a coisa sob o seu poder, ou seja, embora ainda ocupasse a terra, transmitia o direito que tinha sobre ela 

ao novo titular - o comprador - e que passava a possuí-la em nome alheio, não tendo mais sobre ela direito 443. 

Essa declaração da ficta poderia ser feita pelos constituto possessório, também chamado de cláusula constituti 

444. Nesse caso a tradição necessitava de um contrato escrito – fosse particular ou público - e era representada 

pela cláusula constitutti inserida em seu texto, que previa que o vendedor, após o ato da venda, permanência 

na terra na condição de locatário, ou seja, que passava a possuir o imóvel em nome alheio, tendo que o 

devolver quando fosse solicitado. Com a entrega fictícia da terra feita através dessa cláusula, o vendedor que 

antes tinha o direito de posse plena sobre ela (direta e indireta), passava apenas a ter apenas a posse direta – a 

                                                           
441 Vide próxima nota. 
442 ROCHA Manuel Antônio Coelho.  Instituições do Direito Civil Portuguêz. 2ª ed. Rio de Janeiro: H Garnier, 1907. – pg.31. Além da 
naturalite e da ficta, o autor também descreve outras formas de tradição:  a symolice: a entrega das chaves da casa, por exemplo, ou de 
algo que represente a terra; longamanu: (tradição da coisa ao alcance da mão), acontecia quando ninguém detinha a coisa cuja 
posse era transmitida, uma das formas de a fazer era o vendedor mostrar a coisa para o comprador com a intenção de a 
transmitir e esse deve olha-la com a intenção de possuir;  traditio brevi manu (com mão curta): aquele que possuía em 
nome alheio, passa a possuir em nome próprio (por exemplo é o caso do locatário, que adquire a propriedade da 
coisa locada), isso era feito através da declaração do o vendedor (antigo possuidor) ao comprador (locatário que ocupava o 
imóvel em nome do antigo possuidor ) que lhe transmitia a posse.  
443 Era o contrário da traditio brevi manu, que ocorria quando uma pessoa que já tinha a posse direta da coisa, 
quer dizer, que a possuía em nome alheio - a exemplo do locatário - adquiria o seu domínio, quer dizer, passava 
a possuí-la em nome próprio, não precisando que fosse repassado ao dono para ser feito a entrega. 
444 “CLÁUSULA ‘CONSTITUTI’. Pela derivação de ´constitutum’, do latim ‘constituire’ (dispor, obrigar-se, 
convencionar), bem se depreende que tal cláusula forma uma obrigação, um pacto ou uma ‘convenção’, que se 
acrescenta ao contrato ajustado entre as partes, no intuito de ‘modificar’ ou ‘alterar’ a ‘natureza’ do ajuste que 
se estabelece. Desse modo, a cláusula ‘constituti’, instituída num contrato, tem a propriedade de considerar 
promovida a tradição da coisa, que lhe serve de objeto, embora continue a ser ‘detida pelo antigo possuidor’. 
Nesta razão também é chamada de ‘cláusula precária’, visto que o ‘possuidor da coisa’ por ela reconhece que 
continua em seu poder, mas não tem sobre ela mais que o direito de uso, a título de ‘constituto’ ou 
precariamente. Com isso não se quer dizer que ‘constituto’ e ‘precário’ sejam sinônimos: somente assim se 
expressa para indicar que a posse a ‘título constituto’ é ‘precária’, embora outras existam precárias, tal como a 
do rendeiro, que não é a título constituto. Chamam-na, também, de ‘constituto possessório’”. – SILVA, De 
Plácido e. Vocabulário Jurídico. 29 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012 – pg.295. 
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detenção física – e o comprador passa a ter a posse indireta – o título de possuidor. Nesse caso a posse se deu 

por força de contrato e não pela apreensão física. De Plácido e Silva resume esse mecanismo de tradição da 

seguinte forma: “a cláusula constituti, instituída num contrato, tem a propriedade de considerar 

promovida a tradição da coisa, que lhe serve de objeto, embora continue a ser detida pelo 

antigo possuidor”445. 

O Título VII do livro IV das Ordenações, ao determinar a tradição como formalidade central nas 

compras e vendas em geral, inclusive as de terras, mais as formas de tradição representadas pela naturaliter, 

pela ficta com a cláusula constituti, davam a posse e aos títulos de posse legitimidade, viabilidade de 

existência dentro do sistema legal da época ao lado das sesmarias e outros formas legais de ocupação do solo 

e, sendo assim, permitiam negócios lícitos com as posses, não marginais. Porém, a centralidade da tradição 

como formalidade para a transmissão de direitos sobre imóveis nas operações de compra e venda não 

permitia gerar sua publicidade, para isso seria necessário fazer centrais as formalidades do contrato escrito e 

do seu registro numa instituição pública que permitisse sua consulta. A única norma que relativizava a 

centralidade da tradição na compra e venda era o Título V do mesmo Livro, que dizia que em casos de 

contratos em que houvesse preço certo e prazo afixado para o pagamento, se findo o prazo o comprador não 

houvesse pagado o preço, o vendedor poderia reaver a coisa, mesmo depois de ter feito a tradição. Essa 

disposição de foi derrogada pelo Alvará de 4 de Setembro de 1810, escrito pelo Príncipe Regente Dom João 

quando estava no Brasil e que também reafirmava a tradição como formalidade central para as transmissão de 

direitos sobre a terra nas transações de compra e venda no trecho que segue: 

 

[...] e sendo controvérsia estabelecido pelos Direitos Natural, Romano e Pátrio, e pelo 
das Nações cultas e civilizadas, que no contrato da compra e venda, ajustado o preço 
e entregue ao comprador a cousa vendida, e ao vendedor o preço, ou fiando-o ele, 
não só fica o contrato aperfeiçoado, mas completo de todo; que por meio de 
tradição passa o domínio para o comprador, ainda quando o ajuste foi feito - 
habita fide de pratio; - que deste contrato nascem as ações pessoais – ex empto et 
vendito - para se haver por meio delas a cousa vendida, e o preço; e que a ação de 
reivindicação é real, e tem origem imediata no domínio446. 

 

Uma das justificativas para a revogação do Título V era que ela foi feita em defesa do direito de 

propriedade: “muito convém atender em matéria de Legislação acerca de Direito de 

propriedade”. Outra justificativa é que esse Título foi julgado prejudicial à circulação da 

economia: 

 

E não sendo a decisão da referida Ordenação conforme com os princípios gerais até 
da mesma Legislação pátria; e sendo contraria ao bem comum e utilidade do 

                                                           
445 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. 
446 Alvará de 4 de Setembro de 1810, escrito pelo Príncipe Regente Dom João quando estava no Brasil. Grifo nosso. 
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Publico, que muito interessa na estabilidade e firmeza dos contratos, pelos 
embaraços que da sua execução resultam nas transações da vida civil e comercial, 
vendo qualquer que se reputa Senhor de alguma cousa, porque a houve de quem 
julgava legitimo dono, virem reivindicar-lha, e nascendo questões e litígios de 
evicções447 e autorias sempre embaraçados e muitas vezes inúteis, por ter já decaído 
de bens aquele de quem se deve ultimamente haver o preço da compra.  
E querendo evitar estes pleitos e demandas porfiosas e prejudiciais á tranquilidade e 
felicidade dos meus fieis Vassalos, e livrar o comercio de semelhantes 
dificuldades, que retardam e empecem o seu giro, que importa seja mui fácil e 
livre, maiormente devendo considerar-se o contrato da compra e venda o mais geral 
e necessário para a sua prosperidade, por lhe servir pela maior parte de base e 
fundamento; [...] 448. 

 

Portanto, no Brasil e no Império Português, a centralidade da tradição como formalidade nas 

transmissões de domínio em transações de compra e venda foi reforçada. Segundo essas disposições, o título 

apenas criava uma relação de direito pessoal e a tradição sim criava uma relação de direito real449. No Brasil, 

esse poder da tradição nas transações de compra e venda – e em outros tipos transmissões de domínio - 

sobreviveria posteriormente a Independência nos comentários de Teixeira de Freitas em seu livro 

Consolidação das Leis Civis, publicado pela primeira vez em 1857: “Art.908 – Para aquisição do domínio 

não basta simplesmente o título, mas deve aceder a tradição; e sem essa só tem direito a tradições 

pessoais”450. 

Isso enfraquecia o sistema cartorial como uma instituição capaz de concentrar os contratos de 

transações de terras, porque sendo a tradição a formalidade central da transmissão de domínio e não o registro 

em cartório, os negócios continuaram sendo feitos fora dos tabelionatos. Enfraquecia até mesmo o contrato 

escrito como formalidade necessária nos contratos, porém as pessoas os faziam, porque ao menos geravam a 

garantia de ações pessoais.  Outra norma que também impedia que os cartórios tivessem poder de 

concentração dos contratos foi o Alvará de 30 de outubro de 1793, que dispensava que as 

escrituras contratuais obrigatoriamente fossem públicas, ou seja, lavrados dentro dos cartórios 

de notas (o cartório de registro ainda não havia sido criado), porque confirmou o valor legal 

                                                           
447 Evicção pode ser descrita de forma genérica como a obrigatoriedade de devolução do bem comprado por 
determinação judicial por ter havido irregularidades na venda. A evicção também pode ser entendida como uma 
perda, parcial ou total, de um bem por motivo de decisão judicial ou ato administrativo que se relacione a causa 
preexistente do contrato. Hoje é tratada no art. 447 do Código Civil Brasileiro. 
448Alvará de 4 de Setembro de 1810, escrito pelo Príncipe Regente Dom João quando estava no Brasil. Grifo nosso. 
449A ação pessoal é aquela que não envolve as coisas móveis e imóveis (re em latim), mas apenas as pessoas, 
assim, em um contra de mútuo (empréstimo, crédito) em que não tenha sido estabelecida nenhuma garantia de 
bens móveis ou imóveis (garantia real), a ação de cobrança de dívida é unicamente pessoal, mesmo assim o 
poder judiciário pode obrigar o devedor a vender algum de seus bens para que a dívida seja quitada no caso dele 
não possuir o dinheiro em mãos. Já a ação real, nos casos de contrato de crédito, incide sobre um bem móvel ou 
imóvel específico que tenha sido estabelecido como garantia em um contrato de hipoteca ou de penhor (em latim 
re significa coisa e real significa tudo aquilo que se referente as coisas). No caso desse contratos a ação é dita 
real porque ela não recai somente sobre as pessoas, mas também especificamente sobre o bem (re, coisa) 
transacionado no contrato, não só no de crédito, como garantia estabelecida em cláusula específica, como no de 
alienação ou transmissão onerosa do direito de propriedade. 
450 Apesar da primeira edição ser de 1857, utilizamos a segunda edição: TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. 
Consolidação das Leis Civis. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Laemmert, 1865 – p.433. 
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dos contratos feitos por escrituras particulares, que eram as lavradas em casa ou em qualquer 

lugar fora dos tabelionatos e por pessoas comuns, também confirmou a validade legal de 

provas por testamento. No decorrer deste trabalho veremos, através do exemplo das escrituras 

particulares de compra e venda do baú da família de Francisco de Paula Tolledo, que muitos 

dos contratos de alienação de posse no Brasil eram escritos por particulares em casas e 

fazendas, o que impossibilitava aos tabelionatos de notas centralizarem todas as informações 

sobre um imóvel. Compensa observar no momento exemplos de tradição da terra dentro de 

três desses contratos particulares de transmissão de direitos reais - um de doação e dois de 

compra e venda – neles a entrega é feita através de uma formula declarativa de transmissão 

bastante recorrente, com poucas variações, que se aproxima bastante do que seria a cláusula 

constituti da tradição feita por ficta: 

 

Doação de 1827: [...] a parte que nos poderá tocar por herança do nosso falecido Pai 
e Sogro Manoel Jozé de Tolledo, a qual desistimos dela na pessoa de nossa Mãe e 
Sogra Maria Magdalena de Carv.o, da qual fica sendo senhora da dita parte, que nem 
nós, nem nossos herdeiros e testamenteiros [...]451. 
Compra e venda 1845: [...] vendo como de fato vendido tenho a Senhora Anna 
Florentina de Carvalho pelo preço e quantia de dois mil réis que ao fazer deste 
recebi, ao qual passo passamos (sic.) pertença, dando-lhe toda a posse e domínio que 
nela temos, que nem nós, nem nossos herdeiros poderemos chamar a posse delas, 
antes fazer boa quando haja alguma dúvida [...]452. 
Compra e venda 1847: [...] e por ser livre e desembargado de cujas terras 
vendemos, e vendido temos, quinze alqueires de campo a vente mil réis o alqueire a 
Francisco de Paula Tolledo, sem constrangimento de pessoa alguma, ao que poderá 
livremente possuir como suas que são e ficam sendo de hoje em diante e para todo o 
sempre, que nem nós e nem nossos herdeiros poderemos chamar a posse delas por 
termos vendido de nossa livre vontade, e ao fazer deste recebemos [...] nos 
obrigamos a fazer esta venda boa, quando for pedido, firme e valiosa453. 

 

Uma das características da cláusula constituti é expressar “a vontade do possuidor atual 

em não possuir a coisa para si, mas para outrem”454. Nos casos em que o vendedor estava 

                                                           
451 Consultar no CD anexo a essa tese o Doc.1 do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
452 Consultar no CD anexo a essa tese o Doc.2 do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
453 Consultar no CD anexo a essa tese o Doc.4 do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
454“CONSTITUTO POSSESSÓRIO: Diz-se também ‘cláusula constituti’. É, assim, a convenção, ou o pacto 
aceito entre os contratantes, mediante o qual se entende promovida a tradição (traditio ficta), apesar de 
continuar a coisa em poder de outrem. Desse modo, institui a tradição convencional, em virtude do que se impõe 
para a sua evidência: a) A vontade do possuidor atual em não possuir a coisa para si, mas para outrem. b) A 
vontade do adquirente ou do novo possuidor em ter a coisa como sua, embora na posse de outrem. c) A relação 
de causalidade necessária entre os dois fatos, isto é, entre o ato de apreensão da coisa, que passa de uma para 
outra posse, e o ‘animus possidendi’, em razão do que há a consciência desse direito e a evidencia de uma coisa 
determinada, ‘res’ certa. Pelo constituto, adquire-se ou se perde a posse. Segundo as circunstâncias, o 
‘constituto’ pode resultar tacitamente (constitutum tacitum), desde que por atos inequívocos ele se revele. Não 
poderá, no entanto, em caso algum, ser presumido. O ‘constituto possessório’ não se confunde com a cláusula 
‘de precário’”. - SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. – verbete constituo possessório. Grifo 
nosso. 
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ocupando a terra, enquanto ele não se mudasse para entregar a terra para o comprador, após a 

venda feita com cláusula constituti ele a estava possuindo em nome do comprador. Essas 

fórmulas ou cláusulas declarativas nas escrituras particulares da família Tolledo transferiam a 

posse de direito ao afirmarem, por exemplo, que “nem nós nem nosso herdeiros poderemos 

chamar a posse delas por termos vendido de nossa livre vontade”. Ou seja, o vendedor estava 

exprimindo a sua vontade de vender, de transferir o direito, afirmando que não estava 

sofrendo coação. Essa vontade transmissão também é expressa por frases como “passamos 

pertença” ou “desistimos dela (da posse) na pessoa de...”. De certa forma, esses títulos 

particulares de posse cumpriam as determinações legais da época. 

A legalização desses títulos pelo Alvará de 30 de outubro de 1793 também indica que 

não havia nessa época a intenção dar publicidade aos negócios, eles poderiam permanecer 

ocultos na forma de contratos particulares guardados em baús e gavetas, possíveis e invisíveis 

ameaças, gerando apreensão e insegurança nas transações. Não existiam Cartórios de Registro 

e os Cartórios de Notas eram apenas produtores e armazenadores de documentos que 

poderiam servir de provas judiciais. O referido Alvará tornava-nos completamente 

dispensáveis para os negócios de terras. Para além desse Alvará, o próprio enunciado do título 

7 do Livro 4 das Ordenações já é indicativo dessa situação: Do que vende uma mesma coisa 

duas vezes a diversas pessoas. Ele mostra que o sistema cartorial da época não foi pensado 

para revelar a um eventual comprador se um imóvel já havia sido vendido ou não455. Diante 

da validade legal das escrituras particulares, mesmo que o tabelião quisesse, ele não tinha 

como garantir a qualquer pessoa que o imóvel ainda pertencia a quem dele se arrogava titular 

de direitos. 

Os cartórios de notas não tinham a função de produzir publicidade, muito pelo 

contrário, os tabeliães deveriam resguardar as informações dos documentos lavrados em seus 

ofícios como confidenciais. A esse respeito encontramos informações na parte das 

Ordenações que versa sobre os instrumentos (documentos) gerados pelos tabeliães nos 

Ofícios456: os tabeliães de notas ou os judiciais podiam dar cópias de documentos públicos, 

também chamados de instrumentos públicos, apenas quando o “Julgador” permitia: “...se o 

Julgador disser, que lhe seja dado instrumento, ou Carta com sua resposta...”457. Os 

                                                           
455 Ordenações Filipinas, Título VII do Livro IV. 
456 Código Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal, recopiladas por mandado D’El-Rey D. 
Philippe I.  14ª Ed. segundo a primeira de 1603 e a nona de Coimbra de 1824, por Cândido Mendes de Almeida. 
Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1870. -  Titulo LXXX: Das coisas, que são comuns aos 
Tabeliães das notas e aos do Judicial - M. – Liv.1 t.60 §33, t.50 §31, e t. 74 §3 
457Op. cit. - Titulo LXXX: Das coisas, que são comuns aos Tabeliães das notas e aos do Judicial - M. – Liv.1 t.60 
§33, t.50 §31, e t. 74 §3. O português dos textos deste documento, e os que se seguem, foi atualizado. 
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documentos deviam ser passados pelos tabeliães a outras pessoas apenas “...nos casos, em que 

cada um deles o pode passar...”458.  

O texto das Ordenações sugere que acesso a esses documentos somente se tornava 

possível quando havia uma querela jurídica e uma das partes pedia instrumento de agravo, 

que era, e ainda é, um recurso contra sentença ou despacho proferido por um Juiz e é formado 

com as peças (documentos/provas) que as partes indicam ou que a Lei indica. Na linguagem 

jurídica, instrumento é qualquer papel onde se fixou por escrito o ato praticado ou o contrato, 

nesse sentido equivale a documento459. A função primária e fundamental do instrumento é 

fixar por escrito para documentar, produzir provas. Instrumentar é escrever contratos, elaborar 

escrituras ou formar os autos460. Uma vez deferida a formação do instrumento de agravo pelo 

judiciário, a parte recorrida era chamada para indicar as peças dos traslados (os documentos a 

serem copiados), bem como para juntar os documentos novos, e os tabeliães eram obrigados a 

fornecê-las. Esses pedidos de cópias podiam se estender em réplicas e tréplicas solicitadas 

pelas partes litigantes durante a “batalha jurídica”. 

Nas Ordenações não é feita nenhuma menção a outras possibilidades de consulta e 

obtenção cópias a não ser nesses casos; mais do que isso, sugere que o acesso aos documentos 

estava submetido a várias restrições e que não era possível a qualquer um solicitar ao tabelião 

as informações de que carecia sem precisar apresentar motivo ou justificativa e estar munido 

de autorização especial para isso, o que contraria o princípio da publicidade. 

No caso do tabelionato de notas, a emissão de cópias só era permitida uma vez, somente 

no dia que a escritura era feita e se uma das partes ou ambas a pedissem. Mesmo que somente 

uma parte pedisse a cópia, o tabelião deveria dar uma cópia para cada parte e era-lhe proibida 

a emissão de segundas vias, salvo por ordem superior. A infração dessa proibição poderia 

acarretar a pena de perda do ofício, além de eventuais outras punições contidas nas 

ordenações461:  

 

[...] não lhe dará mais outro por nenhuma causa, nem razão, que lhe alegue, salvo 
havendo para isso nossa Carta. A qual lhe mandarão dar os Desembargadores do 
Paço, presentes as partes, e com salva na fórmula costumada.  E fazendo ao 
contrário, perderão os Ofícios, e mais haverão qualquer outra pena conteúda em 

nossas Ordenações 
462

.  

                                                           
458Op. cit. Titulo LXXX: Das coisas, que são comuns aos Tabeliães das notas e aos do Judicial - M. – Liv.1 t.60 
§33, t.50 §31, e t. 74 §3. 
459 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico; ... – Op. Cit. – Vocábulo instrumento. 
460Op. Cit. – Vocábulo instrumento. 
461Código Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal,... Op. cit. -  Titulo LXVIII: Dos Tabeliães - 
M. – Liv.4 t.1 §13 – 17, M. – Liv.1 t.59 §4. – 18, M. – Liv.1 t.59 §7.  - 19. 
462Idem. – Livro I, Titulo LXVIII: Dos Tabeliães - M. – Liv.1 t.59 §7. - 19. 
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Outros pontos do corpo legal das Ordenações dizem respeito não só ao princípio da 

publicidade como ao da disponibilidade. O princípio da disponibilidade é extraído da máxima 

do Direito Romano que diz que nenhuma pessoa pode transmitir mais direitos do que possui. 

Para um registro atender a esse princípio ele deve resolver os problemas de saber se o 

vendedor é de fato o proprietário, se o imóvel descrito é o que está sendo vendido, e se a 

totalidade da área descrita pertence de fato ao vendedor. É nesse ponto que se conecta com o 

princípio de publicidade. E no caso da venda do resto de uma área que foi fracionada por 

alienações anteriores, esse princípio força conhecer e identificar qual parcela da área original 

está sendo alienada e se esta corresponde a que está sendo transacionada na compra e venda. 

Quem trabalha com documentação do século XVIII e XIX sabe das dificuldades de se 

conhecer a área de uma propriedade nos registros cartoriais e que a generalização da 

imprecisão da área nos registros é observada por autores como Lígia Osório463. 

No caso das transações de crédito, o título VI do Livro IV da Ordenações - Do que 

compra alguma coisa obrigada a outrem, e consigna o preço em juízo, por não ficar 

obrigado aos credores - mostra a dificuldade de um comprador saber se havia uma dívida 

hipotecária incidindo sobre o imóvel. O texto descreve um complexo sistema para proteger os 

interesses do comprador do imóvel contra dívidas anteriores: envolvia a passagem do bem 

para as mãos de uma pessoa rica e de confiança, em seguida faziam-se pregões e anúncios em 

locais públicos convocando os eventuais credores para cobrarem suas dívidas e informavam-

se os prazos para o seu aparecimento, também mostra a possibilidade do aparecimento de 

vários credores e como se deve lhes deve pagar a dívida 464. Transcorrido todo esse processo, 

não aparecendo os credores, o bem era considerado desagravado de dívidas e poderia ser 

comprado com maior segurança. Mas e no caso de ônus como o usufruto, como o comprador 

ou credor poderia obter informações a respeito? Essa falta de publicidade não era um 

problema apenas para o comprador, mas também para o credor. Como vimos, graças a 

validade das escrituras particulares dada pelo Alvará de 1793, também não era possível o 

credor saber se a terra oferecida em garantia já não havia sido vendida ou hipotecada antes. 

                                                           
463 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios:... Op. cit. A autora toca nas questão da imprecisão das 
área dos imóveis nos títulos de domínio relativo ou de domínio pleno em vários pontos do livro, fazendo o seu 
histórico desde as cartas de sesmarias no Brasil Colônia (páginas 19-95) até a Lei de Terras (115-187). Portanto, 
ela a retoma a questão em vários momentos do livro, como quando observa que as determinações da Lei de 
Terras de 1850 e do seu Regulamento de 1854 referentes a medição e regularização das posses como propriedade  
não foram cumpridas – pp.187-255. 
464 Ordenações Filipinas. - Título VI do Livro IV. 



187 
 

Outro ponto das Ordenações que mostra essa limitação é o que fala sobre as 

testemunhas:  

 

E se os ditos Tabeliães não conhecerem algumas das partes, que os contratos querem 
firmar, não façam tais escrituras: salvo se as partes trouxerem duas testemunhas 
dignas de fé, que os ditos Tabeliães conheçam, que digam que as conhecem. E no 
fim da Nota, os Tabeliães façam menção, como as ditas testemunhas conhecem a 

parte, ou partes, as quais assim mesmo assinarão na Nota 
465

.  

  

Podemos considerar que a necessidade de testemunhas conhecidas se deve, mais uma 

vez, as limitações do sistema cartorial da época em coletar todos os dados necessários para 

segurar transações de compra e venda e de credito e ampliar a sua publicidade. Portanto, 

percebe-se assim como era limitada a publicidade dos cartórios no Brasil Colonial e que o 

registro das transações imobiliárias em cartório não era uma formalidade necessária para lhes 

conferir valor legal. Estreitaremos mais nosso foco na relação entre a publicidade e crédito: 

Rafael Freitas Santos chama a atenção para o fato de que a hipoteca de bens era uma prática 

comum para requisitar empréstimos junto ao Juizado de Órfãos e Ausentes, então um 

importante agente financiador na economia setecentista. Mas qual era a garantia hipotecária e 

como era segurada? 

 

Para obter um empréstimo da “arca dos órfãos” era necessário apresentar bens e 
fiadores como garantia. Além disso, era preciso confirmar se estes fiadores eram 
pessoas reconhecidamente abonadas. Para tanto, eram chamadas três pessoas de 
notória confiança para testemunharem se os fiadores eram mesmo abastados. Esses 
documentos denominados “justificação de abonação dos fiadores” podem ser 
encontrados nos arquivos cartorários mineiros. Nesse caso, apesar de toda proteção 
para que os órfãos não fossem lesados e que o dinheiro voltasse para as suas mãos, 
mesmo em caso de insolvência do devedor, é possível perceber que a confiança 
também era um elemento importante na operação. Isso, porque mesmo exigindo a 
nomeação de bens a serem hipotecados e de apresentar fiadores, era decisiva a 

palavra das testemunhas para o sucesso da transação
466

. 

 

E por que era decisiva a palavra das testemunhas para o sucesso da transação? Retorna 

aqui a questão da importância das testemunhas, provavelmente pelo fato de não existir no 

sistema de cartorário daquela época um meio fácil e eficaz de averiguar se os bens oferecidos 

em garantia eram de fato pertencentes ao tomador do empréstimo, se esse bem já não havia 

sido vendido ou se havia algum ônus incidente sobre ele. Neste caso não sobrava outra 

garantia a não ser a palavra de testemunhas consideradas dignas de confiança. Em seu estudo 

Rafael Freitas Santos defende que a principal base de garantia por trás de todas as “práticas 

                                                           
465 Op. cit. - Livro I,  Titulo LXVIII - M. – Liv.1 t.59 §1. 
466 SANTOS, Rafael Freitas. O ouro e a palavra:... Op. Cit. – p.78 
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creditícias” existentes foi a palavra fundada na honra, o crédito fundado na palavra constituía 

uma forma de produzir laços sociais e redes clientelares. A essa perspectiva acrescentamos 

que a importância da palavra nessa sociedade também se deveu a falta de um sistema 

cartorário eficaz para produzir publicidade imobiliária. 

É necessário esclarecer que não queremos aqui dizer que o sistema cartorial do Brasil 

Colônia, por ter uma publicidade limitada, era imperfeito e instituir com isso um juízo de 

valor de mais evoluído e menos evoluído. Apenas estamos sinalizando que ele obedecia a 

lógica e cultura de sua época, suas peculiaridades econômicas do modo de produção 

escravista, e que se conectava com o mundo europeu do antigo regime.  

Relembrando, estudando a questão na França, Emanuel Besson argumenta que o 

ministro Colbert percebeu a necessidade de livrar a riqueza territorial dos ônus ocultos que 

tornavam seu valor questionável para ser garantia de crédito467. Para isso tentou assegurar a 

publicidade da hipoteca não só quando o bem era alienado, mas também quando a hipoteca 

era realizada no cartório. Em 1673 Colbert publicou um edito que, dentre outras coisas, 

ordenava a instalação de cartórios de registro especializados para os credores hipotecários 

registrarem seus direitos, o que lhes dava prioridade para cobrar a dívida sobre os credores 

que assim não o fizessem. Os registros deveriam permitir a cada credor saber sobre o real 

estado do patrimônio de seus devedores. Isso visava a impedir aos proprietários endividados 

lucrarem com uma falsa aparência de fortuna. A eficácia do sistema dependia da formalidade 

da inscrição da hipoteca nos cartórios designados para isso. Os demais direitos reais limitados 

também seriam abarcados pelo registro e os compradores do bem deveriam comunicar aos 

credores hipotecários registrados.  

Os problemas de tal sistema eram que: 1 - escapavam dele as hipotecas dos senhores 

feudais e de estado, menores e mulheres casadas. 2 - possibilitava a hipoteca geral sobre bens 

presentes e futuros. 3 – não incluía as compras e vendas ou transmissão de direitos reais sobre 

o bem por doação e herança, que deveriam ser registradas antes das hipotecas para o eventual 

credor saber se a pessoa que estava pedindo o crédito tinha ainda direito sobre o bem. Mas 

mesmo com essas limitações o sistema já ampliava o conhecimento sobre o estado de riqueza 

dos bens. Entretanto, uma facção da nobreza e parte dos parlamentares se opôs ao projeto de 

Colbert, que acabou revogado com o pretexto de dificuldades de sua execução. Besson 

explica sua revogação pelo fato de que a reforma arruinaria uma nobreza afundada em dívidas 

impagáveis e que sobrevivia de empréstimos e privilégios468. O significado dessa revogação é 

                                                           
467 BESSON, Emanuel. Les livres fonciers et La reforme hypothecaire... Op. cit. - pp.79-82. 
468 Idem. Ibidem. 
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que o sistema que então existia obedecia a lógica dos privilégios estamentais do Antigo 

Regime, para a qual o dito registro era uma ameaça.  

Não seria absurdo aventar a hipótese de que motivos muito semelhantes levaram a 

administração portuguesa a não se mobilizar para resolver esta questão. As Ordenações 

Filipinas praticamente não tiveram alteração enquanto vigoraram.  Os cartórios na Portugal do 

antigo regime certamente também estavam inseridos dentro da lógica dos privilégios. Os 

cartórios não seguiriam essa lógica? Quem tinha acesso às informações dos tabelionatos? 

Quem sabia ler? Embora vários casos mostrem que saber ler não era condição fundamental 

para se amealhar fortunas, com certeza era um instrumento útil para se embrenhar em 

transações de compra e venda e de crédito. 

Gilberto Freire toca nessa questão ao sugerir que as vantagens legais passaram das mãos 

dos senhores de terras para os comerciantes da cidade a partir do século XVIII, isso porque a 

lógica foi se tornando mais capitalista e menos do modo de produção escravista. O trecho que 

segue merece ser citado por ser esclarecedor a respeito:  

 

A política econômica da metrópole portuguesa que, a partir do século XVIII, foi a de 
deixar a grande lavoura um tanto de lado, colocando sob seu melhor favor as cidades 
e os homens de comércio, e até a gente miúda, encontraria continuador em D. João 
VI, ou melhor: nos responsáveis pela sua orientação, antes burguesa do que rural, 
antes capitalista do que feudalista, de governo. 
Acentuou-se com D. João VI o desprestígio da aristocracia rural. Acabaram-se 
aquelas ternuras del-Rei com os devedores sempre em atraso. As Câmaras deixaram 
de ser privilégio dos grandes proprietários de terras. ‘Impostos pesadíssimos’ e 
‘juros despropositados’, diria um cronista do meado do século XIX, vieram 
dificultar desde então a vida do dono de terras. Porque ‘si o desfavorecido lavrador 
não pode acudir de prompto aos seus pagamentos, por lhe ter mal o anno’, os 
produtos do seu trabalho não chegando para ‘pagar os juros exorbitantes do valor 
dos gêneros comprados’, devia considerar-se perdido. 
Com os ricos das cidades emprestando ao agricultar do século XIX a 9%, com 8% 
de amortização e com hipoteca no valor duplo da quantia emprestada, reformáveis as 
letras de seis em seis meses improrrogavelmente, os agricultores se sentiam sem 
nenhum apoio para a lavoura. Ao contrário: impunham-lhes os bancos prazos fatais 
para as suas dívidas enquanto o comércio, descansado de seu gozava agora a favor 
das moratórias. Entretanto era um comércio – dizia um apologista da agricultura – 
que ainda por cima ‘recorria ao contrabando e à fraude. 
Bons tinham sido, para a lavoura, os primeiros tempos coloniais, com os privilégios 
concedidos aos senhores de engenho: privilégios – deve-se acentuar –que iam quase 
ao ponto de favorecer o calote, quando praticado por alguns grandes senhores de 

terras e de escravos 
469

. 

 

Esse trecho de Freire nos fornece vários elementos para reflexão. Certamente a falta de 

publicidade dos Cartórios de Notas do Império Português e do Brasil Colonial deveu-se ao 

fato de que também foi formatado dentro da lógica do Antigo Regime Português, cheia de 

                                                           
469FREIRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos: decadência do patriarcado e desenvolvimento do urbano. 16ª. ed.  
São Paulo: Global, 2006, p.120. 
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privilégios que incluíam a terra, mesmo com o sistema econômico colonial Brasileiro sendo 

algo sui generis. Os privilégios dos donos de terras no que se referia às dívidas seriam 

prejudicados por uma ampla publicidade dos contratos de crédito, mais do que isso, tais 

privilégio tornavam um sistema de registro gerador de publicidades dos contratos mesmo 

desnecessário. Eles se preocupavam antes com a produção de gêneros valorizados no mercado 

exportação de produtos tropicais exóticos do que com a circulação do crédito. Essa estrutura 

cartorial perdurou até os anos de 1840. Entretanto Freire observa que algo estava mudando na 

virada do século XVIII para o XIX e o sistema cartorial existente aos poucos se tornou 

anacrônico. 

Mudanças no sistema cartorial começaram a ocorrer logo após a volta de Dom João para 

Portugal e proclamação da independência do Brasil, porém não através das transações de 

alienações, mas sim através das de crédito. Uma das primeiras mudanças foi o início de ganho 

de relevância do Cartório com a Lei de 11 de outubro de 1827, que proibiu que eles fossem 

tratados como propriedade e objeto de inventários. Essa lei ditava que a partir de então o 

Cartório passava a ser uma instituição pública/estatal, embora tenha permitido que os 

serventuários os continuassem provendo de forma vitalícia e tivessem o direito de indicar o 

seu sucessor, o que dava ao cargo um caráter praticamente hereditário. Essa medida 

teoricamente deveria dar ao Estado possibilidade de maior intervenção e controle sobre a 

instituição e as transações que registrava, apesar de na prática o seu caráter local, a sua 

pulverização e a forte tradição de mandonismo (anticentralizadora) ter dificultado tal controle. 

A partir de então o Cartório passou a ser legalmente parte integrante da máquina 

burocrática do Estado. Essa medida, conscientemente ou não, preparava o terreno para o que 

estamos chamando de formalização legal das transações pós 1822: a promoção de medidas 

legais que versavam sobre a forma, formalidades e conteúdos necessários para produzir títulos 

aceitos pelo Estado como legalmente válidos. Dentre estas formalidades três se destacaram: a) 

- o pagamento dos impostos cobrados sobre as transações de terras, b) – a necessidade de 

contrato escrito, c) - a concentração das escrituras dos contratos nos cartórios através do 

registro público. E se de início o Estado não obrigou expressamente o registro em cartório, ao 

menos o estimulo através de determinações legais que davam prioridade de proteção jurídica 

para os contratos registrados. 

Como mencionamos anteriormente, outra mudança de fundamental importância foi a 

liberação geral dos juros em 1832. O ensaio da obrigatoriedade legal do registro escrito de 

contratos comerciais, público ou particular, começou de forma geral com o crédito: primeiro 

através do Alvará de 1810, que liberou o regime de juros apenas para os negócios de 
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importação e exportação marítimos, impondo a necessidade de registro escrito dos contratos. 

Essa medida privilegiou apenas um pequeno grupo de comerciantes de grosso trato. A grande 

mudança veio com a Lei de 24 de Outubro 1832 que o liberou os juros de forma generalizada 

e irrestrita, para todos470: “O juro ou premio de dinheiro, de qualquer espécie, será aquele 

que as partes convencionarem”471. Entretanto, da mesma forma que o Alvará de 1810, o 

artigo segundo impunha a seguinte formalidade para que os contratos tivessem validade legal: 

“Para prova desta convenção é necessária escritura publica, ou particular, não bastando 

nunca a simples prova testemunhal”472. Prova a ser apresentada em juízo. 

A permissão do Alvará de 1793 para as escrituras particulares darem validade aos 

contratos não havia sido revogada e continuava impedindo que o cartório concentrasse todas 

as informações sobre as transações de crédito feitas, inclusive as hipotecárias. Mas ao menos 

essa Lei de 1832 pontuava que os contratos de empréstimos a juros unicamente baseados na 

palavra, na honra e em testemunhas, mesmo que respeitadas, não garantiam a proteção 

jurídica para o reembolso de uma dívida em caso de inadimplência, há ai uma suplantação do 

direito costumeiro baseado na palavra e nas testemunhas em uma sociedade em que poucos 

sabiam ler e escrever. E não é absurda essa afirmação, porque se tais práticas não fossem 

correntes não seria necessária uma norma legal para determinar a sua nulidade para gerar 

efeitos de proteção jurídica. 

A o obrigatoriedade do contrato escrito na Lei da liberação geral dos juros de 1832 foi o 

início da tentativa de superar a fragilidade das transações de crédito em geral então praticadas, 

inclusive as que envolviam terras. Diante da falta de um sistema registral e legal capaz de lhes 

dar publicidade e segurança, muitos prescindiam de garantias como a hipoteca e firmavam 

contratos apenas através de bilhetes de crédito ou da simples palavra e, em caso de 

inadimplência, recorriam a subterfúgios como o uso da força ou a ameaça de desmoralização 

pública. Sobre esta última alternativa alguns anúncios de jornais da Cidade do Rio de Janeiro, 

como o que segue, são um exemplo pitoresco: 

 

Roga-se a um dos caixeiros do Senhor João Babtista Midosi, negociante de gados, 
queira ter a bondade de ir à casa que bem sabe, pagar uma continha que não ignorará 
e quando o não faça da publicação deste a oito dias, se fará público o seu nome por 
extenso [ano de 1830]473. 

 

                                                           
470 Lei do Império Brasileiro 317 de 21 de outubro de 1843. 
471 Artigo 1º da Lei do Império Brasileiro de 24 de Outubro de 1832. 
472 Artigo 2º da Lei do Império Brasileiro de 24 de Outubro de 1832. 
473 Diário do Rio de Janeiro, N.9, 10 de julho de 1830, pg.35  item anúncios. 
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A importância dessa dívida ao menos deveria ser superior ao custo do anúncio no jornal 

para o credor ter se dado ao trabalho e despendido recursos para publicá-lo. Essas iniciativas 

particulares de coação para o pagamento em caso de inadimplência seriam lentamente 

transferidas da esfera do poder privado para a esfera do poder público, na media em que o 

Estado Brasileiro foi se estruturando, fortalecendo burocraticamente e inspirando confiança na 

resolução de tais questões. Após a primeira preocupação com o contrato escrito das transações 

de crédito em geral vista na Lei de 1832, foi determinada a criação dos Cartórios do registro 

geral de Hipotecário em 1843, o qual coincidentemente ou não, assemelha-se muito ao projeto 

do francês Colbert de que Besson dá notícia. Foi ele o primeiro Cartório de Registro criado no 

Brasil com a finalidade de concentrar as informações contratuais, a princípio apenas das 

hipotecas, e depois oferecer essas informações ao público. 

 A formalização legal das transações comerciais em geral, inclusive as de terras, fez 

parte do desenvolvimento burocrático do Estado e conforme foi se sofisticando, menos 

necessário se tornaria a recorrência a subterfúgio como o anúncio de jornal acima transcrito: o 

Poder Judiciário e o aparelho repressor do Estado se encarregariam do reembolso do credor, 

desde que ele portasse a escritura de contrato que cumprisse as formalidades exigidas pela 

Lei. E para isso a documentação dos negócios, o seu registro, a concentração dos registros em 

um lugar específico e a sua publicidade eram fundamentais. Como já mencionamos 

anteriormente, o cartório e a tentativa de forçar o registro de transações comerciais de terras 

em cartório, estiveram intimamente ligados ao processo de formalização e à importância do 

crédito na economia de então. Por isso essa instituição e suas transformações merece atenção 

juntamente com as formulações legais sobre transações imobiliárias. 

Portanto, o que existia no Brasil Colonial era um sistema cartorial no qual aquilo que 

estamos chamando de publicidade imobiliária era limitado, o que gerava insegurança ao 

credor de que a terra tomada como garantia lhe possibilitaria resgatar a dívida. Esse sistema 

favorecia aquele que pedia o crédito e deixava a descoberto quem lhe concedia, podendo estar 

ligado ao favorecimento de uma aristocracia que vivia de empréstimos e aparências. Além 

disso, como defende Rafael F. Santos, o crédito no século XVIII relacionava-se a construção 

de laços de clientela e de favor que não se isolavam da dimensão econômica474. Contudo 

mesmo num sociedade de baixa densidade demográfica e com laços sociais pautados na honra 

aconteciam calotes e trapaças. Além disso, quanto mais capitalizada e financeira se torna uma 

economia menos o empréstimo para obrigar-se alguém pela concessão de um favor faz 

                                                           
474 SANTOS, Rafael Freitas. O ouro e a palavra:... Op. cit. 
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sentido. A pessoa passa a emprestar como um capitalista, cujos interesses são: 1º. – segurança 

no retorno do crédito; 2º. – o lucro dos juros que pode ser aumentado com a dinamização do 

sistema de crédito. 

Até os anos de 1860 nada se falou nas reformas e elaborações legais sobre as transações 

de compra e venda de terras, tudo continuou como antes: a tradição era a formalidade central 

deixando os títulos e os cartórios permaneceram em segundo plano, as transações de compra e 

venda não foram a preocupação desse momento, toda a atenção se voltou para os juros e para 

a hipoteca. Mas, apesar do crédito ter sido a ignição do processo formalização legal das 

transações de terras após a independência, elas atingiram as alienações como num efeito 

dominó em 1864, quando a elite compreendeu que a estabilidade e bom funcionamento do 

crédito também dependiam da publicidade das transmissões de direitos reais. 

Esse efeito dominó da formalização das transações de terras, que mais cedo ou mais 

tarde atingiria as compra e vendas (e outros tipos de transmissão de direitos reais), pode ser 

identificado, por exemplo, na França, quando das discussões sobre a montagem de um sistema 

de registros cartoriais para dinamizar as hipotecas em meio a elaboração do Code Civil de 

1804. Nesse contexto, Treilhard combatia a não inclusão do registro das transmissões de 

propriedade - que incluem as compras e vendas - ao lado das hipotecas num sistema cartorial 

de registros e criticava a criação de um sistema de registro exclusivo para hipotecas porque, 

segundo ele, a hipoteca sem a publicidade das transmissões de direito real era algo ilusório, 

uma vez que impedia o credor de saber se a terra oferecida em garantia já não havia sido 

alienada antes. Contra os que viam uma ameaça aos direitos de posseiros antigos na 

obrigatoriedade do registro e publicidade dos contratos para legitimar as transações de 

transmissão de direitos reais, ele também argumentava que ao invés de comprometer a 

propriedade, a clareza gerada por essas medidas lhe daria fundamentos mais sólidos, 

protegendo o proprietário de evicções clandestinas475. Certamente essa discussão não passou 

desconhecida da elite brasileira do século XIX. 

A discussão das informações aqui apresentadas foi produzida para introduzir as 

alterações legais propriamente ditas ocorridas a partir de 1843, as quais consideramos como 

consequência da liberação geral dos juros em 1832 e que aceleraram o processo de 

formalização legal das transações de terras do século XIX. 

                                                           
475Sobre estas falas de Treilhard contra Tronchet, vide TROPLONG, Raymond Theodore. Le droit civil explique 
suivant l´orde dês articles du code, despuis et y compris Le titre de la vente: dês priviléges et hypothèques, ou, 
Commentaire du titre XVIII du livre III du Code Civil. Vol. I. 2ª Ed. Paris: Charles Hingray, 1835 – p.XXXVIII. 
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3 NO CAMPO ABSTRATO E IDEAL DAS LEIS: O PROCESSO DE 
FORMALIZAÇÃO LEGAL DAS TRANSAÇÕES DE TERRAS 

 

 

Iniciaremos com um pequeno resumo do processo de formalização legal das transações 

de terras que nela será visto. 

A Lei de 24 de Outubro de 1832 obrigava que os contratos de crédito a juros em geral 

fossem escritos, mas não obrigava que as escrituras fossem lavradas em cartório, muito menos 

estabelecia a criação de um sistema de registro que tornasse os contratos públicos. Isso foi 

feito apenas para os contratos de crédito hipotecário pela Lei N.317 de 21 de outubro de 1843 

e pelo seu Regulamento, o Decreto N.482 de 14 de novembro de 1846. Essas duas medidas 

buscaram tentar retirar das sombras dos baús e gavetas os contratos hipotecários, revelando-os 

a todos com a luz da publicidade produzida pela instalação do registro geral de hipotecas em 

1846. O objetivo era tornar as transações de crédito hipotecário mais claras e seguras e as 

falhas desse sistema para atingi-lo orientaram as reforma legais do regime de hipotecas 

promulgadas 1864 (a Lei 1237). Porém, a sobrevivência do Alvará de 1793 permitiu que as 

escrituras de compras e vendas e de doações continuassem sendo feitas por escrituras 

particulares, impossíveis de serem conhecidas em ampla escala nas praças comerciais, 

publicamente. 

O ano de 1864 pode ser considerado o ponto de inflexão máximo da tentativa de forçar 

legalmente a cartorização dos contratos de transações de terras. Entretanto, entre 1843 e esse 

ano houve o Código Comercial e a Lei de Terras, ambos promulgados em 1850. A Lei de 

Terras, apesar de sua importância enquanto norma produtora de uma nova forma legal de 

ocupação do solo (o domínio pleno e privado), que se sobrepôs às extintas sesmarias e tentou 

infrutiferamente eliminar as posses e apossamento, ela não teve um grande peso na 

cartorização dos contratos dos negócios de terras. Teve, porém, o mérito de ter produzido o 

primeiro cadastro de terras no Brasil, que foi feito de forma extra cartorial (o Registro do 

Vigário), e também o de ter sido uma tentativa de elevar o valor da terra. Já o Código 

Comercial contribuiu com a cartorização apenas dos contratos de hipotecas de bens de raiz, ao 

determinar que eles deveriam ser públicos (lavrados nos Cartórios de Notas) e registrados 

(registrados nos Cartórios de Registro) para terem direito à prioridade de segurança jurídica 

que o Estado podia oferecer, via Poder Judiciário. 

Com relação às compras e vendas, foi a Lei 804 de 1855 a primeira iniciativa que de 

fato visou forçar a sua cartorização, determinava que os contratos de compra e venda com 
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valores maiores que duzentos mil réis fossem lavrados nos Cartórios de Notas, que não 

tinham o poder de dar publicidade aos contratos, apenas os armazenava na forma de um 

arquivo. Os contratos de compra e venda só ganhariam publicidade com inclusão das 

transações de transmissão de direitos reais sobre imóveis no registro geral, que foi criado pela 

Lei 1237 de 1864, o que permitiu o aperfeiçoamento da segurança jurídica dos contratos 

hipotecários e a montagem e sofisticação de um sistema financeiro através de regras para a 

criação de sociedades de crédito real encarregadas, dentre outras coisas, de emitir letras 

hipotecárias criadas por essa mesma Lei. O registro geral foi a instituição que de fato tornou-

se capaz de concentrar em si a maioria dos contratos de transações de terras e torná-los 

públicos, ampliando em grande medida a clareza e a segurança jurídica das transações. As 

formalidades das transações de terras, a partir da Lei 1237 de 1864, e de seus regulamentos, 

sofreram poucas alterações até o final do século XIX. 

A partir dos anos de 1890, as sociedades de crédito real criadas em 1864 ficaram 

encarregadas por lei de financiar obras como os engenhos centrais de cana de açúcar e 

ferrovias, tomando como garantia os terrenos e infraestruturas sobre eles financiadas 

(passavam a fazer parte do terreno e entraram junto da terra como garantia). E a forma como 

as letras hipotecárias foram criadas em 1864, dentro do contexto de baixa monetização da 

época e de arrocho da pressão para a abolição, sugerem que foram pensadas não somente para 

ser uma forma alternativa de dinheiro (moeda escritural), mas também um meio de 

desmobilizar a riqueza investida na terra na forma de títulos de dívida com capacidade de 

ampla circulação. O que será visto quando a Lei 1237 e seus regulamentos de 1865 forem 

tratados. 

Há também que serem esclarecidas aqui as diferenças de papéis que os Cartórios 

assumiram: os Cartórios de Notas eram responsáveis pela produção de documentos diversos, 

dentre os quais também os contratos de transações de terras, e os Cartórios de Registro eram 

responsáveis por registrar esses contratos e dar-lhes publicidade. Podemos dizer que o registro 

geral de hipotecas, instalado em 1846, foi o “pai” da categoria Cartório de Registro no Brasil, 

que o registro geral, instalado em 1865, foi o “filho” e que o Registro de Imóveis, criado em 

1916, foi o “neto”. Apesar de não tratarmos aqui detalhadamente do Registro de Imóveis de 

1916, porque ele foge do nosso recorte temporal, faremos menção a ele algumas vezes para 

apontar desdobramentos futuros na tentativa de atar as pontas soltas deixadas pelo sistema 

montado no século XIX. 

Sobre a sucessão indicada acima, como veremos, o registro geral de 1864 integrou 

estruturas e o princípio de prioridade do sistema anterior, inovou incluindo o registro de 
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transmissão de propriedade das terras suscetíveis de serem hipotecadas, mas negou que o seu 

registro gerasse prova de domínio, mesmo que relativa, ou seja, negou que o registro do 

contrato se tornasse a formalidade central na transmissão da propriedade no lugar da simples 

tradição. Essa negação se deu apenas na superfície, porque tomamos partido da interpretação 

de alguns autores de que indiretamente o registro da compra e venda substituiu a tradição 

como formalidade central do negócio, o que veremos. O Registro de Imóveis criado em 1916 

absorveu quase na íntegra a estrutura do registro geral herdada do século XIX, mas tornou 

oficialmente o registro de transmissões de propriedade uma prova relativa de domínio, ou 

seja, tornou-se expressamente a forma de transmissão de propriedade e não somente meio de 

tornar público o contrato através dos qual ela era operada. Em outras palavras, a partir de 

1916 a transcrição, ou seja, o registro do contrato de transmissão onerosa ou gratuita da 

propriedade no Cartório de Registro, substituiu oficialmente a tradição do imóvel como forma 

de transmissão e constituição do direito de propriedade. Fez-se então realidade a frase popular 

“quem não registra não é dono”. Poderíamos ir mais além, dizendo que as reformas do 

sistema registral feitas em 1973, apesar de conservar o nome dos Cartórios de Registro de 

Imóveis adotado em 1916, foi o “bisneto” nessa cadeia de sucessão de sistemas de Cartório de 

Registro, porque introduziu o sistema de matrículas476, que é fundamentado numa cadastro de 

base real, quer dizer, organizado por imóveis e não por nome de pessoas (ao cadastro 

organizado por nome de pessoas é dado o nome de cadastro de base pessoal). A partir de 1973 

até os dias de hoje não é possível registrar nenhum contrato sem fazer a matrícula do imóvel e 

ela passou a ser uma nova formalidade que desempenha papel fundamental na transmissão e 

constituição da propriedade. 

Nesse histórico sistêmico, registral e institucional da formalização legal das transações 

de terras do século XIX, que se desdobrou a partir de 1843, de início os contratos registrados 

pelos Cartórios de Registro poderiam ser particulares ou públicos, o que significa que não 

necessariamente precisavam ser produzidos pelos cartórios de notas. Desde 1843 era o 

registro no cartório de registro que ampliava a segurança jurídica do contrato e não a sua 

lavratura no cartório de notas herdado do Brasil Colônia. Ao longo do século XIX foram 

sendo tomadas medidas legais que obrigavam que os contratos fossem produzidos nos 

Cartórios de Notas para poder ser registrados nos Cartórios de Registro e ter maior direito à 

segurança jurídica oferecida pelo Estado. Isso certamente visou padronizar o formato e o 

                                                           
476O sistema de matrícula, baseado no sistema registral germânico, com cadastro de base real, permite grande 
concentração das informações dos atos feitos com os imóveis, contratuais ou não, gerando um histórico 
concentrado e sintético. 
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conteúdo dos contratos, obrigando que a sua redação passasse antes pelo controle e 

fiscalização dos tabeliães de notas, para depois serem encaminhadas para os oficiais de 

registro. A intenção provavelmente foi tornar os conteúdos dos contratos mais completos e 

precisos, sendo lentamente delegada ao tabelião de notas essa função. Com isso o cartório de 

notas foi se integrando ao sistema dos Cartórios de Registro, de forma a se tornarem 

complementares e interdependentes: o primeiro produzia os contratos nos formados prescritos 

pelas leis e o segundo lhes dava publicidade. 

O sistema registral envolvendo Cartórios de Notas e Cartórios de Registro, ao longo de 

seu desenvolvimento, paulatinamente passou a ser a base institucional do funcionamento de 

parte da economia, ordenando e orquestrando os negócios que envolviam imóveis e escravos 

nas praças comerciais do Brasil. Como também veremos, a sofisticação do sistema registral 

atingida em 1864 permitiu que o sistema financeiro na segunda metade do século XIX se 

tornasse mais complexo, isso através da paralela regulamentação e sistematização de 

sociedades de crédito real, que dependiam de um sistema registral mais amplo para gerar 

hipotecas mais seguras, necessárias para a emissão de uma nova categoria de títulos 

circulantes de dívida: as letras hipotecárias. De forma simplificada diríamos que foi uma 

sofisticação permitindo a produção de outra sofisticação. 

Foi, da forma descrita acima, que as leis lentamente obrigaram que as informações dos 

negócios de terras fossem padronizadas e concentradas nos cartórios, através da produção de 

contratos escritos e dos seus registros, para depois lhes dar conhecimento público nas praças 

de todo o Império Brasileiro, o que aumentou a frequência das transações comerciais de 

terras, porque elas se tornaram mais claras e seguras. Tudo isso graças à reestruturação e 

amadurecimento de um sistema registral, bem como a inclusão nesse sistema da função de dar 

publicidade aos negócios e às garantias dadas pelas leis para os contratos nele registrados. 

Esse pequeno histórico constitui o caminho que trilharemos nessa exposição: a 

produção leis e as alterações legais que constituíram o processo de formalização legal das 

transações de terras pós 1822. Seguem as leis propriamente ditas e a sua discussão segundo os 

nossos objetivos. Começaremos pela Lei Orçamentária 317 de 1843. 

 

 

3.1 LEIS FORMALIZANTES DOS ANOS DE 1840: A LEI N. 317 DE 1843 E O SEU 
REGULAMENTO, O DECRETO N. 482 DE 1846 
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A Lei Orçamentária de 1843 sofisticou ainda mais as formalidades para as transações de 

crédito da Lei de 1832477. A partir de então, para que os contratos e títulos de crédito em 

geral, fossem públicos ou particulares, tivessem o direito de proteção jurídica do Estado, era 

necessário pagar as taxas na forma de selos a serem colados nos documentos 478. O título cujo 

portador não houvesse pagado os valores dos selos afixados na tabela A da Lei não poderia 

ser protestado ou atendido em juízo479. E no caso da tentativa de pagamento atrasado para 

obtenção destes direitos de proteção do judiciário, os valores seriam maiores de acordo com a 

gravidade do atraso e necessidade de utilização do documento em processos judiciais 480. 

Além dessas taxações, os tabeliães também deveriam pagar selos sobre os seus livros de 

notas e, caso não o fizessem, os contratos lavrados dentro dos livros não seriam prejudicados, 

teriam proteção jurídica do Estado desde que uma das partes houvesse pagado os selos 

respectivos sobre a operação contratual, de acordo com as faixas de valores da tabela 

mencionada481. E caso o tabeliães registrasse um contrato sem o pagamento do selo 

respectivo, ele estava sujeito às penalidades da Lei: “Os Escrivães ou Oficiais Públicos, que 

escreverem atos, contratos, ou papeis obrigados ao selo, ou que os receberem, e lhes derem 

andamento sem prévio pagamento dele, além das outras penas em que possam incorrer, 

perderão o oficio ou emprego que exercerem”482. 

No caso específico das transações comerciais de terras, as “escrituras sujeitas ao 

pagamento da sisa dos bens de raiz” ou “as quitações e outros títulos de dinheiro 

provenientes de contrato” que já houvessem pagado o selo não deveriam ter a taxação 

repetida na mesma transação483. A expressão títulos de dinheiros certamente se refere a 

transações hipotecárias, já que esta disposição não é “aplicável á reforma das letras de 

cambio e da terra, ou á novação de qualquer outro contrato de empréstimo de dinheiro”484. 

                                                           
477 Lei Orçamentária 317 de 21 de outubro de 1843. Tratou-se de uma Lei do Império Brasileiro. 
478 Lei Orçamentária 317 de 21 de outubro de 1843. Capítulo II – Da receita geral: Art.12. 
479 Lei Orçamentária 317 de 21 de outubro de 1843. Capítulo II – Da receita geral: Art.13 e Art. 14. 
480 Lei Orçamentária 317 de 21 de outubro de 1843. Capítulo II – Da receita geral: Art.12, Art.13 -  §§ 1.o, 2.o e 
4.o e artigo 14. 
481 Lei Orçamentária 317 de 21 de outubro de 1843. Capítulo II – Da receita geral:Artigo 14 - §§ 1.o e 2.o. 
482 Lei Orçamentária 317 de 21 de outubro de 1843. Capítulo II – Da receita geral:Artigo 14 - § 3.o. 
483 Lei Orçamentária 317 de 21 de outubro de 1843. Capítulo II – Da receita geral:Artigo15, §3. O imposto de 
sisa de bens de raiz foi por instituído por Alvará Régio em 3 de Junho de 1809 pelo Príncipe Regente D. João 
(futuro rei D. João VI) assim que ele chegou no Brasil, segue trecho: “Todas as compras, e vendas de bens de 
raiz, de que se não houver pago a respectiva Sisa, serão nulas, e de nenhum efeito, e vigor, e as próprias Partes 
contratantes, ou seus herdeiros poderão desfazê-la em qualquer tempo, e os Escrivães, ou Tabeliães, que 
fizerem as Escrituras, sem certidão do pagamento da Sisa (...) incorrerão na pena de perdimento do Ofício na 
forma da mesma Lei, e Regimento”. As disposições da Lei Imperial Orçamentária 317 de 1843 atualizaram e 
reforçaram as disposições desse Alvará sobre o imposto de sisa de bens de raiz em meio às novas taxas e ao 
sistema de selos para a sua cobrança.  
484 Idem. – Art.15 - 15. “Ficam isentos do selo estabelecido por esta Lei”, § 3.o. 
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Observa-se por esta lei que a formalização legal das transações comerciais também 

esteve ligada a um movimento de otimização da captação fiscal para sustentar a máquina 

burocrática do Estado que estava se estruturando: para fazer um negócio assegurado pelo 

Estado era necessário um contrato escrito e o pagamento do imposto cobrado sobre esse 

negócio, na forma de selo ou recibo anexado ao contrato. Embora esta Lei determine a 

formalidade da taxação através dos selos para dar validade jurídica e direito de proteção do 

Judiciário a diversos títulos e contratos, a ênfase recai sobre as transações de credito em geral. 

Tal preocupação é coroada com o Art.35 em que “Fica criado um Registro geral de 

hipotecas, nos lugares e pelo modo que o Governo estabelecer nos seus Regulamentos”485. 

 

 

3.1.1 Registro Geral de Hipotecas 
 

 

O Regulamento do Registro Geral de Hipotecas foi decretado em 1846486, ele 

determinava que fosse instalado apenas um Registro de hipotecas por comarca, em uma vila 

ou cidade principal. Caberia aos presidentes de cada província nomear os tabeliães, contando, 

para isso, com informações dadas pelos juízes das comarcas487. 

Anteriormente à instalação do registro geral de hipotecas existiam inúmeros cartórios de 

notas em cada comarca, dispersos por vilas e freguesias. Eles continuaram existindo em 

paralelo aos cartórios do registro geral de hipoteca e se integraram à suas atividades por 

algumas determinações legais que veremos. Além deles, também continuaram existindo os 

cartórios judiciais. O território de cada comarca era definido por um conjunto de freguesias, 

assim como o termo das vilas. Portanto, a partir de 1846, o quadro cartorial de uma comarca 

pode ser visualizado como vários cartórios de notas dispersos por freguesias e vilas rodeando 

um único cartório de registro de hipotecas, em uma cidade ou vila principal, em geral a sede 

da comarca. 

As hipotecas de imóveis deveriam se registradas no Cartório de Registro de hipotecas 

da comarca em que as terras estavam situadas e as hipotecas de escravos deveriam ser 

lavradas no cartório do local de residência do devedor proprietário do escravo488. Até as 

                                                           
485 Lei Orçamentária 317 de 21 de outubro de 1843. Capítulo II – Da receita geral: Art.35. 
486 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846. 
487 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846 – Art.1. 

488 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.2. 
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reformas hipotecárias de 1864 os escravos, apesar de serem bens móveis, mesmo que 

desvinculados da terra, foram também objetos passíveis de hipoteca489. 

No caso dos imóveis, as hipotecas registradas em outras comarcas onde as terras ou 

casas não estavam situadas seriam consideradas nulas e não gerariam efeito de proteção 

jurídica algum. Ou seja, a lei definia o local para concentrar o registro das hipotecas das terras 

de uma área e evitava a dispersão das informações das hipotecas destas terras pelos cartórios 

do registro geral de outras comarcas, tornando certo o lugar onde encontrá-las. Além disso, as 

simples lavratura do título de hipoteca no cartório de notas não produzia as mesmas garantias 

jurídicas do seu registro no Cartório do registro geral das hipotecas, eram dois cartórios 

diferentes, um produzia o título, o outro o registrava. Além disso, o título a ser registrado 

também poderia ser produzido particularmente, fora do cartório de notas. 

Nesse sistema cartorial reproduzido em cada comarca, não importava onde o credor 

morasse e caso quisesse registrar a hipoteca ele - ou o seu procurador – deveria levar o título 

até a cidade ou vila onde ficava o Cartório do registro geral das hipotecas, na comarca em que 

se situava o imóvel hipotecado. Vejamos o caso de nosso recorte espacial:  

Entre 1833 e 1854 Caldas fazia parte da Comarca do Rio Sapucaí, sendo que no 

decorrer deste tempo foi elevada a condição de vila entre 1839 e 1849490. O Registro de 

hipotecas foi instalado na Vila de Pouso Alegre, uma das principais vilas desta comarca 

depois de Campanha. Portanto, se os moradores de quaisquer outras vilas, freguesias ou 

povoados desta jurisdição quisessem registrar suas hipotecas, eles deveriam se dirigir até o 

Cartório do registro geral das hipotecas em Pouso Alegre, o que certamente limitava em muito 

o acesso a este serviço, uma vez que a pessoa interessada deveria dispor de capitais para se 

deslocar ou mandar um procurador e também para pagar as taxas. Então, o montante da 

transação realmente deveria valer a pena e certamente tal situação contribuiu para a 

permanência da utilização de práticas contratuais extra cartoriais por uma grande maioria que 

não podia pagar pelo registro. 

Diante das complicações expostas acima, nos perguntamos quais eram as vantagens e 

garantias que o registro das hipotecas no Cartório do registro geral das hipotecas oferecia para 

justificar o esforço de deslocamento e financeiro que exigia: 

  

São efeitos legais do registro das hipotecas: 1º. Tornar nula, a favor do credor 
hipotecário, qualquer alienação dos bens hipotecados, que o devedor possa fazer, 

                                                           
489 Veremos isso na parte em que tratarmos das leis dos anos de 1860 nesse capítulo. 
490 ROVARON, Carlos Eduardo. Ocupação da Região da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas-MG 
(SéculoXVIII-XX), Op. cit. – pp.45-49. 
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posteriormente ao registro, por título, quer gratuito, quer oneroso: 2º poder o credor 
hipotecário, com sentença, penhorar e executar os bens registrados, em qualquer 
parte em que eles se acharem: 3º conservar ao credor hipotecário o privilégio de 
preferência, nos bens registrados que, pela hipoteca, possa haver adquirido 491. 

 

Como adiantamos anteriormente, a simples lavratura do contrato hipotecário no cartório 

de notas não garantia estas vantagens ao credor, para isso a hipoteca deveria ser registrada no 

Registro de hipotecas da Comarca492. As escrituras particulares também nele registradas 

gozariam dos mesmos direitos, desde que cumprissem as determinações estabelecidas no 

Decreto que veremos adiante493. Percebe-se neste trecho da Lei, que aparentemente ela estava 

mais preocupada em proteger o credor do que o comprador, ou seja, visava dar segurança 

jurídica mais às transações de crédito do que às de compra e venda. Não há nos artigos da Lei 

nenhuma disposição que verse sobre a proteção do comprador nos casos em que a compra foi 

anulada pelo registro anterior de uma hipoteca, no registro geral das hipotecas. Não é 

mencionado nem o direito de o comprador mover uma ação contra quem lhe vendeu a terra 

com o ônus hipotecário registrado. Segundo esse trecho, o comprador estava completamente 

desprotegido pela Lei. Isso leva a crer que a dinamização das transações de compra e venda 

de terras não deviam ser o foco da elite que estava legislando e sim o crédito. 

Quando Teixeira de Freitas escreveu seu livro Consolidação das Leis Civis nos anos de 

1850494, relativizou a interpretação dessa determinação de nulidade das vendas da terra após o 

registro de sua hipoteca. Ele argumentou que não se tratava exatamente da nulidade das 

alienações, mas de uma ineficácia do título de compra e venda em relação ao título hipoteca, 

ou seja, a incapacidade do título de compra e venda garantir ao comprador assenhorear-se da 

terra sem ônus em relação ao direito de crédito do credor hipotecário. Segundo ele não era 

nulo o ato da venda da terra após o registro de uma hipoteca sobre ela, porque uma vez que 

ela houvesse sido extinta pela sua quitação, o bem continuaria nas mãos do comprador495. 

Porém, o credor teria que desembolsar mais dinheiro para quitar a dívida e desonerar a terra. 

Para reinterpretar essa norma, Teixeira de Freitas estava se embasando no Livro IV, Título III 

das Ordenações: “Que quando vende a coisa, que é obrigada, sempre passa com o seu 

encargo”. Neste título pode ser identificado o que hoje é chamado de princípio de sequela, 

segundo o qual os ônus reais, dentre os quais a dívida hipotecária, seguem o bem quando este 

é transmitido a outrem, seja qual for operação de transmissão de direitos reais sobre ele, como 

                                                           
491 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846 – Art.13. 
492 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.14 e Art.17. 
493 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.7. 
494 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das Leis Civis, Op., cit. – pg.617. 
495 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das Leis Civis, Op. cit. – pg.617. 
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é o caso da alienação.  Na Lei 1.237 de 1864 a possibilidade do comprador se livrar da dívida 

hipotecária através do pagamento foi desdobrada na forma dos procedimentos chamados de 

remissão da hipoteca. Seja como for, o comprador ficava com o prejuízo e o credor era 

protegido. 

A desproteção do comprador neste trecho do Regulamento de 1846 também parece ter 

gerado desconforto em Correia Telles, porque em seu Manual do Tabelião, publicado pela 

primeira vez em 1859496, chama a atenção para a possibilidade de o comprador a mover uma 

ação quanti minoris contra o vendedor que lhe vendeu um bem com ônus ocultos (dentre os 

quais a hipoteca), sem avisar, de má fé. A actio quanti minoris, também chamada de actio 

aestimatoria, tinha a finalidade de estimar a diferença entre a dívida incidente sobre o imóvel 

e o preço pago pelo vendedor. Com base nessa estimatória o comprador poderia pedir o 

abatimento ou a diminuição do preço permanecendo os efeitos da compra e venda. Ou ainda 

permitia obrigar judicialmente o vendedor a devolver ao comprador a diferença caso o preço 

já houvesse sido pago. Essa garantia dada ao comprador também seria incorporada na parte 

remissão das hipotecas da Lei 1237 de 1864 e do Regulamento Hipotecário de 1865, como 

veremos497. 

Voltando ao Decreto de 1846, talvez uma possível explicação desse descaso com a 

produção de segurança jurídica para as transações de compra e venda era a incipiente, parcial 

e relativa publicidade das informações promovida por um registro cartorial montado 

exclusivamente para hipotecas: a Lei determinava que uma vez feito o registro, os tabeliães 

poderiam emitir certidões negativas ou positivas de dívidas sobre os imóveis, a partir da 

consulta das escrituras lavradas no livro de registro. Então, tais certidões deveriam ser dadas 

somente aos proprietários dos imóveis. Disso se depreende que uma vez que as hipotecas 

estivessem inscritas nos cartórios de registro geral das hipotecas, era obrigação do credor e do 

comprador pedir uma certidão negativa de dívidas a quem solicitava o crédito ou a quem 

vendia o imóvel. Caso não o fizesse, não poderiam alegar ignorância de uma eventual dívida 

anterior. 

Como se observa, a relativa publicidade das transações imobiliárias através das 

certidões negativas ou positivas era outra vantagem oferecida pelo Cartório de Registro das 

hipotecas. Elas visavam dar maior clareza, transparência e previsibilidade para o credor e 

comprador nas transações: “Os Tabeliães do Registro Geral das Hipotecas darão certidão de 

                                                           
496TELLES, José Homem Correia. Manual do Tabelião ou Ensaios de Jurisprudência Euremattica Contendo a 
Coleção de Minutas dos Contratos e Instrumentos Mais Usuais, e das Cautelas Mais Precisas nos Contratos e 
Testamentos. 1ª Ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 1850. 
497Op. cit. – pg.14. 
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seus Livros, independente de despacho...”498. “Independente de despachos” significa que não 

eram necessárias autorizações ou petições judiciais para requisitar uma certidão dessas. 

Portanto, o acesso às informações não se dava apenas em casos como a concessão judicial de 

instrumento de agravo, como acontecia com o cartório de notas.  Como mencionamos, a única 

pessoa que poderia pedir as certidões sobre situação de oneração ou desoneração dos bens era 

o proprietário do imóvel - ou o procurador por ele instituído por procuração – o que significou 

que o credor ou comprador precisavam da intermediação do proprietário para ter acesso às 

informações do registro geral das hipotecas, o que limitava a sua publicidade. 

O tabelião recebia pela emissão das certidões o preço afixado na Lei e uma vez feita a 

requisição não poderia se furtar a fornecê-la e nem omitir nenhuma informação, estando 

sujeito as penas da Lei. Esses documentos tinham a validade de seis meses e os tabeliães não 

poderiam dar segundas cópias dentro deste prazo. 

As certidões negativas requisitadas pelos proprietários dos imóveis antes da lavratura 

dos contratos, por livre e espontânea vontade ou pela exigência de seu futuro credor, deveriam 

ser incorporadas na escritura pública do contrato de hipoteca. Já o contrato particular estava 

liberado dessa formalidade. Nada se fala sobre a formalidade da incorporação de tais certidões 

nas escrituras públicas de compra e venda. Em outras palavras, caso credor e devedor 

optassem por lavrar a hipoteca no cartório de notas, primeiro eles deveriam requisitar uma 

certidão negativa de hipotecas no Cartório do registro geral de hipotecas, depois eles 

deveriam levá-la ao cartório de notas e apresentá-la ao tabelião de notas, que deveria 

incorporá-la ao contrato. A incorporação da certidão negativa deveria ser feita pelo tabelião 

de notas ao final do contrato lançado no Livro de Notas por meio de sua transcrição integral, 

inclusive a verba do tabelião do Cartório de Registro de hipotecas que a emitiu, a qual 

informava não só o seu nome, como cartório, a data, o livro e a folha da certidão (Art.27). 

Tratava-se de um mecanismo remissivo de localização das provas escritas do ato contratual de 

crédito (a escritura de hipoteca lavrada no cartório de notas e a certidão negativa emitida pelo 

Cartório do Registro), inserido dentro do próprio contrato (a escritura de hipoteca) na forma 

textual. 

As vantagens e garantias das transações de empréstimo hipotecário eram asseguradas 

pela Lei somente a partir do registro do título de hipoteca no Cartório do registro geral das 

hipotecas competente. As hipotecas anteriores à instalação do Registro continuariam com 

valor legal, porém os seus titulares teriam o prazo de um ano para as registrar, depois disso 

                                                           
498 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.24. 
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não seriam asseguradas pela Lei, elas também deveriam ser registradas em um livro 

específico, isso provavelmente visava facilitar o acompanhamento da transição dos contratos 

para o novo regime hipotecário legal499. Contudo havia inúmeras outras formalidades para que 

o título registrado pudesse produzir essas vantagens de proteção, nos deteremos apenas em 

algumas mais relevantes: 

Para fazer o registro era necessário que a pessoa apresentasse ao tabelião do Cartório de 

Registro, o título original do contrato hipotecário ou a sua cópia seguida de mais duas 

cópias500. A cópia deveria ser fiel, assinada pela parte ou por seu procurador, e estar selada, 

ou seja, ter pagado a taxa devida ao Estado501. Se o título original fosse uma escritura 

particular, que tinha força de escritura pública na época, a sua cópia só seria aceita pelo 

tabelião do registro geral de hipotecas, depois de o título original haver sido lavrado no Livro 

de Notas do cartório de notas. A partir dessa lavratura, o tabelião de notas extrairia as cópias 

autenticadas a serem entregues para o tabelião do Registro de hipotecas502. Já que o título 

entregue ao tabelião deveria ser seguido de mais duas cópias, o título de hipoteca particular, 

de uma forma ou de outra, deveria passar antes pelo registro no cartório de notas, uma vez que 

esse procedimento era necessário para que suas cópias fossem aceitas pelos tabeliães do 

Cartório do registro geral de hipotecas503. Dessa forma se obrigava indiretamente a 

cartorização das escrituras de hipotecas. 

Com essa norma a escritura particular de hipoteca começava a perder status como título 

capaz de gerar efeitos jurídicos em relação à escritura pública. O cartório de notas e o Cartório 

do Registro de hipotecas se integravam no sistema de registro então montado. Antes do 

Regulamento do registro geral de hipotecas de 1846, a equiparação legal das escrituras 

particulares com as públicas tornava o cartório de notas uma instituição praticamente 

dispensável para o mundo dos negócios imobiliários, uma vez que tais contratos poderiam ser 

lavrados em casas e fazendas e ter o mesmo valor legal das escrituras públicas. O 

Regulamento de 1846 forçou indiretamente a lavratura ao menos das hipotecas nos Cartórios 

de Notas. De qualquer forma a sua publicidade continuava limitada, para eles por muito 

tempo continuariam em vigor as normas das Ordenações Filipinas que limitavam o acesso de 

informações e a emissão de segundas vidas, só possível com autorização especial para isso. 

                                                           
499 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.14. 
500 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Artigos 6, 7 e 10. 
501 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.6. 
502 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.7. 
503 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846. A necessidade de mais duas cópias além do título entregue 
para o tabelião esta declarada no Art.10. 
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Para as escrituras particulares de compra e venda não era exigida nenhuma outra 

formalidade legal que não o pagamento da sisa de bens de raiz. Elas continuavam tendo o 

valor de pública e não estavam sujeitas à obrigatoriedade do registro em instituições públicas. 

Essa situação mudou somente em meio das reformas hipotecárias feitas pela Lei 1237 de 

1864, na parte em que criou o novo registro geral: as transações de transmissão de 

propriedade poderiam continuar sendo feitas por contratos particulares, mas deveriam ser 

registradas no registro geral. 

Há muitas outras formalidades relativas a inúmeros assuntos como as assinaturas, as 

declarações, as testemunhas e etc., entretanto não as abordaremos aqui. Continuaremos a 

exposição com citação das determinações legais para a produção do material em suporte de 

papel idealizado para a realização dos registros e para eventuais consultas, ele se resumiu a 

três livros ( o Livro do registro geral das hipotecas, o Livro do Protocolo e o Livro índice): 

 

Art.22 – Os Tabeliães do Registro Geral das Hipotecas são obrigados a ter os 
seguintes Livros: 1º o de registro geral das hipotecas da Comarca em que 
servirem, o qual será exclusivamente destinado ao registro de hipotecas dos bens 
situados na mesma Comarca, lançamento das averbações a elas relativas, e 
anotações das certidões afirmativas, que passarem, da existência do registro de 
alguma hipoteca nos seus livros: 2º o Protocolo, que servirá para os apontamentos 
das minutas e averbações, e para as anotações das certidões negativas que 
passarem: 3º o Livro índice, escriturado por ordem alfabética, e por forma que 
facilite, sem equivoco, o conhecimento de todos os bens hipotecados que se 
acharem registrados no seu Cartório. Todos estes Livros serão abertos, 
rubricados, numerados e encerrados pela Autoridade competente. Art.23 - O livro de 
hipotecas terá todas as suas páginas divididas em duas partes iguais, por um traço 
perpendicular. Na parte esquerda se fará o registro, pela forma prescrita no Artigo 
treze; e a parte direita ficará em branco, reservada para nela se lançarem 
sucessivamente, em frente dos respectivos registros, as alterações, baixas, 
remoções, substituições, e mais averbações a ele relativas, e outrossim, para se 
notarem as certidões afirmativas, que se passarem, da existência do registro de 
alguma hipoteca 504. 

 

Os três livros do registro geral de hipotecas foram idealizados para produzir um 

histórico das alterações referentes às onerações e desonerações hipotecárias, uma vez que 

neles há campos determinados para se escrever as averbações e minutas. Também possuíam 

campos para a produção informações que poderiam ser cruzadas: 

1º. - O Livro Geral das Hipotecas da Comarca: era responsável pelo registro 

propriamente dito, a transcrição do contrato apresentado ao tabelião na integra. Além disso, se 

destinava também para a realização de averbações. A palavra averbação505, no que respeita as 

                                                           
504 Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846. Grifos nossos. 
505 Averbação: “Ato pelo qual se anota, em assento ou documento anterior registrado, tem a mesma função do 
assento ou do registro originário: o de dar publicidade ao ato, que vem, por qualquer modo, modificar, alterar 
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hipotecas, refere-se às informações relativas a todos os atos que viessem a modificar, alterar 

ou ampliar a dívida hipotecária feita sobre o imóvel. O artigo 23 determina a existência de um 

campo em branco situado à direita no livro, ao lado do campo para o registro da hipoteca, 

justamente para a anotação sucessiva de tais alterações gerando um histórico. No caso do 

registro de hipotecas a averbação trata, por exemplo, do ato de seu cancelamento, quitação, 

de prorrogação do prazo, de sua transferência e etc. Além disso, este livro ficaria responsável 

pela anotação das certidões afirmativas sobre bens hipotecados que os tabeliães houvessem 

emitido. 

2º - O Livro do Protocolo: tratava dos protocolos, o número que cada registro deveria 

receber para a sua identificação506. Nele deveriam também ser lançadas as averbações e 

minutas. A minuta, na terminologia tabeliã, significa o rascunho ou os apontamentos tomados 

e aprovados consensualmente pelas partes contratantes, para que se lavre a escritura ou 

contrato, poderíamos dizer que é um resumo do contrato 507. Este livro funcionava como uma 

espécie de histórico resumido da situação dos bens imóveis hipotecados quanto às alterações 

sofridas ao longo to tempo, tal histórico era identificado pelo número do protocolo da 

hipoteca registrada.  Neste livro também deveriam ser informadas todas as certidões negativas 

de dívida hipotecárias sobre os bens que haviam sido emitidas. 

3º - O Livro Índice: tratava-se de um livro índice alfabético para agilizar a consulta e 

localização dos contratos registradas nos livros. A sua determinação legal mostra bem a 

preocupação de tornar o cartório um prestador de serviços de consulta e fornecimento de 

informações para os particulares, ou seja, sua preocupação com a fidedignidade e publicidade 

das informações, com a clareza e com a segurança jurídica dos contratos. Nas Ordenações 

Filipinas, na parte em que versa sobre os tabeliães e cartórios de notas, não há nenhuma 

determinação da confecção de um instrumento de consulta como esse, tratou-se de uma 

inovação no sistema cartorial brasileiro, mesmo que inspirada em outros modelos. 

Os registros deveriam ser feitos nestes livros seguindo uma sequencia pré-determinada 

ditada pelos artigos 10º, 11º e 12º que buscaremos reproduzir de forma transliterada: 

                                                                                                                                                                                     
ou ampliar o mesmo assento ou registro, que se cumpriu, anteriormente, pela inscrição, pela transcrição, pelo 
arquivamento ou pelo registro, ao mesmo tempo para que possa valer contra terceiros” – SILVA, De Placido e. 
Vocabulário Jurídico, 2012 – Op. cit. 
506  O Protocolo do Registro hoje é “livro obrigatório nos cartórios de registro para a anotação de todo título ou 
documento que ali dê entrada, seja para inscrição, ou transcrição, prenotação ou averbação. Funciona, assim, 
como uma chave geral do registro, nele sendo apontados, pela ordem cronológica de dia, hora e mês, todos os 
papéis ali trazidos, antes que tomem o destino desejado. Ali serão apontados tomando um número de ordem, 
pela declaração de sua qualidade e do nome  da pessoa que o apresenta. Em certos casos, como no de hipoteca, 
a ordem do protocolo atribui o direito de preferência ou primazia a quem tem o documento do título anotado em 
primeiro lugar” – SILVA, De Placido, 2012 – Op. cit. 
507 SILVA, De Placido. Dicionário Jurídico. Op. cit. 
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Art.10º: uma pessoa apresentaria ao tabelião do Cartório de Registro um título de 

hipoteca que cumprisse as determinações e formalidades do Art.6º, seguido de mais duas 

cópias autenticadas no cartório de notas. Em seguida o tabelião o registraria primeiro no livro 

dos protocolos, atribuindo-lhe um número, que deveria ser sequencial ao número do registro 

anterior. Abaixo dele deveria fazer o extrato do documento, ou seja, a cópia literal ou em 

resumo do ato escrito. Esse procedimento era fundamental porque a preferência de pagamento 

da dívida era dada primeiro à hipoteca com o número de protocolo mais antigo, depois as 

outras na sua sequencia e por último às hipotecas não registradas, reduzidas a títulos comuns 

de dívidas, quirografários.  

Depois do registro do contrato hipotecário no Livro dos Protocolos o tabelião deveria 

escrever nas duas cópias trazidas pela parte contratante a verba: “No ... apresentada, e 

anotada a folhas ... do Protocolo do Registro Geral das Hipotecas da Comarca de ... em (a 

data)”508. Na sequencia o tabelião deveria entregar uma das cópias e o título original, ambos 

com essa mesma verba, à parte contratante que solicitava o registro da hipoteca e guardar a 

outra em seu arquivo cartorial devidamente emassada.  

Art.11: Depois do registro no livro dos protocolos o tabelião deveria transcrever a cópia 

literal, verbo ad verbum, também chamada de assento, no Livro do Registro Geral de 

Hipotecas da Comarca (o livro 1º), guardando o numero do protocolo dado à verba 

correspondente feita no Livro dos Protocolos (o livro 2º). O assento também deveria 

conservar a mesma data do protocolo e deveria seguir as formalidades praticadas pelos 

tabeliães de notas para o lançamento de documentos em suas notas, a requerimento das partes 

e sem privilégios ou mediações entre elas. 

Percebe-se nestas sequencia de formalidades a preocupação produzir uma referencia 

remissiva entre o Livro de Protocolo e o Livro de Registro Geral, uma vez que o número do 

protocolo do contrato deveria ser informado no assento lavrado no Livro de Registro Geral. 

Art.12: O último procedimento a ser feito pelo tabelião consistia em restituir à parte 

contratante o título por ela apresentado acompanhado da minuta e com a seguinte verba nele 

anotada: “No ... Fica registrado a folhas ... verso do Livro (o número do livro) do Registro 

geral das Hipotecas da Comarca de ... em ... (a data do registro)”509. Mais uma vez há na 

formalidade da verba referências remissivas ao livro do arquivo cartorial onde se encontram 

as provas documentais dos contratos, de forma que fosse rápida e precisa a sua consulta e 

localização. Esta verba facilitava em muito o trabalho de advogados, tabeliães e juízes que 

                                                           
508Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.10. (sic). 
509Decreto Imperial 482 de 14 de novembro de 1846: Art.12. (sic.). 
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eventualmente analisassem o documento, uma vez que a localização das provas registrais 

estava nela inscrita.  

Todo o sistema montado nos Cartórios do registro geral de hipotecas, tanto em termos 

legais como em termos de materiais físicos de registro, foi pensado para reunir informações 

úteis aos contratantes e para produzir provas dos acordos contratuais mais difíceis de falsificar 

ou adulterar. Todavia não se observa nos artigos da Lei nenhuma norma determinado a 

descrição exata e medição do imóvel, o que hoje nos princípios registrais imobiliários é 

chamado de especialidade objetiva. Além deste princípio registral faltam vários outros que 

não vem ao caso enumerar, mas apenas apontar a sua ausência. Isso abria brechas para 

imprecisões que poderiam ser úteis a uma das partes contratantes e prejudiciais a outra. 

Mesmo assim, a lei já representava uma melhoria na clareza das transações através do 

estimulo de retirar das sobras das gavetas e dos baús contratos particulares de hipotecas, 

oferecendo maiores garantias e proteção jurídica a quem fizesse o seu registro rápido, porque, 

em caso de ação judicial, tinha preferência de reembolso o título primeiro registrado em 

relação a demais hipotecas feitas sobre o mesmo imóvel. Por isso quanto antes o registro fosse 

feito melhor. Mas, as formalidades da Lei forçaram a produção de maior publicidade e clareza 

apenas para as hipotecas. Não havia neste momento nenhuma norma legal que desestimulasse 

o uso de escrituras particulares de compra e venda ou que ao menos forçasse o seu registro em 

instituições públicas preparadas para isso. Embora esta Lei houvesse produzido um sistema de 

registro que poderia tornar nulas eventuais vendas do imóvel a partir do registro da hipoteca, a 

validade legal das escrituras particulares de compra e venda certamente foi um empecilho 

para dar ao credor a certeza de que a terra oferecida em garantia já não havia sido vendida 

antes da realização do registro. Além disso, faltava nesse sistema o preenchimento de uma 

lacuna ainda mais fundamental: um regime de propriedade mais sólido do que a simples 

posse, legalmente formalizado, o qual fosse capaz de dar mais certeza ao credor de que o 

imóvel oferecido em garantia de fato pertencia a quem estava requerendo crédito via contrato 

hipotecário.  

Tais lacunas eram pontas soltas do sistema e os problemas gerados por elas apareceriam 

na experiência cotidiana 510. A legislação dos anos de 1850 e de 1860 buscaria atá-las. 

 

 

                                                           
510Um estudo da jurisprudência da época acerca de transações hipotecárias e de compra e venda de terras seria 
bastante esclarecedor a respeito, no entanto fugiria do propósito deste capítulo. 
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3.2 LEIS NOS ANOS DE 1850: O CÓDIGO COMERCIAL (1850), O REGULAMENTO 
DO PROCESSO COMERCIAL (1850), A LEI DE TERRAS (1850), O REGULAMENTO 
DA LEI DE TERRAS (1854) E A LEI N. 840 (1855) 

 

 

Os anos de 1850 foram marcados por cinco normas legais: O Código Comercial de 

1850, o Regulamento do Processo Comercial de 1850, a Lei de Terras de 1850, o 

Regulamento da Lei de Terras de 1854 e a Lei 840 de 1855. Trataremos estas leis em três 

partes. Primeiro nos ocuparemos do Código Comercial e do Processo Comercial, ambos de 

1850. Depois nos ocuparemos da Lei de Terras de 1850 e do seu Regulamento de 1854. Por 

ultimo abordaremos a Lei Orçamentária 840 de 1855 que, embora tenha apenas um parágrafo 

que nos interessa, foi o início da preocupação com cartorização dos contratos de compra e 

venda. 

 

 

3.2.1 Código Comercial e o Regulamento do Processo Comercial de 1850 
 

 

O Código Comercial511 tratou da formalização das transações comerciais em geral, 

inclusive uma das que nos interessam: as hipotecas de bens de raiz. A ênfase continuou sendo 

as transações de crédito em geral. O Regulamento do Processo Comercial foi uma peça 

complementar do Código Comercial, ele versava sobre como deveriam ser feitos os processos 

de execução das dívidas em caso de inadimplência ou quebra do devedor. Esse Regulamento 

teve influência na matéria até o final do século XIX, mais uma vez se observa a pertinência da 

ideia de José Reinaldo de Lima Lopes de que o Direito Comercial colonizou o Direito Privado 

no Brasil. Focaremos mais no Código Comercial do que no Regulamento do Processo 

Comercial. 

Tanto no Código Comercial quanto no Regulamento do Processo Comercial, o espaço 

que é dado para a formalização das transações comerciais de imóveis é pequeno, ela acaba 

diluindo-se em meio a formalização das transações comerciais em geral, principalmente as de 

crédito que não tomavam bens de raiz como garantia. Os assuntos que mais se encaixam em 

nosso foco dentro desses dois conjuntos de normas são: a) - a determinação dos contratos que 

deveriam cumprir a formalidade de serem escritos para terem a proteção do Poder Judiciário; 

b) - a obrigatoriedade expressa das escrituras de hipotecas serem públicas, lavradas nos 

                                                           
511 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850. 
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Cartórios de Notas, e registradas, para produzir efeitos de proteção jurídica do credor; c) - a 

posição na hierarquia de preferência para o reembolso da dívida que as hipotecas 

convencionais de bens de raiz ocupavam entre os diversos títulos de crédito; d) - o maior 

status legal dos títulos públicos como provas nos processos e julgamentos comerciais em 

relação aos particulares. Levar em consideração essa parte processual é importante para o 

nosso estudo porque ela relaciona-se com a segurança jurídica das transações de terras, 

principalmente das hipotecárias. 

Reforçamos que o Código Comercial foi elaborado por comerciantes e para 

comerciantes antes mesmo do registro geral das hipotecas de 1843, a comissão encarregada de 

redigir o seu projeto foi montada em 1832. Lembramos que a liberação geral dos juros 

também ocorreu em 1832 e que o  projeto do Código Comercial ficou pronto em 1834. 

Mesmo que ele só tenha sido promulgado em 1850, esteve inserido no contexto de 

preocupação com o crédito e com a circulação por meio do crédito. 

Para a aplicação do Código Comercial foram criados e instalados Tribunais do 

Comércio nas províncias com portos marítimos de peso512. Como observa José Reinaldo de 

Lima Lopes, o interior agrícola não contou com sua presença, o que mostra o poder dos 

comerciantes de grosso trato ligados aos negócios de importação e exportação nas cidades 

portuárias de maior movimentação comercial. O quadro burocrático que os compunha contava 

com sua representação e a função de produzir informações estatísticas sobre o comércio 

estava ligada a suas atribuições de Conselho de Estado513. 

Além disso, nas secretarias dos Tribunais do Comércio foi criado um novo tipo de 

Cartório, o Registro Público do Comércio, também chamado de Cartório do Escrivão do Juízo 

do Comércio514. Só gozavam da proteção jurídica oferecida pelo Código os comerciantes 

matriculados nestes Cartórios, o resto da população estava excluído das vantagens dadas por 

este conjunto de normas legais515. Esses cartórios parecem ter desempenhado funções muito 

semelhantes a dos atuais Cartórios de Protestos de Títulos. 

Vamos tratar da formalização legal das transações comerciais nele produzidas indo do 

geral para o específico, sendo o específico as negociações envolvendo terras: 

 
                                                           
512Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850. As disposições e detalhes sobre a instalação destes Tribunais 
podem ser encontrados em: Título único – Da Administração da Justiça nos Negócios Comerciais, Capítulo I – 
Dos Tribunais e Juízo Comerciais, Sessão I – Dos Tribunais do Comércio: artigos 1º e 2º.  
513LOPES, José Reinaldo de Lima. A Formação do Direito Comercial Brasileiro:... Op. cit.  
514Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850. Título único – Da Administração da Justiça nos Negócios 
Comerciais, Capítulo I – Dos Tribunais e Juízo Comerciais, Sessão I – Dos Tribunais do Comércio: Art.11º. 
515Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850. Parte I – Do Comércio em Geral, Título I – Dos Comerciantes, 
Capítulo I – Das Qualidades Necessárias para ser Comerciante: Art. 4º. Vide também o Art. 908. 
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A primeira regulamentação geral do Código determinou que devessem ser seguidas “as 

regras e disposições do direito civil para os contratos em geral aplicáveis aos contratos 

comerciais com as modificações e restrições” nele estabelecidas516. No Regulamento que 

versou sobre os processos comerciais que deveriam ser feitos pelos tribunais do comércio - o 

que inclui as execuções das dívidas - foi estabelecida uma hierarquia em que as leis civis 

foram submetidas às leis e usos comerciais: 

 

Constituem legislação comercial o Código do Comércio, e subsidiariamente os usos 
comerciais (art.291 Código) e as leis civis (arts. 121, 291 e 248 Código). Os usos 
comerciais preferem às leis civis somente nas questões sociais (art.201 e casos 
expressos do Código)” 517.   

 

Questões sociais se referem aos assuntos das sociedades, as obrigações e deveres dos 

sócios de um negócio. O trecho acima estabelecia como leis civis todas as normas legais que 

não fossem o Código do Comércio e os usos comerciais, elas não foram definidas de forma 

clara nem no Código Comercial, nem no Regulamento do Processo Comercial, ambos de 

1850. 

A segunda regulamentação geral determinou que os contratos comerciais pudessem ser 

provados por: escrituras públicas; escrituras particulares; por notas de corretores e certidões 

extraídas de seus protocolos; por correspondência epistolar; pelos livros dos comerciantes e 

por testemunhas518. Nosso foco recai sobre os contratos que deveriam ser provados por 

escrituras públicas e particulares, que eram todos os contratos de transações acima do valor de 

400$000 réis. A prova por testemunhas era aceita somente para os contratos com valores 

inferiores a este e nos casos de transações com valores superiores ela somente seria admitida 

como “subsidiária de outras provas por escrito”519. 

Conforme a apresentação e explicação das matérias contratuais avançam nos sucessivos 

artigos, elas vão sendo tratadas de forma mais detalhada e específica. Por exemplo, em um 

determinado ponto o Código distingue e define as transações de compra e venda em mercantil 

e não mercantil, sendo a mercantil a que especificamente envolve bens móveis comprados em 

quantidade e para o comércio520. Portanto as compra e vendas de imóveis eram não mercantis 

e, por isso, não receberam muita atenção. Repetindo, no conjunto geral da obra percebe-se 

que a maior preocupação continua recaindo sobre as transações de crédito em geral. A única 

                                                           
516Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.121. 
517 Decreto 737 de 1850, Art.2. Informações entre parênteses originais do texto original.  
518 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.121. Art.122. 
519 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.123. 
520 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.191. 
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proteção jurídica dada para o comprador versa somente sobre as transações de compras de 

embarcações em situações em que o vendedor de má-fé ocultou dívidas hipotecárias 

legalmente válidas do comprador521. Nenhuma norma parecida existiu para as compras e 

vendas de imóveis, o que reforça a ideia de que Código foi feito para proteger os comerciantes 

de grosso trato ligados aos negócios de importação e exportação, que se valia em grande 

medida do crédito para realizar seus negócios. A elite exclusivamente agrária estava fora de 

sua proteção. 

Como abordamos no subitem anterior, no qual tratamos da Lei Orçamentária de 1843 e 

do Regulamento de 1846, as questões relativas à proteção do comprador e da segurança 

jurídica possível de ser oferecida a ele, foram tratadas nas ilações feitas por Teixeira de 

Freitas e Correia Telles nos livros que publicaram respectivamente em 1857 e 1859. Foram 

manuais de interpretação das leis, quase “leis complementares”. Além disso, mostram que 

estas questões, apesar de não terem sido incluídas no Código Comercial, estavam sendo 

pensadas e foram incluídas nos projetos de reformas legais hipotecárias produzidos por 

Joaquim Nabuco em 1854 e promulgado como a Lei 1.237 em 1864. Percebe-se que o 

desenvolvimento dessa bibliografia paralela às leis fez parte do processo de formalização 

legal das transações de terras. 

Com relação às transações de crédito a liberação dos juros da Lei de 1832 foi 

incorporada ao Código com a alteração da proibição do anatocismo, isto é, a cobrança de 

juros sobre juros522. A grande novidade nas transações de crédito foi referente às hipotecas de 

bens de raiz: elas só poderiam provar-se por escritura pública, ou seja, lavrada no cartório de 

notas, e pelo seu registro em Cartório, sem especificar se ele deveria ser feito no Cartório do 

registro geral de hipotecas ou no Cartório de Registro do Comércio523. 

Para os contratos de transações de compra e venda de imóveis, no Código não foi 

estabelecida nenhuma norma que obrigasse que fossem públicos e registrados para que eles 

tivessem valor legal, eles podiam seguir particulares. A única determinação que forçou a sua 

lavratura no cartório de notas – e também a de todos os outros tipos de contratos - foi 

estabelecida no Regulamento do Processo do Comércio, na parte em que fala das provas 

processuais: a escritura pública era considerada “prova plena absoluta” e a escritura 

particular era considerada “prova plena relativa”, o que indica que as escrituras públicas 

                                                           
521 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.476. 
522 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Artigos 248 e 253. 
523 Art.265. Vide o artigo relacionado 10, n.2. 
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tinham um status superior como provas nos casos de processos judiciais524. Portanto, era 

melhor ter uma escritura pública. Isso pode explicar o aumento expressivo inclusive de 

escrituras de compra e venda nos cartório de notas de Caldas a partir de 1850, apesar da Lei 

de Terras e de seu Regulamento não terem nenhum artigo que verse sobre a obrigatoriedade 

do contrato de compra e venda ser público para ter maior proteção jurídica, o que veremos no 

momento oportuno525. 

Já a hipoteca particular não poderia mais produzir os mesmos efeitos de segurança 

jurídica e de preferência para o reembolso do credor, ela foi reduzida a qualidade de título 

quirografário. As únicas hipotecas que em alguns casos poderiam prescindir desta 

formalidade eram as chamadas tácitas, semelhantes às hipotecas legais que garantiam o 

reembolso de determinados personagens, como prestadores de serviços, fornecedores e outros 

profissionais ligados às atividades necessárias para a circulação comercial. A hipoteca tácita 

era um verdadeiro privilégio. Há vários casos de sua determinação legal dispersos pelos 

artigos do Código, segue um exemplo: os trapicheiros e donos de armazéns de depósito 

tinham hipoteca tácita nos bens dos comerciantes guardados em sues galpões em caso de não 

pagamento dos alugueis por causa de eventuais quebras destes526.  

A diferença das hipotecas tácitas em relação às convencionais527 de bens de raiz é que 

elas em geral recaiam sobre as mercadorias móveis objetos de comércio, sobre navios e outros 

meios e instrumentos de transportes não marítimos. De acordo com o Direito Romano, a 

hipoteca é uma cláusula acessória de contrato de mútuo que faz dos bens imóveis a garantia 

de reembolso do capital emprestado528. Pelo fato de bens como terras e prédios serem 

imóveis, o credor não podia mantê-los sob sua guarda em casa e o bem continuava na posse 

do devedor. Para bens móveis era usado como contrato o penhor, de acordo com o qual os 

bens ficavam sob a guarda do credor e eram devolvidos somente quando a dívida fosse 

quitada. Apesar disso o Código Comercial usou o termo hipoteca tácita e não penhor para 

garantias móveis: mercadorias em geral, mulas e outros meios de transporte529. Em contratos 

                                                           
524 Decreto 737 de 1850, Título I – Do Juízo Comercial, Capítulo XII – Das Provas, artigos 140 e 141.  
525 Veremos essa questão mais especificamente na primeira parte do capítulo 5 dessa tese. 
526 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.97. Além deste caso de prescrição de hipoteca seguem a guisa 
de exemplo mais alguns artigos que podem ser conferidos: Art.108, Art.116 e Art.117, Art.156, Art.189, 
Art.475, Art.537, Art.564, Art.565, Art.626, Art.627, Art.632, Art.633, Art.662, Art.738, Art.806, Art.877, 
Art.878. 
527 Em resumo, a hipoteca convencional é aquela que nasce de um acordo, também chamado de convenção, que 
surge de forma natural e verbal entre as partes e se materializa no título de hipoteca. 
528 SILVA, De Placido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. Vide a definição do verbete hipoteca nesse dicionário. 
529O uso de hipoteca nestes casos talvez seja porque não necessariamente o bem ficava em poder do credor. 
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de dinheiro a risco ou câmbio marítimo, por exemplo, era usado o termo hipoteca especial530 

para negociações que tomavam como garantias as cargas dos navios e os próprios navios, 

sendo os bens móveis mais citados como garantia no Código as fazendas de panos, 

provavelmente por seu alto valor agregado e por serem menos perecíveis que alimentos531. 

Como se vê, a hipoteca, que é um instrumento contratual de garantia para transações de 

crédito envolvendo imóveis, foi instrumentalizada pelo Código Comercial para trabalhar com 

garantias móveis que faziam parte do cotidiano do comércio. Dessas garantias, apenas os 

navios hoje continuam sendo oferecidos em transações de crédito através de hipotecas532. 

De qualquer forma, a escritura pública e o registro das hipotecas de bens de raiz, a partir 

do Código Comercial, eram formalidades obrigatórias, fazendo com que os títulos 

hipotecários particulares perdessem a força para produzir segurança jurídica. Isso obviamente 

forçou o registro não só nos cartórios de registro (geral de hipotecas e do registro comercial) 

como cartórios de notas, pelos menos o das transações de maior monta e de personagens que 

tinham o mínimo de acesso à complexa escrituração contratual e cartorial necessária para o 

bom andamento da vida mercantil, por instrução própria ou de procuradores e que dispunham 

de meios para pagar ao Estado pelo registro do contrato para ter direito à maior segurança 

jurídica. Esta medida tratou-se de mais um passo para forçar a concentração das informações 

contratuais nos cartórios. No que se refere aos títulos que nos interessam, mais uma vez a 

hipoteca é o destaque, nada se fala no Código sobre as escrituras particulares de compra e 

venda de imóveis. O estabelecimento dos títulos de “propriedade” válidos para realizar 

compras e vendas foi deixado para a Lei de Terras, publicada no mesmo ano do Código, e 

para o seu Regulamento decretado em 1854, o que veremos em breve. 

Outro aspecto formalizante das hipotecas que é digno de nota no Código diz respeito ao 

que hoje é conhecido no Direito Registral como princípio de especialidade objetiva, que se 

trata da descrição detalhada do bem para a sua exata individuação. Esse processo descritivo é 

chamado de especialização da hipoteca. Atualmente há dois princípios registrais que regem a 

hipoteca: o de especialização e o de publicidade. São conceitos que nos anos de 1850 não 

                                                           
530A hipoteca especial era a que recaia sobre bens específicos, individualizados na descrição. Ela se opunha a 
hipoteca geral que recaia sobre todos os bens do devedor. Hoje, por conta da necessidade de se cumprir a 
formalidade de especialização da hipoteca, que é a descrição minuciosa do bem hipotecado, do valor da dívida, e 
dos dados das partes contratantes, essa distinção deixou de ter sentido. 
531 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850. Vide Titulo III – Do Contrato de Dinheiro a Risco ou Câmbio 
Marítimo, artigos 633 – 665. Apesar de móveis, navios até hoje são objetos de hipoteca no Direito Brasileiro, 
aeronaves também. 
532 SILVA, De Placido e. Vocabulário Jurídico, 2012 – Op. cit. Vide a definição do verbete hipoteca desse 
dicionário. 
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existiam, mas, apesar do anacronismo, nos permitem identificar nas Leis do passado as 

formalidades legais que eles definem: 

Hoje a publicidade se dá através da inscrição da hipoteca no Registro de Imóveis, que 

dá ciência a todos de que o bem imóvel dado em garantia está agravado por um ônus 

hipotecário, impedindo que terceiros possam alegar a ignorância da hipoteca533. A 

formalidade definida por este princípio começou no Brasil com Regulamento do registro geral 

de hipotecas de 1846 visto antes, a diferença é que não existia na época o Registro de Imóveis 

e a ciência deveria ser dada pela inscrição do título de hipoteca no registro geral de hipotecas 

e por suas certidões negativas e positivas, o nosso modelo base a partir do qual começou o 

desenvolvimento de tal princípio. 

Já o princípio de especialidade da hipoteca é uma formalidade que começou a se 

esboçar vagamente no Código Comercial. Hoje ele determina que toda hipoteca deve informar 

o nome das partes, o valor da dívida, a espécie da dívida garantida e a descrição dos bens 

hipotecados, a qual deve ser feita detalhadamente informando: localização topográfica, o 

número da matrícula, as confrontações e todos os demais dados necessários para a exata 

individuação do imóvel. A especialidade divide-se em objetiva e subjetiva: é subjetiva 

quando produz informações sobre as partes contratantes - as pessoas – é objetiva quando 

produz informações sobre o bem imóvel que constitui a garantia hipotecária. No que se refere 

às transações de terras, o Código Comercial começa determinando uma especialização 

objetiva incipiente para que o título de hipoteca tivesse valor legal, ou seja, a produção de 

informações mais precisas sobre o imóvel a ser dado em garantia para obter crédito: 

 

Art.266. A escritura deve enunciar a natureza da dívida, a sua importância, a causa 
de que procede, a natureza dos bens que se hipotecam, e se estão livres e 
desembargados, ou se se acham sujeitos à outra hipoteca ou algum outro ônus. 
Hipotecando-se diversos bens, devem ser todos nomeados especificamente: a 
hipoteca geral sem nomeação específica de bens, não produz efeitos algum nas 
obrigações mercantis. 

 

O artigo não expressa de forma clara e precisa a obrigação de informar a área do imóvel 

e a sua localização, nem mesmo obriga a citação dos confrontantes, o que abre brechas para 

grandes imprecisões, mas determina a sua individuação de forma genérica ao declarar que 

deve ser informada a “natureza dos bens que se hipotecam”. Mesmo no caso de hipoteca 

geral, que era a que incidia sobre todos os bens do devedor, cada um deles deveria ser 

nomeado especificamente. Já a hipoteca especial era a que incidia sobre bens determinados do 
                                                           
533 Hoje, se a hipoteca não for inscrita no Registro de Imóveis, ela passa de direito real para direito pessoal, sem 
sequela de preferência. Vide Art.810 e Art.43, Inciso I do Código Civil. 
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devedor, motivo pelo qual a mínima discriminação do bem, ou dos bens, era quase que 

intuitiva. Apesar de permitir imprecisões, este artigo mostra o início da preocupação de forçar 

a averbação mais precisa das informações inscritas nos contratos, interferindo legalmente na 

sua redação, mesmo a hipoteca geral não poderia mais apenas declarar como garantia “todos 

os bens” do devedor, o que antes era permitido e suficiente. Tudo para fornecer mais clareza e 

previsibilidade nas transações. 

Além disso, o artigo transcrito anteriormente prescreve a formalidade de declarar “se 

estão livres e desembargados os bens, ou se se acham sujeitos à outra hipoteca ou algum 

outro ônus”. Porém, não prescreve nenhuma penalidade para a ausência dessa informação, o 

que só foi feito de forma mais clara e rígida no Decreto 3272 de 1885, que impunha ao 

mutuário que não a declarasse às penas do crime de estelionato para a “inexatidão ou 

falsidade da declaração feita”534.  

Outro aspecto do Código Comercial que merece nossa atenção é a hierarquia dos 

credores e contratos crédito quanto a sua capacidade de gerar preferência para o reembolso da 

dívida, em outras palavras, quanto à segurança jurídica que lhes é dada nas transações de 

crédito. Essa hierarquia é expressa no Título IV – Das Diversas Espécies de Créditos e suas 

Graduações535. No caso da falência de um devedor (pessoa física ou firma) os credores eram 

divididos em quatro categorias: os credores de domínio, os credores privilegiados, os credores 

com hipoteca e os credores simples ou quirográficos, hoje chamados quirografários 536. O 

quadro 6 agrupa a classificação dos credores e títulos para cada uma destas categorias que é 

feita entre os artigos 873 e 879. No Título V – Das preferências e Distribuições, o Código 

Comercial determina que a preferência do reembolso da dívida para os credores de um 

indivíduo falido deveria seguir a ordem das categorias expressa no quadro 6 537. Portanto, os 

bens do falido primeiro deveriam pagar os credores de domínio. Uma vez reembolsados estes 

credores, se houvesse sobra de capitais ou bens para pagar os outros, os próximos a receber 

seriam os da categoria credores privilegiados, depois os credores hipotecários e por último os 

credores simples ou quirográficos. 

                                                           
534Decreto 3272 de 1885, Art.8. 
535Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Título IV – Das Diversas Espécies de Creditos e suas Graduações: 
artigos 873-879. 
536Quirográfico ou Quirografário deriva da palavra latina quigraphum, que é originária da palavra grega 
cheirographus. Ambas significam escrito de próprio punho ou autógrafo. Portanto quirografário se refere a todo 
escrito feito e assinado pela própria pessoa. Em geral significa documento de crédito escrito que é assinado 
somente pelo devedor, em oposição a síngrafo, que é o documento assinado tanto pelo credor como pelo 
devedor. Na linguagem creditícia “o vocábulo é usado especialmente empregado para significar a ausência de 
garantia real ao direito creditório ou crédito de alguém, bem assim a inexistência de qualquer preferência” – 
SILVA, De Placido e. Vocabulário Jurídico – Op. cit. – vide verbete quirografário. 
537 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.880. 
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CATEGORIA - 1 

Credores de Domínio 

1 - Com títulos de depósito, de penhor, de administração, de arrendamento, de 
aluguel, comodato ou usufruto. 

2 - Credores de mercadorias em comissão de compra e venda, trânsito ou entrega. 

3 – Com letras de câmbio ou quaisquer outros títulos comerciais endossados sem 
transferência de propriedade. 

4 – Os filho-familiais pelos bens castrenses e adventícios, o herdeiro e o legatário pelos 
bens da herança ou legado e o tutelado pelos bens da tutoria ou curadoria. 

6 – A mulher casada: I – pelos bens dotais e pelos bens parafarnais que possuísse antes do 
consórcio, se os respectivos títulos se acham lançados no Registro do Comércio 
dentro de quinze dias subsequentes à celebração do matrimônio. II – pelos bens 
adquiridos na constância de consórcio por título de doação, herança ou legado com a 
cláusula de não entrarem em comunhão, uma vez que se prove por documento 
competente que tais bens entraram efetivamente no poder do marido, e os respectivos 
títulos e documentos que tenham sido inscritos no Registro do Comércio dentro 
de quinze dias subsequentes ao do recebimento. 

7 - O dono da coisa futura existente em espécie. 

8 – O vendedor antes da entrega da coisa vendida, se a venda não for a crédito. 

CATEGORIA – 2 
Credores privilegiados 

1 – Despesas funerárias feitas sem luxo e com relação à qualidade social do falido e 
aquelas a que dera lugar a doença de que falecera. 

2 – Despesas e custas da administração da casa falida, tendo sido feitas com a devida 
autorização. 

3 – Salários ou soldadas de feitores, guarda-livros, caixeiros, agentes e domésticos do 
falido, vencidas no ano imediatamente anterior a data da declaração da quebra. 

4 – Soldadas das gentes de mar que não estiverem prescritas. 

5 – Hipoteca tácita especial. 

6 – Hipoteca tácita geral. 

CATEGORIA – 3 
Credores hipotecários 

 

São todos aqueles que possuem os seus créditos garantidos por hipoteca especial. 

CATEGORIA – 4 
Credores simples ou 

quirgráficos (sic) 

São todos os que possuem títulos que não entram em nenhuma das categorias anteriores. 

Quadro 6 - Hierarquia da segurança jurídica dos títulos de crédito no Código Comercial de 1850 
 

Se observarmos os títulos descritos na categoria um, é possível perceber que vários 

deles eram títulos de crédito de ampla circulação ou usados nas transações comerciais de bens 

móveis ou no recebimento de rendas do mundo urbano, como o aluguel das casas, títulos de 

depósito, de penhor, letras de câmbio ou quaisquer outros títulos comerciais endossados sem 

transferência de propriedade. Além disso, nessa mesma categoria os títulos dos herdeiros e 

mulheres, segundo o item 6, tinham validade somente se estivessem registrados no Cartório 

do Registro do Comércio, o que indica que eram mulheres e filhos de comerciantes, já que os 

usuários desse Cartório necessariamente eram comerciantes nele matriculados. Ou seja, os 

credores e títulos que tinham o direito de primeiro serem reembolsados eram os que 

desempenhavam atividades comerciais de ampla circulação de bens e não os credores 

hipotecários não comerciantes que percebiam juros de empréstimos garantidos por bens 

imóveis, de circulação mais restrita que a de títulos como letras de câmbio, por exemplo, 
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porque a transferência dos títulos de hipotecas era mais burocrática e morosa (se dava por 

operações de cessão e sub-rogação e não por simples endosso)538. 

Os credores hipotecários eram as pessoas que possuíam títulos de hipoteca especial, 

fossem elas tácitas ou convencionais539. Eles seriam reembolsados apenas em terceiro lugar, 

depois dos títulos de domínio e dos títulos privilegiados, isso se houvesse sobrado dinheiro e 

bens da massa falida para o pagamento de seus créditos. Ou seja, a hipoteca convencional 

especial, que estava ao alcance também dos não comerciantes, fornecia uma segurança 

jurídica de terceira ordem nessa hierarquia, já que a hipoteca tácita especial enquadrava-se 

também na categoria anterior, a de títulos privilegiados. 

É necessário ponderar que, apesar da preferência no reembolso da dívida que as 

hipotecas tácitas tinham em relação a hipotecas apenas convencionais, provavelmente elas 

não ameaçavam a segurança jurídica das transações hipotecárias convencionais de bens de 

raiz, porque em geral a hipoteca tácita recaia sobre mercadorias móveis e veículos e meios de 

transporte. O mesmo não podemos dizer sobre os outros títulos de crédito da categoria um, 

para tecer alguma consideração a respeito seria necessário analisar processos de quebras e 

execuções posteriores ao Código Comercial, o que não é o nosso objetivo, mas seria revelador 

sobre as efetiva hierarquia das preferências, sobre qual o status da hipoteca convencional para 

produzir segurança jurídica em relação aos outros títulos de crédito. 

Entre as hipotecas convencionais especiais que poderiam incidir sobre os bens de um 

falido, também havia uma hierarquia de preferência para o reembolso que deveria ser 

seguida540. O credor que portasse uma hipoteca especial que reunisse em si o privilégio de 

hipoteca tácita receberia primeiro541. Certamente neste caso a garantia era composta por 

mercadorias ou por instrumentos e meios de transporte, uma vez que, como já foi dito, em 

geral as hipotecas tácitas no Código incidem sobre esses bens. Em seguida receberiam os 

credores que portassem hipotecas convencionais especiais, primeiro o que tivesse o registro 

(número de protocolo) de hipoteca mais antigo e depois os outros na sequência542. Ou seja, o 

Código Comercial importou do registro geral de hipotecas de 1843 o princípio de preferência 

para o reembolso da dívida de acordo o número de ordem do protocolo do registro da 

hipoteca. 

                                                           
538Veremos isso mais detalhadamente na parte em que tratarmos da Lei 1237 de 1864 e de seus dois 
Regulamentos de 1865. 
539Em resumo, a hipoteca convencional é aquela que nasce de um acordo, também chamado de convenção, 
surgido de forma natural e verbal entre as partes e que se materializa como título de hipoteca. 
540 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.884. 
541 Idem. Ibidem. 
542 Idem. Ibidem. 
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Em caso de hipotecas registradas no mesmo dia receberia primeiro a que tivesse 

declarada na escritura a hora em que foi lavrada e se houve duas escrituras registradas no 

mesmo dia e na mesma hora, os seus portadores entrariam em rateio entre si543. Se depois de 

vendidos os bens e pagas todas as hipotecas sobrasse algum dinheiro, esta sobra deveria ser 

rateada entre os demais credores da quarta classe, os credores simples e quirográficos544. 

No Código Comercial, em resumo e como fundamental no que diz respeito ao processo 

de formalização das transações de terras, podemos dizer que as contribuições mais 

importantes foram: a determinação de que só gerava segurança jurídica as hipotecas públicas 

de bens de raiz e registradas, ou seja, as que tivessem sido lavradas em cartório de notas e 

depois registradas; o começo da aplicação relativa do princípio de especialidade na redação do 

contrato de hipoteca; a produção de uma hierarquia dos títulos de crédito quanto a sua 

capacidade de produzir segurança jurídica, na qual a hipoteca espacial e convencional 

ocupava o terceiro lugar. Quanto ao Regulamento do Processo Comercial, ele reforça a 

hierarquia das preferências dos títulos de crédito do Código Comercial e da maior status aos 

títulos públicos como provas nos processos e julgamentos do que aos títulos particulares. 

Portanto, era mais seguro ter como provas escrituras públicas inclusive de compras e vendas.  

O Código Comercial se ocupou com o universo da circulação e não com o universo da 

produção. Por este motivo nele o tratamento das garantias imobiliárias, os bens de raiz, 

recebeu um espaço reduzido meio a formalização de um conjunto de práticas creditícias 

mercantis em que os bens móveis tinham um papel preponderante: o comércio e a circulação 

se reproduzem com as mercadorias e meios de transporte que as fazem circular. Porém, 

mesmo sendo poucas as determinações legais imobiliárias do Código, elas foram importantes 

no processo de formalização legal das transações de terras ao inibir a produção de escrituras 

particulares de hipotecas e forçar o seu registro em Cartório de Registro (o Registro de 

hipotecas ou o Registro do Comércio) para serem capazes de gerar preferência, em outras 

palavras, maior segurança jurídica. 

 

 

3.2.2 Lei de Terras - 1850 e o Regulamento da Lei de Terras-1854 
 

 

                                                           
543 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Art.885. 
544 Lei Imperial 556, de 25 de Junho de 1850: Artigos 886-892. 
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A Lei 601 de 1850, conhecida como Lei de Terras, não se concentrou nos títulos de 

terras nos Cartórios de Notas ou nos Cartórios de Registro então existentes. Ela não teve um 

papel preponderante na cartorização das escrituras dos contratos de negócios de terras, fossem 

hipotecas ou compras e vendas. Os cartórios praticamente não são citados nem na Lei de 

Terras, nem em seu Regulamento de 1854. Basicamente ela tratou das diretrizes gerais sobre 

um levantamento cadastral de terras e sobre a reforma e padronização do regime de ocupação 

do solo no Brasil, sendo os procedimentos deste levantamento cadastral detalhados no 

Regulamento de 1854. 

Em resumo, tanto a Lei de Terras como o Regulamento de 1854 não se preocuparam 

com o sistema registral dos cartórios. Estiveram voltados para principalmente para quatro 

preocupações:  

1 - Reestruturar e padronizar o regime de propriedade da terra transformando posses e 

sesmarias em domínio pleno e privado, que é a concentração nas mãos de uma pessoa dos 

direitos de uso gozo e disposição da coisa e a garantia, dada pelo Estado, de que esses direitos 

não serão violados por terceiros (o que chamamos de propriedade particular). 

2 – um levantamento cadastral de todas terras ocupadas e produzindo no país. Tratou-se 

de um esforço concentração das informações sobre as terras nas mãos do Estado, de forma 

verticalizada, através da criação da Repartição Geral de Terras Públicas, porém com 

finalidades puramente estatísticas e fiscais. 

3 – a discriminação do domínio público (terras devolutas) do privado através desse 

levantamento, para o que a Repartição Geral das Terras Públicas também teve papel 

destacado. O que se ligou ao fortalecimento do caráter privado do direito de uso da terra e da 

forma legal de sua ocupação. 

4 – um sistema de transição das posses e sesmarias para o novo regime de propriedade 

através da emissão de títulos pelo Estado, também realizado através da Repartição Geral das 

Terras Públicas. 

Todo o processo de levantamento cadastral de terras e de emissão dos novos títulos de 

propriedade válidos dispensou a utilização do sistema registral montados nos cartórios até 

então, a Repartição Geral de Terras Públicas absorveu todas as funções que ele poderia 

desempenhar. Essa foi uma nítida estratégia de evitar a pulverização das informações pelos 

cartórios e concentrá-las nas mãos do governo imperial e dos governos provinciais, de forma 

verticalizada e centralizada. 

Quanto ao cadastro de terras produzido, conhecido como Registro do Vigário - por ter 

sido feito pelos padres em todas as freguesias do Império - podemos dizer que sua função se 



221 
 

assemelhou a dos cadastros censitários europeus de terras discutidos por Luzzati ao tratar o 

livro III do códice civile italiano545: neles eram indicados os nomes dos imóveis, a 

localização, limites extensão, gêneros cultivados e a estimação do valor da terra, mas estas 

informações não eram produzidas para serem públicas, para que todos as pudessem consultar, 

quer dizer, não tinham a função de gerar publicidade imobiliária, nem se relacionavam com os 

contratos privados dos negócios envolvendo terras e também não tinham a intenção de 

fomentá-los produzindo clareza e segurança jurídica. Elas tinham como única finalidade um 

controle estatístico e a produção de um cadastro com fins fiscais. Acreditamos que esse foi o 

mesmo caso do Registro do Vigário e dos trabalhos de levantamento fundiário de terras 

públicas e privadas feito pela Repartição Geral de Terras Públicas, eles foram feitos de forma 

completamente descolada do sistema cartorial, com finalidades fiscais546. 

Dentre as preocupações da Lei também podemos incluir a tentativa de forçar a 

valorização da terra no contexto do fim do tráfico negreiro de 1850, que prenunciava o fim da 

escravidão, momento em que a terra deveria ocupar o lugar do escravo como investimento. 

Essa preocupação em valorizar o imóvel rural foi trabalhada por Lígia Osório Silva em Terras 

devolutas e latifúndios: efeitos da Lei de 1850, um dos trabalhos clássicos sobre a Lei de 

Terras, que utilizaremos para os nossos objetivos547. 

Começaremos discutindo as medidas que tentaram forçar o ganho de valorização da 

terra, para depois desdobrarmos a discussão da Lei de Terras e do seu Regulamento em mais 

quatro partes, perfazendo ao todo cinco partes: 

 

1 - Medidas visando forçar o ganho de valor da terra.  

2 - A centralização das informações produzidas pelo levantamento cadastral nas mãos 

do Estado e a sua desconexão com o sistema cartorial e com a intenção de produzir 

publicidade e segurança jurídica dos negócios. 

3 - Os títulos determinados como válidos para a realização dos negócios de terras. 

                                                           
545LUZZATI. I. I. Della Transcrizione – Commento teórico-pratico AL titolo XXII, libro III Del códice civile 
italiano. Vl. I. 4ª Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1943 – pg. LVIII.  
546LUZZATI. I. I. Della Transcrizione – Commento teórico-pratico AL titolo XXII, libro III Del códice civile 
italiano, Op. cit. – pg. LVIII. 
547“Em primeiro lugar, as novas perspectivas abertas para a economia pela extinção do tráfico demandavam 
uma reformulação do papel exercido até então pelo escravo como bem econômico. Tudo aquilo que o escravo 
representava como mercadoria e capital imobilizado no antigo sistema, deveria, em parte, ser substituído pela 
terra num futuro próximo. Para que viesse a acontecer, entretanto, era necessário que se pusesse ordem no caos 
existente em matéria de propriedade territorial”. SILVA, Osório Lígia. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da 
Lei de 1850. Campinas-SP: Editora da UNICAMP, 1996 – pg.124. 
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4 - A obrigatoriedade da declaração da medição da área e da descrição do bem no 

Registro do Vigário e sua falta de publicidade. 

5 – Problematização da eficácia da Lei de Terras e do Regulamento para padronizar o 

regime legal de ocupação do solo e os títulos válidos para os negócios. 

 

 

3.2.2.1 Medidas visando forçar o ganho de valor da terra 
 

 

Quanto aos mecanismos legais para tentar forçar o ganho de valor da terra, a professora 

Lígia Osório Silva lembra que vários artigos da Lei proibiam o apossamento das terras 

devolutas após a legalização das posses e sesmarias já existentes, o que a princípio deveria ser 

feito através da concessão de títulos de propriedade pela Repartição Geral de Terras 

Públicas548. Feitas estas legalizações a aquisição de terras devolutas teoricamente só seria 

possível pela compra ao Estado por preços mínimos estabelecidos pela Lei549. Após ter 

definido o que era terra devoluta do Estado, a Lei determinou quais os casos de sesmarias e 

posses que tinham o direito de obter o título de propriedade sem ser por compra ao Estado 550. 

Para a aquisição destes títulos, sesmeiros e posseiros deveriam cumprir uma série de 

formalidades, dentre as quais duas das principais eram a medição da área e a sua averbação, 

elas tinham o objetivo de definir a área a ser transformada em propriedade para produzir um 

cadastro de terras e controlar eventuais expansões ilícitas sobre as terras devolutas551. 

Tal controle seria fundamental para forçar a compra da terra por um preço mínimo. A 

possibilidade de aquisição do título de propriedade sem ser por compra para determinados 

casos de posses e sesmarias visava ser um meio de transição para o novo regime legal de 

ocupação do solo e o preço mínimo da terra para aquisições posteriores deveria constituir um 

piso base de ganho de valor da mesma. A professora Lígia Osório também pontua que tal 

valorização seria útil em transações hipotecárias, porque a terra era um bem não perecível, 

                                                           
548 Na Lei: Lei Imperial 601 de 1850: Art. 1, Art. 2 e Art. 14, §§ 1, 2 e 3. No trabalho de Lígia Osório Silva: 
SILVA, Osório Lígia. Terras devolutas e latifúndio:... Op. cit. – pp.99-110, pp.146-148. As tentativas de evitar o 
apossamento das terras devolutas através da fiscalização instituída pelo Decreto 1318 de 1854 (o Regulamento 
da Lei de Terras), medida necessária para tentar forçar que a terra fosse comprada por um preço mínimo do 
Estado, que deveria ser uma base de valorização, foi discutida pela autora nas página 172. 
549 Lei Imperial 601 de 1850: Art.14, §§ 1, 2 e 3.  
550 Lei Imperial 601 de 1850: Art. 3, Art.4, Art.5 e Art.6. 
551Na Lei Imperial 601 de 1850 algumas dessas formalidades podem ser encontradas nos artigos 7, 8, 9, 10. O 
maior detalhamento desses procedimentos formais foi complementado pelo Decreto 1.318 de 1854, que constitui 
o regulamento da Lei, principalmente nos capítulos III e IX. 
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portanto uma garantia mais sólida que o escravo552, e essa foi uma preocupação da época, 

reforçamos que em 1848 Bernardo de Souza Franco já havia a apontado em seu livro Os 

Bancos do Brasil553. 

Se por um lado a tentativa de forçar o ganho de valor da terra se relacionou com os 

interesses de comerciantes e fazendeiros em uma economia de baixa monetização e 

dependente do crédito, por outro, a autora mostra que também se relacionou com os medos e 

inseguranças gerados pela pressão inglesa para o final da escravidão: ela conecta essa 

tentativa de forçar a valorização da terra com a teoria de Edward Gibbon Wakefield, muito 

discutida na época, segundo a qual a propriedade privada da terra, num regime de trabalho 

livre, não devia custar tão caro ao ponto de evitar o seu acesso à elite investidora, mas deveria 

ser cara o suficiente para impedir o seu acesso ao trabalhador, para que ele fosse obrigado a 

vender sua força de trabalho e movimentar o sistema produtivo 554. Segundo esta teoria, forçar 

o ganho de valor da terra era fundamental para criar um contexto favorável de transição de um 

sistema produtivo de trabalho escravo para o de trabalho livre (fosse o trabalhado pelo negro 

ex-escravo ou o imigrante). A valorização permitiria aos proprietários obter a mão de obra 

necessária para reproduzir o fluxo de produção: os pobres que não tinham dinheiro para 

tornarem-se proprietários e que seriam obrigados a vender sua força de trabalho para 

sobreviver. Como dissemos, tal preocupação estava na pauta do momento, 1850 foi o ano da 

extinção do tráfico. 

Fosse para atender o interesse de comerciantes e fazendeiros, fosse para gerar um 

contexto favorável para transição do trabalho escravo para o livre – e certamente foram as 

duas coisas ao mesmo tempo – Lígia Osório Silva mostra que as regras para forçar a 

valorização da terra na prática não funcionaram: na esmagadora maioria dos casos as pessoas 

não compraram as terras devolutas do Estado pagando o preço mínimo, e sim continuaram 

simplesmente delas se apossando sem sofrerem as punições previstas pela Lei para esse 

                                                           
552 “Antes de passarmos à análise dos dispositivos da Lei de Terras propriamente dita, cabe fazer algumas 
observações sobre o intuito contido nela de facilitar a transformação da terra numa mercadoria capaz de 
substituir o escravo nas operações de crédito para os fazendeiros. José de Souza Martins destaca esse ponto 
como motivação para a aprovação da lei e sobretudo como fundamento da postura que defendia a imigração 
espontânea. A fragmentação da propriedade tinha o objetivo de criar uma demanda de terras por parte dos 
pequenos colonos que faria subir o preço da terra e a tornaria mais apta para substituir o escravo nas 
hipotecas e operações de crédito. Era, portanto, do interesse dos fazendeiros, que poderiam obter crédito 
usando a terra como garantia dos seus empréstimos e também dos seus credores, banqueiros, financistas e 
comissários, que caso executassem as hipotecas teriam uma mercadoria negociável em mãos” - SILVA, Osório 
Lígia. Terras devolutas e latifúndio:... Op. cit. – pg.137. Essa questão foi retomada pela autora também nas 
páginas 150-152. 
553 FRANCO, Bernardo de Souza. Os Bancos do Brasil:... Op. cit. A primeira edição é de 1848. – pp111-116. 
Vide principalmente a página 112.  
554SILVA, Osório Lígia. Terras devolutas e latifúndio:..., Op. cit. pp.118-120. Sobre a teoria de Wakefield vide 
as páginas 99-110. 
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delito. A medição e declaração da área ocupada - que hoje poderia ser entendida como o 

atendimento parcial das formalidades descritivas ditadas pelo princípio registral de 

especialidade objetiva - também foram em geral adiadas pelos posseiros. Esse adiamento 

relacionou-se com a permissividade de um Estado para com os posseiros: os prazos para a 

legalização das posses foram dilatados até o final do século XIX555. Provavelmente essa 

permissividade ligou-se, dentre outros fatores, à incapacidade do Estado financiar uma 

burocracia poderosa o suficiente para fiscalizar um vasto território com inúmeras fronteiras 

agrícolas abertas. 

Diante da falta de recursos para financiar um aparato fiscalizador e repressor específico 

para o controle das terras devolutas, a saída dada no Regulamento de 1854 foi usar 

funcionários do aparelho burocrático já existente: os juízes municipais ficaram encarregados 

de fiscalizar as terras devolutas dos termos de seus municípios, os delegados e subdelegados 

também foram incumbidos de reforçar essa fiscalização em seus distritos. Segundo o 

Regulamento, delegados e subdelegados poderiam agir ex-ofício, ou seja, sem serem 

demandados, por iniciativa própria, em casos de constatarem apossamentos ilegais de terras 

devolutas e remeter os autos a respeito para o Juiz Municipal fazer o julgamento final. O 

personagem encarregado de fiscalizar este trabalho dos juízes municipais, delegados e 

subdelegados era o Juiz de Direito da Comarca nas correições que era encarregado de fazer, 

seria ele o responsável por puni-los em caso de negligência ou irregularidades no 

cumprimento da função de fiscalizar as terras devolutas556. Ou seja, a fiscalização foi 

descentralizada, ficou por conta de funcionários senão intimamente ligados, pelo menos 

vulneráveis às ações de elites locais por vezes poderosas. Certamente um controle mais 

centralizado em órgãos e funcionários ligados diretamente ao Paço Imperial, além de caro, 

causaria forte descontentamento nas elites locais, porque estavam acostumadas com certa 

autonomia sustentada pelo exercício de um mandonismo local via uso privado da força e tal 

centralização ameaçaria a manutenção dessa situação, que foi a origem do coronelismo557. 

De qualquer forma, acreditamos que a maior solidez da terra como mercadoria também 

dependia: a) - da capacidade do título provar o domínio pleno e particular criado pela Lei de 

Terras; b) – das maiores garantias de proteção do direito de domínio pleno e privado da terra 

que o Estado dava ao detentor do título que o produzia. No entanto, a Lei não se ocupou 

claramente de como deveriam ser feitos os negócios e com esses novos títulos, de como 

                                                           
555 SILVA, Osório Lígia. Terras devolutas e latifúndio:..., Op. cit. – pp.187-223. 
556Decreto 1.318 de 30 de Janeiro de 1854, Capítulo VIII, artigos 87, 88, 89 e 90. 
557SILVA, Osório Lígia. Terras devolutas e latifúndio:... Op. cit. -  pp.227-245 e pp.255-275. 
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controlar, tornar seguras e válidas operações de transmissão de propriedade, por exemplo. É 

neste ponto que reside a necessidade do desenvolvimento de um sistema registral e cartorial 

acessório capaz de produzir provas seguras das transações de terras e a sua publicidade, 

inclusive das transferências de domínio através de compras e vendas. Até então, as leis 

formalizantes das transações de terras haviam se preocupado somente com a publicidade das 

dívidas hipotecárias e se esquecido de uma falha fundamental para gerar maior segurança dos 

contratos de mútuo a juros: produzir um sistema de registro que também garantisse que a terra 

oferecida em garantia já não havia sido vendida, ou que ela de fato pertencia a quem a estava 

a oferecendo como garantia do crédito pedido, sem que o título pudesse facilmente ser 

contestado por outrem. Essas questões e os cartórios estiveram fora da órbita de preocupações 

da Lei de Terras. 

 

 

3.2.2.2 Centralização das informações produzidas pelo levantamento cadastral de terras nas 
mãos do Estado e a sua desconexão com o sistema cartorial e intenção de gerar publicidade 

 

 

Vejamos os artigos que indicam o plano de concentração de informações sobre as terras 

ocupadas de forma centralizada pelo Governo Imperial e que descartou a utilização dos 

cartórios pulverizados pelo país: 

 

Art.1 – Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não 
seja o de compra. 
Art.11 – Os posseiros serão obrigados a tirar títulos dos terrenos que lhes 
ficarem pertencendo por efeito desta Lei, e sem eles não poderão hipotecar os 
mesmos terrenos, nem aliená-los por qualquer modo. 
Esses títulos serão passados pelas Repartições Provinciais que o Governo 
designar, pagando-se 5$ de direitos de Chancelaria pelo terreno que exceder de um 
quadrado de 500 braças por lado, e outro tanto por cada igual quadrado que de mais 
contiver a posse; e ale, disso 4$ de feitio, sem mais emolumentos ou selo 558. 

 

Nas leis formalizantes analisadas anteriormente, observamos uma paulatina 

desconsideração da escritura particular de hipotecas como título com validade legal para gerar 

efeitos jurídicos de proteção do credor, o que forçou o seu registro em cartórios. Estes dois 

artigos tornam também os títulos particulares de compra e venda praticamente nulos para 

produzirem efeitos jurídicos de proteção para tais transações. 

                                                           
558Lei Imperial 601 de 1850. Grifo nosso. 
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O artigo 1, ao definir que as terras devolutas não poderiam ser obtidas por outro título 

que não o de compra, determina que o único título reconhecido pelo Estado a partir desta Lei 

era o expedido pelo próprio Estado, já que era ele o vendedor das terras devolutas. Isso 

significa decretar na prática a invalidade de escrituras particulares de compra e venda de 

posses como títulos de terras legalmente válidos a partir de então. O artigo 11 decretou a 

obrigatoriedade dos posseiros obterem do Estado os títulos de propriedade para terem o 

direito de vender e hipotecar suas terras, o que significou que desconsiderava os títulos 

particulares de posses como legalmente válidos para a realização de vendas e para a obtenção 

de créditos via hipotecas. Esses títulos não teriam direito à segurança jurídica das transações 

que o Estado poderia oferecer. Como a palavra posseiros é plural e está expressa em termos 

gerais, não é feita a distinção entre posses com título legítimo e posses mansas e pacíficas 

feitas por primeira ocupação ou havidas de primeiro ocupante559, daí presume-se que tal 

norma deveria estender-se à todos os tipos de posseiros.  Em outras palavras, as vendas e 

hipotecas feitas com tais títulos particulares seriam consideradas nulas pelo Estado. Dessa 

forma, para disporem de suas terras com segurança jurídica, os posseiros seriam obrigados a 

cumprir as formalidades determinadas por esta Lei para obter os títulos válidos, o que 

significava dar ao Estado o conhecimento das informações sobre as terras que possuíam. 

Essa clara intenção normativa do Estado controlar e concentrar as informações sobre as 

terras particulares é complementada pelo trecho do artigo 11 que determinava que cabia ao 

Governo designar as Repartições Provinciais responsáveis por expedir os títulos legalmente 

válidos. O termo Repartições Provinciais remete a função de emitir os títulos diretamente à 

burocracia administrativa do Governo Provincial, a descentralização dessa função pelos 

cartórios nem foi cogitada. Ou seja, os artigos 1 e 11 são uma clara tentativa do Estado 

concentrar as informações das terras e seus negócios em instituições de seu aparelho 

burocrático de forma verticalizada. O que os artigos citados silenciam é como seria feito o 

controle das transmissões desses títulos e das transações de hipotecas feitas sobre eles. Como 

a Lei de Terras não derrogou as leis dos anos de 1840 que instalaram o registro geral das 

hipotecas, eles continuariam cuidando das transações de crédito com base de garantia imóvel. 

Essa busca de concentração de informações também pode ser observada no artigo 10 

que diz que caberia ao Governo prover o “modo prático de extremar o domínio público do 

particular”. Para isso são estabelecidas as formas como deveriam ser feitas as medições das 

                                                           
559 Essas duas categorias de posseiros aparecem logo nos primeiro artigos da Lei: 1 - posseiro com título 
legítimo: aparece pela primeira vez no § 2º do Art.3; 2 - posseiro por ocupação primária ou com posse havida de 
primeiro ocupante: aparece pela primeira vez no Art.5 e é complementada por seus parágrafos. 
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terras devolutas – públicas - e das terras de sesmarias e posses - particulares. O artigo 13 da 

Lei obrigou os posseiros a registrarem nas freguesias as terras possuídas averbando a área, o 

que gerou o primeiro ensaio de cadastro de terras no Brasil conhecido como Registro 

Paroquial ou Registro do Vigário560. A escolha dos vigários para desempenharem tal função 

foi estratégica, pois eles poderiam difundir a notícia nas missas e instruir os fregueses a 

respeito dos procedimentos necessários em escala local, contudo, sob o controle verticalizado 

do Estado561. Além disso, sua autoridade religiosa certamente tinha um poder de coação moral 

sobre os fieis resistentes em obedecer às ordens do Governo. 

Como se observa, apesar de o cartório ser uma instituição burocrática privilegiada para 

concentrar informações sobre as terras e suas transações, no primeiro momento ele foi 

excluído do mecanismo de controle das terras montado nos anos de 1850 em nome de uma 

maior centralização e controle estatal. A Repartição Geral de Terras Públicas absorveu todas 

as atribuições da regularização de posses e sesmarias e da emissão de títulos, sem ter 

integrado qualquer tipo de cartório em suas atividades fiscais e regularizadoras562. 

 

 

3.2.2.3 Títulos determinados como válidos para a realização dos negócios de terras 
 

 

O fato é que os artigos 1 e 11 da Lei Imperial 601 de 1850 radicalizaram a invalidade 

dos títulos particulares de posseiros em um país em que por longo tempo muitas transações de 

terras vinham sendo feitas com eles, pela esmagadora maioria da população. No capítulo 4 

deste trabalho, o exemplo dos títulos particulares de negócios de terras do baú de documentos 

da família Tolledo ilustra bem esta situação563. Em face dessa realidade, o Regulamento da 

Lei de Terras em 1854 foi obrigado a flexibilizar essa radicalização. Nele é reiterado que todo 

possuidor ou sesmeiro que tivesse título legítimo de aquisição, teria o seu domínio 

                                                           
560 Art. 13 da Lei 601 de 1850. A forma como tal registro deveria ser efetuados ficou por conta do Capítulo X do 
Decreto 1.318 de 30 de Janeiro de 1854. 
561 Decreto 1.318 de 1854: “Art.98 – Os Vigários, logo que for marcada a data do primeiro prazo, de que trata o 
Art.91, instruirão os seus fregueses da obrigação em que estão, de fazerem registrar as terras que possuírem, 
declarando-lhes o prazo e que o devem fazer, as penas em que incorrem, e dando-lhes todas as explicações que 
julgarem necessárias para o bom cumprimento da referida obrigação”. “Art.99 – Estas instruções serão dadas 
nas missas conventuais, publicadas por todos os meios, que parecerem necessários para o conhecimento dos 
respectivos fregueses”. 
562 Capítulo I do Decreto 1.318 de 30 de Janeiro de 1854. 
563 Trata-se da parte do capitulo 4 dessa tese intitulada Cartórios versus Baús e Gavetas: transações de terras 
cartoriais e não cartoriais. 
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garantido564. A novidade em relação à Lei de Terras consistia na deliberação de que os 

sesmeiros e posseiros detentores de títulos legítimos “não tem precisão de revalidação, nem 

de legitimação, nem de novos títulos para poderem gozar, hipotecar, ou alienar os terrenos, 

que se acham em seu domínio”, desde que não estivessem incursos em comisso por falta de 

cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura565. Ou seja, os títulos 

particulares dos posseiros continuariam valendo para a realização de vendas e para a aquisição 

de crédito por hipotecas, desde que fossem legítimos. A questão é o que era um título 

particular de posse legítimo e o que não era. A resposta está no artigo 26 do Regulamento: 

 

Os escritos particulares de compra e venda, ou doação, nos casos em que por 
direito são aptos para transferir o domínio de bens de raiz, se consideram 
legítimos, se o pagamento do respectivo imposto tiver sido verificado antes da 
publicação deste Regulamento: no caso porém de que o pagamento se tenha 
realisado depois dessa data, não dispensarão a legitimação, se as terras transferidas 
houverem sido adquiridas por posse, e o que as transferir tiver sido o primeiro 
ocupante566. 

 

Portanto, o título particular de compra e venda de posse considerado legítimo - capaz de 

transferir do domínio da terra e de torná-la garantia de crédito hipotecário - era aquele que 

houvesse pagado o imposto de sisa de bens de raiz ao Estado e era essa taxa que lhe dava 

legitimidade, portanto o Estado não poderia simplesmente tê-la recebido e desconsiderá-lo. 

Dessa forma, os títulos de posse legítimos deveriam vir acompanhados do recibo de 

pagamento da sisa de bens de raiz, que também eram chamados de conhecimentos, eles eram 

emitidos pelas coletorias municipais após o pagamento do imposto567. O significado deste 

artigo do Regulamento é que os títulos particulares de posse continuaram tendo valor legal 

para a realização de compras e vendas e hipotecas de terras, ao contrário e a despeito do que 

se depreende dos artigos 1 e 11 da Lei, desde que a sisa houvesse sido paga e que a terra não 

fosse uma posse transferida por primeiro ocupante. Exemplares destes títulos são raros e hoje 

só existem dispersos em meio a documentação particular de famílias que, por algum motivo, 

não descartaram os “papéis velhos”. Como veremos no capítulo 4 deste trabalho, o exemplo 

dos títulos de terras situadas em Caldas-MG - que se encontram no baú da família Tolledo - 

mostra que uma das maneiras mais eficazes de provar a posse não primária era guardar os 

títulos particulares de compra e venda e doação das terras, todos devidamente acompanhados 

                                                           
564 Decreto 1.318 de 30 de Janeiro de 1854: Art.22 do capítulo III. 
565Lei Imperial 601 de 1850: Art.23. 
566 Lei Imperial 601 de 1850. Grifo nosso. 
567 Informações mais detalhadas a respeito encontram-se no capítulo 4 trabalho, mais especificamente na parte 
intitulada Cartórios versus Baús e Gavetas: transações de terras cartoriais e não cartoriais. 
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dos respectivos conhecimentos de sisa de bens de raiz. Certamente testamentos e inventários 

também devem ter entrado no rol das provas. 

A única informação de que cartórios foram envolvidos na legitimação de títulos de 

posse não está expressa de forma clara na Lei, nem no Regulamento, mas é dada por José 

Reinaldo de Lima Lopes, que afirma que também poderiam ser legitimadas com o seu registro 

nos Cartórios do registro geral das hipotecas568. Entretanto, por essa possibilidade não estar 

expressamente destacada nos textos legais discutidos aqui, continuamos sustentando que 

tiveram pouca influência na cartorização dos títulos de posse e contratos de negócios de 

terras. 

Outra flexibilização feita no Regulamento da Lei de Terras quanto à legitimidade de 

títulos particulares é que a sua substituição pelos títulos emitidos pelo Estado era facultativa 

desde que fossem legítimos, ou seja, que o imposto de sisa houvesse sido pago: 

  

Art.59. As posses originariamente obtidas por ocupação, que não estão sujeitas à 
legitimação por se acharem atualmente no domínio particular por título legítimo, 
podem ser contudo legitimadas, se os proprietários pretenderem obter título de sua 
possessão, passando pela Repartição Geral de Terras Públicas. 

 

Isso significa que os títulos de posse considerados legítimos tinham um status legal 

bastante próximo do título emitido pelo Estado para gerar efeitos de domínio, proteção de 

domínio e direitos de sua alienação e hipoteca. Mas, caso um posseiro com título legítimo 

quisesse substituir o seu título por um emitido pelo Estado, ele deveria seguir os 

procedimentos expostos nos Art.60 do Regulamento, dentre os quais a medição. Uma vez 

obtida a sentença de medição, e que esta tivesse passado em julgado, poderiam requerer os 

novos títulos aos presidentes de província, que mandariam o Delegado Diretor Geral das 

Terras Públicas passar o título depois do posseiro ter pagado na Tesouraria os direitos de 

chancelaria569. Este era o mesmo procedimento de expedição de títulos pelo Estado para todos 

os outros casos em que a legitimação era obrigatória. Mais uma vez observa-se que a 

expedição do título era centralizada pelo poder executivo das províncias, que por sua vez era 

submetido ao Paço Imperial. Contudo, se o posseiro não fosse o primeiro ocupante e houvesse 

pagado a sisa antes do Regulamento, ele poderia legalmente usar o seu título particular de 

posse para vender e hipotecar as terras e dificilmente se daria ao trabalho de passar por todo 

esse complexo processo burocrático para obter um título emitido pelo Estado. 

                                                           
568 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história:... Op. cit. – pg.337. 
569 Decreto 1.318 de 30 de Janeiro de 1854, artigos: 51 e 61. 
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O fato de a legitimação ser facultativa para os posseiros e sesmeiros com títulos 

considerados legítimos limitou em parte a concentração tão pretendida pelo Estado das 

informações sobre as terras. Caso os posseiros com títulos legítimo optassem por não 

substituir os seus títulos pelos emitidos pelo Estado, haveria lacunas de informação sobre as 

suas terras na Repartição Geral das Terras Públicas. Mesmo assim tais lacunas poderiam ser 

facilmente preenchidas, porque mesmo os posseiros com títulos particulares legítimos foram 

obrigados a averbar suas posses no registro improvisado nas paróquias e feito pelos vigários, 

o famoso Registro do Vigário570. 

As evidências assim trabalhadas nos permitem dizer que duas das principais 

formalidades para a legitimação dos títulos de propriedade impostos pela Lei de Terras, e seu 

Regulamento, são o pagamento dos direitos de chancelaria, dos impostos de transações de 

terras cobrados pelo Estado (a sisa) e a medição. 

 

 

3.2.2.4 Obrigatoriedade da declaração da medição e da descrição do bem no Registro do 
Vigário 

 

 

Quanto à medição, Lígia Osório Silva mostra que dificilmente foi cumprida571. 

Contudo, a preocupação com a medição da área do imóvel na Lei de Terras e no seu 

Regulamento, ao menos normativamente, poderia ser percebida como parte do 

desenvolvimento de uma especialidade objetiva iniciada no Código Comercial para as 

hipotecas, mas que, no caso da Lei de Terras, não foi motivada pela intenção de torna-la 

pública para a maior clareza dos negócios de terras em geral. Relembrando, especialidade 

objetiva é o princípio registral que determina a obrigatoriedade da descrição detalhada e a 

individuação do imóvel para que o contrato de transação imóvel tenha validade legal. Como 

observamos anteriormente, o Registro do Vigário não esteve preocupado em auxiliar e 

fomentar os negócios de compra e venda dos imóveis. O Código Comercial, por sua vez, 

determinava a necessidade de individuação do imóvel em casos de hipoteca, mas não definia 

com clareza como essa individuação deveria ser feita e sequer tocou na necessidade de 

medição e declaração da área. Caso a obrigatoriedade de medição da área da Lei de Terras 

houvesse sido cumprida por todas as pessoas, o título de propriedade sobre o qual a hipoteca 

                                                           
570 Idem. Capítlo IX – Do registro das Terras Possuídas, artigos 91-108. Vide principalmente o Art.91. 
571 SILVA, Osório Lígia. Terras devolutas e latifúndio:..., Op. cit. – pp.187-255. 



231 
 

poderia incidir conteria em si as informações sobre a área e confrontantes, complementando o 

princípio de especialização. 

 

 

3.2.2.5 Síntese: problematização da eficácia da Lei de Terras para padronizar o regime de 
ocupação do solo e os títulos válidos para negócios de terras 

 

 

Ao final dessas considerações nos perguntamos em que medida o Regulamento de 1854 

desviou a Lei de Terras da intenção de padronizar e produzir títulos de terras mais sólidos, ao 

permitir no artigo 23 a flexibilização da invalidade legal dos títulos particulares de posse 

determinada pelos seus artigos 1 e 11 da Lei de Terras. Nos quatro anos decorridos entre a Lei 

e o seu Regulamento pairou sobre os títulos particulares de posse a incerteza quase que 

absoluta sobre a sua legitimidade e capacidade de gerar segurança jurídica nas transações de 

terras. Após 1854 o artigo 23 do Regulamento tornou possível circular nas compras e vendas 

dois tipos de títulos válidos: os títulos de posse legítimos e os emitidos pela Repartição Geral 

de Terras Públicas. Ambos poderiam ser alienados e gerar hipotecas. 

O fato de a Lei de Terras e o seu Regulamento terem excluído os cartórios da atribuição 

de emitir os títulos válidos, a continuidade da validade legal de escrituras particulares de 

compra e venda de posses (desde que tivessem pagado a sisa e fossem posses não primárias), 

a falta que estruturação de qualquer sistema que ao menos forçasse o seu registro, 

permaneceram como empecilhos para concentrar o conhecimento sobre as transações de 

compra e venda de terras em Cartório. 

A Lei e o Regulamento não são claros em quando e em que circunstâncias esses títulos 

particulares de posse legítimos deveriam ser substituídos pelos emitidos pelo Estado. Ao que 

parece eles poderiam continuar existindo em paralelo a eles. Esse conjunto de normas também 

sequer faz menção a obrigatoriedade de lavrar contratos de compra e venda em cartório de 

notas. 

A única norma dos anos de 1850 que provavelmente estimulou a lavratura de títulos de 

compra e venda ao menos no cartório de notas não está nem na Lei de Terras, nem no seu 

Regulamento de 1854: foi o Regulamento do Processo Comercial, quando definiu, de forma 

geral, que em processos judiciais a escritura particular era “prova plena relativa” e que a 

pública era “prova plena absoluta”. Portanto era melhor ter uma escritura pública. Já no que 

se refere à obrigatoriedade das escrituras de hipotecas serem públicas e registradas, vimos que 
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o Código Comercial foi taxativo a respeito. Provavelmente por esse motivo a matéria foi 

silenciada na Lei de Terras, já que havia sido tratada pelo Código. 

Ao menos a Lei de Terras padronizou o sistema legal de ocupação do solo através de 

títulos capazes de dar aos seus detentores domínio pleno e privado sobre a terra ocupada, ou 

seja, capazes de transformar a terra em propriedade privada, potencializando suas 

características de mercadoria. A posse, apesar de ter continuado existindo, ao menos 

legalmente tornou-se uma forma de domínio de “segunda classe” a ser aprimorada pela sua 

transformação em propriedade privada por usucapião ou pela sua regularização na Repartição 

Geral de Terras Públicas. Este novo regime legal de ocupação do solo surgiu no momento em 

que o Estado determinou “extremar o domínio público do particular” e dar plenos poderes 

para o detentor do título de terra possuir, gozar, alienar e hipotecar seu domínio segundo sua 

vontade572. 

A Lei também teve o mérito de definir os títulos com capacidade de gerar maior 

segurança jurídica e que, por isso, eram objetos de negócios menos incertos. Contudo não teve 

a intenção de forçar a concentração das informações sobre compras e vendas para torná-las 

públicas para potenciais credores e compradores, seu objetivo foi mais estatístico e fiscal. O 

esforço para que isso fosse possível foi continuado nas leis de 1860. 

 

 

3.2.3 Lei Orçamentária n. 840 de Setembro de 1855 e o seu peso na cartorização dos 
contratos de compra e venda 

 

 

A discussão dessa Lei será breve, porque para o processo de formalização legal das 

transações de terras que viemos perseguindo até aqui, nos interessa somente o seu artigo 11: 

“A compra e venda de bens de raiz, cujo valor exceder a duzentos mil réis, será feita por 

escritura pública, sob pena de nulidade”573. 

Essa foi a primeira norma que obrigou a cartorização dos contratos de compra e venda 

de terras, e explica o porque muitas das compras e vendas da menor faixa de valores de preços 

dos Livros de Notas dos Cartórios do 1º e 2º Ofício de Caldas-MG averbam somas entre 

                                                           
572 A disposição de extremar o domínio público do particular pode ser vista no Art.10 da Lei 601 de 1850 e o 
poder dado ao detentor do título de propriedade legítimo para gozar, hipotecar ou alienar as terras nele descritas 
pode ser visto, por exemplo, no Art.23 do Decreto 1.318 de 1854. A situação a partir de então se tornou diversa 
da época em que vigorou o regime de sesmarias. No novo regime há terras que são do Estado e admite-se a 
existência de terras particulares, o detentor do título de propriedade reúne em suas mãos todos os domínios, o de 
fato e o de direito, essa situação é chamada de domínio pleno privado e é fundamento da propriedade privada.    
573 Lei No. 840 de 15 de Setembro de 1855, artigo 11. 
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duzentos e trezentos mil réis a partir dos anos de 1850, o que veremos na parte 5 deste 

trabalho. Porém, é preciso esclarecer que a obrigação da lavratura dos contratos de compra e 

vendas de terras feitas a partir de duzentos mil réis não lhes deu publicidade, porque os 

Cartórios de Notas continuavam sendo regidos pelas determinações das Ordenações Filipinas 

que restringiam o acesso às informações neles arquivadas. A função de dar publicidade aos 

contratos havia desde 1843 sido atribuída ao Cartório de registro geral das hipotecas, que não 

incluía o registro das operações de compras e vendas. 

A publicidade dos contratos de compra e venda de terras teria de esperar a Lei 1237 de 

1864 e a instalação do novo registro geral pelo Decreto 3.453 de 1865 para se tornar uma 

realidade, o que veremos na parte a seguir. 

 

 

3.3 LEIS DOS ANOS DE1860: REFORMAS HIPOTECÁRIAS, O REGISTRO GERAL E 
AS BASES PARA SOCIEDADES DE CREDITO REAL 

 

 

Em 24 de setembro de 1864 foi promulgada a Lei 1.237, que deu início as reformas da 

legislação hipotecária e estabeleceu bases para o funcionamento das sociedades de crédito 

real. Essas medidas se inter-relacionaram, porque a constituição das sociedades de crédito real 

dependeu dessas reformas, que ampliaram a segurança e solidez do título hipotecário para, a 

partir dele, criar um título de dívida circulante confiável, facilmente transmissível, chamado 

letra hipotecária, verdadeira moeda escritural que se embasa na hipoteca como lastro. A nosso 

ver, a letra hipotecária foi uma forma de desmobilização, de desamortização do capital 

investido na terra, tornando-o circulante na forma de títulos de dívidas transmissíveis por 

endosso.  

O efeito colateral da Lei foi que sofisticou substancialmente as formalidades legais para 

as transações de terras existentes até então, principalmente as hipotecárias. Portanto, também 

fizeram parte do processo de formalização legal das transações de terras. Tal sofisticação foi 

ampliada pelos dois regulamentos que gerou: o Decreto 3.453 de 26 de abril de 1865, que se 

tratou do Regulamento Hipotecário contendo as instruções para a instalação do novo registro 

geral; e o Decreto 3.471 de 3 de junho de 1865, que se tratou do Regulamento das Sociedades 

de Credito Real. A Lei de 1864, mais os dois Regulamentos que gerou em 1865, formam um 

corpo legal sólido, complementar e inter-relacionado. 
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A instalação do então novo registro geral significou fim do Registro de hipotecas criado 

em 1843 e regulamentado em 1846574. O sistema registral da nova instituição foi pensado para 

dar conta da referida sofisticação das formalidades, sem as quais os contratos não teriam valor 

legal para produzir segurança jurídica nos negócios. Todas as formalidades dos títulos para 

que pudessem valer contra terceiros, principalmente a do registro em si, foram pensadas 

visando aumentar a segurança jurídica principalmente das hipotecas e produzir maior clareza 

e previsibilidade e garantia nas transações de terras em geral. Para que isso fosse possível, a 

chave central foi concentrar todas as informações sobre os negócios de terras, para além dos 

hipotecários e lhes dar publicidade. Apesar da extinção do Registro de Geral de hipotecas de 

1843, vários de seus mecanismos foram aproveitados, como o princípio de prioridade 

(também chamado de preferência) de reembolso pelo número de inscrição da hipoteca no 

registro. O quadro burocrático de tabeliães que o compunha também foi transferido para e 

incorporado pelo novo registro geral, provavelmente porque os tabeliães dos antigos Cartórios 

de Registro de hipotecas já possuíam experiência com as atividades registrais e poderiam 

entender mais facilmente as novas instruções regulamentares, evitando o treinamento de um 

novo quadro burocrático575. 

Neste trabalho focaremos nas formalidades legais para a realização dos negócios de 

terras impostas pela Lei, complementando-as com os seus desdobramentos feitos nos 

Regulamentos, quando necessário. 

 

 

3.3.1 Da tentativa de limitação dos privilégios dos comerciantes nos negócios hipotecários 
 

 

A Lei 1.237 começou tentando limitar a influência do Direito Comercial sobre os 

negócios privados de hipotecas de terras. Logo de início determinou que “Ficam derrogadas 

as disposições do Código Comercial, relativas às hipotecas de bens de raiz” e que as 

hipotecas passariam a ser reguladas somente pela “Lei civil”576. Essa norma é exposta de 

maneira ainda mais clara no Regulamento Hipotecário de 1865: “A hipoteca é sempre 

                                                           
574 Vide o Regulamento da Lei 1.237 de 1864, que é o Decreto 3453 de 1865, no seu Art.2 é determinado que: 
“Desde a instalação do registro geral, cessará o atual Registro das Hipotecas, e começarão os efeitos 
resultantes do registro dos títulos, que pela lei são sujeitos a esta formalidade, para que possam valer contra 
terceiros”. 
575575 Lei 1.237 de 1864 - Art.7, §3º: “Este registro fica encarregado aos Tabeliães criados ou designados pelo 
Decreto no 482 de Novembro de 1846”. 
576 Lei 1.237 de 1864: Art.2. 



235 
 

regulada pela lei civil, ou seja cível ou comercial a obrigação que ela garanta, ou seja algum 

ou todos os credores comerciantes”577. Por falta de um Código Civil, que foi atropelado pelo 

Código Comercial, o que nesse momento está sendo chamado de Lei Civil compunha-se de 

um apanhado de normas diversas, sistematizadas e organizadas por Lourenço Trigo de 

Loureiro no livro Instituições de Direito Civil Brasileiro, publicado pela primeira vez em 

1851578, e por Augusto Teixeira de Freitas no livro Consolidação das Leis Civis, publicado 

pela primeira vez em1857579, este último mais famoso e usado na época como manual jurídico 

e que fez as vezes de um Código Civil, sempre consultado para dirimir dúvidas quanto a 

matéria até a promulgação do primeiro Código Civil Brasileiro em 1916580. 

A submissão do regulamento das hipotecas à Lei Civil buscava acabar com o privilégio 

de maior proteção e segurança jurídica dos negócios de crédito que o Código Comercial de 

início deu aos comerciantes, uma vez que ele protegia só os comerciantes matriculados nos 

Cartórios de Registro do Comércio. Essa medida teoricamente colocava todos em pé de 

igualdade quanto à segurança jurídica oferecida pelas hipotecas convencionais e os casos com 

direito à hipoteca legal foram reduzidos para situações de proteção dos bens de órfãos, de 

incapazes, de mulheres casadas, e de bens públicos ou eclesiásticos581. Em resumo, o 

significado dessas mudanças é que a nova Lei tentou tornar mais democrática a segurança 

jurídica das transações hipotecárias, não privilegiando comerciantes ou não comerciantes. 

Também houve derrogações de medidas de artigos do Código Comercial que não se 

relacionaram com a tentativa de limitar os privilégios dos comerciantes na proteção dos 

negócios, vejamos: o Art.2 o § 11 também derrogou o Art.827 do Código Comercial, que 

dizia: “São nulas as hipotecas de garantias de dívidas contraídas anteriormente à data da 

escritura, nos quarenta dias precedentes à época legal da quebra”. Essa norma permitia o 

uso da hipoteca para forçar o pagamento de dívidas pré-existentes depois da falência ou 

insolvência da pessoa, dívidas que não haviam sido feitas originalmente por meio de contrato 

                                                           
577 Decreto 3453 de 1865, Art.113. 
578LOUREIRO, Lourenço Trigo de. Instituições de Direito Brazileiro. 2ª ed. Recife: Typ. Universal, 1857. Essa 
é a segunda edição, mas a primeira data de 1851.  
579 FREITAS, Augusto Teixeira. Consolidação das Leis Civis, Op. cit. 
580LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história:... Op. cit. 
581 Em resumo, tais situações são: 1- dos bens de mulheres casadas em relação a eventuais dilapidações do 
marido; 2 – da herança de menores órfãos e interditos em relação a dilapidações dos curadores, tutores e do pai 
ou mãe sobrevivente; 3 – dos bens dos coerdeiros pela garantia de seu quinhão, 4 – dos bens da Fazenda Pública 
Geral, Provincial ou Municipal em relação à ingerência ou apropriações indevidas de seus funcionários 
administradores; 5 – dos bens das Igrejas, Mosteiros e Corporações de Mão-morta em relação a ingerência e 
apropriações indevidas de seus administradores. Essas hipotecas legais eram instituídas sobre os bens imóveis do 
marido, dos curadores, dos tutores, dos pais sobreviventes ou dos funcionários responsáveis pela administração 
pública ou de bens eclesiásticos. – Lei N.1.237 de 1864, Título I, Cap.I – Da hipoteca Legal, Art.3, §§ 1º - 12º. 
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hipotecário. O § 12 derrogou segunda parte do Art.273 do Código Comercial582, que dizia que 

“Não podem, porém, dar-se em penhor comercial escravos, nem semoventes”, essa afirmação 

obrigava que as transações de credito envolvendo esses bens como garantia fossem feitas por 

contratos hipotecários583. Isso explica porque as transações de crédito lavradas nos Cartórios 

do 1º e 2º Ofício de Caldas, até a Lei de 1864, foram feitas através de contrato hipotecário, o 

que veremos na parte 5. Isso a despeito de no Direito Romano a hipoteca ser um contrato 

exclusivo para imóveis. O fato de a Lei 1237 de 1864 ter derrogado essa norma do Código 

Comercial tornou possível as transações de crédito, envolvendo escravos, serem feitas por 

penhor. Essa medida foi uma forma da Lei estabelecer uma discriminação entre as transações 

de crédito com base de garantia móvel e as transações de crédito com base de garantia imóvel, 

ou seja, entre penhor e hipoteca. Podemos dizer que a partir dela o penhor retomou o seu 

status como cláusula acessória de garantia em contras de mútuo envolvendo bens móveis. 

No caso dessa derrogação, acreditamos que esteve mais ligada a necessidade de 

eliminar o escravo como base principal de garantia de crédito nos contratos hipotecários, 

porque a Lei criou sobre eles a emissão de títulos de dividas circulantes chamados de letras 

hipotecárias. Para que esses títulos inspirassem confiança, as garantias das hipotecas deveriam 

ser mais perenes, sólidas e seguras do que o escravo que fugia, adoecia, envelhecia e morria. 

A forma de eliminar o escravo como base de garantia principal do contrato hipotecário sem 

provocar grandes descontentamentos foi permitir a continuidade de obtenção de crédito com 

ele através do contrato de penhor. Dessa forma as letras hipotecárias poderiam ser emitidas 

sobre bases de garantia principalmente imóveis. 

Retornando ao tema do tratamento do Código Comercial pela Lei 1237 de 1864, apesar 

das derrogações, também houve incorporações, como a “capacidade dos menores e mulheres 

casadas comerciantes, para hipotecarem seus imóveis”584. Na parte os efeitos da hipoteca são 

tratados, a Lei manteve a disposição do Código Comercial de que, salvos os casos de falência 

e insolvabilidade do devedor, os imóveis hipotecados não poderiam “nunca” ser executados 

por outro credor que não fosse o hipotecário, sob pena de nulidade585. Nessa mesma parte a 

Lei também determinou que era aplicável ao credor hipotecário as disposições do Art.881 do 

Código Comercial, ou seja, ele deveria ser submetido à hierarquia de prioridades para o 

reembolso da dívida ditada pelo Código Comercial para as diversas categorias de credores 

                                                           
582 Lei Imperial 1.237 de 1864. 
583 Código Comercial de 1850. 
584 Lei 1.237 de 1864: Art.2, § 5. 
585 Decreto N.3453 de 1865. Nesse Decreto o Art.240, no §5º, endossa as disposições do Art.806 do Código 
Comercial e do Regulamento 737 de 1850. 
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existentes, na qual o credor hipotecário ocupava o terceiro lugar para o reembolso, tendo 

prioridade somente sobre os títulos quirografários. Como essa hierarquia protegia antes os 

títulos de ampla circulação e ligados ao mundo urbano e do comércio, como as letras de 

câmbio, o comerciante continuou gozando de certo privilégio como credor em relação a 

capitalistas não comerciantes e pessoas comuns que realizavam transações de crédito com 

hipotecas. 

Além disso, a Lei de 1864 ditava que as ações e processos de execuções hipotecárias 

seguiriam o Decreto 737 de 1850, que foi criado para regulamentar o funcionamento dos 

Tribunais do Comércio e processo comercial: de ações para a execução dos títulos de dívida 

citados no Código Comercial, a 3ª parte desse decreto ditava as peças de que deveriam se 

compor as cartas de sentenças, as disposições sobre matérias de nulidade e recursos de 

agravo, apelação e revista, sua interposição e a forma do processo. Isso significou que, apesar 

da tentativa da Lei de 1864 “descolonizar” a matéria das hipotecas do Direito Comercial 

submetendo-as às Leis Civis, a influência do Código Comercial na regulamentação das 

hipotecas de bens de raiz continuou grande. 

A Lei de 1864 também determinou que a partir dela teriam existência somente as 

hipotecas por ela estabelecidas como válidas: a legal e a convencional586. O Regulamento 

Hipotecário de 1865 agrupou junto dessas duas também a hipoteca judicial ou jurídica, que 

era a determinada pelo juiz sobre os bens do réu em favor do ofendido587. Complementando 

essa determinação, a Lei definiu quais eram os bens passíveis de serem garantias hipotecárias: 

os imóveis rurais ou urbanos; os acessórios dos imóveis hipotecáveis somente junto dos 

imóveis (como acessórios de imóvel rural ou utensílio da lavoura são definidos: as fabricas 

aderentes ao solo, os escravos e os animais que forem especificados no contrato); o domínio 

direto de bens enfitêuticos, o domínio útil dos bens enfitêuticos (independente da licença do 

senhorio que não perde o direito de opção no caso de alienação)588. Entretanto, abriu brechas 

para a permanência da existência de hipotecas legais gerais de mulheres casadas e menores 

interditos e para que elas permanecessem ocultas juntamente com as hipotecas judiciais e as 

transmissões causa mortis, ao permitir que o seu registro praticamente fosse facultativo e não 

obrigatório, ou seja, ao possibilitar o não registro desses títulos. Isso limitava a publicidade 

sobre os imóveis e contratos envolvendo imóveis a ser produzida pelo registro geral e 

                                                           
586 Lei 1.237 de 1864: Art.1 e Art.2,§8º. 
587 Decreto 3453 de 1865, Art.111. 
588 Lei 1.237 de 1864: Art.2, §§: 1º, 2º. E Decreto 3453 de 1865 – Título II – Das Hipotecas, Capítulo III – Do 
objeto da hipoteca, artigos: 138-141. 
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permitia a sobrevivência de certa insegurança: como ter certeza que o bem na estava gravado 

por uma hipoteca legal geral e oculta, ou por uma hipoteca judicial? 

Percebe-se que nesta Lei mercadorias comerciais (bens móveis como tecidos, alimentos 

e outros artigos) e instrumentos de transporte (como mulas, mais apetrechos, e etc.) não 

faziam mais parte da lista de bens hipotecáveis. Como vimos anteriormente, esses bens 

móveis aparecem no Código Comercial como garantias instrumentalizadas por um tipo de 

hipoteca chamado hipoteca tácita, usado para garantir prioritariamente o pagamento de 

comerciantes e prestadores de serviços envolvidos na circulação comercial. Contudo, a Lei de 

1864 admitiu que essas garantias continuassem existindo, porém sem o nome de hipoteca, 

uma vez que não faziam parte das hipotecas admitidas como existentes e que os seus bens 

garantidores não estavam na lista dos bens passíveis de serem hipotecados589. Esse é mais um 

indício de que a partir de 1864 começou a ser feita uma distinção mais marcada entre as 

transações de crédito com garantias de bens móveis e as transações de crédito com garantias 

de bens imóveis, penhor e hipoteca.  

Ainda com relação à hipoteca tácita, apesar de suas características assemelharem-se às 

das hipotecas legais, os inúmeros profissionais do comércio que eram garantidos por 

hipotecas tácitas no Código Comercial - em caso de não pagamento pelos seus serviços, ou de 

perdas de mercadorias - não entraram no rol de indivíduos garantidos por hipotecas legais que 

a nova Lei apresentou590. 

O caso do escravo é peculiar. Por ser um bem móvel, o escravo sozinho não podia mais 

ser objeto de garantia hipotecária.  Teoricamente, a partir de então ele só poderia ser 

hipotecado juntamente com a terra, como acessório da lavoura ou da fábrica agrícola. Dessa 

forma, o contrato hipotecário foi reenquadrado como contrato específico para bens imóveis, o 

escravo tornou-se um acessório do imóvel que poderia segui-lo ou não. As transações de 

crédito usando bens móveis como base de garantia de credito deveriam ser feitas através de 

penhor. Por isso, depois dessa Lei, caso um fazendeiro, senhor de escravos pertencentes a sua 

fábrica agrícola, quisesse adquirir crédito usando somente o escravo como base de garantia, 

ele deveria usar um título de penhor celebrado com clausula constituti, que permitia que o 

escravo continuasse na posse dele, devedor pignoratício. Dessa forma ele continuava detendo 

a força produtiva do escravo. Sem essa cláusula o devedor pignoratício era obrigado a 

entregar a coisa móvel ao credor para a garantia da obrigação assumida.  Porém, para produzir 

segurança jurídica, tal contrato deveria cumprir a formalidade de ser transcrito no Livro de 

                                                           
589 Decreto 3453 de 1865, Art.112. 
590 Lei 1.237 de 1864: Capítulo III, Art.3, §§: 1º - 12º. 
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Penhor de Escravos do Cartório do registro geral antes das hipotecas, só assim valeria contra 

possíveis credores hipotecários, titulares de hipotecas em que o mesmo escravo constasse 

como acessório da fábrica agrícola da terra hipotecada591.  

Pontuada essas inovações da Lei, passemos agora a focar nos mecanismos de produção 

da segurança jurídica propriamente dita. 

 

 

3.3.2 Mecanismos de produção de segurança jurídica para comerciantes e não comerciantes 
 

 

Para dar segurança jurídica aos negócios hipotecários, da mesma forma que no Código 

Comercial, a Lei de 1864 importou do antigo registro geral de hipotecas (1843) o princípio de 

prioridade para o reembolso da dívida592. A grande novidade foi incluir a transmissão de 

propriedade no Registro – fosse por compra e venda, usufruto ou doações - visando dar a 

todos o seu conhecimento, daí o nome registro geral e não mais registro geral das hipotecas. 

O artigo 7 da Lei revela que o registro das transmissões de propriedades só foi incluído no 

registro geral porque os bens transmitidos poderiam ser hipotecáveis593. 

Uma das disposições da Lei foi fundamental para indicar a lógica da necessidade de 

integrar as transmissões de propriedades no Registro, que era ampliar a clareza e solidez das 

transações hipotecárias, principalmente as compras e vendas: “Só pode hipotecar quem pode 

alhear. Os imóveis que não podem ser alheados, não podem ser hipotecados”594. Em caso de 

inadimplência, para o credor reembolsar o empréstimo era fundamental poder vender o 

imóvel em leilão judicial, em hasta pública. Apesar de óbvia, essa disposição serviu para 

apontar que nas praças comerciais sentia-se a falta da elaboração de um meio de o credor 

saber se a pessoa que estava oferecendo o imóvel como garantia do crédito era de fato, ou 

continuava sendo, titular de direitos reais sobre ele. Por esse motivo a informação das 

transmissões de propriedade por compras, vendas e doações de imóveis também passaram a 

ser objeto de registro no novo Registro de Imóveis. Essa preocupação aparece mais 

                                                           
591 Lei 1.237 de 1864, Art.6, §6º. 
592 Relembrando, segundo esse princípio a hipoteca primeiro registrada tinha prioridade no reembolso da dívida 
em relação às não registradas e às registradas posteriormente. 
593 Lei 1237 de 1864, Art.7. 
594 Lei 1237 de 1864, Art.2, § 4º. 
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claramente quando o Regulamento da Lei fala sobre a forma de se proceder a inscrição das 

hipotecas espaciais ou especializadas595:  

 

Art.231. Não serão incorporadas nas escrituras de hipoteca como até agora as 
certidões negativas de outras hipotecas. 
Art.232. Podem ser incorporadas nas escrituras de hipoteca as certidões negativas 
de qualquer alienação do imóvel hipotecado, feita pelo devedor 596. 

 

Como se vê, a ideia da emissão de certidões negativas, surgida com o registro geral de 

hipotecas de 1843, também foi incorporada no novo registro geral como forma de produzir 

publicidade dos atos contratuais imobiliários praticados. A novidade do registro geral foi a 

certidão negativa de alienação. Até a Lei de 1864 esteve em vigor a disposição do 

Regulamento de 1846 que determinava que as certidões negativas de hipotecas devessem ser 

incorporadas ao final do contrato de hipotecas lavrado pelos tabeliães dos Cartórios de Notas, 

averbando também o Cartório de Registro de hipotecas e tabelião que as fez. No artigo 231 da 

Lei de 1864, acima transcrito, a situação mudou: as certidões negativas de hipotecas não 

deveriam mais ser incorporadas ao final dos títulos hipotecários lavrados nos Cartórios de 

Notas. Isso não significou o fim das certidões negativas de hipotecas, suas emissões 

continuariam sendo feitas pelos tabeliães do novo registro geral, apenas significou a sua não 

incorporação nas escrituras hipotecárias. Nas nos Livros de Notas dos Cartórios de Notas do 

1º e 2º Ofício de Caldas é possível observar essa mudança, as escrituras de hipotecas com 

certidões negativas de hipotecas incorporadas no texto somem depois de 1864597. 

Por outro lado, no artigo 232, a novidade do registro geral, que foi a certidão negativa 

de alienação, aparece como facultativa – “podem ser incorporadas nas escrituras de 

hipoteca”. Isso significa que saber se o imóvel já não havia sido vendido era uma recorrente 

preocupação por parte de quem tinha dinheiro para emprestar através de contrato hipotecário 

e, a partir de então, a obtenção de uma certidão a respeito seria realidade. 

Essa dualidade - a proibição da incorporação das certidões negativas de hipotecas nas 

escrituras hipotecárias e a permissão da incorporação certidões negativas de alienações nelas - 

parece apontar que na época, saber se o imóvel já não havia sido vendido era uma 

preocupação maior do que saber se ele já não havia sido hipotecado. Talvez porque provar a 

                                                           
595 Lembramos que a hipoteca especial existia em oposição a geral, ela insidia sobre bens determinados, e a 
especialização era a individualização dos bens em casa de hipotecas gerais, que recaiam sobre todos os bens do 
devedor. 
596 Decreto 3453 de 1865. Grifo nosso. 
597 Veremos isso no capítulo 4 dessa tese As escrituras públicas: o caso da documentação dos Cartórios de 
Notas de Caldas - MG. 
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não alienação fosse mais difícil do que provar a não hipoteca, já que desde 1846 já havia 

alguns anos de registro cartorial exclusivo para hipotecas. De qualquer forma, o estudo da 

lógica de tal disparidade ainda precisa ser aprofundado e, fosse como fosse, era na emissão 

das certidões negativas de alienação que residia a necessidade de incluir e concentrar no 

registro geral também o registro dos contratos de transmissões de propriedade: as certidões 

negativas de alienação seriam feitas através de sua consulta pelos tabeliães, nos livros 

específicos para o registro das transmissões de propriedade. Daí a necessidade de também não 

permitir que as transações de terras situadas na comarca fossem registradas em outras 

comarcas, era preciso concentrar as informações para facilitar a consulta, retornaremos a isso 

adiante. 

Além disso, somente o acúmulo de informações sobre as transações de transmissão de 

propriedade e de hipotecas não resolveria o problema de ampliar a segurança jurídica dos 

contratos, para isso era necessário torná-los públicos e a publicidade imobiliária do registro 

geral foi ampliada. No Regulamento do antigo registro geral de hipotecas, a única pessoa que 

poderia pedir uma certidão negativa ou positiva de hipoteca era o proprietário do imóvel, o 

que significa que se o potencial credor quisesse ter acesso às informações do Registro, deveria 

exigir de quem estava lhe pedindo crédito uma certidão sobre a existência de ônus 

hipotecários sobre o imóvel. No novo registro geral “qualquer pessoa é competente para 

requerer as certidões do registro, sem importar ao oficial o interesse que ela possa ter”, ou 

seja, o potencial credor não dependia mais da intermediação de quem estava lhe pedindo o 

crédito para ter acesso às informações sobre o imóvel oferecido em garantia, ele mesmo 

poderia requerer as certidões598. Os interessados em pedir as certidões também poderiam pedi-

las sem depender de qualquer despacho ou autorização judicial e o tabelião seria obrigado a 

dá-las599. Se o tabelião se recusasse a dar a certidão ou demorasse em sua emissão, a pessoa 

que estava a requerendo poderia recorrer ao Juiz de Direito, que seria obrigado a 

“providenciar sobre o caso com toda a prontidão”600. Tudo para não atrapalhar o bom 

andamento dos negócios e tornar as suas tramitações mais ágeis. 

Também foi na Lei de 1864 que o termo publicidade apareceu no Brasil de forma clara, 

e em destaque, para significar a função de tornar públicas as informações dos negócios de 

terras concentradas no Cartório do Registro ou, em outras palavras, acessíveis a qualquer um 

que nelas pudesse ter interesse: “Da publicidade do registro”, esse é nome dado ao capítulo V 

                                                           
598 Decreto 3453 de 1865, Título I, Capítulo V – da Publicidade do registro – Art.81. 
599 Decreto 3453 de 1865, Título I, Capítulo V – da Publicidade do registro – Art.83. 
600 Decreto 3453 de 1865, Título I, Capítulo V – da Publicidade do registro – Art.82. 
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do Título I do Regulamento Hipotecário, o Decreto 3453 de 26 de abril 1865. Nesse capítulo 

as certidões - negativas ou positivas - são a essência da publicidade, ele começa tratando 

delas. A partir delas um potencial comprador ou credor poderia se precaver contra a possível 

má fé do potencial vendedor ou devedor. 

Para que a publicidade do registro geral pudesse funcionar, foi necessário estabelecer 

um sistema paralelo e integrado de concentração de informações contratuais imobiliárias em 

geral. Primeiro era necessário evitar a dispersão de informações e depois organizar as 

informações registradas. Vejamos primeiro a lógica que levou a criação de mecanismos 

visando evitar a dispersão de informações, ou seja, promover a sua concentração:  

A concentração necessitava da determinação de onde as informações sobre os imóveis 

deveriam ser registradas, isso era fundamental para dar a conhecer em que Cartórios elas 

poderiam ser encontradas. Simplificando: era preciso que as pessoas soubessem onde pedir as 

certidões sobre as terras de seu interesse e que os tabeliães tivessem acesso direto a elas. Essa 

questão foi resolvida da mesma forma que no antigo registro geral de hipotecas: os contratos 

deveriam ser registrados no registro geral da Comarca em que as terras estavam situadas. Em 

caso de hipotecas, se em um mesmo título houvesse sido hipotecados vários imóveis situados 

em Comarcas diferentes, ele deveria ser registrado em todas as Comarcas onde se situavam os 

imóveis. E se um imóvel hipotecado se situasse na divisa, entre duas Comarcas, o título 

deveria ser registrado nos Cartórios do registro geral das duas. Forçar a concentração das 

informações dos negócios de terras em locais específicos e dar a conhecer onde elas poderiam 

ser encontradas, também foi um dos mecanismos de produzir publicidade imobiliária. 

Quanto à organização das informações a serem registradas e oferecidas ao público, nos 

cartórios do registro geral elas foram divididas em: a) - registro das transações de crédito 

hipotecário; b) - registro de transações de transmissão de propriedade. O registro dos títulos 

de hipotecas recebeu a definição terminológica de inscrição e o registro dos títulos de 

transmissão de propriedade recebeu definição terminológica de transcrição, da mesma forma 

que no sistema francês. Começaremos falando da inovação da Lei de 1864, as transcrições, 

que se tratam do registro das transmissões de propriedade e depois passaremos para as 

inscrições das hipotecas: 

 

 

3.3.3 Concentração de dados: contratos de transmissão de propriedade: transcrições 
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A transcrição tratava-se do extrato (cópia resumida)601 da operação de “transmissão 

entre vivos por título oneroso ou gratuito dos bens suscetíveis de hipotecas assim como a 

instituição dos ônus reais”, ou seja, o resumo do contrato602. Compra e venda é uma 

transmissão de propriedade imóvel por título oneroso e doação é uma transmissão de 

propriedade por título gratuito. O custo da transcrição deveria ser pago pelo adquirente, ou 

seja, pelo comprador ou pela pessoa que recebeu a doação ou o direito de usufruto603. Note-se 

que no trecho do artigo citado anteriormente é frisado que os bens transmitidos são 

potencialmente hipotecáveis, “suscetíveis de hipoteca”. Como dissemos anteriormente, a 

preocupação principal continuava sendo o crédito. 

O trecho supracitado também integra como objeto das transcrições os ônus reais: 

usufruto, uso, servidão, habitação, anticrese, foro e legado de prestações ou alimentos 

expressamente consignados no imóvel. Todos esses ônus também passaram a ser objeto de 

transcrição pelo simples motivo de que eles seguiam, como até hoje seguem, o imóvel na 

transmissão feita, seja ela qual for, e limitam o poder do proprietário sobre ele, o que pode 

diminuir o seu valor604. Essa vinculação do ônus à coisa, independente da mudança de 

proprietário, hoje é chamado de princípio de sequela (princípio de que o ônus segue a 

coisa)605. Por exemplo:  

Uma pessoa que comprou um imóvel gravado por ônus de usufruto tem limitado o seu 

direito de usar o imóvel e esse direito foi transmitido ao usufrutuário. Nesse caso o 

proprietário não pode usar o imóvel, mas pode vendê-lo e o usufrutuário não pode vendê-lo, 

mas pode usá-lo. O domínio pleno (a reunião dos direitos de uso, gozo e disposição da coisa) 

foi desmembrado. Essa propriedade não oferece as mesmas possibilidades de uso, gozo e 

lucro do que outra não gravada por ônus de usufruto, o que a torna pouco atrativa 

comercialmente e reduz o seu valor. 

Por esse motivo, um meio do potencial credor ou potencial comprador saberem 

antecipadamente da existência ônus reais produziria uma clareza muito bem vinda às 

                                                           
601 Extrato, derivado do latim extractus e de extrahere (extrair, tirar ou arrancar). Significa a cópia literal ou o 
resumo de um ato escrito feito em cartório ou em ato judicial. “Em regra, extrato designa o que se extrai ou 
relata, em resumo, ou partes componentes de uma escritura ou processo, para fim de cumprir uma exigência 
legal”  - SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. – Vide a definição do verbete extrato nesse 
dicionário. Neste caso trata-se da cópia em resumo do contrato de transações de terras feito antes particularmente 
ou no cartório de notas. 
602 Lei 1.237 de 1864: Art.8 
603 Lei 1.237 de 1864: Art.7, § 2º. 
604 A definição dos ônus reais encontra-se no Art.6 da Lei 1.237 de 1846. O parágrafo 3º desse artigo diz: “Os 
ônus reais passam como o imóvel para o domínio do comprador ou sucessor”. 
605 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. - Vide a definição do verbete sequela desse dicionário. 
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transações606. No caso do credor, a conveniência em saber antecipadamente da sua existência 

liga-se a necessidade da venda do imóvel para o reembolso da dívida. Exemplificando: se em 

atitude de má fé o devedor, quando pediu o crédito, não informou ao credor que sobre o 

imóvel dado em garantia incidia usufruto, na hora da venda, caso os potenciais compradores 

viessem saber desse ônus, o dinheiro oferecido seria bem menor que o dinheiro que o credor 

julgava valer o imóvel - livre de ônus - e talvez insuficiente para quitar a dívida 

completamente. 

Como se vê, a intenção de concentrar informações, tanto sobre as transmissões de 

propriedade quanto sobre a existência de ônus reais, está inscrita na própria lei e conecta-se 

com o sistema de crédito hipotecário. Para isso há nela regras que forçam o registro: a lei 

determinou que a operação de compra e venda ou doação “não opera seus efeitos” enquanto a 

transcrição não for feita no registro geral, quer dizer, não é legalmente válida, não gera efeito 

de proteção do Poder Judiciário contra terceiros enquanto não for registrada607. Da mesma 

forma, um ônus real, como o exemplo do usufruto, não poderia ser oposto aos credores 

hipotecários se o respectivo título não houvesse sido transcrito antes da inscrição da hipoteca 

no registro geral608. Finalmente a preocupação voltava-se também sobre as compras e vendas 

e outros tipos de transações de transmissão de domínio imóvel, essa medida forçava a 

concentração das informações sobre esses negócios na instituição Cartório do registro geral. 

Além disso, era necessário dar o mínimo de proteção contra terceiros para as transações de 

transmissão de propriedade através da transcrição, porque numa sociedade pouco monetizada 

o pagamento de uma dívida poderia ser feito com o imóvel, operação definida pela Lei de 

1864 como dação em pagamento, termo usado ainda hoje 609. 

A partir de então seria possível dar uma publicidade ampla também sobre os negócios 

de compra e venda, sobre as doações, permutas e sobre a incidência de ônus reais sobre os 

imóveis, ou seja, oferecer informações sobre eles a quem fossem úteis. Certamente Joaquim 

Nabuco, quando elaborou a lei estava pensado mais na utilidade do potencial credor do que na 

do potencial comprador, embora este também tenha se beneficiado da inovação. Mais uma 

                                                           
606Lei 1.237 de 1864: Art.6, § 3º. 
607Lei 1.237 de 1864: “Art. 8º A transmissão entre vivos por titulo oneroso ou gratuito dos bens suscetíveis de 
hipotecas (art. 2º § 1º) assim como a instituição dos ônus reais (art. 6º) não operam seus efeitos a respeito de 
terceiro, senão pela transcrição e desde a data dela”. 

608Lei 1.237 de 1864: Art.6, § 2º. 
609Lei 1.237 de 1864: “Art.259. São sujeitos à transcrição para que possam valer contra terceiros conforme os 
artigos antecedente: §1º A compra e venda pura ou condicional. §2º A permuta. §3º dação em pagamento. §4º A 
transferência que um sócio faz de um imóvel à sociedade como contingente do fundo social. §5º A doação entre 
vivos. §6º O dote estimado. §7º Todas as transações da qual resulta a doação, ou transmissão do imóvel. §8º Em 
geral, todos os demais contratos translativos de imóveis suscetíveis de hipoteca”. – Grifo nosso. 



245 
 

vez, não podemos esquecer que essa nova formalidade para a validade das compras e vendas, 

e outras transmissões, foi instituída dentro de uma Lei feita para reformar o sistema 

hipotecário e instituir as bases para as sociedades de crédito real. Porém, a Lei deixou uma 

ponta solta no sistema, não obrigou a transcrição das transmissões causa mortis, permitindo 

que ficassem ocultas do sistema do registro geral, portando fora do conhecimento público, o 

que nas situações e experiências cotidianas certamente gerou certa insegurança jurídica nos 

contratos e atentou contra produção de total confiança da coletividade no registro para 

proteger seus negócios. Essa afirmação fundamenta-se na posterior inclusão dessa informação 

no sistema registral. 

Se por um lado a Lei forçava o registro das transações de transmissão de propriedade 

imóvel nos Cartórios do registro geral, por outro não obrigava que todos os contratos de 

transmissão propriedade fossem lavrados no cartório de notas para o seu registro. Em outras 

palavras, a escritura de transmissão de propriedade não precisava necessariamente ser pública 

para ser registrada no Cartório do registro geral, poderia ser feita particularmente: 

 

Art.8, §2º Quando a transmissão for por escrito particular, nos casos em que a 
legislação atual permite, não poderia esse escrito ser transcrito, se dele não constar a 
assinatura dos contraentes reconhecida per tabelião e o conhecimento da sisa. 

 

Como a Lei 840 de 1855 não foi derrogada pela Lei 1237 de 1864, as escrituras de 

compras e vendas que poderiam ser particulares provavelmente eram as que transacionavam 

valores menores que duzentos mil réis, uma vez que essa Lei determinava que a partir desse 

valor os contratos deveriam ser lavrados nos Cartórios de Notas. Apesar dessa nossa 

inferência, em nenhuma parte da Lei de 1864 e de seu Regulamento há um artigo, ou 

parágrafo, definindo quais são os casos em que a legislação de então permitia a transcrição de 

escrituras particulares de transmissão de propriedade, ou seja, o registro desses contratos 

particulares no registro geral. Mas, o artigo determina que ainda que fosse possível a lavratura 

destes contratos em casa, fora do cartório de notas, as partes contratantes de alguma forma 

teriam que passar por ele para que seus tabeliães reconhecessem a autenticidade de suas 

assinaturas, o que hoje chamamos de “reconhecer firma”. 

Junto do título com firma reconhecida, outra formalidade para possibilitar a transcrição 

do contrato no registro geral era apresentar o conhecimento da sisa de bens de raiz, em outras 

palavras, o recibo do imposto cobrado pelo Estado sobre as transações de transmissão de 

propriedade. Se o comprador, vendedor ou doador quisessem que o Estado os assegurasse em 

seus contratos via Poder Judiciário, eles teriam que pagar por isso. 
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Já os contratos de transmissão de imóveis que contivessem condições a serem 

cumpridas, para que os contratantes tivessem o direito de demandar ao Poder Judiciário que 

obrigasse que terceiros as cumprissem, no registro deveria constar o “implemento ou não 

implemento delas por meio de declaração dos interessados fundada em documento legal (ou 

autêntico) ou com a notificação da parte”610. Uma escritura lavrada no cartório de notas era 

um documento legal e autêntico, portanto, uma das saídas para que as cláusulas condicionais 

do contrato tivessem efeito legal, seria lavra-lo no cartório de notas. Porém, outra 

possibilidade é que houvesse no contrato o que é vagamente descrito como “notificação da 

parte”, o que indica que com essa “notificação” a escritura poderia continuar sendo particular 

e ter o poder de obrigar o cumprimento das condições. 

O fato é que era - e ainda é - comum nos contratos de compra e venda a existência de 

condições específicas a serem cumpridas, como as de pagamento, por exemplo: prazos, juros 

em caso de mora, meios específicos de pagamento e etc. 

Diante de tais observações podemos dizer que a Lei forçou a concentração do registro 

dos contratos de transmissão de propriedade nos Cartórios do registro geral, e estimulou a sua 

produção nos Cartórios de Notas. Esse estímulo era produzido pelas exigências formais para 

produzir um título aceitável para o registro no registro geral. Diante dessas exigências seria 

mais fácil lavrar a escritura no cartório de notas do que em casa, porque nele era possível 

cumprir de uma vez todas as formalidades: a escritura seria lavrada, as assinaturas já seriam 

reconhecidas pelo tabelião e o conhecimento da sisa seria incorporado no final da escritura. 

Embora cópia do conhecimento da sisa não seja uma formalidade expressa na Lei, 

observamos ser uma prática comum em todas as escrituras de compra e venda lavradas nos 

Livros de Notas dos Cartórios de Notas do 1º e 2º Ofício de Caldas, desde as suas aberturas, 

isso porque essa era uma formalidade a ser cumprida pelos tabeliães de notas que estava 

determinada nas Ordenações Filipinas e que foi reiterada no Brasil por alvarás e cartas régias 

posteriores a 1808611. 

                                                           
610A informação entre parêntese é nossa. O trecho transcrito trata-se Art.8, §5º da Lei 1.237 de 1864. Entretanto a 
norma se repte no Decreto 3453 de 1865, Art.275, com pequena variação: o termo “documento legal” aparece na 
Lei e o termo “documento autêntico” a aprece no Decreto. 
611A determinação da incorporação verbo ad verbum do conhecimento de sisa no corpo das escrituras aparece 
pela primeira vez no Livro 1 do Código das Ordenações Filipinas, mais especificamente no título 78, §14. Essa 
determinação foi reiterada em vários Alvarás régios posteriores como o de 3 de junho de 1809, no qual o 
Príncipe Regente D. João instituiu o imposto de sisa no Brasil. O referido livro e título das Ordenações Filipinas 
foi citado no corpo desse Alvará. A obrigatoriedade dos tabeliães de notas copiarem na integra no corpo das 
escrituras de compra e venda de bens de raiz os conhecimentos ou clarezas das sisas - talões ou recibos de 
pagamento – foi reiterada em alvarás posteriores, como por exemplo na Carta Régia de 2 de outubro de1811. 
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Apesar de a transcrição no registro geral ser necessária para validar legalmente 

operações transmissão de imóveis e protegê-las contra terceiros (gerar direitos erga omines, 

contra todos), nesse momento ela ainda não induzia a prova de domínio “que fica salvo a 

quem for”612. O que significava que, contraditoriamente, a transcrição de uma compra e venda 

no registro geral ainda não era formalidade legalmente necessária para transferir a 

propriedade, mas garantia a operação de alienação contra terceiros. Com relação a essa norma 

o Conselheiro Nabuco se inspirou no modelo do sistema registral francês ao escrever o 

projeto que deu origem a Lei. Para o sistema francês era a lavratura do contrato de 

transmissão do imóvel o meio de transferir a propriedade, o seu registro em Cartório de 

Registro tinha apenas a finalidade de gerar a publicidade declarativa do mesmo, ou seja, de 

dar a todos o conhecimento público do negócio feito através da sua consulta no Cartório de 

Registro, dar clareza as transações613. A determinação do registro no Cartório de Registro 

como a principal formalidade para a transferência de propriedade fazia parte do modelo 

registral germânico e só seria adotada no Código Civil brasileiro em 1916 e parece ter seguido 

a lógica de que publicidade gerada pelo registro tinha o efeito de constituir o direito real ao 

mesmo tempo em que o anunciava a terceiros, o que não discutiremos aqui. A adoção ou não 

do modelo germânico foi uma o pós 1864 até o Código Civil de 1916. 

O fato é que, embora a Lei seja vaga - “salvo a quem for” – ao menos na superfície 

dessa frase o domínio ficava salvo ao adquirente portador do contrato, fosse ele registrado ou 

não, isso em alguma medida salvaguardava as operações de compras e vendas e doações feitas 

por contratos particulares e públicos pelos extensos e pouco povoados rincões do Brasil, 

desde que tivessem sido pagos os impostos devidos ao Estado, o que significou que para a 

aquisição da propriedade bastavam as escrituras particulares ou as escritura lavrada no 

cartório de notas. Porém, para garantir a segurança jurídica da transação, para gerar efeitos de 

proteção contra terceiros, era necessária a transcrição. Isso nos leva a concluir, que apesar da 

norma teoricamente permitir que os contratos públicos ou particulares fossem a verdadeira 

prova de domínio, a garantia de domínio do título não registrado era bastante frágil para 

defender o direito à propriedade da terra adquirida na transação, porque não dava garantias 

                                                           
612 Lei 1.237 de 1864: Art.8, §4º. 
613 Algumas das considerações francesas sobre a propriedade podem ser encontradas, por exemplo, em DE 
LAVALEYE, Emile. De La proprieté et de sés formes primitives, 1831, trad. Ing. De G. R. L. MARRIOT, 
Primitive Property, 1ª Ed., Londres, Macmillian and Co., 1878. Um dos defensores dessa ideia era Perdigão 
Malheiros, para quem a escritura bastava para a transferência de domínio: MALHEIROS, Augusto Marques 
Perdigão. Repertório ou Índice Alphabetico da Reforma Hypotecária e Sobre Sociedades de Crédito Real (L. no. 
1237 de 24 de Setembro de 186; Reg. no. 3741 de 3 de Junho de 1865). 1ª Ed. Rio de Janeiro: Typographia 
Nacional, 1865 – pg. V. 
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contra terceiros. Subliminarmente a transcrição do contrato no registro geral era a forma mais 

eficaz de garantir a propriedade e contraditoriamente não podia levar a prova de domínio. 

Essa situação também foi uma contradição do sistema do registro geral dentro de sua 

intenção de ampliar a segurança jurídica dos contratos. Se um indivíduo estava alienando por 

venda ou doação um imóvel que não era sua propriedade, nem posse válida, ele estava 

cometendo uma fraude e o sistema do registro geral seria falho para dar total segurança 

jurídica aos compradores e credores hipotecários permitindo que isso ocorresse. O sistema 

deveria fornecer meios para averiguar a solidez do domínio a ser transmitido e a transcrição 

deveria presumir domínio certo, o que em certa medida foi a proposta da emissão da certidão 

negativa de alienação pelo Registro. Entretanto a Lei o desobriga dessa função. Ainda não era 

realidade jurídica a futura e célebre frase popular: “quem não registra não é dono”. 

Essas contradições da referida norma levou a autores como o Conselheiro Lafayette - 

mineiro, proprietário rural, advogado, jurista, jornalista e político do Império - a considerar 

que a transcrição do contrato de transmissão no registro geral era uma forma de tradição 

solene do bem alienado, ou seja, que o registro substituía a tradição como formalidade central 

para a transmissão da propriedade garantindo-a contra terceiros e que, portanto, na prática era 

prova de domínio, a despeito da afirmação do texto legal de que não induzia a prova de 

domínio, o qual ficava salvo a quem fosse de direito614. Defendia essa posição porque, pela 

lógica, o domínio era um direito oponível contra todos, dessa forma não poderia existir 

somente entre as partes e não contra terceiros e segundo a citada norma da Lei não havia 

domínio contra terceiros antes da transcrição, o que era ilógico, por isso o domínio não 

poderia existir antes da transcrição somente depois dela615. 

Porém contra essa interpretação de Lafayette também havia uma grande corrente que 

perdurou no século XIX. Márcia Mendes Motta lembra que Teixeira de Freitas foi um 

ferrenho opositor da ideia de que a transcrição do título de compra e venda ou doação 

provasse o domínio e substituísse a simples tradição na transmissão e constituição da 

propriedade616. Seu argumento era o de que isso poderia dar brechas para fraudes que 

prejudicariam posseiros com cultivo e ocupação efetiva antigos de uma determinada área. A 

autora mostra que essa postura de Freitas ficou bastante clara quando defendeu o pequeno 

posseiro Antônio Pascoal em um processo movido contra ele pelo Barão de Entre Rios para 

                                                           
614PEREIRA, Lafayette Rodrigues. O Direito das Cousas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 
s.d. – pp.104-116. 
615 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. O Direito das Cousas, Op. Cit. – pg.116. 
616 MOTTA, Márcia Mendes. Teixeira de Freitas: da posse e do direito de possuir. In: Revista da Faculdade de 
Direito de Campos. Ano VI, n 7, dezembro- 2005. 
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embargar a sua posse, caso que entrou para a jurisprudência da época617. Motta mostra como 

Freitas utilizou-se do dispositivo do Regulamento da Lei de Terras que reconhecia a primazia 

do cultivo em relação ao título, o qual foi inspirado no antigo sistema de sesmarias618. Por ter 

essa posição, Teixeira de Freitas era a favor da obrigatoriedade da transcrição dos títulos de 

transmissão de propriedade e de hipoteca para gerar publicidade, mas era contra dar-lhe o 

poder de gerar prova de domínio, de constituir, gerar a propriedade619. Nessa corrente havia 

mesmo os que sustentavam que a transmissão da propriedade não estava nem no contrato 

escrito, mas que continuava fundamentada na simples tradição do bem. Tanto que em 1870 

saiu a décima quarta edição das Ordenações Filipinas com notas e comentário de Cândido 

Mendes de Almeida, trazendo ainda na notas que interpretam o Título VII do Livro IV - Do 

que vende uma coisa duas vezes a diversas pessoas - o seguinte entendimento da matéria: 

 

Além da paga do preço é a tradição da coisa que firma o direito do comprador. É 
este o nosso direito, outro é o Francês (Cod. Civ. Arts. 711 e 1138). Consulte-se 
sobre esta matéria T. de Freitas – Consol. Arts. 531, 534 e 908 620. 

 

Percebe-se que o livro Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas continuava 

tendo influência e continuaria até o final do século XIX. O fato é que essa confusão entre o 

que de fato constituía e transmitia do domínio - se a tradição, se o contrato, se o registro – 

perdurou todo o século XIX e não foi muito positiva para as transações de terras, porque 

impedia que os títulos fossem completamente inatacáveis de acordo com a interpretação621. 

Na dúvida era melhor lavrar o contrato no cartório de notas e depois registra-lo no Cartório do 

registro geral. De qualquer forma, a obrigatoriedade da transcrição dos contratos de 

                                                           
617Op. cit. – pg.258. 
618Op. cit. – pg.258. 

619 Essa postura de Teixeira de Freitas contra o poder da transcrição para gerar prova de domínio e favor do 
posseiro também foi discutida pelo pesquisador Pedro Parga Rodrigues em seus estudos. Ele usou 
principalmente as falas de Freitas entre as páginas CC e CCV de: FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação 
das Leis Civis. 2ª Ed. aumentada. Typ. Universal de Laemmert: Rio de Jneiro, 1865. Estudos sobre a questão que 
se conectam com as pesquisas de Márcia Mendes Motta podem ser encontrados em sua dissertação de mestrado: 
RODRIGUES, Pedro Parga. O Império das Leis e a Jurisprudência sobre a propriedade. Dissertação de 
mestrado em História defendida pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Rio de 
Janeiro, 2009. Um resumo sobre seus estudos acerca do papel de Teixeira de Freitas na discussão da propriedade 
no Brasil pode ser encontrado em: RODRIGUES, Pedro Parga. Augusto Teixeira de Freitas e o Registro Geral 
de Imóveis no Império. In: XXV Simpósio Nacional de História – História e Ética. Fortaleza: Editora, 2009. V.5 
– pg.296. 
620 CODIGO PHILIPPINO ou ordenações e leis do reino de portugal: recopiladas por mandado D´El Rey D. 
Philippe I. 14ª Ed. Livro IV. Rio de Janeiro: Typographia do Insituto Philomathico, 1870 – nota 3 da página 785. 
621Uma pesquisa na jurisprudência da época seria bastante. Um trabalho desse tipo com resultados relevantes é a 
dissertação de Pedro Parga Rodrigues: RODRIGUES, Pedro Parga. O Império das Leis e a Jurisprudência sobre 
a propriedade. Dissertação de mestrado em História defendida pela Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO). Rio de Janeiro, 2009.  . 
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transmissão de propriedade no registro geral e a sua publicidade ampliaram um pouco mais a 

clareza nas transações de terras.  

Outra medida legal que ampliou a clareza dos contratos de compra e venda foi obrigar 

que a redação dos contratos seguisse o princípio registral de especialidade, tanto da objetiva (a 

descrição dos imóveis), quando da subjetiva (a descrição das partes contratantes). A 

especialidade também se estendeu para a transcrição dos ônus reais622. Focando na 

especialidade objetiva da lei em discussão, nota-se no seu texto que as formalidades 

declaratórias induzem a uma individuação do imóvel que é feita apenas com a declaração da 

localização, do nome (no caso de imóvel rural) ou número (no caso de imóvel urbano) e pela 

descrição das confrontações e características. Dentro da palavra características, que está no 

artigo 269, é possível incluir a medição da área do imóvel, mas a generalidade da palavra 

também permite a sua omissão na escritura. A possibilidade de produzir contratos com 

descrições imprecisas dos bens foi ainda mais ampliada pelas brechas abertas pelo artigo 278 

do Regulamento, que permitia a omissão do número de ordem, da data e da denominação da 

propriedade nas transcrições das transmissões de propriedade623. É provável que essa 

generalidade tenha sido estudada e premeditada: diante das dificuldades e resistência da 

população em medir e declarar a área de suas propriedades ou posses, é possível que os 

legisladores da época, com base na experiência, tenham evitado uma rigidez que não 

produziria frutos e talvez atrapalhasse os negócios. Talvez não seja absurdo também imaginar 

que a permissividade legal com a omissão de informações importantes na descrição do bem, 

como a área, tenha sido uma “imprecisão calculada” por ser útil às elites locais para a 

dilatação da área ocupada, mesmo que ao mesmo tempo tenha sido a causa de muitos 

conflitos. O que não podemos sustentar é que a elite que legislava desconhecia a utilidade que 

a maior precisão da descrição bem tinha na ampliação da clareza dos negócios. 

Uma observação digna de nota refere-se ao fato de que para realização da transcrição 

das transmissões de propriedade foi determinada a necessidade da declaração do tabelião que 

fez a escritura, o que indica que se esperava que o contrato fosse lavrado no cartório de notas 

ao invés de modo particular624. Esse é mais um indício de que, embora a Lei permitisse a 

continuidade da existência das escrituras particulares, elas se enfraqueciam como títulos não 

contestáveis em relação às escrituras públicas. 

                                                           
622Decreto 3453 – de 1865: Art.269, §§ 1º - 12º. 
623Decreto 3453 de 1865: “Art.278. São nulas radicalmente as transcrições que não contiverem os requisitos dos 
arts. 269, 270 e 271, com exceção dos §§ 1º, 2º e 4º dos mesmos artigos”. Esses parágrafos são exatamente os 
referentes ao número de ordem, a data e a denominação da propriedade. 
624Decreto 3453 de 1865, Art.269, §9º. 
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3.3.4 Quem podia transcrever a transmissão de propriedade e sua segurança jurídica frente à 
hipoteca inscrita 

 

 

Quem podia pedir a transcrição dos títulos de transmissão de propriedade eram tantos os 

adquirentes quanto os transmitentes e as pessoas que os sucedessem ou os representassem 

com procuração625. Sabe-se que a transcrição dos títulos de transmissão de propriedade no 

Cartório registro geral era necessária para tornar a operação legalmente válida e gerar efeitos 

de proteção judicial contra terceiros. Mas uma questão que merece ser desdobrada é quais 

efeitos jurídicos um título de compra e venda tinha em relação a um título de hipoteca 

anteriormente feito sobre o imóvel transacionado. Começamos pontuando que esses efeitos 

jurídicos mudaram entre o Regulamento do registro geral de 1846 e a Lei 1.237 de 1864, 

assim como entre eles também mudou o status dos títulos de transmissão de propriedade 

dentro do sistema registral, antes de 1864 ele era nulo, eles estavam fora do sistema. Vejamos 

a diferença: 

No Regulamento do registro geral de hipotecas de 1846, o registro da hipoteca tornava 

nulas as futuras vendas do imóvel em favor do credor, mesmo que ilações posteriores tenha 

relativizado essa nulidade, como vimos626. Essa Lei simplesmente silencia sobre a 

possibilidade do comprador mover uma ação contra o vendedor que, de má fé, lhe vendeu um 

imóvel com hipoteca anteriormente registrada, obrigando-o a devolver o dinheiro recebido. 

Esse silêncio nos tenta a presumir que o eventual comprador ficava totalmente descoberto de 

garantias por essa Lei. Se a pessoa que estava comprando quisesse ter certeza de que o imóvel 

de interesse não possuía sobre ele uma hipoteca registrada, ela deveria exigir de quem estava 

vendendo uma certidão negativa de hipoteca emitida pelo Cartório do registro geral de 

hipotecas, uma vez que o Regulamento de 1846 permitia somente ao proprietário do imóvel a 

requisição de certidões sobre ele. Caso o comprador não tomasse essa precaução e comprasse 

um imóvel sobre o qual já existia uma hipoteca registrada, em teoria operação de compra e 

venda seria simplesmente anulada. Isso quer dizer que a venda de imóvel com hipoteca 

                                                           
625Decreto 3453 – de 1865, Art.66. 
626Decreto 482 de 1846 – “Art. 13. São efeitos legais do registro das hipotecas: 1º tornar nula, a favor do credor 
hipotecário, qualquer alienação dos bens hipotecados, que o devedor possa fazer, posteriormente ao registro, por 
titulo, quer gratuito, quer oneroso: 2º poder o credor hipotecário, com sentença, penhorar e executar os bens 
registrados, em qualquer parte que eles se acharem: 3º conservar ao credor hipotecário o privilegio de 
preferência, nos bens registrados que, pela hipoteca, possa haver adquirido”. 
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registrada era proibida e que o título de compra e venda não tinha nenhum poder diante do 

título de hipoteca registrado. O título de transmissão foi tão desconsiderado que a não foi 

aventada a sua inclusão no registro geral de hipotecas. O foco era a hipoteca. Essa situação 

certamente desestimulou bastante as transações de compra e venda de imóveis, segundo o 

texto original, sem as ilações posteriores de Teixeira de Freitas, ao comprador não era dada 

nenhuma segurança jurídica. 

Na Lei de 1864 essa situação mudou. O foco do novo registro geral continuou sendo a 

hipoteca, mas, como vimos, o registro dos títulos de transmissão foi incluído no registro geral 

e a venda de imóveis hipotecados foi permitida. A hipoteca não tinha mais o poder de anular a 

venda, porém a dívida hipotecária era transmitida ao comprador junto com o imóvel e ele 

passava a ser responsável por ela627. Como dissemos, hoje essa situação em que o ônus, no 

caso a dívida hipotecária, segue o imóvel, é chamada de princípio de sequela. Em casos assim 

o comprador só teria possibilidade de escapar da execução hipotecária do imóvel após a 

transcrição do título de compra e venda no registro geral. Depois disso ele tinha o prazo de 

trinta dias para notificar judicialmente aos credores sobre a sua compra e o valor pago e pedir 

a remissão da hipoteca, que é o direito do comprador ter o imóvel liberado do ônus 

hipotecário depois de ter pagado a quantia devida, independentemente do consentimento do 

credor. Caso o credor duvidasse da veracidade do preço da alienação do imóvel declarado 

pelo comprador, ele tinha um prazo para requerer a licitação para apurar um valor real do 

imóvel. Licitação nesse caso é o leilão público (hasta pública), que é uma de suas 

modalidades, o maior lance dado no leilão apuraria o preço real. Se a licitação fosse 

concedida pelo juiz o comprador tinha prioridade na arrematação do imóvel. Mas, se a 

licitação não fosse requerida pelo credor dentro do prazo, ele seria obrigado a aceitar o valor 

da alienação declarado pelo comprador ou por ele proposto628. Com esse procedimento o 

comprador livrava-se da ação hipotecária, porém ele pagava duas vezes pelo mesmo imóvel: 

uma na compra e outra na remissão. 

Caso não fizesse isso dentro do prazo, o credor hipotecário teria o direito de mover a 

ação de execução do imóvel contra ele para indenização de perdas e danos. Nesse caso o 

imóvel seria penhorado e vendido mesmo que o comprador quisesse pagar ou depositar o 

preço da venda ou avaliação do imóvel, a menos que o credor consentisse com o pagamento e 

o preço da venda ou avaliação bastasse pra pagar a hipoteca. Outra forma de livrar-se dessa 

ação seria pagar a hipoteca integralmente, obtendo escritura de quitação. Contudo, caso a 

                                                           
627 Lei 1.237 de 1864: conforme o artigo 10 e todos os seus parágrafos.  
628 Lei 1.237 de 1864: conforme os parágrafos 1º - 7º do artigo 10. 
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execução hipotecária fosse lavada adiante, o comprador teria que pagar ainda os custos do 

processo judicial para o credor 629.  

Mesmo que depois de 1864 a hipoteca registrada tenha perdido o poder de anular a 

venda do imóvel no texto legal, a situação não era favorável para o comprador e seu título de 

compra e venda em ambos os casos: o de remissão e o de excussão judicial. O privilégio de 

maior proteção judicial nesses casos era, e continua sendo, do credor hipotecário, desde que o 

seu título de hipoteca houvesse sido inscrito no registro geral. 

Ao menos a transcrição do título de compra e venda no registro geral dava ao 

comprador o direito de se livrar do processo de execução judicial e seus custos por meio da 

remissão. Por outro lado a Lei lhe dava garantias contra quem havia lhe vendido o imóvel, 

novidade em relação ao Regulamento do registro geral de hipotecas de 1846:  

 

O adquirente que sofrer a desapropriação do imóvel, ou pela penhora, ou pela 
licitação, que pagar a hipoteca, que pagá-la por maior preço que o da alienação por 
causa da adjudicação, ou da licitação, que suportar custas e despesas judiciais, tem 
ação regressiva contra o vendedor630. 

 

Além disso, a publicidade das informações do registro geral era maior, qualquer um 

poderia pedir uma certidão negativa de hipoteca ao tabelião do registro geral sem depender de 

despacho judicial e precisar apresentar o motivo. Esse direito não era mais restrito ao 

proprietário do imóvel como no Regulamento do registro geral de hipotecas de 1846. Dessa 

forma, qualquer pessoa interessada em comprar um imóvel poderia se precaver contra 

indesejadas dívidas hipotecárias registradas. Bastava que a pessoa soubesse ler e conhecesse o 

sistema de emissão de certidões pelo registro geral, ou que fosse representada por quem 

soubesse. Logicamente isso excluía muita gente, porém já era algum avanço na produção de 

seguranças e garantias para as transações de terras.  

 

 

3.3.5 Concentração de dados - os contratos de hipotecas: as inscrições 

 

 

A inscrição era o nome dado exclusivamente para o registro de hipotecas, fossem legais 

ou convencionais631. O custo da inscrição deveria ser pago pelo devedor632. Em caso de 

                                                           
629 Lei 1.237 de 1864: conforme os parágrafos 1º - 7º do artigo 10. 
630 Lei 1237 de 1864: Art.10, §8º. 
631 Lei 1.237 de 1864: Capítulo II – Da inscrição das Hipotecas, Art.9, §§ 1º-29º. 
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insolvência, os custos com o processo judicial de embargo, de penhora e de execução do 

imóvel, seriam deduzidos do valor obtido na sua venda633. 

Somente a inscrição tornava as hipotecas legalmente validas para gerar segurança 

jurídica. Explicando melhor, somente depois dela é que a hipoteca valeria contra terceiros e 

produziria efeitos jurídicos de proteção634. Esmiuçando ainda mais, só a inscrição garantiria 

ao credor a proteção do Estado através de processos judiciais, que obrigavam a venda do 

imóvel do devedor inadimplente para o pagamento da dívida e só ela geraria prioridade, ou 

preferência, do reembolso do credor em relação a outras hipotecas, de acordo com o número 

de ordem da inscrição da hipoteca no Registro635. 

Como se vê, o princípio de prioridade, inaugurado no Brasil pelo registro geral das 

hipotecas de 1843636, foi aproveitado e incorporado no sistema do novo registro geral: “O 

número de ordem do protocolo é que determina prioridade do título, ainda que os outros 

títulos sejam por alguma razão especial (art.152) anteriormente registrados”637.  

Todos que transacionavam empréstimos de valores mais elevados desejavam contratos 

mais seguros e garantias mais sólidas, com base nesse desejo a Lei forçou a concentração do 

registro das hipotecas no registro geral via inscrição: se o credor quisesse ter prioridade de 

reembolso em relação a eventuais outros credores hipotecários, ele deveria ir ao Cartório do 

registro geral fazer a inscrição o quanto antes, para que o numero de ordem do protocolo da 

inscrição de sua hipoteca precedesse aos demais e lhe desse prioridade em relação a eles. 

Além, disso, se a Lei não obrigava a formalidade de que todas as escrituras de 

transmissão de propriedade fossem públicas para a realização do registro no Cartório do 

registro geral, para as escrituras de hipotecas a situação era diferente: “A hipoteca 

convencional não pode ser constituída senão por escritura pública, ainda que sejam 

privilegiadas as pessoas que a constituírem, pena de nulidade (art.4 § 6º da Lei)”638. Isso 

significava que não eram consideradas legalmente válidas para a inscrição escrituras de 

hipotecas lavradas em casa, particulares, elas necessariamente deveriam ser lavradas nos 

                                                                                                                                                                                     
632 Lei 1.237 de 1864: Art.7, § 2º. 
633 Decreto 3453 de 1865: artigos 243 e 244. 
634 Os efeitos jurídicos da hipoteca estão listados no Decreto 3453 de 1865, do artigo 239 ao 224. 
635 Sobre o processo judicial vide: Lei 1.237 de 1864: Título VII – Das ações hipotecárias, Art.14, §§ 1º-4º; . 
Sobre a prioridade para o reembolso da dívida gerada pelo número de inscrição no registro, vide Decreto 3453 de 
1865: artigos 115 e 116. 
636 A Lei Orçamentário Imperial 317 de 1843 apenas determinou a criação do registro geral de Hipotecas no 
artigo 35. O principio de prioridade aparece no seu Regulamento, o Decreto 482 de 1846, mais especificamente 
no artigo 13, porém expresso na época como “privilegio de preferência” para o recebimento da dívida e não 
como princípio de prioridade. 

637 Decreto 3453 de 1865: Art.46. Observação entre parênteses original do texto do Decreto. 
638 Decreto 3453 de 1865: Art.135. informação entre parênteses original do Decreto. 
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Cartórios de Notas para serem aceitas pelo tabelião do Cartório do registro geral para a 

inscrição. Isso forçou a concentração das informações contratuais hipotecárias também nos 

Cartórios de Notas. Percebe-se que a preocupação com a autenticidade e solidez do título de 

hipoteca foi bem maior do que com os títulos de transmissão de propriedade. No cartório de 

notas, além das testemunhas exigidas, haveria o testemunho e o controle do tabelião na 

produção do contrato escrito. O título de hipoteca também deveria vir acompanhado do recibo 

de pagamento do imposto devido ao Estado sobre a transação hipotecária, que em geral 

também era transcrito ao final do contrato. 

Várias foram as medidas para forçar a produção de títulos de hipotecas mais seguros e, 

portanto, capazes de oferecer maior segurança jurídica. Já vimos uma delas anteriormente 

aplicada aos contratos de transmissão de propriedade: a imposição da declaração de 

informações mais precisas nos contratos hipotecários, o princípio de especialidade. Fossem 

legais ou convencionais, as hipotecas especiais deveriam atendê-lo para terem valor legal. No 

caso das hipotecas gerais, que eram determinadas somente em algumas situações de hipotecas 

legal, somente as especializadas deveriam atendê-lo. A Lei prescrevia de forma mais 

detalhada tanto a especialidade objetiva, que é a descrição do imóvel, quanto a especificidade 

subjetiva, que é a descrição das pessoas. A inscrição das hipotecas convencionais e legais 

especializadas deveria conter: o número de ordem do título; a data do número de ordem; o 

nome, domicílio e profissão do credor; o nome, domicílio e profissão do devedor; a natureza 

do título, sua data e nome do tabelião que o fez; o valor do crédito ou a sua estimação ajustada 

pelas partes, à época do vencimento; os juros estipulados; a freguesia em que era situado o 

imóvel; a denominação do imóvel rural e a rua e número do urbano; as características do 

imóvel; e o credor, além do domicílio próprio, poderia designar outro onde fosse possível ser 

notificado639.   

A determinação dessas formalidades influiu diretamente na redação, forma e conteúdos 

dos textos dos contratos. Sem dúvida alguma ela buscou forçar a averbação do máximo de 

informações para evitar imprecisões que pudessem prejudicar qualquer uma das partes e que 

fossem capazes de dar mais clareza e certeza na transação realizada. Essa Lei aparou as 

arestas e atou as pontas soltas da incipiente especificidade que começou a figurar como 

formalidade legal no Código Comercial, apenas para os bens hipotecados e para a descrição 

dos bens. Entretanto, como no caso dos títulos de transmissão de propriedade, imprecisões na 

descrição do imóvel foram permitidas pela generalidade da expressão “características do 

                                                           
639 Lei 1237 de 1864: Art.9, §24. Mais informações a respeito no Decreto 3453 de 1865: Art.218, §§ 1º - 12º. 
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imóvel”, generalidade que tanto permitia incluir como omitir informações como a área medida 

e os confrontantes. 

A permissividade legal com a omissão de informações nas hipotecas foi aumentada 

ainda mais pelas brechas abertas pelo artigo 235 do Regulamento, que determinava que a não 

averbação no Registro das informações acima mencionadas tornariam “nula radicalmente a 

inscrição”, com exceção do número de ordem, da data, das características do imóvel e da 

declaração da profissão do credor e do devedor, elas poderiam ser omitidas na inscrição640. 

Ou seja, a sua averbação era facultativa. As imprecisões permitidas pela Lei eram 

desinteressantes para produzir previsibilidade, clareza e segurança em contratos hipotecários e 

ainda não conseguimos encontrar para elas nenhum interesse ou lógica da época que as 

explique, mesmo que hipoteticamente. Passemos agora a falar de quem poderia fazer a 

inscrição da hipoteca e de qual era a hierarquia da segurança jurídica oferecida pelos títulos. 

 

 

3.3.6 Quem podia inscrever a hipoteca e a segurança jurídica produzida pela inscrição 
 

 

Em caso de hipotecas convencionais, a iniciativa de fazer a inscrição competia aos 

contraentes interessados, ao credor e ao devedor641. Claramente o credor tinha maior interesse. 

No caso de hipoteca legal a iniciativa também ficava por conta dos interessados, mas estes 

deveriam demandá-la aos funcionários públicos listados na Lei como responsáveis para isso, 

de acordo com o caso (juízes e etc.)642. A hierarquia de prioridade para o reembolso da dívida 

foi assim definida: 

 

Art. 115. As hipotecas legais ou convencionais somente se regulam pela prioridade, 
ou seja, entre si mesmas, ou concorrendo as convencionais com as legais. 
Art.116. A prioridade é determinada: 
§ 1º Quanto a hipoteca legal das mulheres casadas, dos menores interditos – pela 
data da constituição das mesmas hipotecas. 
§ 2º. Quanto as outras hipotecas legais – pela prenotação e sucessiva inscrição (arts. 
149 e 152). 
§ 3º Quanto às hipotecas convencionais – pela inscrição. 

 

Para tornar mais seguras as possíveis garantias imóveis, foram eliminados os privilégios 

quanto às execuções hipotecárias das fábricas de açúcar e mineração dados pela Lei de 30 de 

                                                           
640 Decreto 3453 de 1865: Art.235. 
641 Lei 1.237 de 1864: Art.9, § 7º. 
642 Lei 1.237 de 1864: Art.9, §§: 8º - 22º.  
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Agosto de 1833643. A lei também definiu que os imóveis hipotecados nunca poderiam ser 

executados por outro credor que não fosse o hipotecário, com exceção dos casos de falência e 

insolvabilidade do devedor definidos no Código Comercial644. Nesses casos de exceção, o 

título de hipoteca seria submetido à hierarquia de prioridade dos títulos de crédito do Código 

Comercial, o que vimos anteriormente quando o tratamos645. Em tal situação seria aplicável 

ao credor hipotecário à disposição do artigo 881 do Código Comercial646: primeiro o juiz 

comissário determinaria o pagamento dos credores de domínio – definidos pelo artigo 874 do 

Código - e depois aos credores privilegiados – definidos pelo artigo 876 do Código. Dentre os 

vários credores privilegiados figuravam os com hipoteca tácita que, pelo que vimos, 

provavelmente não mais existiam, uma vez que a Lei de 1864 admitia como existentes 

somente as hipotecas convencionais, legais e judiciais. Os credores hipotecários constituiriam 

uma terceira categoria, definida pelo artigo 879: “São credores hipotecários aqueles que têm 

os seus créditos garantidos por hipoteca especial”, ou seja, a que incidisse sobre bens 

específicos e determinados e não genericamente sobre todos os bens do credor, que era o caso 

da hipoteca geral. Isso significava que os credores hipotecários seriam pagos depois dos 

credores de domínio e dos credores privilegiados. 

Em certa medida, o caso de exceção acima se choca com o artigo 243 do Regulamento 

de 1865, que diz que “a hipoteca tem sobre o imóvel hipotecado preferência à quaisquer 

créditos, com exceção somente do credito proveniente das despesas e custas judiciais, feitas 

para a execução do mesmo imóvel”647. De qualquer forma, não poderia ser contestada a 

hipoteca “constante de escritura pública” e celebrada e inscrita no registro geral de acordo 

com as formalidades ditadas pela Lei 1237 de 1864 e seu Regulamento Hipotecário, a menos 

que ela fosse anulada ou rescindida por ação ordinária648. Alguma garantia e segurança 

jurídica ela geraria, mesmo que de segunda ou terceira ordem. 

Procuramos sintetizar alguns mecanismos e a lógica do complexo sistema de registro 

montado pelos 16 artigos da Lei 1237 de 1864 e pelos 336 artigos do Decreto 3453 de 1865. 

Podemos afirmar que lógica orbitou em torno da produção de títulos mais seguros, menos 

contestáveis e, por isso, capazes de produzir maior segurança jurídica através do registro. 

Entretanto, para encerrar a formalização das transações de terras produzidas com a 
                                                           
643 Lei 1.237 de 1864: Título VII – Das ações hipotecárias, At.14, § 4º. 
644Decreto 3453 de 1865, Art. 240, § 5º. Esse parágrafo reporta-se aos casos de falência e insolvabilidade que no 
Código Comercial foram definidos pelo artigo 806 e no Regulamento 737 de 1850 pelo artigo 309.  
645 Vide artigos 880 e 881 da Lei 556 de 1850, conhecida como Código Comercial. 
646 Decreto 3453 de 1865, Art. 240, § 6º, inciso 4º: “É aplicável ao credor hipotecário a disposição do Art.881 
do Código do Comércio”.  
647 Decreto 3453 de 1865. 
648 Decreto 3453 de 1865: Art. 240, § 6º, inciso 5º. 



258 
 

inauguração do registro geral, julgamos útil esboçar a infraestrutura de registro necessária 

para a sua existência para além da Lei.  

 

 

3.3.7 Infraestrutura burocrática do registro geral: seus livros e índices remissivos 
 

 

Etimologicamente a palavra burocracia é derivada da palavra latina buro, que significa 

papel e crassos, que significa poder, podendo ser traduzida como poder do papel. Quando 

falamos de títulos e de seus registros, inscrições e transcrições, preferência gerada pelo 

número de ordem do protocolo da inscrição e etc., estamos falando de papéis que dão poderes 

determinados a pessoas determinadas. Um título de propriedade de terra é nada mais e nada 

menos que o conjunto de poderes que uma pessoa ou várias tem sobre um espaço físico e 

geográfico determinado, poderes representado por um código escrito. Uma vez que os poderes 

legalmente conferidos aos papeis e títulos dependem da materialização das formalidades 

legais fisicamente, através da escrita sobre eles feita, eles - os papeis e livros para o registro 

escrito de fórmulas e regras verbais geradoras de poder - ligam-se diretamente ao processo de 

formalização legal das transações de terras. Por isso julgamos pertinente a descrição da 

infraestrutura burocrática do registro geral (os seus livros) e da ordem do serviço e processo 

do registro (o que deveria ser escrito nos livros e como, quais papeis comprovantes deveriam 

ser emitidos e de que maneira). Ela mostra como as informações contratuais na prática eram 

organizadas e concentradas para tornarem-se públicas. 

Além disso, a existência e organização dessa infraestrutura burocrática é produto da Lei, 

ditada por ela. Em parte é a materialização das normas abstratas do texto legal e também 

fornece elementos esclarecedores sobre as permanências e inovações nas práticas e 

formalidades registrais em relação ao antigo registro geral de hipotecas. A sua descrição foi 

feita mais acuradamente no Regulamento Hipotecário de 1865 do que na Lei de 1864 e 

informa quais as fontes que o pesquisador interessado no assunto pode buscar649. Todo 

Cartório do registro geral deveria ter os seguintes livros: 

 

Livro No. 1 – Livro dos Protocolos. 
Livro No. 2 – Livro de Inscrição Especial. 
Livro Auxiliar No.2. 
Livro No. 3 – Inscrição Geral. 
Livro No. 4 – Transcrição das Transmissões. 

                                                           
649 Decreto 3.453 de 26 de abril de 1865. 
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Livro Auxiliar No.4. 
Livro No. 5 – Transcrição dos Ônus Reais. 
Livro No. 6 – Transcrição do penhor de escravos. 
Livro No. 7 – Indicador Real. 
Livro No. 8 – Indicador pessoal. 

 

Do conjunto de três livros de registro idealizados para o registro geral de hipotecas pelo 

Regulamento de 1846, o número cresceu para dez livros idealizados para o novo registro geral 

pelo Regulamento de 1865. 

O Livro No. 1 - Protocolo é descrito no Art.25 como a “chave do registro geral”650. 

Provavelmente porque era o número do protocolo que gerara a preferência das hipotecas umas 

em relação às outras. Cada número de protocolo era registrado sequencialmente e serviria 

para o apontamento de todos os títulos apresentados diariamente para serem inscritos 

(hipotecas), transcritos (transmissões de propriedade), prenotados (hipotecas legais) ou 

averbados (ônus reais, remissões e etc.). 

O Livro No. 2 - Inscrição Especial era destinado a inscrição das hipotecas especiais ou 

especializadas. A hipoteca convencional só poderia ser especial, quer dizer, recair sobre bens 

imóveis determinados e especificados no contrato. Somente alguns casos de hipotecas legais 

poderiam ser gerais - quer dizer, recair sobre todos os bens imóveis do devedor de forma 

genérica - e somente a as hipotecas gerais poderiam ser especializadas. A especialização da 

hipoteca geral consistia em listar e especificar todos os bens do devedor, um por um, através 

da nomeação e descrição. 

O Livro Auxiliar No2 relacionava-se com o Livro No 2 – Livro de Inscrição Especial. 

Ele era destinado para a transcrição das hipotecas gerais ou privilegiadas anteriores a 

execução da Lei, elas deveriam ser especializadas e inscritas conforme o Regulamento 

Hipotecário: o Decreto 3453 de 1865. 

O Livro No. 3 – Inscrição Geral era somente para a inscrição das hipotecas gerais dos 

menores, interditos e mulheres casadas que não houvessem sido especializadas. Em todos 

esses casos as hipotecas eram legais e não convencionais. 

O Livro No. 4 – Transcrição das Transmissões era para a transcrição dos contratos de 

transmissão dos imóveis suscetíveis de hipotecas: as compras e vendas e as doações. 

O Livro Auxiliar No4 era correlacionado ao Livro No. 4 – Transcrição das Transmissões. 

Ele era destinado às transcrições integrais dos contratos de transmissão de propriedade, ou 

seja, a cópia na íntegra. Deveriam ser escriturados como os Livros de Notas dos tabeliães dos 

Cartórios de Notas, com a diferença de que deveriam deixar o espaço de duas linhas 

                                                           
650 Decreto 3.453 de 26 de abril de 1865: Art.25. 
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horizontais entre as transcrições para nele ser escrito: o número de ordem da cópia integral do 

contrato e o número de ordem e página de sua transcrição por extrato (resumo) no Livro No4. 

Portanto a diferença entre o Livro No4 e o Livro Auxiliar No4, é que no primeiro era registrado 

somente o resumo do contrato e no segundo o mesmo contrato era transcrito na íntegra. 

O Livro No. 5 – Transcrição dos Ônus Reais era destinado somente para a transcrição 

dos ônus reais que não fossem hipotecas: servidão, uso, habitação, anticrese, usufruto, foro e o 

legado de prestações ou alimentos expressamente consignado no imóvel. 

O Livro No. 6 – Transcrição do Penhor de Escravos era destinado para a transcrição do 

penhor dos escravos pertencentes à propriedade agrícolas celebradas com a cláusula 

constituti. Dessa forma era possível saber se o escravo poderia entrar como parte da fábrica 

agrícola da terra em hipoteca ou não. 

O Livro No. 7 – Indicador Real era um índice remissivo de imóveis organizado por 

freguesias. Ele foi pensado para ser um repertório de todos os imóveis que direta ou 

indiretamente figuravam nos livros 2, 4, 5 e 6. Não há instruções ditando que os imóveis 

fossem organizados em ordem alfabética, mas por freguesias: as páginas deveriam ser 

igualmente repartidas pelas freguesias que compunham a comarca. Cada indicação deveria 

informar: o número de ordem; a denominação do imóvel rural ou a rua e número do urbano; o 

nome do proprietário; as referências aos números de ordem e páginas dos livros 2, 4, 5 e 6 e 

as anotações. 

O Livro No. 8 – Indicador pessoal era um índice remissivo pessoal que expressamente 

deveria ser organizado por ordem alfabética. As páginas do livro seriam divididas igualmente 

por cada letra do alfabeto e nelas deveriam ser escritos por extenso os nomes de todas as 

pessoas que ativa ou passivamente, só ou coletivamente figurassem nos livros do registro 

geral. A construção deste índice deveria contemplar as seguintes informações: número de 

ordem, nome das pessoas, domicílio, profissão, referências aos números de ordem e páginas 

dos outros livros e espaço para anotações. 

A Lei buscou o máximo de padronização, os livros deveriam ser “em todas as comarcas 

do Império uniformes e regulados pelos modelos anexados a este regulamento”651. O 

Governo da Corte e dos Presidentes de Província forneceriam os livros aos oficiais dos 

Cartórios, que deveriam ressarcir os custos à Fazenda Pública, mas isso apenas uma vez652. 

                                                           
651 Decreto 3453 de 1865: Art.17. 
652 Decreto 3453 de 1865: Art.18. 
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Depois que os livros fornecidos pelo Governo tivessem dois terços de suas falhas preenchidas, 

os oficiais deveriam reproduzir o modelo comprando ou preparando outros semelhantes653. 

Não só o número, mas também a complexidade do sistema de coleta de informações nos 

livros aumentaram. Os artigos que tratam dos livros de registro não só definem quais eram as 

informações que cada um deles deveria registrar, como definem inclusive de que forma os 

campos para preenchimento de informações deveriam ser produzidos nas páginas, através de 

traços horizontais e verticais, estabelecendo até mesmo o quanto de espaço deveriam ocupar 

na página654.  

No Regulamento Hipotecário o Capítulo IV – Da ordem do serviço do registro, do 

Título I – Do registro geral, descreve detalhadamente, em 37 artigos, todos os passos e 

procedimentos para o registro das informações contratuais de transações de terras em cada um 

dos livros, caso a caso, situação por situação e exceção por exceção, o que não na 

reproduziremos na íntegra aqui. Entretanto, os procedimentos gerais a seguir devem ser 

apresentados porque dizem respeito a localização e consulta das informações concentradas no 

cartório para uso público: 

O serviço e o processo de registro começavam com o protocolo, portanto, pelo Livro 

No1 – Protocolo: uma pessoa apresentava no Cartório do registro geral de sua comarca um 

título de contrato seguido de duas cópias, de acordo formalidades legais exigidas para ser 

registrado, e a primeira coisa que o tabelião deveria fazer seria registrar um número de 

protocolo e datá-lo no Livro No1. Em seguida deveria escrever no título, e nas duas cópias 

apresentados pela pessoa, as seguintes informações: “Número tal do Protocolo. Página tal. 

Apresentado no dia tal, das 6 às 12 ou das 12 às 6. Oficial fulano” de tal do Cartório do 

registro geral da Comarca tal655. 

Feito isso, o tabelião entregaria a pessoa o título original que ela apresentou e uma das 

cópias, a outra cópia deveria ser colocada no maço com outros títulos da mesma categoria e 

arquivada no Cartório656. Podemos dizer que a obrigatoriedade do tabelião escrever essa verba 

nos contratos e cópias foi um recurso remissivo que ia para além dos livros do registro geral. 

Isso facilitava muito a localização e averiguação da autenticidade das provas em caso de 

processos judiciais: o número do protocolo, a página do livro e o cartório de registro estariam 

anotados no próprio título registrado. 

                                                           
653 Decreto 3453 de 1865: Art.19. 
654 Decreto 3453 de 1865: vide do Art.24 ao Art.42. 
655 Decreto 3453 de 1865: Art.45 e Art.58. 
656 Decreto 3453 de 1865: Art.58 e Art.79. 
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Somente depois de ter dado ao título um número de ordem de protocolo no Livro No1 é 

que o tabelião poderia passar ao exame de sua autenticidade e legalidade. Se houvesse alguma 

dúvida a respeito, o tabelião poderia recusar-se a registrá-lo, entregando-o a pessoa que o 

apresentou com a declaração da dúvida que encontrou, para que ela pudesse recorrer ao Juiz 

de Direito657. No mesma página e linha do Livro No1 em que foi escrito o número do 

protocolo do título questionado, o tabelião deveria escrever no campo anotações que o 

registro ficou adiado por causa das dúvidas nele encontradas, especificando-as 

resumidamente. Se a pessoa recorresse judicialmente, o registro ou não do título passaria 

depender de o Juiz achar procedente ou não a dúvida do tabelião. 

Observamos que a preocupação com a autenticidade e legalidade do título aumentou em 

relação ao sistema do antigo registro geral de hipotecas. Esse sistema de controle poderia 

barrar a extensão do registro do título para os outros livros: a inscrição da hipoteca nos livros 

de inscrições e a transcrição da transmissão de propriedade, nos livros das transcrições. De 

qualquer forma, a anotação no título questionado do número do protocolo, da página do livro 

onde foi inscrito e do nome do tabelião que o inscreveu, continuava sendo um sistema 

remissivo útil ao Juiz de Direito que deveria julgar o caso.  

O Livro No. 1 – Protocolo também foi considerado a chave do registro geral, porque o 

número de ordem do protocolo que gerava deveria ser repetido em todos os outros livros 

juntamente com a página onde foi feito e a data. Esse sistema remissivo integrava todos os 

livros do registro geral com o Livro No1. Outros livros remetiam-se uns aos outros de forma 

semelhante. Resumindo: as referências dos números de ordem dos registros dentro dos livros 

e entre os livros, os integrava em rede. Da mesma forma, a repetição dos números dos 

protocolos dos registros nos contratos registrados os integrava em rede com os livros. 

Além desse sistema, havia o Livro Indicador Real e o Livro Indicador Pessoal, que 

eram índices remissivos para a localização do registro de contratos por nome de imóveis e por 

nome de pessoas, de acordo com o interesse. Um verdadeiro sistema de busca e consulta que, 

ao facilitar a localização das provas contratuais em caso de processos judiciais, relacionava-se 

diretamente com a produção de segurança jurídica. A emissão de certidões negativas de 

hipotecas ou alienação também dependia desse sistema: os tabeliães só emitiam as certidões 

depois de terem feito as averiguações e buscas necessárias nos livros do registro geral. Os 

índices remissivos constituídos pelos livros 7 e 8 facilitavam bastante esse trabalho de 

consulta. E caso quem estivesse pedindo a certidão informasse o número do protocolo 

                                                           
657 Decreto 3453 de 1865: Art.68 e Art.69. 
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anotado num título anteriormente registrado, o trabalho seria ainda mais facilitado. Ou seja, 

todo esse sistema também se relacionava com a publicidade dos registros dos contratos 

imobiliários e com a clareza e segurança que ela poderia fornecer aos negócios. 

 

 

3.3.8 Negociações de hipotecas, letras hipotecárias e sociedade de crédito real 
 

 

Todo o complexo sistema do registro geral, para além de procurar dinamizar, suportar e 

proteger as transações de crédito hipotecário, parece também ter sido montado para produzir 

hipotecas mais seguras, portanto mais aceitas em negociações. As formas de transmitir e 

negociar os títulos hipotecas - na verdade o crédito hipotecário - eram e ainda são operações 

contratuais chamadas de cessões e sub-rogações. Elas foram o gancho, ou ponto de conexão, 

estabelecido pela Lei 1237 para falar da criação no Brasil de um novo título de credito, as 

letras hipotecárias, e da criação das sociedades autorizadas pelo Governo para emiti-los, as 

sociedades de credito real. 

Para falar dessa conexão é preciso antes definir rapidamente o que são as letras 

hipotecárias. Por hora basta dizer que as letras hipotecárias são títulos de credito cuja garantia 

é a hipoteca, portanto a hipoteca é a peça chave de sua emissão. Porém, para uma Sociedade 

de Crédito Real concentrar os títulos de hipotecas necessários para a emissão de letras 

hipotecárias, ela tinha duas possibilidades: tornarem-se o credor hipotecário emprestando 

dinheiro a juro ou “comprar” hipotecas potencialmente seguras. Embora o termo “comprar” 

não seja o mais adequado para falar das operações de aquisição de título de hipotecas por 

terceiros, ele ajuda a entender o caráter de negócio que poderiam assumir. Os termos mais 

corretos para nomear as operações contratuais que permitem essas aquisições são exatamente 

cessão ou sub-rogação da hipoteca. Dessa forma se compreende a ligação da cessão e da sub-

rogação com as letras hipotecárias, elas eram formas alternativas das sociedades de credito 

real reunirem as hipotecas necessárias para emiti-las.  

Explicaremos melhor a cessão e sub-rogação da hipoteca mais adiante. O importante no 

momento é pontuar que o exposto no parágrafo anterior explica porque a Lei trata das letras 

hipotecárias exatamente no Título VI – Das cessões e sub-rogações e o Regulamento 

Hipotecário as trata no Título II – das hipotecas, mais especificamente no Capítulo IX – Das 

cessões ou sub-rogações da hipoteca. Obviamente, nesses dois capítulos, o que as operações 

de cessão, sub-rogação e emissão de letras hipotecárias tem em comum é a hipoteca, mais 
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precisamente o crédito que ela representa e a sua negociação. Provavelmente esse é mais um 

motivo que explica o agrupamento dessas temáticas. Fossem quais fossem as negociações de 

credito hipotecário, o seu crescimento demandava (e ainda demanda) hipotecas confiáveis e 

seguras, daí a necessidade da montagem do complexo sistema do registro geral. Isso também 

explica a estrutura textual, a ordem do tratamento dos assuntos na Lei e no Regulamento 

Hipotecário: somente depois de se falar das hipotecas e da instalação do registro geral 

responsável por validá-las legalmente, é que se fala das transações possíveis sobre esses 

títulos. Podemos dizer o título IV – das Cessões e Sub-rogações - integra o registro geral, as 

hipotecas, as letras hipotecárias e as Sociedades de Credito Real, como peças do projeto de 

um sistema financeiro de crédito com base de garantia imóvel. 

Prosseguiremos nessa discussão primeiro tratando das negociações de hipotecas por 

sub-rogações e cessões e depois focando nas letras hipotecárias e sociedades de credito real. 

Resumidamente, podemos dizer que as operações de cessão e sub-rogação de hipotecas 

são operações de transferência da dívida hipotecária, que através delas passa de um credor 

para outra pessoa que se torna o novo credor. As hipotecas passíveis de sub-rogação ou 

cessão eram as constituídas por escritura pública e inscritas no registro geral658. A pessoa, ou 

sociedade, para quem era transferida a hipoteca por sub-rogação ou cessão exerceria sobre o 

imóvel hipotecado os mesmos direitos do antigo titular da hipoteca. Ela passava a ser o novo 

credor e tinha o direito de fazer inscrever no registro geral, a margem da inscrição da hipoteca 

original, a cessão ou sub-rogação que lhe transferiu o direito sobre o crédito hipotecário659. 

Dessa forma ficava garantida como credor hipotecário contra terceiros, inclusive contra quem 

lhe transferiu a hipoteca. Há pequenas diferenças entre elas, por isso iniciaremos com a 

explicação da cessão para depois passaremos para a da sub-rogação:  

O contrato de cessão é sempre convencional, ou seja, surge de livre e espontânea 

vontade das partes e envolve um credor (chamado de cedente) que transfere a um terceiro 

(chamado de cessionário) o seu direito de crédito e ação, em parte ou no todo. Através da 

cessão é possível transferir qualquer credito, no caso da Lei é o hipotecário. Pode ser um 

negócio gratuito ou oneroso: é gratuito quando o antigo credor não recebe pagamento da 

pessoa para quem transferiu o direito de credito hipotecário, é oneroso quando ele recebe pela 

transferência. A cessão onerosa permite especulações visando lucro como, por exemplo, a 

“compra” de um título de hipoteca por um valor menor que o da dívida por ele garantida660. 

                                                           
658 Lei 1237 de 1864: Art.13 e Decreto 3453, Art.245. 
659 Lei 1237 de 1864: Art.13 
660 Colocamos compra entre aspas porque não é um termo tecnicamente preciso para este caso. 
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Esse tipo de contrato independe da vontade do devedor (chamado de cedido), porém ele deve 

ser formalmente notificado do fato para que tenha ciência da cessão. O novo credor é o 

responsável por essa notificação e caso não a faça antes do pagamento da dívida, correrá o 

risco de ver o devedor desonerado dela ao pagar o antigo credor. 

O contrato de sub-rogação pode advir da livre vontade de transferir o crédito (sub-

rogação convencional) ou pode advir de imposição judicial (sub-rogação legal). Como aqui 

nos interessam os negócios feitos com o credito hipotecário, trataremos somente da 

modalidade convencional. Diferentemente da cessão, a transferência de crédito feita por sub-

rogação só é possível com pagamento, nunca gratuitamente. Porém esse contrato não permite 

especulação: só pode ser pago e recebido pela transferência da hipoteca exatamente o valor da 

dívida garantida pela hipoteca. A palavra sub-rogação vem do latim subrogatio, que significa 

substituir e nesse caso trata-se de uma sub-rogação subjetiva, quer dizer, a substituição de 

uma pessoa por outra como titular de direitos de crédito e ação hipotecária. Para que de fato 

seja uma substituição, a operação requer a restituição ao antigo credor da mesma importância 

emprestada. O credor é chamado sub-rogante e a pessoa que o substitui como titular de 

direitos é chamada sub-rogada. 

O fato é que ambas as operações eram possíveis alternativas de as Sociedades de 

Credito Real se tornarem titulares de hipotecas para, a partir delas, emitirem letras 

hipotecárias. Além disso, as cessões e sub-rogações permitiam acordos e negócios com os 

títulos de hipotecas e relativa circulação da dívida hipotecária. Em situações cotidianas essa 

circulação poderia se dar de diversas formas: 1 - como simples transferências motivadas pelo 

interesse de terceiros nos juros ou pelo aparecimento da necessidade de um reembolso mais 

rápido na vida do credor; 2 - como forma alternativa de pagamento na falta de dinheiro em 

espécie; 3 - como meio de especulação financeira. 

 Dizemos relativa circulação da dívida hipotecária, porque os contratos de sub-rogação 

e cessão, para terem valor legal, deveriam ser lavrados no cartório de notas (o título deveria 

ser público) e depois inscritos no Cartório do registro geral661. Isso quer dizer que o processo 

de transferência da dívida hipotecária por essa via não era prático, pelo contrário, era 

burocrático e relativamente demorado, o que limitava a capacidade e velocidade da circulação 

da dívida hipotecária. 

A forma encontrada para ampliar essa capacidade e velocidade de circulação da 

hipoteca foi a criação do que hoje chamamos de letras hipotecárias, títulos de dívida cuja 

                                                           
661 Lei 1237 de 1864, Art.13 e Decreto 3453: Art.245. 
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emissão foi atribuída a uma instituição chamada  Sociedade de Crédito Real. A regulação da 

criação e funcionamento das sociedades era feita pelo Código Comercial, porém a matéria 

hipotecária então era regulada pela Lei de 1864, portanto o surgimento da emissão desse novo 

título de credito, chamando letra hipotecária, dependeu inicialmente dessas duas engrenagens 

normativas. 

A partir do momento em que a Lei de 1864 deu existência às letras hipotecárias no 

Brasil, foi possível a hipoteca converter-se em moeda escritural através destas, ou seja, em 

títulos de dívida com ampla circulação, usados inclusive como forma de pagamento. Daí o 

esforço da Lei 1864, e do Regulamento Hipotecário de 1865, em ampliarem a segurança 

jurídica das hipotecas através da instituição do novo registro geral, com as suas inovações e 

sofisticações registrais e com o aumento da publicidade dos registros. 

Hoje o sistema de letras hipotecárias funciona da seguinte forma: da hipoteca de 

segurança ou adjetiva, entendendo-se adjetiva como a garantia de um direito, retiram-se 

várias letras hipotecárias, também chamdas de cédulas hipotecárias, que perfazem juntas o 

mantante total do emprestimo (mútuo), o qual está garantido por um imóvel de mesmo valor 

ou de valor superior662. Estas letras hipotecárias são verdadeiras hipotecas circulantes ligadas 

à hipoteca de segurança de que se originou, assim adquire a mesma função de uma letra de 

câmbio emitida sob a garantia hipotecária: “É um título emitido, tal como a debênture, que 

reveste o caráter de um papel-valor, incorporando no mesmo documento não somente o 

crédito, como a própria garantia hipotecária, em que o mesmo se privilegia”663. Dessa forma 

“a hipoteca se substantiva, passando a circular livremente pelo papel valor, representativo de 

um crédito negociável”664.  As características das letras hipotecárias expressas na Lei de 1864 

são basicamente as mesmas: 

  

§ 1º Constituida a hipoteca conforme o art.4º § 6º, ou cedida conforme este artigo, 
podem sobre ela as sociedades, especialmente autorizadas pelo Governo, emitir, 
com o nome de letras hipotecárias, títulos de dívidas transmissiveis e pagáveis pelo 
modo que se determina nos paragrafos seguintes. 
§ 2º As letras hipotecárias são nominativas ou ao portador. 
§ 3º As letras nominativas são transmissíveis por endosso, cujo efeito será somente o 
da cessão civil. 
§ 4º O valor das letras hipotecárias nunca será inferior a 100$000. 
§ 5º Os empréstimos hipotecários não podem exceder à metade do valor dos imóveis 
rurais e três quartos dos imóveis urbanos. 
§ 6º A emissão das letras hipotecárias não poderá exceder a importância da dívida 
ainda não amortizada, nem o décuplo do capital social realizado. 

                                                           
662SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico,Op.cit. – Definição do verbete letra hipotecária desse dicionário.  
663Idem. Ibidem. 
664Idem. Ibidem. 
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§ 7º Os empréstimos hipotecários são pagáveis por anuidades calculadas de modo 
que a amortização total se realize em 10 anos pelo menos e em 30 no máximo. 
§ 8º A anuidade compreende: O juro estipulado; A porcentagem da administração665. 

 

As letras hipotecárias poderiam ser transmitidas por endosso, mas o Regulamento 

Hipotecário faz questão de esclarecer que transmissão das letras hipotecárias não significava a 

transferência da titularidade da hipoteca para os seus detentores: 

 

A hipoteca quando contraída para garantia de uma letra de câmbio ou títulos 
semelhantes, não se transmite pelo simples endosso das mesmas letras e títulos 
semelhantes, mas carece de expressa cessão da hipoteca pelos meios estabelecidos 
no dito artigo (refere-se ao Art.245)666. 

 

Em outras palavras, a letras hipotecárias eram garantias de crédito garantidas pelo título 

de hipoteca, que era outra garantia de crédito. Tratava-se de um crédito lastreando/garantindo 

o outro. O portador da letra hipotecária só teria direito de cobrança e ação contra a Sociedade 

de Credito Real titular da hipoteca e não contra o devedor hipotecário, e sobre esse somente a 

Sociedade de Crédito Real tinha poder667.  A hipoteca poderia ser transferida por cessão, mas 

as letras hipotecárias emitidas a partir dela a seguiriam. Quer dizer, a pessoa ou sociedade 

para quem houvesse sido transferida a hipoteca passaria a ser o novo devedor de todas as 

letras hipotecárias emitidas a partir dela. A hipoteca apenas assegurava ao detentor da letra 

hipotecária que, na falta de capital em caixa, o titular da hipoteca (que era a Sociedade de 

Credito Real) teria como realiza-las em dinheiro através dos juros auferidos, das amortizações 

e do reembolso final da dívida hipotecária. Na pior das hipóteses, através da execução do 

imóvel. E a Lei buscou dar privilégios que tornassem as letras hipotecárias interessantes e 

assegurassem o seu reembolso: “O capital das sociedades, e as letras hipotecárias ou sua 

transferência, são isentas de selo proporcional. Arrematação ou adjudicação dos imóveis 

para o pagamento da sociedade é também isenta de sisa”668. Além disso, a sociedade de 

credito real poderia usá-la juntamente com o dinheiro para a realização de empréstimos 

hipotecários: “Os empréstimos hipotecários são feitos em dinheiro ou em letras 

hipotecárias”669. Ela foi legalmente convertida em moeda escritural. 

                                                           
665Parágrafos do Art.13 da Lei 1237 de 1864.  
666Decreto 3453 de 1865: Art.246. Informação entre parênteses nossa. 
667Lei 1237 de 1864: Art.13, §13. 
668 Lei 1237 de 1864: Art.13, §12º.  
669 Lei 1237 de 1864: Art.13, §11º. 
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Esse sistema transformou o imóvel hipotecado numa especie de “dinheiro alternativo”, 

“meio de troca possível”, “riqueza circulante fundada em dívida”670. A possibilidade de 

transmissão da letra hipotecária por endosso era e continua sendo um tipo de operação de 

transmissão de crédito, bem mais fácil e ágil que as cessões e sub-rogações de hipotecas. Sua 

lógica inicial certamente foi mesma de todos os outros tipos de títulos de crédito (notas 

promissórias, duplicatas, cheques e etc.): estimular a circulação de riquezas. No caso da letra 

hipotecária, ela desimobilizava, desamortizava a riqueza, o valor monetário investido na terra, 

na forma de dívida circulante. Ela foi mais um meio de dinamizar a criculação comercial em 

uma economia com baixa monetização como continuava sendo a do Brasil Império. 

Por esse motivo é fácil compreender porque a Lei também ditou as diretrizes gerais para 

o funcionamento das sociedades de crédito real e porque ditou que somente ao Estado cabia 

determinar quais sociedades poderiam emitir letras hipotecárias671. A necessidade de 

desdobramentos e detalhamentos dessas diretrizes reguladoras deram origem ao Decreto 3471 

de 3 de junho de 1865, que foi o Regulamento das Sociedades de Crédito Real, paralelo ao 

Regulamento Hipotecário. Não entraremos na discussão desse Regulamento por fugir do foco 

de nosso trabalho. Apenas apontaremos um elemento fundamental que nos diz respeito:  

Os empréstimos sobre os quais deveriam se fundar as letras hipotecárias eram apenas os 

instrumentalizados por primeira hipoteca constituída, cedida ou sub-rogada conforme a Lei de 

1864. Isso significa que o títulos que lastreavam as letras hipotecárias obrigatoriamente 

deveriam escrturas públicas – lavradas no cartório de notas - e inscritas no registro geral672. 

Essa determinação se liga a busca de maior solidez e segurança dos títulos. Portanto, segundo 

a Lei, sem Cartórios de Notas e sem Cartórios do registro geral a existência das letras 

hipotecárias não seria possível. O processo de formalização legal das transações de imóveis 

mais uma vez se conetctau diretamente com a necessidade do crédito para a circulação de uma 

economia com baixa monetização. 

 

 

3.4 LEIS DOS ANOS DE 1870 E DOS DE 1880: AS AÇÕES E EXECUÇÕES DE 
HIPOTECA E AS LETRAS HIPOTECÁRIAS 

 

 

                                                           
670 Colocamos essas expressões entre aspas, porque o termo moeda escritural seria mais adequado. Entretanto 
optamos por usa-las como figura de linguagem ilustrativa função de desempenharam na economia da época. 
671 Lei 1237, Art.13, §§ 9º - 18º. 
672 Regulamento das Sociedades de Crédito Real: Decreto 3471 de 1865, artigos 18 e 19. 
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As disposições da Lei 1237 de 1864 sobre as letras hipotecárias tiveram eco ainda no 

Decreto 2687 de 1875 e no Decreto 3.272 de 1885, consolidando e inovando algumas 

formalidades úteis aos contratos hipotecárias e delineado os seus limites em relação aos 

contratos de penhor, que passaram a ganhar maior importância no texto das leis. A citação de 

frutos pendentes como objeto de garantia pignoratícia certamente indica o café, que nesse 

momento já havia ganhado importância na economia exportadora e foi usado como uma das 

formas de financiamento da cafeicultura, como mostra Fontanari em O Problema do 

Financiamento673. 

O fato é que essas normas legais pouco alteram os procedimentos registrais do registro 

geral quanto a transações de hipotecas e de transmissões de propriedade, o que indica que o 

sistema registral montado em 1864 estava funcionando bem e que havia se consolidado. Elas 

focaram mais nos efeitos legais da hipoteca, em outras palavras, a preocupação principal 

passou a ser garantir ao credor a segurança jurídica da transação de crédito prometida pelo 

titulo de hipoteca e pela sua inscrição no registro geral. Por isso, ambas se ocuparam das 

ações e processos de execução hipotecária. 

A preocupação com a ampliação da capacidade do Estado oferecer segurança jurídica 

pode ser observada no Brasil desde a reforma do Judiciário em 1871. Segundo José Reinaldo 

de Lima Lopes, como base nos Relatórios do Ministro da Justiça, houve um significativo 

crescimento da burocracia do aparelho judiciário brasileiro, aumentaram os números de 

ministros no Supremo Tribunal de Justiça, de desembargadores nas Relações, de juízes de 

direito, dos termos, de juízes municipais dos termos e dos juízes substitutos674: “Naquela 

altura, a Província com maior número de termos ainda era a Bahia (67 termos), seguida de 

Minas Gerais (61) e São Paulo (55). No ano seguinte, 1872, havia 283 comarcas (15 a mais) 

e 495 termos (14 a mais), mantendo-se a mesma relação de províncias com maior número de 

termos” 675. 

O aparelho judiciário já havia se expandido entre 1875 e 1885 e podia dar conta das 

eventuais demandas dos títulos de hipotecas registrados nos registro geral cuja dívida já havia 

vencido sem o efetivo pagamento. Certamente junto com o crescimento do número de 

comarcas também houve o crescimento do número de Cartórios de Notas, Judiciais e do 

registro geral, uma vês que os cartórios extrajudiciais também funcionaram dentro dos fóruns 

                                                           
673 FONTANARI, Rodrigo. O Problema do Financiamento: uma análise histórica sobre o crédito no complexo 
cafeeiro paulista. Casa Branca (1874-1914). Dissertação de mestrado, Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Franca, 2011. 
674LOPES, José Reinaldo de Lima. A formação do Direito Comercial Brasileiro:..., Op. cit. – pp. 40-42. 
675Op. cit. – pg.42. (Sic.). 
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em Minas Gerais até o século XX, em 1989676. É compreensível que dentro deste contexto, os 

decretos de 1875 e 1885 a serem analisados preocuparam-se mais com os processos judiciais 

de execuções do que com novas formalidades registrais para as transações de terras.  Outros 

assuntos por eles abordados foram: as letras hipotecárias, as sociedades de crédito real 

responsáveis por emiti-las, o contrato de penhor nas transações de crédito com garantias 

móveis e o seu uso no crédito agrícola. Primeiro exploraremos o Decreto de 1875 e depois o 

Decreto de 1885. 

 

 

3.4.1 Decreto n. 2687 de 1875: desdobramentos das sociedades de crédito real e das 
letras hipotecárias e início da regulamentação do penhor agrícola 

 

 

Na introdução deste Decreto há um prolongamento do plano da Lei 1237 de 1864 para a 

criação de uma sociedade de crédito real responsável pela emissão das letras hipotecárias e 

para a garantia de seus juros e amortizações:  

 

Autoriza o Governo para conceder, sob certas cláusulas, ao Banco de Crédito Real 
que se fundar segundo o plano da Lei 1237 de 24 de setembro de 1864, garantia de 
juros e amortização de suas letras hipotecárias, e bem assim para garantir juros de 
7% às companhias que se propuserem a estabelecer engenhos centrais para a fábrica 
de açúcar de cana677. 

 

Na primeira parte suas disposições voltaram-se principalmente sobre a criação, 

organização e atribuições da instituição responsável pela emissão das letras hipotecárias: o 

Banco de Crédito Real678. Na segunda parte preocupou-se com o financiamento das 

companhias que se propusessem a estabelecer engenhos centrais para processar cana de 

                                                           
676A Resolução 142 do Estado de Minas Gerais regulamentou a Lei 9776 do Estado de Minas Gerais, que 
reestruturou o Foro Judicial de 1ª Instância no Estado de Minas Gerais. No artigo 13 da Resolução é determinado 
que: “As serventias de foro extrajudicial não poderão funcionar no Fórum, tendo seus titulares o mesmo prazo 
estipulado no art. 1º desta Resolução para desocuparem as dependências até então utilizadas”. Serventia 
extrajudicial é sinônimo de cartório encarregado de serviços extrajudiciais, como cartórios notariais 
(tabelionatos) e de Registro (ofícios de registro). Nesses cartórios são praticados diversos atos extrajudiciais, por 
exemplo: escrituras, registros de imóveis, registros de nascimento, casamento e etc. Apesar desses serviços 
serem extrajudiciais, eles se ligam aos serviços judiciais: “Os serviços notariais e de registro são os de 
organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia 
dos atos jurídicos exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (Art. 236 Constituição 
Federal).A Serventia Extrajudicial é fiscalizado pelo Poder Judiciário sempre que necessário, ou mediante 
representação de qualquer interessado, quando na observância de obrigação legal por parte de notário ou de 
oficial de registro, ou de seus prepostos” – publicado pelo Poder Judiciário em: << 
http://www7.tjce.jus.br/sefin/?page_id=945>>. Acesso em 02/02 de 2014.   
677 Decreto 2687 de 1875. 
678 Decreto 2687 de 1875: Art.1 



271 
 

açúcar679. Portanto, as sociedades de crédito real e as letras hipotecárias relacionaram-se com 

a política de financiamento agrícola, de cuja falta Bernardo de Souza Franco se ressentia em 

1848 em seu livro Os Bancos do Brasil: sua história defeitos da organização atual e reforma 

do sistema bancário680. Como se vê, o problema era antigo e o início da produção de repostas 

para ele só foi possível depois do estagio do processo de formalização legal das transações de 

terras representado pelas reformas legais hipotecárias de 1864 e da instalação do registro 

geral. 

Quando as questões relativas ao Banco de Crédito Real e às letras hipotecárias foram 

tratadas no Decreto, também foram contempladas as questões relativas à ação hipotecária e ao 

processo jurídico de execução ou adjudicação dos imóveis hipotecados681. Isso era 

fundamental para o reembolso do capital emprestado pela instituição e para o resgate dos 

juros em caso de insolvência após o vencimento da dívida. Podemos dizer que se trata da 

outra face da formalização legal das transações de terras, porque os processos de execução são 

a segurança jurídica em ação, o efeito do cumprimento das formalidades exigidas pela lei para 

os contratos terem a proteção do Estado, na verdade eles são a proteção do Estado. 

O Decreto não toca diretamente nas formalidades das transações de terras, em especial 

das hipotecárias. Por esse motivo, a princípio o seu tratamento parece fugir do nosso foco, que 

é o processo de formalização das transações de terras. Mas, de alguma forma se conecta com 

ele: a) – porque, como um prolongamento da Lei 1237 de 1864, revela a importância do 

processo de formalização legal das transações de terra como base para tentar sofisticar e 

dinamizar transações de crédito usando garantias imóveis; b)- porque também mostra a 

importância de tal processo na experiência da implementação de um sistema de financiamento 

rural; c) – porque se preocupa com as ações hipotecárias e com o processo judicial de 

execução de imóveis, cuja chave de ignição é a hipoteca registrada e todo o processo de 

formalização legal que há por traz dela, sem o qual a execução do imóvel, como efeito 

jurídico de proteção do credor, não se dá. Como a letra hipotecária vincula-se a hipoteca, essa 

matéria também lhe diz respeito. 

Só o nome do banco responsável por emitir as letras hipotecárias já é revelador: Banco 

de Crédito Real, quer dizer, Banco de Crédito sobre coisas: bens móveis (objetos de penhor) e 

                                                           
679 Decreto 2687 de 1875: Art.2 
680 FRANCO, Bernardo de Souza. Os Bancos do Brasil:... Op. cit. A parte referida encontra-se nas páginas 111-
117 da edição de 1984, a saber, a quarta parte do livro, capítulo III: “Do crédito rural e sistema bancário”. 
681 Decreto 2687 de 1875: Art.1, §11º. 
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sobre bens imóveis (objetos de hipoteca)682. O decreto deixa claro que o principal lastro do 

banco seria constituído pelos imóveis hipotecários:  

 

O total do capital social do Banco, por cujas emissões o Estado assumir a 
responsabilidade, não excederá de 40.000:000$000. Esta responsabilidade será 
coberta e garantida pelo Banco com a soma dos imóveis hipotecários e com o seu 
fundo social realizado ou por se realizar683. 

 

Este Banco também podia emprestar aos proprietários rurais em curto prazo e a juros de 

até 7% com base de garantia móvel, porem usando contrato de penhor agrícola: “...sobre 

penhor de instrumentos aratorios (sic.), frutos pendentes, e colheitas de certo e determinado 

ano, bem como animais e outros acessórios, não compreendidos em escritura de hipoteca”684. 

Devemos lembrar que nessa época, para além da política governamental de fomento dos 

engenhos centrais de cana, o café já era um produto da lavoura com alto valor agregado e que 

os frutos pendentes do cafeeiro podiam ser empenhados, colheitas futuras também. 

O contrato de penhor teria os mesmos privilégios de penhor comercial, porém deveria 

ser “inscrito no registro hipotecário” para gerar garantia contra terceiros, ou seja, deveria ser 

registrado num Cartório do registro geral685. O decreto não é claro quanto ao procedimento de 

registro, mas o trecho anteriormente transcrito indica que seria feito como uma inscrição 

hipotecária junto das hipotecas. Esse procedimento foi instituído provavelmente porque 

muitos desses bens móveis poderiam ser transacionados em hipotecas como bens acessórios 

da fábrica agrícola do imóvel, como a Lei de 1864 havia determinado686. A inscrição do 

penhor dos bens móveis no registro geral permitiria a um potencial credor hipotecário 

averiguar se determinados bens acessórios da fábrica agrícola, a ele oferecidos em garantia 

junto com a terra, estavam livres de dívidas pignoratícias anteriores. Dessa forma, o registro 

dos contratos de penhor de bens móveis se conectava com a publicidade imobiliária do 

registro geral e a formalização legal das transações de terras influenciava a formalização das 

transações de crédito com garantias móveis. 

O Decreto também determinou permanências e reajustes de etapas e regras da ação 

hipotecária e do processo de execução do imóvel, versando principalmente sobre as 

possibilidades de adjudicação em caso de não arrematação do bem em leilão687. A 

                                                           
682 A palavra real deriva de re, que em latim significa coisa, bem. 
683 Decreto 2687 de 1875: Art.1, §6º. Grifo nosso. 
684 Decreto 2687 de 1875: Art.1, §9º. 
685 Decreto 2687 de 1875: Art.1, §9º. 
686 Lei 1237 de 1864: Art.2. 
687 Decreto 2687 de 1875: Art.1, §11º. 
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adjudicação é a operação pela qual o imóvel é judicialmente “dado como pagamento” ao 

credor688. Ou seja, com a carta de adjudicação assinada pelo juiz o credor passa a ser o 

proprietário. Essa carta, para ter o valor de um título de propriedade e valer contra terceiros 

também deveria cumprir a formalidade de ser registrada no registro geral. É uma situação 

diversa da em que o imóvel é executado, vendido em hasta pública, sendo o credor ressarcido 

em dinheiro e as sobras, se houver, devolvidas ao executado. No geral, para falar das 

execuções, o Decreto se reportou a Lei de 1864 e, por consequência, também ao Regulamento 

737 de 1850, criado para regular os processos de execuções dos títulos de dívidas 

mencionados no Código Comercial689. A influência do Código Comercial e do Regulamento 

do Processo Comercial na regulação das excussões continuava forte.   

Ação hipotecária e o processo de execução judicial do imóvel hipotecado são outra face 

da hipoteca, que pode tomar existência na situação de inadimplência após o vencimento da 

dívida, caso o credor não queira prorrogar o prazo. Então é responsável por garantir a 

segurança jurídica necessária para o bom andamento das transações de crédito com base de 

garantia imóvel. Não bastava criar um título de hipoteca difícil de falsificar ou adulterar 

através da sofisticação do sistema registral, era necessário que máquina judiciária, e o aparato 

repressor que ele era capaz de acionar, funcionassem com o máximo de eficiência para 

proteger o credor690. Além disso, a criação das letras hipotecárias ampliou a preocupação com 

prazos e com a infalibilidade da execução do imóvel em caso de dívida vencida: a execução 

do imóvel também passou a significar o pagamento das letras hipotecárias e uma das formas 

de realização do capital social do Banco de Credito Real.  

Com o que já foi exposto até agora - desde a importância da inclusão das transmissões 

de imóveis no registro geral para a maior segurança do credor hipotecário, até a criação da 

letra hipotecária - é possível perceber que o processo de formalização das transações de terras 

                                                           
688 Colocamos dados em pagamento entre parênteses porque não é a forma técnica jurídica para defini-lo. De 
Plácido e Silva define essa operação da seguinte forma: “A adjudicação, em sentido geral, é o ato judicial, 
mediante o qual se estabelece e se declara que a propriedade de uma coisa se transfere de seu primitivo dono 
para o credor, que, então, assume sobre a mesma todos os direitos de domínio e posse, que são inerentes a toda 
e qualquer alienação” – SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. - Verbete adjudicação. 
689 Decreto 2687 de 1875: Art.1, §11º. Relembrando, quando a Lei de 1864 tratou dos processos de execução de 
imóveis, ela também se reportou ao Regulamento 737 de 1850, embora tenha determinado que o foro fosse civil. 
Vide Lei 1237 de 1864, Art.14. 
690 Quando a Lei de 1864 tratou dos processos de execução de imóveis, ela também se reportou ao Regulamento 
737 de 1850. Os procedimentos para a penhora dos bens são expressos nesse Regulamento do art.510 ao 529. A 
violência do processo em caso de resistência do devedor está expressa principalmente nos artigos 516 e 517. 
Exemplo: “No caso de resistência, ou quando ela for de recear, lavrado o auto respectivo no primeiro caso, e 
sob juramento da parte, ou precedendo inquirição verbal e segredo no segundo caso, o Juiz requisitará à 
autoridade competente a força necessária para auxiliar aos oficiais de justiça na penhora, e prisão do resistente 
se tiver havido ou houver resistência” – Art.517. 
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foi a base para a construção não só de um sistema de credito cada vez mais sofisticado, como 

também financeiro. 

 

 

3.4.2 Decreto n. 3272 de 1885: revogação do Decreto n. 2687 de 1875 e reiterações e 
desdobramentos das sociedades de crédito real, das letras hipotecárias e do penhor 
agrícola 

 

 

O Decreto 3272 de 1875 revogou o parágrafo 1 do Decreto 2687 de 1875. Justamente o 

parágrafo que tratava das atribuições e organização do Banco de Crédito Real e das emissões, 

juros e amortizações das letras hipotecárias691. Ao mesmo tempo, estendeu a permissão de 

emprestar aos agricultores através do penhor de bens móveis a outros bancos, à outras 

sociedades de crédito real e também aos capitalistas, desde que estes bens móveis não 

estivessem compreendidos nas escrituras de hipotecas como acessórios da fábrica agrícola692. 

Podemos dizer que nesse período a hipoteca foi um limite e ao mesmo tempo um ponto 

de partida dos desdobramentos crédito: concedido por penhor. Um limite porque podia ser 

empenhado o que não estava hipotecado, se bem que o contrário também era verdade, mas 

não foi destacado nesse Decreto. E um ponto de partida porque cronologicamente as leis 

imperiais ocuparam-se primeiro da formalização legal das hipotecas e depois do penhor. O 

penhor começou a ganhar destaque na Lei 1237 de 1864 e no Regulamento Hipotecário de 

1865. Um fato que reforça esse nosso ponto de vista é que nesse Decreto de 1885, da mesma 

forma que no Decreto de 1875, as escrituras de penhor deveriam ser inscritas no “competente 

registro hipotecário” para produzir efeitos jurídicos de proteção, com o adendo de que as 

execuções do penhor seguiriam os procedimentos do processo, julgamento e execução das 

ações hipotecárias693. 

Também acreditamos que a preocupação em frisar que bens móveis hipotecados como 

acessórios da terra não podiam ser empenhados, se relacionou ao surgimento das letras 

hipotecárias: suas emissões demandavam hipotecas o mais seguras quanto o possível. Daí a 

necessidade de inscrever os penhores também no registro das hipotecas, para possibilitar o seu 

conhecimento e tentar: 1 – impedir que bens móveis empenhados, e com título de penhor 

inscrito no registro geral, entrassem como garantia junto com a terra em transações 

                                                           
691 Decreto 3272 de 1885: Art.12. Nesse artigo também foi revogado o §4º do Art.14 da Lei 1237 de 1864, que 
dava abatimento nas custas dos processos judiciais de execução hipotecária. 
692 Decreto 3272 de 1885: Art.10. 
693 Decreto 3272 de 1885: Art.10, §§ 1º e 3º. 
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hipotecárias posteriores, o que seria uma “dor de cabeça” para o credor hipotecário, 2 - 

impedir que bens móveis hipotecados como acessórios da terra fossem empenhados em 

contratos de penhor posteriores a hipoteca, o que também seria uma “dor de cabeça” para o 

credor pignoratício. 

As letras hipotecárias foram tratadas apenas no artigo nono, que lhes dava o seguinte 

privilégio: em casos de execuções, elas deveriam ser penhoradas apenas em último caso, 

somente quando o devedor não tivesse outros bens para saldar a dívida. Isso certamente 

objetivou preservar o capital dos bancos e sociedades de crédito real. Porém, o Decreto dedica 

a maior parte de seu texto para versar sobre as execuções cíveis, principalmente das ações e 

execuções de hipotecas, e também se reportando ao Regulamento 737 de 1850694. A única 

diferença em relação ao Decreto de 1875 é que destaca que nas execuções hipotecárias a 

jurisdição seria sempre comercial, apesar de o foro poder ser o da comarca dos contratos ou o 

da comarca onde os bens se localizassem695. Como jurisdição comercial o Decreto de 1885 

provavelmente deve estar se referindo as juntas comerciais das províncias, já que José 

Reinaldo de Lima Lopes lembra que desde 1873 houve uma política de paulatina limitação e 

definição do poder da jurisdição comercial no Império, tendo os Tribunais do Comércio sido 

extintos em 1875 e suas atribuições transferidas para as juntas comerciais em 1876: 

 

Em 1873, o Decreto n.2.342, que criara as novas Relações do Império, já 
determinava a supressão da “jurisdição contenciosa dos tribunais do comércio” (art. 
1º, parágrafo 4º) A data de 1876 é, não obstante, tomada como termo final, pois o 
Decreto 2662, de 9 de outubro de 1875 autorizou o Governo a suprimir os Tribunais 
e Conservatórios do Comércio, e o Decreto n. 6385, de 30 de novembro de 1876 
regulou finalmente a jurisdição comercial dos juízes ordinários do Império e as 
atribuições administrativas das juntas comerciais das províncias696. 

 

Quanto à formalização legal dos contratos de hipoteca, o Decreto obrigou que toda e 

qualquer espécie de hipoteca legal cumprisse a formalidade da inscrição no registro geral para 

valer contra terceiros, e mais, as hipotecas legais anteriores a essa norma que não cumprissem 

essa formalidade no prazo de um ano cairiam em caducidade697. Isso eliminava as brechas 

legais que permitiam que algumas hipotecas legais permanecessem ocultas ao não serem 

inscritas no registro geral e aumentava ainda mais a concentração de informações e, 

consequentemente, a publicidade imobiliária. Além dessa formalidade outra inovação do 

                                                           
694 Decreto 3272 de 1885: do artigo 1 ao 7. 
695 Decreto 3272 de 1885: Art.1, §5º.  
696LOPES, José Reinaldo de Lima. A formação do Direito Comercial Brasileiro:..., Op.cit. – pg.8. 
697 Decreto 3272 de 1885: Art.7. 
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Decreto versou sobre mais uma fórmula declaratória que o contrato de hipoteca deveria conter 

no seu texto para que tivesse validade legal:  

 

É da substância das escrituras de hipotecas, para que possa ter validade, a declaração 
expressa, que nelas deve ser feita por parte do mutuário [devedor], de estarem ou 
não os bens sujeitos a quaisquer responsabilidades por hipotecas legais, importando 
para o mesmo mutuário as penas do crime de estelionato, a inexatidão ou falsidade 
da declaração feita698. 

 

Além da possibilidade de um capitalista ou banco consultar o registro geral para saber 

se sobre um imóvel oferecido como garantia hipotecaria pesava alguma hipoteca anterior, 

convencional ou legal, a partir de então eles também gozariam da proteção jurídica dada por 

essa fórmula declaratória inserida dentro do contrato, que em alguma medida coagia o 

devedor a falar a verdade. 

Essas duas medidas do Decreto com relação à formalização legal das hipotecas - a 

maior rigidez do Decreto com a inscrição da hipoteca legal no registro geral e a 

obrigatoriedade na escritura de hipoteca da fórmula declaratória da existência ou não de 

hipotecas legais pesando sobre o imóvel – indicam que a hipoteca legal vinha sendo um 

problema para a clareza e seguranças das transações de crédito feitas por hipoteca 

convencional. Eram arestas que precisavam ser aparadas para ampliar a segurança dessas 

transações e dinamiza-las. 

 

 

3.5 LEIS DOS ANOS DE 1890: ABSORÇÃO DO SISTEMA CARTORIAL E DE 
REGISTRO DOS ANOS DE 1860 E ELIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS ESCRAVISTAS 

 

 

Em 1890, já no Brasil República, foram promulgados dois decretos importantes nos que 

diz respeito à legislação tratada até agora, que em meio a diversas normas versou sobre as 

formalidades das transações de terras: primeiro o Decreto n.169-A de 19 de Janeiro de 1890 e 

depois o Decreto n.370 de 2 de Maio de 1890. 

Já no primeiro decreto foram derrogadas várias das leis anteriormente vistas: a Lei n. 

1237 de 24 de Setembro de 1864, as famosas reformas hipotecárias, o artigo 1º do Decreto 

n.2687 de 6 de novembro de 1875, que tratava da Banco de Credito Real e das suas emissões 

                                                           
698 Decreto 3272 de 1885: Art.8. Informações entre colchetes nossa. 
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de letras hipotecárias, e o Decreto n. 3272 de 5 de Outubro de 1885, que vimos a pouco 699. 

Por outro lado consolidou e modificou o Decreto n.3471 de 3 de Junho de 1865, que foi o 

Regulamento das Sociedades de Crédito Real derivado da Lei 1237 de 1864 e o Decreto 

regulamentar n.9549 de 23 de janeiro de 1886. 

As derrogações dessas leis estiveram longe de significar grandes mudanças normativas, 

muito pelo contrário. O Decreto n.169-A, apesar de ter derrogado a Lei 1237 de 1864, foi uma 

cópia quase integral dela, com poucas alterações, dentre elas se destaca as transações de 

crédito com escravos, já que a escravidão havia acabado. Já o Decreto n.370 de1890 também 

foi uma cópia quase integral do Decreto n.3453 de 1865, que foi o Regulamento Hipotecário 

gerado pela Lei 1237 de 1864, o qual, dentre outras coisas, regulamentou e instalou o registro 

geral. Nele também houve poucas alterações, sendo as mais marcantes também as que se 

referiam aos escravos. Isso significou que o sistema registral montado em 1864 e 1865 estava 

funcionando bem para atender as demandas por segurança jurídica das transações de terras da 

época e já havia se cristalizado. Além disso, os dois decretos de 1890 também incorporaram 

alguns artigos e parágrafos dos outros decretos derrogados: o Decreto n.2687 de 1875 e o 

Decreto n.3272 de 1885. 

Pelos motivos mencionados, nos ocuparemos aqui das poucas alterações normativas que 

foram feitas na Lei 1237 de 1864, que se transformou no Decreto n.169-A, e das poucas 

alterações feitas no Regulamento Hipotecário de 1865, que se transformou no Decreto n.370 

de 1890. Também apontaremos a incorporação de trechos do Decreto n.2687 de 1875 e do 

Decreto n. 3272 de 1885. Na verdade, o que esses dois decretos dos anos 1890 fizeram, foi 

tentar fundir em si tudo o que havia dado certo nas leis e decretos criados desde os anos de 

1860, fazendo pequenos ajustes. Porém, nessa colagem de Leis e Decretos esteve ausente o 

esforço de sintetizar, sistematizar e harmonizar as leis e decretos copiados, em dar-lhes um 

caráter de sistema, porque a junção de matérias diversas foi feita sem as conectá-las 

apropriadamente. A despeito disso, vejamos estes ajustes: 

 

 

3.5.1 Decreto n.169-A: absorção da Lei n. 1237 de 1864, do Decreto n. 3272 de 1885 e 
algumas alterações 

 

 

                                                           
699 Decreto n.169-A de 1890: Art.23. 
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O texto da Lei 1237 de 1864 foi copiado quase na íntegra entre os artigos 1 e 277 do 

Decreto n.169-A de 1890. Entre as alterações feitas em relação ao texto de 1864 podemos de 

inicio citar as que ampliaram a publicidade imobiliária ao incluir nos registros do registro 

geral, para a consulta de todos: as transmissões causa mortis, os atos judiciais (como as 

hipotecas judiciais) e as hipotecas legais. Essas medidas davam anda mais seguranças nas 

transações de crédito e compra e venda. O Decreto 169-A também eliminou as hipotecas 

gerais ao absorver a normas legais de 1885, que determinavam que todas as hipotecas fossem 

especializadas (que todos os bens fossem individualizados e discriminados através da sua 

descrição) e que só passavam a existir hipotecas legais, convencionais e judiciais especiais ou 

especializadas, o que significou o fim das hipotecas gerais. Isso ampliou a clareza dos 

contratos quanto aos bens oferecidos em garantia. Pontuados os ajustes que consideramos 

mais importantes, vejamos outros: 

Em função do fim da escravidão os escravos deixaram de aparecer como acessórios da 

fábrica agrícola passíveis de serem hipotecados junto com a terra, permaneceram no texto 

apenas os animais700. Além disso, foram incluídos no rol de bens hipotecáveis os engenhos 

centrais, fábricas, usinas (abrangendo os edifícios e maquinismos) e as estradas de ferro 

(compreendendo todos os seus imóveis, acessórios, material fixo e rodante) 701. 

A inclusão desses bens como garantias hipotecárias tem dois significados, o primeiro é 

modernização e sofisticação da economia depois da abolição, certamente estimulada pela 

liberação de capitais antes investidos em escravos, a segunda é que provavelmente eram as 

Sociedades de Crédito Real que estavam financiando a construção de fábricas particulares, e 

de obras ligadas a políticas públicas de desenvolvimento, como os engenhos centrais de 

processamento de cana e uma malha de estradas de ferro para escoar a produção agrícola em 

geral, baratear os custos de transporte e, por consequência, permitir o maior ganho de lucros. 

O papel que as Sociedades de Crédito Real, as hipotecas, letras hipotecárias e empréstimos 

por penhor tiveram no financiamento desses empreendimentos ficará mais claro em outra 

parte desse Decreto que trataremos mais adiante. Os próprios engenhos centrais, demais 

fábricas e estradas de ferro, foram as garantias dadas aos bancos para o seu financiamento. O 

Decreto indica que a instrumentalização da formalização legal das transações de terras ganhou 

maior amplitude nos negócios depois da abolição. Hipotecas sobre engenhos centrais, fábricas 

e estradas de ferro certamente permitiram a emissão de letras hipotecárias valorizadas no 

mercado. Em certa medida essas obras se auto valorizavam e garantiam. 

                                                           
700 Decreto 169-A de 1890: Art.2, §1º. 
701 Decreto 169-A de 1890: Art.2, §1º. 
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Em meio ao texto copiado da Lei 1237 de 1864, o Decreto 169-A inseriu a 

determinação do Decreto 3272 de 1875 de que “As hipotecas legais de toda e qualquer 

espécie em nenhum caso valerão contra terceiros, sem a indispensável formalidade da 

inscrição e especialização”702. Trata-se de uma continuidade da preocupação com a 

publicidade imobiliária, dar ao credor, que no caso agora incluía bancos e Sociedades de 

Credito Real complexas, possibilidades de conhecer todos os ônus que pesavam ou não sobre 

o bem garantidor, inclusive as hipotecas legais de mulheres, menores e interditos. Também foi 

incluída a determinação do Decreto de 1885, de que nas hipotecas os mutuários deveriam 

declarar expressamente que seus bens estavam ou não sujeitos a quaisquer responsabilidades 

por hipotecas legais, estando sujeito às penas do crime de estelionato em casos da inexatidão 

ou falsidade da declaração feita703.   

Mais adiante, o Decreto 169-A copia na íntegra o texto da Lei 1237 de 1864 de que os 

imóveis comuns a diversos proprietários poderiam ser hipotecados na sua totalidade somente 

com o consentimento de todos e que cada um poderia hipotecar individualmente a parte que 

lhe cabia, neste caso vigorando a hipoteca somente sobre essa parte. Porém foi acrescido a 

essa norma o seguinte trecho: “Não é admissível ao registro um hipoteca de imóvel possuído 

em comum sem o consentimento dos coproprietários, ou divisibilidade manifesta”704. Esse 

adendo buscou tonar ainda mais claras as formalidades registrais necessárias em tais casos, 

para dar a todos o conhecimento do negócio feito e evitar que qualquer parte interessada 

sofresse algum prejuízo com o negócio. 

Em outra parte que o texto da Lei 1237 de 1864 tratava dos privilégios dos ônus reais, 

citando os casos de exceção contra os quais eles não valiam, o Decreto 169-A inclui como 

novidade “As debêntures ou obrigações ao portador emitidas pelas sociedades anônimas ou 

comanditárias por ações”705. Entre essas categorias de títulos emitidos pelas sociedades 

mencionadas encaixam-se as letras hipotecárias. Isso quer dizer que o complexo sistema 

financeiro planejado e montado a partir de 1864 estava funcionando e que os títulos emitidos 

por bancos e sociedades anônimas ganharam privilégios legais como este, o de anular os 

privilégios dos ônus reais sobre as hipotecas em seu favor. Outro enxerto feito no texto de 

1864 foi a inclusão, entre os ônus reais, do penhor agrícola, que surgiu como forma de 

financiamento agrícola nos Decreto 2687 de 1875 e foi reiterando no Decreto 3272 de 1885. 

                                                           
702 No Decreto 169-A de 1890 essa norma é um parágrafo do art.3. Trata-se de uma cópia do art.7 de 1885 que 
vai contra certa permissividade com o não registro da hipoteca legal do art.3, §10 da Lei 1237 de 1864. 
703 Cópia do art.8 do Decreto 3272 de 1885. 
704 Decreto 169-A: Art.4, §8º. 
705 Decreto 169-A: Art.5, §1º, 2º. 
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Além disso, o parágrafo 6º do artigo 6 da Lei 1237 de 1864, referente ao penhor dos escravos, 

foi eliminado do texto no Decreto 169-A. Os frutos pendentes, instrumentos aratórios e outros 

bens móveis responsáveis pela força produtiva da fábrica agrícola o substituíram. 

Quando foi copiado o texto da Lei de 1864 que versava sobre as inscrições das 

hipotecas, na parte em que foi prescrito o período de 30 anos para a prescrição dos direitos 

garantidos pela hipoteca inscrita, junto dos casos privilegiados que poderiam ter esse prazo 

dilatado - que era o da hipoteca da mulher casada e do interdito, que duraria por todo o tempo 

do casamento ou da interdição – foram incluídas as hipotecas das Sociedades de Crédito Real, 

que teriam validade durante todo o tempo de sua existência legal, desde que inscritas706. 

Outra pequena inovação que o Decreto 169-A faz em relação à Lei de 1864 foi a 

inclusão da quota de amortização em meio as anuidades das letras hipotecárias. O Decreto 

também ampliou as possibilidades de operações creditícias das Sociedades de Crédito Real. 

Todo o trecho que segue constitui essa ampliação e foi enxertado em meio ao texto copiado 

da Lei de 1864. Apesar de longa, vale a pena a sua citação, porque é bastante ilustrativo das 

sofisticações processadas não só na Lei, como na economia e na técnica: 

 

Art.13, §16. Estas sociedades, além das operações de longo prazo com amortização, 
podem fazer operações a curto prazo com ou sem amortização, de penhor agrícola, 
de lavoura e indústrias que lhe são conexas, a saber: a) Sobre engenhos centrais e 
quais quer fábricas de preparar produtos agrícolas, criações de burgos, grupos ou 
centros de trabalho rural, introdução e fixação de imigrantes, para lavrar e cultivar o 
solo; b) Construção de casas, destinadas a habitação dos cultivadores, colonos ou 
imigrantes, a redis de animais e à conservação das provisões dos produtos agrários e 
à primeira manipulação destes; c) Dessecamento, drenagem e irrigação do solo; d) 
Plantação de vinhedos, chá, café, cana, algodão, cacau, quina, plantas têxteis e 
árvores frutíferas; e) Nivelamento e orientação de terrenos, abertura de estradas e 
caminhos rurais, canalização e direção de torrentes, lagoas e rios; f) criação de gado 
e tudo que diz respeito ao melhoramento de raças pecuárias e exploração desta 
indústria em alta escala, mineração, principalmente do ferro e do carvão de pedra, 
cultivo, colheita e replantação do caotchouc (borracha); g) Todas as mais 
operações congêneres, que são mencionadas em regulamento. Podem em 
carteiras especiais, completamente distintas da carteira hipotecária, fazer: 1º 
Descontos, empréstimos, cauções, cambiais, depósitos de dinheiro em conta corrente 
e a prazo; 2º Abrir e conceder creditos, comprar e vender bens, títulos de qualquer 
espécie; 3º Adquirir terras, incultas ou não, dividi-las, demarcá-las e colonizá-
las; 4º Organizar empresas e estabelecimentos comerciais; 5º Construir estradas de 
ferro, engenhos centrais, usinas, fábricas, oficinas, edifícios públicos e particulares; 
6º Encarregar-se de quaisquer obras públicas e por conta de particulares; 7º 
Administrar, gerir e custear quaisquer empresas ou estabelecimentos industriais que 
adquira ou funde, por conta própria ou alheia; 8º Contratar com os Governos, geral e 
de cada Estado, sobre tudo quanto disser respeito ao seu objeto e fim; 9º Contratar a 
vinda de colonos e o seu estabelecimento nas propriedades que lhes pertençam ou a 
terceiros; 10º Emitir letras hipotecárias ou de penhor; 11º Emitir obrigações ao 
portador, por conta própria ou de terceiros; 12º Emitir letras ao portador, com prazo 

                                                           
706 Decreto 169-A de 1890: Art.9, segunda parte do §2º. 



281 
 

fixo; 13º Emitir bilhetes ao portador, nas bases e condições estabelecidas pelo 
Governo707. 

 

Mais uma inovação nesse trecho Decreto foi o surgimento da letra de penhor, como um 

título correlato da letra hipotecária, que provavelmente deve ter tido vida curta. Nesse trecho é 

possível observar que hipotecas e penhores permitiam o financiamento de inúmeros 

empreendimentos agrícolas, não agrícolas, particulares e públicos. A hipoteca como forma de 

obtenção de capital se encaixou em meio a uma infinidade de outras atividades creditícias e 

títulos diversos. Em muitos dos financiamentos da construção de casas, de fábricas, da 

infraestrutura necessária nas fazendas para receber colonos e dinamizar a produção, a 

valorização futura criada pela construção das benfeitorias certamente também foram levadas 

em conta como garantia de crédito. E mesmo que o imóvel do engenho central, da fazenda 

com casa para colonos, da fábrica não houvesse sido hipotecado, eles poderiam ser 

executados judicialmente em casos de quebras e falências para o reembolso de títulos de 

crédito, ainda segundo a hierarquia estabelecida no Código Comercial. Nesse ponto entra a 

operação de compra e venda como fundamental para o pagamento, ou então a adjudicação (a 

maior segurança dessa transação, da transmissão do direito de propriedade, acabava influindo 

na venda em hasta pública do bem). 

Não ignoramos a existência em todo o século XIX de uma infinidade de outros títulos 

de credito usados como moeda escritural que não tiveram relação com as garantias 

hipotecárias imóveis, o próprio Código Comercial está repleto deles. Mas, a insistência e 

preocupação legislativa com o assunto das hipotecas, com as tentativas de forçar o ganho de 

valor da terra em meio as incertezas quanto a data final da escravidão, pairando sempre como 

uma sombra ameaçadora, nos faz pensar que a terra e a hipoteca foram algo especial para a 

elite do século XIX e para o sistema de credito financeiro que ela pretendia estruturar e 

estruturou. Por isso acreditamos que formalização legal das transações imóveis, destacando 

entre as formalidades o seu registro em cartório, parece ter permitido uma grande sofisticação 

do sistema de crédito a partir da sua ligação com as Sociedades de Crédito Real e da 

necessidade de hipotecas para emissão de letras hipotecárias. Isso certamente, embora não 

tenha sido a causa única, também se relacionou com o ganho de valor da terra. O trecho acima 

transcrito indica que as possibilidades de financiamento criaram-se dentro de sociedades que 

tiveram base de crédito real. 

                                                           
707 Decreto 169-A de 1890. Grifos nossos. 
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Na sequência, o Decreto 169-A se ocupou com as ações e execuções hipotecárias e 

pignoratícias, para isso importou na íntegra quase todo o texto do Decreto 3272 de 1885, o 

mesmo que derrogou, o que significou continuar usando os títulos 1º, 2º e 3º do Regulamento 

do Processo Comercial de 1850 tomado como base em 1885708. A esse texto foi incluído 

novas normas entre os parágrafos 1º e 7º do artigo 19, que, além de dar maiores 

esclarecimentos sobre a hierarquia das preferências dos títulos, deram vários privilégios às 

hipotecas das Sociedades de Crédito Real em relação às anticreses: 

 

§1º Os credores quirografarios e os por hipoteca, não inscritos em primeiro lugar e 
sem concorrência, só por via de ação ordinária de nulidade ou recisão poderão 
invalidar os efeitos de primeira hipoteca, a que compete a prioridade pelo respectivo 
registro. 
 §2º A disputa entre credores, dos quais algum tenha hipoteca inscrita em primeiro 
lugar e sem concorrência, não poderá versar senão sobre o ponto restrito da 
preferência. 
§3º Verificada a anticrese estabelecida pelo art.71, §25, do regulamento n.3471 de 3 
de junho de 1865, não poderá o devedor anticrético ser executado por nenhum outro 
credor, qualquer que seja a natureza do seu título. 
§ 4º Nenhum embargo, sequestro ou qualquer ação ou execução pendente 
impedirá a sociedade de credito real de imitir-se na posse dos bens hipotecados 
por meio da anticrese pelo tempo e para os efeitos previstos neste decreto. 
§5º A anticreses devidamente julgada não pode ser invalidada senão por sentença 
obtida em ação ordinária pelo devedor hipotecário. 
§6º Mesmo depois de iniciada a ação e execução, e a qualquer tempo, poderá a 
sociedade de credito real optar pela anticrese dos bens hipotecados. 
§7º Consideram-se como feitos sobre primeira hipoteca, em todo e qualquer caso, os 
empréstimos destinados ao pagamento de quaisquer dívidas do mutuário, uma vez 
que a escritura do contrato seja inscrita em primeiro lugar e sem concorrência, 
ficando assim revogados os art.19 e seus parágrafos do regulamento de 3 de Junho 
de 1865709. 

 

O Decreto 169-A de 1890 termina definindo que todos os signatários de efeitos 

comerciais, inclusive os que contraíram empréstimos superiores a 5:000$000 mediante 

hipoteca e penhor agrícola, estavam sujeitos à jurisdição comercial e à falência 710. Essas 

disposições mostram bem a quem a formalização legal das transações de terras passou a servir 

preferencialmente: o complexo sistema de crédito e financeiro que havia sido montado. 

 

 

3.5.2 Decreto n. 370 de 1890: absorção do Decreto n. 3453 de 1865 (o Regulamento 
Hipotecário) e do Decreto n. 3471 de 1865 (o Regulamento das Sociedades de Crédito 
Real) 

 

                                                           
708 Decreto 169-A. Conforme o texto entre os artigos 14 e 19. 
709 Decreto 169-A. Grifos nossos. 
710 Decreto 169-A: Art.20. 
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O Decreto 370 de 1890 também foi uma cópia quase integral do Regulamento 

Hipotecário de 1865 (o Decreto 3453), seguida da do Regulamento das Sociedades de Credito 

Real (o Decreto 3471), também de 1865. Portanto, como o Decreto 169-A, tratou-se de um 

exercício de reajustes e síntese. Vejamos a parte que copiou o Regulamento Hipotecário de 

1865: 

No Decreto 370 o Regulamento Hipotecário encontra-se copiado do artigo 1 ao artigo 

277. A maioria das pequenas alterações feitas no seu texto repetem as feitas pelo Decreto 169-

A de 1890 no texto da Lei 1237 de 1864, como: o fim das hipotecas gerais (todas as hipotecas 

deveriam ser especiais ou especializadas711), a obrigatoriedade da inscrição de todas as 

hipotecas legais, disposições que versam sobre especificadas e privilégios das Sociedades de 

Credito Real e das letras hipotecárias, a inclusão de novas garantias hipotecárias (como os 

engenhos centrais, fábricas e estradas de ferro e etc.), o desaparecimento de todas as 

disposições que versavam sobre hipotecas e penhor de escravos e etc. 

É eliminado também o procedimento que em 1865 era chamado de prenotação das 

hipotecas legais para a posterior especialização e inscrição, esse procedimento adiava em até 

30 dias a inscrição da hipoteca legal geral no registro geral. Outra eliminação de parte do 

texto de 1865 foi a da Seção III – Da Forma de inscrição das hipotecas gerais, porque, como 

já foi dito, neste momento todas as hipotecas deveriam ser especiais ou especializadas, o que 

significou o fim das hipotecas gerais. Em seu lugar foi colocado o capítulo VII do título II: Da 

inscrição das hipotecas especiais ou especializadas. Repetindo, a eliminação das hipotecas 

gerais constituiu num ganho de clareza contratual ao impor a discriminação de cada bem 

hipotecado através da mínima descrição de cada um, cumprindo o princípio de especialidade 

objetiva. Também gerava mais certeza da qualidade das informações oferecidas pelo registro 

geral, uma vez que anterior hipoteca geral e oculta fugia do seu sistema e poderia surpreender 

o credor como um problema imprevisível. Aumentar a confiança pública nos Cartórios era 

fundamental para que o sistema funcionasse melhor. 

Com relação ao registro geral, toda a sua estrutura foi mantida praticamente a mesma, o 

quadro burocrático foi reaproveitado e ampliado712. O Livro N.3 – Da Inscrição Geral foi 

eliminado, já que não existiam mais hipotecas gerais713. O Livro N.6 – Transcrição de Penhor 

                                                           
711 Decreto 370 de 1890: Art.114. 
712 Decreto 370 de 1890: Art.6, §§ 1º - 3º. 
713 Decreto 370 de 1890: Vide a relação dos livros do registro geral no art.11. 
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de Escravos foi substituída pelo Livro N.5 – Transcrição do Penhor Agrícola. Além disso, foi 

determinada a queima de todos os livros de penhor de escravos produzidos até então 714. 

Uma alteração digna de nota refere-se ao status da segurança jurídica da hipoteca em 

relação aos outros títulos de crédito: além da hierarquia de títulos do Código Comercial a que 

ela continuava submetida, a hipoteca não teria preferência de reembolso em relação aos 

“debentures ou obrigações ao portador, emitidos anteriormente pelas sociedades anônimas 

ou comanditárias de ações”715. Parece que essas sociedades assumiram o lugar de 

privilegiados que os comerciantes de grosso trato ocuparam entre os anos de 1830 e 1850. 

No que diz respeito clareza das informações sobre os bens imóveis, as descrições dos 

bens nos textos dos contratos (especialidade objetiva ou especialização objetiva), o Decreto 

370 de 1890 manteve inalterado o texto do Regulamento Hipotecário de 1865, com as 

mesmas brechas que permitiam imprecisões e a omissão da área medida, tanto para as 

hipotecas como paras as transmissões de propriedade. O mesmo pode ser dito sobre as partes 

que tratam da especialidade objetiva, ou seja, a apresentação e qualificação das partes 

contraentes (as pessoas envolvidas no contrato). 

Mais um ponto importante a ser ressaltado, é que o Decreto 370 manteve a disposição 

do Regulamento Hipotecário de que as transmissões de propriedade deveriam ser transcritas 

no registro geral para valer contra terceiros, coma a ressalva de que “Todavia, a transcrição 

não induz a prova do domínio, que fica salvo a quem for”716. Como vimos, a repetição dessa 

norma significou que o registro da compra e venda ou doação no registro geral não operava a 

transferência do domínio, não era considerado prova da propriedade. Também em 1890, a 

instituição do “Registro Torrens” 717 em paralelo foi uma tentativa de alterar essa falta de 

status do registro como prova de domínio, uma vez que foi uma modalidade paralela de 

registro facultativo que buscava outorgar segurança e liquidez aos registros da propriedade 

imóvel, lhe dando presunção de absoluta veracidade. Dessa forma a titularidade seria 

inatacável718. Entretanto o seu caráter facultativo não permitiu que fosse levado a sério e que 

“pegasse”. 

Não tratamos do “Registro Torrens” aqui em virtude de sua vida curta. A transformação 

do registro do contrato numa formalidade necessária para operar a transmissão de domínio 

                                                           
714 Decreto 370 de 1890: parágrafo único do art.11. 
715 Decreto 370 de 1890: Art.220. 
716 Decreto N.370 de 1890: Art.235. 
717 Decreto 451-b de 1890 e seu Regulamento. 
718 Indicação de obra a esse respeito: ERPEN, Décio Antônio; PAIVA, João Pedro Lamana. Panorama histórico 
do registro de imóveis no Brasil In: JACOMINO, Sérgio (Org.). Registro de Imóveis: Estudos de direito registral 
imobiliário. XXIV encontro de oficiais de registro de imóveis do Brasil. Porto Alegre: Safe, 1998. 
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teria de esperar até promulgação do Código Civil em 1916, quando registro geral passou a 

chamar-se Registro de Imóveis, o mesmo de hoje719. Podemos dizer que o Código Civil 

integrou em si a proposta do Registro “Registro Torrens” de fazer com que, legal e 

expressamente, o registro induzisse a prova de domínio sobre o imóvel, com a diferença de 

que no Código Civil era formalidade legalmente obrigatória para aquisição de domínio e não 

apenas um meio facultativo de gerar sua prova incontestável.  

O Código Civil foge de nosso recorte temporal, mas a sua abordagem aqui é 

fundamental para finalizar as discussões sobre os decretos de 1890, porque ele atou várias das 

pontas soltas deixadas pelas normas de 1890 no sistema registral e na produção de clareza via 

publicidade imobiliária, revelando-as nas alterações feitas. A maior das alterações em relação 

aos Decretos 169-A e 370 de 1890 foi fazer do registro do contrato numa instituição pública - 

o Cartório de Registro - uma formalidade indispensável para operar a transmissão do domínio, 

portanto, também fundamental nas transações de terras720. Isso forçou definitivamente a 

concentrações das informações dos negócios imóveis no Cartório de Registro. A partir de 

então, mais do que antes, a hipoteca segura seria aquela lavrada sobre um título de compra e 

venda transcrito, quer dizer, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, que substituiu 

com poucas alterações o Cartório do registro geral.  

Com o Código Civil de 1916 o sistema de aquisição de propriedade afastou-se mais 

ainda do modelo francês que influenciou a realidade legal brasileira em todo o século XIX721. 

Em outras palavras, para a aquisição da propriedade e sua segurança jurídica, mais do que a 

escritura particular ou a escritura lavrada no cartório de notas, passou a valer o registro da 

escritura no Cartório do Registro de Imóveis (sucessor do registro geral), vulgarizando-se esse 

princípio na frase popular “quem não registra não é dono”722. Entretanto, sem escritura não 

                                                           
719 Lei 3017 de 10º de Janeiro de 1916 (Código Civil): Art.1227 - “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, 
ou transmitidos por atos entre vivos, só de adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos 
referidos títulos”. 
720 Essa transformação se operou no art.530 da Lei 3017 de 1916 (o Código Civil): “Adquiri-se a propriedade 
imóvel: I – pela transcrição do título de transferência no Registro do Imóvel; II – pela acessão; III – pelo 
usucapião; IV – pelo direito hereditário”. As discussões acerca do seu caráter inovador no sistema de 
propriedade, do seu significado e dos seus efeitos, podem ser encontradas em vários autores da área do Direito 
que tratam da temática do sistema registral imobiliário e da publicidade registral, como: DINIZ, Maria Helena. 
Sistema de Registro de Imóveis. 7ª Ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 
721 BELEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1951. t. l, p.135.  
722 ERPEN, Décio Antônio; PAIVA, João Pedro Lamana. Panorama histórico do registro de imóveis no Brasil 
In: JACOMINO, Sérgio (Org.). Registro de imóveis: Estudos de direito registral imobiliário. XXIV encontro de 
oficiais de registro de imóveis do Brasil. Porto Alegre: Safe, 1998 – p.135. 
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havia registro, portanto ela era, e continua sendo, uma peça fundamental na aquisição de 

domínio723. 

Vejamos agora a parte que copiou o Regulamento das Sociedades de Crédito Real de 

1865: 

Se o texto entre os artigo 1 e 277 do Decreto 370 de 1890 trata-se da cópia do 

Regulamento Hipotecário, o texto entre o artigo 277 e 408 trata-se da cópia do Regulamento 

da Sociedade de Crédito Real, também com algumas alterações referentes aos mesmos 

assunto abordados anteriormente. 

O reaproveitamento do Regulamento das Sociedades de Crédito Real indica que o 

sistema registral do registro geral, as Sociedades de Crédito Real (agora mais sofisticadas), as 

hipotecas e as letras hipotecárias, continuaram funcionando como peças normativas, 

institucionais e burocráticas do complexo sistema financeiro de crédito projetado em 1864. 

Em outras palavras, indica que esse projeto deu certo e que a formalização das transações de 

terras processada até então continuava sendo parte integrante dele ao mesmo tempo em que 

permitia uma infinidade de negócios particulares fora dele. Não fazia sentido manter essas 

normas se elas não tivessem atuado na realidade e produzidos efeitos positivos. 

Não entraremos no detalhamento dessa parte do Decreto 370 de 1890 pelo fato de que 

ela foca quase que exclusivamente nas transações financeiras de crédito, fugindo do foco de 

nossa pesquisa. 

Além desses decretos de 1890, também poderíamos incluir aqui a discussão do Decreto 

544 de 5 de Julho de 1890, que em sua introdução esclarece que “Aprova os modelos dos 

livros do registro de hipotecas, dá providências para a regularidade de sua escrituração e 

interpreta algumas das disposições a respeito do regulamento”. Porém, as alterações em 

relação Decreto 169-A não são detalhes acerca da organização interna dos livros e da 

escrituração que não vão alterar substancialmente a discussão feita até o momento. Por esse 

motivo apenas o deixamos aqui indicado para quem possa interessar em estudos posteriores. 

Por fim, o fato é que o processo de formalização legal das transações de terras, através 

do sistema registral, adentrou o século XX e atingiu, não diremos o ápice, mas sim o seu 

estado atual em 1973, com a Lei 6.015/73, que sistematizou, sintetizou e concentrou as 

experiências consideradas produtivas de todas as leis e decretos anteriores. A sua principal 

inovação foi a criação da matrícula do imóvel, um sistema de numeração sequencial diferente 

do protocolo, porque ele diz respeito ao imóvel e não ao registro do contrato com base no 

                                                           
723 ERPEN, Décio Antônio; PAIVA, João Pedro Lamana. Panorama histórico do registro de imóveis no Brasil, 
Op. cit. – p.135. 
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nome da pessoa, fornecendo um histórico sobre as transações e alterações jurídicas feitas 

sobre ele: transmissões, onerações, desonerações e etc.724. O sistema de matricula concentrou 

ainda mais as informações sobre os imóveis contidas nos outros livros, fundava um cadastro 

de base real (das coisas) e não pessoal (das pessoas). Porém, para finalizarmos este capítulo 

falta tratarmos de apenas de mais uma faceta do processo de formalização legal das transações 

de terras que não pode ser ignorada: as publicações que as leis formalizantes geraram na 

forma de manuais para tabeliães e estudos sobre hipotecas, propriedade da terra e transmissão 

de imóveis.  

 

 

3.6 PUBLICAÇÕES GERADAS PELAS LEIS FORMALIZANTES DOS CONTRATOS 
 

 

No Brasil, as publicações de estudos e manuais jurídicos começaram e se intensificaram 

a partir de 1850, já no Brasil Independente, a partir da extinção do tráfico negreiro, da Lei de 

Terras e do Código Comercial. Acreditamos essa intensificação processada a partir de 1850 

esteve relacionada com a amplificação da formalização legal para os contratos comerciais em 

geral que se processou no Código Comercial. Para produzir, alterar ou criar as regras legais 

era preciso antes pensar sobre elas, o que produzia material publicável. E uma vez que as 

regras legais já houvessem sido produzidas na forma de leis e decretos, vários personagens da 

época se ocuparam em refletir sobre elas e seus efeitos e em produzir manuais para a sua 

interpretação e aplicação. Várias dessas reflexões e manuais foram publicadas na forma de 

livros. 

Tais livros foram o suporte legitimador e o aporte orientador da aplicação das 

formalidades e seus efeitos legais, legisladas para os contratos comerciais em geral, inclusive 

os de terras. Explicando melhor, a maioria dos livros publicados teve origem em estudos 

desenvolvidos por juristas e estudiosos do Direito do século XIX, que em alguns casos 

tornaram-se material de consulta de juízes e tabeliães para dirimir dúvidas surgidas durante o 

exercício de seus ofícios, no que se referia às formalidades prescritas pela Lei e seus efeitos, 

como foi o caso de Consolidação do Direito Civil de Augusto Teixeira de Freitas. Não 

trabalharemos cada uma das publicações aqui, mas pontuamos que elas revelam a lógica das 

                                                           
724Sobre a matrícula do imóvel vide: CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos comentada. 16ª Ed. Atual. 
São Paulo: Saraiva, 2005 – p.386; FILHO, Álvaro de Melo. Direito registral imobiliário: enfoque jus – 
pedagógico. In: Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v.28, n.59, jul./dez.2005 – p.38. 
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leis e os problemas e necessidades da época que buscaram solucionar, em vários casos são 

bastante analíticas e críticas da realidade. 

Por essas razões, é possível afirmar que tais publicações se vincularam diretamente ao 

processo de formalização legal das transações e dos contratos comerciais em geral, 

principalmente dos hipotecários. Basta ler os seus títulos para perceber que elas se conectaram 

diretamente com as disposições, inovações, mudanças e formalidades contratuais de cada lei e 

decreto promulgados. As únicas obras que não apresentam nos títulos uma referência direta às 

formalidades legais dos contratos de transações de terras, apesar de tratarem das hipotecas e 

transmissões de propriedade, são os trabalhos sobre Direito Civil de Lourenço Trigo de 

Loureiro e Augusto Teixeira de Freitas. Para fins ilustrativos, organizamos cronologicamente 

no quadro 7 esses trabalhos que fizeram parte do processo de formalização legal das 

transações de terras: 

 

Data 

1ª Ed. 

Nome da obra 

 

Nome do autor 

1851 Instituições de Direito Civil Brasileiro Lourenço Trigo de Loureiro 

1857 Consolidação das Leis Civis. Augusto Teixeira de Freitas 

1859 Manual do Tabelião ou Ensaios de Jurisprudência 
Eurematica Contendo a Coleção de Minutas dos Contratos 
e Instrumentos Mais Usuais, e das Cautelas Mais Precisas 
nos Contratos e Testamentos. 

José Homem Correia Telles 

1866 Transumpto da Lei da Reforma Hipotecária de 24 de 
Setembro de 1864. 

Lourenço Trigo de Loureiro 

1875 Direito Hipotecário do Brasil. José Furtado de Mendonsa 

1882 Formulário dos Contratos e Testamentos. Augusto Teixeira de Freitas 

1883 Regras de Direito Civil e Vocabulário Jurídico. Augusto Teixeira de Freitas 

1883 A Propriedade. José de Alencar 

1888 Manual do Oficial de Registro Geral das hipotecas – 
Tratado completo sobre a definição, criação, concurso, 
provimento, virtudes, direitos, permuta, graduações férias, 
licenças, penalidades do cargo, bem como sobre a 
inscrição de hipoteca ou penhor e transcrição de 
transmissão de imóveis ou constituição de ônus reais. 
Acompanhado de um formulário de instalação de registro, 
prenotação, especialização, recursos, extratos, etc. 

Joaquim de Oliveira Machado 

1899 Consolidação das Leis Hipotecárias.  Manoel de Alvarenga. 

Quadro 7: Estudos jurídicos de época sobre a propriedade e as leis formalizantes das transações de imóveis 

 

Embora o quadro 7 não seja um levantamento completo das publicações ligadas ao 

processo de formalização legal das transações de terras, ela dá uma noção do que estava sendo 

produzido a respeito. Os títulos dos manuais para tabeliães de 1859 e de 1888 são exemplos 

mais claros de conexão com o referido processo, os seus títulos deixam claros os objetivos de 

instruir o cumprimento das formalidades legais nas lavraturas e padronizar os contratos 
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lavrados. A preocupação com a padronização dos contratos também é indicada por expressões 

como “formulário de contratos e testamentos”. Também é possível perceber no geral dessa 

amostra de publicações o destaque que é dado à hipoteca em vários dos títulos. 

Fechamos este capítulo com a ilustração 12 que resume o processo de formalização 

legal das transações de terras através da sobreposição de duas linhas cronológicas: uma das 

leis e decretos e outra de publicações. Por questões gráficas técnicas, excluímos algumas leis, 

decretos e publicações, mantendo as que julgamos mais marcantes no processo.  
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4 NO PLANO DA PRÁTICA, UM ESTUDO DE CASO: A FORMALIZAÇÃO LEGAL 
DAS TRANSAÇÕES DE TERRAS E OS CARTÓRIOS EM CALDAS-MG 

 

 

No que diz respeito aos cartórios em geral, pontuamos que há muitas formas de 

percebê-los e defini-los enquanto instituição, mas para nossas atuais necessidades de análise 

acreditamos que é preciso pensá-la como algo mais do que uma definição jurídica abstrata, 

um conjunto de atribuições e normas legais ou do que um simples estabelecimento instalado 

num lugar fixo, com uma placa dizendo ‘Cartório de tal coisa, do ofício numero X, da Vila 

Y’. De forma simples podemos expressar este ‘algo mais’ desta maneira: os livros de notas e 

demais documentos produzidos pelo cartório são o cartório e, para onde vão os documentos, 

vai o cartório. Em caso de preservação do material de época, apenas a análise das alterações 

na documentação produzida por esta instituição já fornece inúmeros elementos para a 

discussão do papel que ocupou nas transações de terras no Brasil ao longo do tempo. E em 

certa medida é o que faremos aqui, porque acreditamos ser útil dar materialidade a ampla 

estrutura legal e burocrática de que o cartório fez parte para entender os negócios sobre 

imóveis e sua formalização legal, e mesmo para entender a nova propriedade da terra que 

surgiu. 

Com relação aos cartórios em Minas, até o momento podemos dizer que o primeiro 

registro que encontramos, demonstrando preocupação do governo provincial com a 

obrigatoriedade da lavratura dos contratos neles, esteve mais relacionado com as 

reestruturações fiscais dos anos de 1830, feitas para romper com a herança colonial e evitar 

sonegação, do que com a preocupação sobre a segurança jurídica e dinamização dos 

negócios725. Em 1837 o presidente da Província Costa Pinto argumentava que “o imposto de 

cinco por cento e de dez por cento sobre a compra, e venda dos escravos pode ser facilmente 

iludido”, mas, “se o contrato fosse celebrado por escritura pública, a fraude desapareceria 

em grande parte, e o imposto seria mais rendoso”726. Para ele essa medida evitaria os 

problemas gerados pela “negligência dos coletores” e “imoralidade” dos contribuintes727. 

                                                           
725 Sobre este contexto do começo das reformas das estruturas fiscais de Minas herdadas do período colonial: 
IGLÉSIAS, Francisco. Política Econômica do Governo Provincial Mineiro (1835-89). Rio de Janeiro: 
Ministério da Educação e Cultura – Instituto Nacional do Livro, 1958. - pp.173-188; RESTITUTTI, Cristiano 
Corte. Elementos da Fiscalidade de Minas Gerais Provincial. In: Almanack Braziliense. São Paulo, n°10, pp. 
115-129, nov. 2009.  
726 MINAS GERAIS (Província). Vice-presidente Costa Pinto. Fala dirigida à Assembléa Legislativa da 
Província de Minas Geraes na sessão ordinária do ano de 1837 pelo Presidente de Província Costa Pinto. Ouro 
Preto: Typographia do Universal, 3 de Fevereiro de 1837 – pg. XLI. 
727 Idem. Ibidem. 
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Como se vê, a ênfase recai sobre o escravo porque ele era o bem mais valioso nesse 

contexto. Mas, como vimos quanto discutimos Lei Orçamentária 317 de 1843 no capítulo 3, 

este vislumbre da possibilidade de maior controle fiscal também se ligou a instituição do 

Registro de Hipotecas nos anos de 1840, para além da clara preocupação com a dinamização 

das transações comerciais de crédito, ao forçar o registro dos contratos nos cartórios e 

determinar o pagamento dos impostos como uma das formalidades necessárias para isso. As 

compras e vendas de terras foram a próxima etapa, muitas eram feitas por contratos 

particulares e requeriam o pagamento do imposto sisa de bens de raiz, que foi instituído pelo 

Alvará de 3 de Junho de 1809 e reiterado pela Lei N.o 514 de 28 de Outubro de 1848. Como 

então o Estado controlar estes negócios e o pagamento das taxas? Isso também lança uma 

dimensão fiscal sobre a instituição da propriedade privada em 1850: era preciso definir 

legalmente, e de forma objetiva, o que estava sendo transmitido nas transações de compra e 

venda de terra para sobre essa ‘coisa indefinida’ fundamentar o imposto de transmissão que 

desde 1809 era cobrado, a sisa de bens de raiz. 

Após a independência o Estado brasileiro foi erguido através do planejamento e 

construção de uma estrutura burocrática que, apesar do reaproveitamento de algumas 

estruturas que sobraram da demolição do antigo edifício burocrático colonial (o que inclui 

partes das Ordenações Filipinas), demandava novas estruturas e isso enquanto ainda discutia-

se sua planta. Burocratizar era um passo importante para produzir centros de poder e controle, 

mas a burocratização custa, para isso eram necessários recursos. Por esse motivo é 

compreensível a preocupação de Costa Pinto com a tributação neste período e o vislumbre do 

cartório como uma forma de controle mais eficiente. A esse respeito José Reinaldo de Lima 

Lopes diz: 

 

Um problema do novo Estado era construir uma burocracia capaz de fazer chegar a 
influência do direito e da ordem burocrática em toda a parte. (...) Era preciso 
burocratizar, mas os recursos para isso não existiam. Tanto a administração (e fisco) 
quanto a justiça padecem do mesmo mal. Como resultado coisa pública e negócios 
privados nem sempre se distinguiram suficientemente728. 

 

Era preciso dar ao Estado um meio de conhecer os recursos e negócios das elites rurais 

locais que almejavam por autonomia e liberdade e, por isso, resistiam a uma burocratização 

centralizadora. Essa resistência pode ser observada, por exemplo, na sobrevivência por longo 

                                                           
728 LOPES, José Reinaldo de Lima Lopes. O Direito na História:... Op. cit. – pg.300. O autor se baseou nos 
estudos de Maria Sylvia de Carvalho Franco: Franco, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem 
escravocrata. 4ª. Edição. São Paulo: Unesp, 1997. 



293 
 

tempo da realização de contratos de negócios sobre terras feitos com escrituras particulares e 

nas medidas legais para a sua inibição. Pode ser vista mesmo na resistência em tonar o 

registro das transações de transmissão de propriedade prova de domínio em 1864, que ficava 

“salvo a quem for”, provavelmente ao posseiro com ocupação antiga e efetiva da terra, que 

poderia adquirir o domínio via usucapião. Contudo, já deixamos claro anteriormente que a 

questão fiscal não foi a única dimensão da burocratização que envolveu a terra: um sistema de 

crédito com base de garantia imobiliária e a instituição da propriedade privada também 

demandavam acomodações no novo edifício burocrático para existirem praticamente e serem 

negociados, ressurge nesta necessidade a dimensão econômica de mercado no sentido geral. O 

cartório era um dos espaços no novo prédio capaz de lhes dar essa existência prática e, apesar 

de ser um pequeno cômodo do edifício burocrático, tornar-se-ia de fundamental importância 

para este fim. Além disso, o seu custo também não era elevado, o pagamento do tabelião 

provinha do serviço cobrado pelas próprias lavraturas.  

Já com relação aos cartórios que arquivaram os contratos de negócios de terras de nossa 

área de interesse, trabalhamos apenas com a documentação dos cartórios de notas de Caldas-

MG, e não com a documentação dos cartórios do Registro Geral de Hipotecas (1846-1864) e 

do seu sucessor, o cartório do Registro Geral (1864-19016). Restringimo-nos aos cartórios de 

notas do 1º e 2º ofício de Caldas por dois motivos: primeiro porque constatamos que seria 

difícil localizar a documentação dos cartórios de registros criados nos anos de 1840 e depois 

nos anos de 1860, por conta dos desmembramentos das comarcas ocorridos ao longo do 

tempo; segundo porque observamos que o funcionamento dos cartórios de registros deixaram 

reflexos de diversas formas na documentação dos cartórios de notas de Caldas, através da 

transcrição nas notas de certidões negativas emitidas pelos oficiais dos cartórios de registros 

ou através das leis que lentamente determinaram que as escrituras de certos contratos fossem 

lavradas nos cartórios de notas como formalidade precedente para poderem ser registradas.  

Com relação à dificuldade de localizar a documentação dos cartórios de registro criados 

nos anos de 1840 e depois nos de 1860, havia apenas um por comarca, que deveria ser 

instalado na vila sede de cada comarca ou em uma cidade principal de cada comarca, 

enquanto os cartórios de notas existiram nas vilas em geral, falhando em algumas. Sendo que 

uma comarca era composta por diversas vilas, então havia um único cartório de registro e 

vários cartórios de notas por Comarca. Presumivelmente, a criação de uma nova comarca 

implicava na criação de um novo cartório de registro e no traslado da documentação referente 

à sua circunscrição territorial. Por consequência, como houve subdivisões das comarcas ao 

longo do tempo, seria necessário descobrir as cidades e os possíveis cartórios de registro de 
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imóveis onde há probabilidade da documentação registral da área de estudo ser encontrada e 

mesmo assim poderíamos constatar que a documentação não sobreviveu a perdas e 

destruições. Já os cartórios de notas de Caldas se encontram com uma documentação bem 

preservada e quase completa. 

Mencionamos anteriormente que o registro geral de hipotecas que foi responsável pelo 

registro dos contratos lavrados nos cartórios de notas de caldas ficava em Pouso Alegre, não 

localizamos essa documentação, mas sabemos de sua existência e do seu funcionamento pelas 

certidões que emitiu e que foram transcritas ao final dos contratos lavrados nos livros de notas 

dos cartórios de notas de Caldas. Nas cópias dessas certidões ao final das escrituras dos livros 

de notas está indicado o oficial do registro geral das hipotecas de Pouso Alegre que a fez, o 

dia e o livro e a página em que se encontrava registrada. Em 1868 Caldas havia se tornado a 

nova cede da Comarca do Sapucay, que então contava com outra configuração territorial: a 

Vila de Alfenas, desmembrada da de Caldas em 1860, a de Cabo Verde, desmembrada da de 

Caldas em 1866, Boa Esperança, Três Pontas, Nepomuceno e a própria Vila de Caldas, com 

uma configuração territorial já reduzida729. Nesse caso, onde estaria a documentação do 

Registro Geral criado em 1864 e instalado em 1865? Em Pouso Alegre ou em Caldas? No 

Cartório do Registro de Imóveis de Caldas averiguamos que essa documentação não 

sobreviveu. 

Outro motivo que nos levou a trabalhar apenas com os cartórios de notas de Caldas foi 

eles abarcam documentação contratual de terras de boa parte da área de interesse durante um 

longo tempo. Mesmo depois dos desmembramentos municipais iniciados com Alfenas e Cabo 

Verde nos anos de 1860, escrituras de terras das áreas destacadas continuaram sendo lavradas 

neles. Além disso, relembramos que uma das principais alterações na instituição Cartório, no 

que se refere às transações de terras, consistiu no esforço do Estado lentamente desestimular a 

produção de escrituras particulares, forçando que os contratos dos negócios de terras fossem 

lavrados nos cartórios de notas que, apesar da falta de publicidade em relação aos cartórios de 

registros, começaram gradualmente a concentrar quase todas as lavraturas de contratos, 

tornando-se também um centro das informações de todos os negócios realizados, senão o 

centro dos próprios negócios, que depois eram encaminhados na forma de escrituras para 

serem registrados nos cartórios de registro, isso caso os contraentes quisessem assegurar uma 

maior segurança jurídica dos atos praticados. Em outras palavras, o processo de formalização 

                                                           
729Sobre a nova configuração da Comarca do Sapucay, vide: BERGARD, Laird W. Escravidão e história 
econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-1880, Op. cit. – pg.41. Sobre os desmembramentos municipais 
feitos a partir do primitivo termo de Caldas-MG vide: ROVARON, Carlos Eduardo, Op. cit. – pg.45.  
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legal das transações de terras fez com que as lavraturas dos contratos lentamente se 

concentrassem nos cartórios de notas, para que as informações que continham se tornassem 

públicas nos cartórios de registros via emissão de certidões, como vimos. 

Portanto constatamos que, embora os cartórios de notas representem apenas parte do 

sistema registral montado ao longo do século  XIX, a observação dos reflexos dos cartórios de 

registros e das leis em sua documentação nos permitem uma relativa avaliação do impacto 

que o processo de formalização legal das transações teve na realidade prática.  

 

 

4.1 CARTÓRIOS VERSUS BAÚS E GAVETAS: TRANSAÇÕES DE TERRAS 
CARTORIAIS E NÃO CARTORIAIS 

 

 

Para fortalecer o cartório de notas também como um centro de registro dos contratos, 

seria necessário enfraquecer a prática e validade dos contratos feitos por escrituras 

particulares. Depois da Independência, em paralelo a criação dos primeiros cartórios de 

registro no Brasil, aos antigos cartórios de notas foi paulatinamente atribuído as funções de 

orientar, controlar e padronizar a produção dos contratos escritos, segundo as formalidades 

ditadas pelas leis, para que pudessem ser registrados. Por esta razão, para entender as 

transações de terras no Brasil antes e depois da Independência é necessário levar em 

consideração duas realidades: de um lado os negócios feitos através de contratos lavrados em 

escrituras nos cartórios e, de outro, os que foram feitos através das lavradas fora deles, 

redigidas nas casas e fazendas dos interessados por alguém que sabia ler e escrever e sem a 

presença de tabeliães ou oficiais de registro. No primeiro caso o arquivamento da 

documentação foi concentrado nos livros e arquivos cartoriais, no segundo ele espalhou-se em 

papéis guardados numa infinidade de baús e gavetas. 

O que faremos aqui será esboçar essas duas realidades paralelas, ambas, e a superação 

da particular pela cartorial, ligam-se diretamente ao processo de formalização legal das 

transações de terras discutidas até o momento. Porém, se para esboçar a realidade cartorial é 

mais fácil encontrar a documentação necessária concentrada em livros de notas e de registros 

do século XIX, que sobreviveram as queimas judiciais em alguns cartórios, o mesmo não se 

dá para as escrituras particulares porque, elas espalharam-se por uma miríade de baús e 

gavetas. 
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Então, qual material usar para realizar um esboço da realidade das escrituras 

particulares? Isto levou-nos a garimpar acervos de documentação particular e casualmente 

encontramos o que procurávamos: foi-nos cedida por José Luiz Gonçalves a cópia da 

documentação de um baú da família Tolledo, com a qual tem vínculos de parentesco, e que 

está sob a guarda de seu primo Sebastião Israel Primo em Ibitiura de Minas-MG. Em meio 

aos papéis do baú há uma amostra de 48 documentos particulares referentes a transações das 

terras da Fazenda Bom Retiro, os quais cumprem dois requisitos fundamentais para a nossa 

pesquisa: a) - constitui uma série documental de uma mesma área que se insere dentro de 

nosso recorte; b) - os documentos foram produzidos entre os anos de 1827 e 1894 e por isso 

permitem observar, num caso específico, a realidade das escrituras particulares nas transações 

de terras antes das reformas cartoriais iniciadas em 1843 e depois. Já para o esboço da 

realidade das escrituras cartoriais a documentação do século XIX preservada nos cartórios do 

1º. e 2º. ofício de Caldas é mais do que suficiente. 

Com este esforço de análise paralela buscaremos perceber um pouco do real impacto 

que o processo de formalização legal das transações de terras teve na prática cotidiana dos 

negócios ao longo do tempo. 

 

 

4.1.1 Escrituras particulares: o caso do baú de papéis de Francisco de Paula Tolledo e 
seus descendentes 

 

 

Começaremos com a apresentação da documentação: suas características e sua 

contextualização. Estes papéis formam um típico acervo documental particular com o seu teor 

diverso: bilhetes de crédito que repetem a fórmula “devo que pagarei” (moeda escritural na 

época)730; recibos de quitação destes bilhetes; declarações de dívidas com a fórmula 

“devemos nós abaixo assinados”; guias para o pagamento do dízimo sobre a produção; 

acertos de contas; despesas diversas (armazéns,  serviços,  processos judiciais e mesmo 

despesas com enterro: paramentas, velas e dobros de sino e etc.); relação de ferramentas de 

ferro e seus valores; papéis judiciais diversos (até a denúncia de uma mulher ‘perturbadora da 

ordem e da família’); correspondências (cartas de familiares, de conhecidos, de amor); 

poemas; receita médica prescrevendo dieta alimentar e remédios (purgante, remédio n.o 1 e 

remédio n.o 2); orações e rogativos católicos; e até mesmo as “Profecias dadas na cidade de 
                                                           
730Sobre este tipo de moeda escritural citamos o trabalho: SANTOS, Rafael Freitas. O ouro e a palavra:... Op. 
cit. 
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Bahia por Frei Antônio de Pádua Italiano” para os acontecimentos entre 1855 e 1863. Estes, 

dentre outros tipos de documentos, bastam pra mostrar a variedade e o tom cotidiano do 

acervo. 

Em meio a essa documentação diversificada encontramos a pequena amostra de 48 

documentos que aqui utilizaremos como exemplos para esboçar a realidade das transações de 

terras feitas por escrituras particulares. Por não estarem disponíveis em arquivo público para a 

consulta e averiguação, a única solução que conseguimos para citá-los foi organizá-los, 

cataloga-los e os reproduzi-los no anexo 7 do CD que vai ao fim deste trabalho. A tabela 8 

resume a composição destes 48 documentos: 

 

Escrituras particulares 29 

Recibos de sisa relativos à escrituras particulares específicas 11 

Recibos de Sisa avulsos 1 

Registros Paroquiais 2 

Recibos de Novos e Velhos Direitos 1 

Documento Judicial 1 

Recibo particular de pagamento de compra de terras 1 

Recibos impressos de pagamento de dízimos na coletoria (anos de 1830) 2 

TOTAL 48 

Tabela 8 - Tipos de documentos relativos à terra da amostra documental do baú de Francisco de Paula Tolledo  
 

Simplificaremos ainda mais a divisão da amostra: 29 escrituras particulares e 19 

documentos que se relacionam a elas, complementando os seus dados e ajudando a 

contextualizá-las. De alguma forma todos os 45 documentos foram utilizados na exposição 

que segue, mas a base principal compõe-se de 29 escrituras particulares que se subdividem 

em: 24 contratos de compra e venda, 3 doações, 1 desistência de herança e 1 troca. Todas 

essas transações são de transmissão de direitos reais sobre imóveis, a título oneroso (compra e 

venda) e gratuito (doação, desistência de herança), ficamos na dúvida em quais dessas duas 

categorias poderíamos encaixar as trocas. 

Das 24 escrituras de compra e venda, 2 que foram lavradas em 1856 tratam de mais de 

uma operação, perfazendo o total de 26 operações desse tipo731. Além delas há um talão de 

sisa de 1859, avulso, sem escritura particular correlacionada, que informa a taxação sobre 

uma compra e venda de terras em 80$000 réis, elevando o número dessas operações para 

27732. Não há escrituras de hipotecas no acervo do baú e nele também não constam traslados 

                                                           
731 Consultar no CD anexo: Doc.22 e Doc.23 do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. A compra e venda do 
Doc.22 foi lavrada em 1856, mas ao final da escritura há um termo de transferência do título para outra pessoa 
lavrado em 1858. A compra e venda do Doc.23 também foi feita em 1856 e o termo de transferência do título 
para um terceiro foi lavrado ao final em 1859. 
732 Consultar no CD anexo a essa tese Doc.24 do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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cartoriais de escrituras públicas de qualquer tipo, apenas particulares. Isso por dois motivos: 

um deles é a exiguidade dos recursos dessa família que os documentos revelam, o que 

inviabilizava o pagamento dos juros de uma hipoteca, como veremos; o outro motivo é que a 

partir de 1843 a produção de escrituras particulares de hipotecas foi desestimulada. Mesmo 

assim, não há nos cartórios de notas de Caldas escrituras de hipotecas no nome de qualquer 

um dos personagens que são citados nessa documentação, fosse na condição de credor ou de 

devedor.  

 

 

4.1.1.1 Das transações: personagens, terras, negócios, dimensões, preços e outras 
especificidades 

 

 

As terras da Fazenda Bom Retiro situavam-se principalmente no planalto de campos, 

dentro da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas, próxima a Vila de Caldas. A região de 

planaltos de campos chamada Bocaina, na primeira metade do século XIX aparece como 

lugar, ou sítio, situado dentro da Fazenda Bom Retiro, mas em 1859 já é citada como Fazenda 

da Bocaina, mostrando o processo de desmembramento da unidade primária através destas 

escrituras particulares733. A Fazenda Bocaina deu origem ao atual bairro rural vinhateiro da 

Bocaina no município de Caldas. Uma das escrituras também indica que a Fazenda Bom 

Retiro se estendia além dos planaltos de campos sobre as terras férteis e de matos próximas a 

Serra do Jaguari, no lugar chamado Cachoeira, provavelmente no vale além desta Serra, que 

constitui parte da borda da Caldeira Vulcânica de Poços de Caldas, que enclausura em seu 

interior os planaltos de campos734. É sobre estas terras que as transações das 29 escrituras 

mencionadas foram feitas. 

Na maioria destes contratos particulares as porções de terras transacionadas são 

qualificadas como sendo de “campos e matos”, mas ao que tudo indica na maior parte dos 

casos estes matos ou são a vegetação das encostas do anel de serras da caldeira, ou são a 

vegetação ciliar que cresce ao longo dos inúmeros fios d´água e córregos que cortam o 

planalto de campos, ambas as áreas são manchas de terra fértil em meio ao solo pobre dos 

campos. Apenas na escritura de troca que cita a Serra do Jaguari as terras são descritas apenas 

                                                           
733 Sobre a existência da Bocaina como sítio dentro da Fazenda Bom Retiro, consultar no CD anexo a essa tese 
Doc.13 – de 1850 - do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. E sobre o desmembramento deste sítio em fazenda 
vide no mesmo anexo o Doc.25 – de 1859. 
734 Consultar no CD anexo a essa tese Doc.10 - de 1849 – que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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com matos e nela um alqueire de matos é trocado por dois de campos, mostrando que de 

início houve maior valorização das áreas próprias para criação de gado735. A denominação 

“terras de cultura”, muito comum nas escrituras para diferenciá-las das áreas de campos, não 

aparece nas escrituras, apenas em um recibo de pagamento de 2 alqueires de terras de 1850: 

“...terras de corturas, campos e mattos...”736. É preciso lembrar que até o café ter ganhado 

vulto a partir dos anos de 1870 a pecuária foi a atividade mais lucrativa e preponderante em 

Caldas. A maior parte da amostra de escrituras situa-se antes deste período e as terras com 

campos de criar são maioria nas transações. Mas de qualquer forma as atividades produtivas 

na Fazenda Bom Retiro parecem ter sido diversificadas, em parte dela um dos herdeiros, nos 

anos de 1830, produzia: milho, feijão, centeio e gado bovino e cavalar, sendo neste caso os 

gados a menor produção, porém a mais rendosa737. 

 Quanto aos negócios, a primeira vista o que chama a atenção nestas escrituras é que 

não operacionalizam transações hipotecárias, a maior parte da amostra trata-se de compras e 

vendas (82.75%) e o resto de doações e trocas, mas as reflexões a respeito serão feitas ao final 

desta parte. Já no que diz respeitos às compras e vendas e à troca, a peculiaridade mais notória 

é que foram feitas principalmente entre parentes e depois entre pessoas cuja presença ou 

ausência de vínculos de parentesco não foi possível detectar. Mas, de qualquer forma, todos 

os vendedores eram ‘proprietários’ da mesma fazenda. A simples leitura sequencial das 29 

escrituras e dos 11 talões de sisa correlacionados permitiu a remontagem da árvore 

genealógica exibida na ilustração 13.738: 

O personagem central nas compras foi o que destacamos em vermelho nessa árvore, 

Francisco de Paula Tolledo, o dono do baú de papéis. No total ele fez 14 transações de terras 

com escrituras particulares, das quais 13 são compras e vendas em que ele é o comprador e 1 

é a única transação de troca da amostra que mencionamos acima: é ele quem troca um 

alqueire de campos por dois de matos próximos a Serra do Jaguarí. Não há escritura alguma 

no baú em que Francisco de Paula Tolledo figure como vendedor, suas compras principiaram 

em 1847 e pararam em 1859, as posteriores são de seus herdeiros, principalmente de seu filho 

Israel Francisco de Paula. 

 

                                                           
735 Consultar no CD anexo: Doc.10 - de 1849 – que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
736 Consultar no CD anexo: Doc.14 - de 1850 – que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
737 Consultar no CD anexo: Doc.36 e Doc.37 – que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
738Montagem da árvore feita com base principalmente nos seguintes documentos do Anexo 7 – Baú da Família 
Tolledo: Doc.1, Doc.3, Doc.5, Doc.7, Doc.9, Doc.27 e Doc.28. Muitas vezes os nomes ilegíveis nas escrituras 
danificadas foram encontrados intactos nos talões de siza e a repetição de alguns nomes nas escrituras também 
ajudou na identificação quando os danos no documento dificultavam a leitura.  
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Ilustração 13 - Árvore genealógica de Francisco de Paula Tolledo 

 

A ausência de escrituras nas quais Francisco de Paula Tolledo é o vendedor explica-se 

provavelmente pelo seguinte motivo: nesta amostra é sempre o vendedor que manda lavrar o 

título para entrega-lo ao comprador e é sempre o comprador que fica encarregado de pagar a 

sisa de bens de raiz, o imposto da transmissão de ‘propriedade’ da época. De qualquer forma, 

o contexto da documentação indica que não era costume produzir duas vias do documento 

para que uma fosse entregue ao adquirente e a outra ficasse com o transmitente, como 

acontecia nos cartórios. Algumas dificuldades que a produção de uma segunda via envolvia 

podem explicar esta ausência: como estas escrituras foram feitas fora dos cartórios, 

extraoficialmente, parte de sua validade estava nas assinaturas e para produzir dois títulos 

iguais, além da cópia, seria necessário fazer os contratantes e as testemunhas assinarem duas 
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vezes. Além disso, no geral a caligrafia e a ortografia mostram que quem as escreveu escrevia 

com dificuldades, uma cópia seria demorada. Por estes motivos não podemos afirmar que 

Francisco de Paula Tolledo não fez nenhuma venda só porque não existem em seu baú 

escrituras em que ele é o vendedor, se vendeu terras provavelmente entregou ao comprador o 

título de venda que mandou lavrar. 

Se 14 escrituras são de negócios que envolvem Francisco de Paula Tolledo, quem são os 

personagens das 15 restantes? Eles são parentes e conhecidos, a maior parte dos negócios das 

29 escrituras envolveu os personagens da árvore genealógica acima e podemos esboçar o 

começo da história que contam da seguinte forma: 

O casal Manoel José de Tolledo e Maria Magadalena de Carvalho, se não foi o pioneiro 

possuidor e fundador da Fazenda Bom Retiro, foi ao menos herdeiro de parte dela. Em 1827 

Monoel José de Tolledo já havia morrido, uma vez que sua filha Anna Florentina de Carvalho 

com o marido, Manoel Antônio Marques, desistiram de parte da herança do “falecido pai e 

sogro” em favor da viúva “mãe e sogra”739. Em 1847 este mesmo casal de herdeiros, Manoel 

Antônio Marques e Anna Florentina de Carvalho, vendeu 6 alqueires de terras da Fazenda 

Bom Retiro para o cunhado e irmão José Francisco de Tolledo, que por sua vez os revendeu 

para o irmão Francisco de Paula Tolledo em 1848 (5 alq.res) e 1849 (1 alq.re)740. Chegamos 

assim ao personagem central desta história. Levando em conta que, em 1847, Francisco de 

Paula Tolledo já havia comprado 15 alqueires de Candido Marconde de Quadro na mesma 

fazenda, em 1849 estas suas três primeiras aquisições já reconcertavam 21 alqueires. Além 

destas terras compradas, é muito provável que ele também contasse com terras anteriormente 

herdadas, já que entre 1833 e 1834 pagou o imposto de dízimos sobre pequenas produções 

agrícolas e pecuárias das terras da Fazenda Bom Retiro741.  

Estes documentos observados em conjunto, e sequencialmente, revelam que além da 

lavratura da escritura particular no momento da operação de compra e venda, era pratica o 

vendedor entregar ao comprador o título ou títulos anteriores de aquisições do imóvel que 

possuía e que estava alienando, uma vez que eles estão também guardados no baú de 

Francisco de Paula Tolledo e seus descendentes. Por exemplo, no baú há a escritura da 

compra de 6 alqueires de terras que João José de Tolledo fez ao cunhado Manoel Francisco 

Marques e a irmã Anna Florentina de Carvalho em 1846 e também há duas escrituras em que 

ele vendeu esses mesmos 6 alqueires em duas etapas para o seu irmão Francisco de Paula 

                                                           
739Consultar no CD anexo a essa tese Doc.1 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
740Consultar no CD anexo a essa tese Doc.5 e Doc.9 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
741 Consultar no CD anexo a essa tese Doc.36 e Doc.37 – que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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Tolledo742. Ou seja, há três títulos sobre a mesma área, o mais antigo de João José de Tolledo 

e dois mais novos de Francisco de Paula Tolledo. Outro exemplo: a escritura da compra de 2 

alqueires na Bocaina que Adão Feliz da Cruz fez a José Francisco Dias em 1850 e a escritura 

de venda destes mesmos 2 alqueires a Francisco de Paula Tolledo em 1855743. Ou seja, Jão 

José de Tolledo e Adão Feliz da Cruz entregaram os seus títulos anteriores de aquisição das 

terras ao comprador Francisco de Paula Tolledo após a ele tê-las vendido. Dessa forma, esse 

comprador tinham em seu baú o histórico da efetiva ocupação e posse antiga da área, que lhe 

foi transmitida por alienação, o que lhe valeria a seu favor em litígios em juízo como prova de 

ocupação mansa e pacífica antiga.  

Essa prática explica em parte a existência de várias escrituras do baú com as quais 

Francisco de Paula Tolledo a primeira vista não tem relação alguma, referimo-nos as 15 

escrituras em que ele não é citado como adquirente ou transmitente. Provavelmente os títulos 

particulares anteriores as compras por ele feitas lhes foram entregues pelos vendedores e 

serviam como prova de posse continuada em caso de contestação, daí o cuidado em guarda-

los. Graças a essa pratica foi-nos possível fazer até aqui a recomposição fragmentária de uma 

cadeia dominial que jamais seria encontrada nos cartórios.  

Pelos motivos apontados acima se entende que o desenrolar da história dos negócios, 

que é possível recompor aqui, girou em torno da reconcentração de parte da Fazenda Bom 

Retiro por Francisco de Paula Tolledo, já que em todas as escrituras ele é a parte contratante 

compradora. Como vendedores repetem-se alguns personagens acima mencionados e 

aparecem outros membros da família, como o seu sobrinho Ignacio José Botelho, e pessoas 

cuja existência ou não de parentesco não foi possível detectar, como é o caso do citado 

Candido Marcondes de Quadro. Levamos em conta que é possível haver outras irmãs além de 

Anna Florentina de Carvalho e que Candido Marcondes de Quadro poderia muito bem ser um 

cunhado. 

Em 1855 Francisco de Paula Toledo já havia juntado 32 alqueires de terras. Neste ano 

ele foi até a presença de Francisco de Paula Trindade744, vigário da Paróquia de Caldas, 

                                                           
742Consultar no CD anexo a essa tese Doc.3, Doc.5 e Doc.9 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família 
Tolledo. 
743 Anexo 7 – Baú da Família Tolledo, Doc.14 e Doc.17. Com relação à escritura particular Doc.17 é preciso 
pontuar que, apesar de estar bastante danificada, sabemos tratar-se de dois alqueires na Bocaina porque na 
escritura é possível ler “preço e quantia de 16$000 réis” e no talão de siza da compra e venda por ela feita é 
averbado dois alqueires de terras vendidos por 32$000 réis. Ou seja, os 16$000 réis legíveis na escritura referem-
se ao preço de cada alqueire. 
744 Sabemos tratar-se do vigário Francisco de Paula Trindade porque a assinatura do comprovante e segunda via 
dos dois registros paroquiais dados a Francisco de Paula Tolledo é a mesmo que as do dito vigário nas escrituras 
que lavrou no Cartório do 1º. Ofício de Caldas. Vide o exemplo das escrituras: Quitação – L.2, fl.3 – 1846; Carta 



303 
 

cumprir o que determinava o Regulamento da Lei de Terras decretado em 1854: averbar a 

área possuída nos registros paroquiais. 

 

N.88 - Eu abaixo assinado sou senhor, possuidor de uma Fazenda de Campo, e 
Matos sita nesta Vila, tem mais ou menos 31 alqueires, divide-se primeiro com José 
Antônio de Lima, com Ignacio José Botelho, com Marciano Antônio da Costa, com 
Thomé Antônio Ferraz, Com Candido Felipe de Souza. Vila de Caldas, 18 de 
10br.o de 1855745. 
 
N.89 – Eu abaixo assinado sou senhor e possuidor de 2 alqueires de campos, sitos na 
Fazenda do Bom Retiro, divide-se primeiro com Bonifácio Jose Monteiro, com 
Custodio Antônio de Oliveira, Com Francisco Antônio de Godois, com Moises 
Candido, com Thomé Antônio Ferraz, com Antônio Jose de Lima, com Jose 
Luciano da Costa. Vila de Caldas, 18 de 10br.o de 1855746. 

 

Entre os confrontantes, além do sobrinho Ignacio José Botelho, consta Thomé Antônio 

Ferraz, que foi um dos poucos vizinhos alfabetizados que redigiu algumas das escrituras desta 

amostra747. Há outros confrontantes que aparecem como testemunhas. Como é possível 

perceber, os negócios foram feitos em escala local, onde todos se conheciam e com os pares 

fazendo às vezes de escrivães e testemunhas. Provavelmente muitos dos nomes das escrituras 

que não constam na árvore genealógica acima apresentavam laços de parentesco com o nosso 

personagem em algum grau, é preciso levar em conta que este era um contexto de 

povoamento rural rarefeito em que casamentos endogâmicos eram quase que inevitáveis. 

Em 1878 Francisco de Paula Tolledo Já havia morrido e seu filho homônimo vendia ao 

irmão Israel Francisco de Paula Tolledo a herança que havia recebido do “finado pai” 748. A 

sequência das escrituras indica que foi Israel de Paula Tolledo o filho que buscou reconcentrar 

a unidade agrária fragmentada entre os herdeiros.  

Encerramos aqui exposição dos negócios feitos com as terras da Fazenda Bom Retiro e, 

embora as fontes permitam amplia-lo, o que foi exposto é o suficiente para contextualizá-los. 

Mas algumas análises finais são necessárias para este encerramento: 

As compras de terras feitas por Francisco de Paula Tolledo, listadas na tabela 9, indicam 

que eram pequenas as áreas transacionadas nestas escrituras, a maiores aquisições que ele fez 

foram de 15 alqueires e as menores de 1 alqueire. De fato, outros exemplos da amostra 

revelam que nela os negócios que envolviam pequenas áreas eram o padrão. Das 29 escrituras 

                                                                                                                                                                                     
de Lberdade – L.4, fl.75 – 1865; Venda – L.5, fl.26 – 1872 e ect. Há muitas cartas de liberdade emitidas pelos 
vigário nos dois ofícios em suas operações. 
745Consultar no CD anexo a essa tese Doc.19 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifo nosso. 
746Consultar no CD anexo a essa tese Doc.20 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifo nosso. 
Grifo nosso. 
747 Vide como exemplos do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo o final das escrituras Doc.2 e Doc.3. 
748Consultar no CD anexo a essa tese Doc.27 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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17 estão com as áreas medidas ou com dados que, juntamente com os talões de sisa, permitem 

recompor a área: 

 

Área Tipo de Escritura Número de Casos 
15 alqueires Compra e venda 4 

6 alqueires Compra e venda 2 
5 alqueires Compra e venda 1 

3 alqueires Compra e venda 2 

2 alqueires Compra e venda 3 

1 alqueire Compra e venda 2 

1 alqueire por 2 alqueires Permuta 1 

½ quarta – (cerca de 3.000 m2) Doação 2 

TOTAL 17 
Tabela 9 - Amostra das proporções das áreas compras e vendidas na amostra de escrituras particulares de 
Francisco de Paula Tolledo 
As fontes para a produção desse quadro estão organizadas na Tabela – relação de preços do alqueire da terra, que 
pode ser consultada no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo do CD. Todos os documentos usados para a produção 
dessa tabela podem ser consultados no mesmo anexo, que trata-se de uma pasta com vários arquivos. 

 

O número 17 corresponde a 58.62% do total da amostra, uma boa representatividade 

para as escrituras de terras do século XIX que dificilmente averbam medidas ou apresentam 

dados que permitem recompô-las. Mesmo nos casos das escrituras cartoriais a imprecisão é a 

regra. As pequenas dimensões destas áreas mostram que na região de Caldas também havia 

uma estrutura fundiária de pequenas unidades produtivas que fugiam do contexto 

latifundiário. Neste caso o que vemos é o contrário: um latifúndio (a Fazenda Bom Retiro) 

fraturando-se em unidades menores, e o esforço de um de seus herdeiros (Francisco de Paula 

Tolledo) para reconcentrar em suas mãos uma porção destas terras.  

Quanto aos preços do alqueire, são 16 as escrituras que os averbam, ou que permitem 

deduzi-los quando analisadas em conjunto com os talões de Sisa. Nelas o alqueire varia entre 

15$000 e 20$000 réis entre 1846 e 1859, depois deste ano as escrituras não permitem avaliar 

o preço. Uma das escrituras de doação informa que ½ quarta de terras doada (cerca de 3.000 

m2) valia 2$000 réis em 1850749. As maiores compras de terra custaram 300$000 e as menores 

de 15$000, portanto estas transações, além de se distanciarem do latifúndio, também se 

distanciam do mundo dos grandes negócios. Retomaremos mais detalhadamente estas 

questões em conjunto com os dados das escrituras públicas na parte deste trabalho dedicada à 

análise dos preços, o que expusemos aqui basta para esboçar as características dos negócios 

feitos por estas escrituras particulares. Outra peculiaridade importante a ser destacada, é que 

depois de 1855 não houve escrituras particulares transacionando valores iguais ou maiores 

                                                           
749Consultar no CD anexo a essa tese Doc.13 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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que dois mil réis. Relembrando, a Lei Orçamentária de 1855 determinava que todos os 

contratos de terras iguais ou superiores a duzentos mil réis deveriam ser feitos nos Cartórios 

de Notas para serem considerados legalmente válidos, isso significa que os negócios de 

compra e venda de terras da Fazenda Bom Retiro posteriores a 1855 que foram feitos por 

escrituras particulares estavam dentro desta Lei, poderiam ser feitos por escrituras particulares 

porque transacionaram valores menores que duzentos mil réis. 

O último ponto que falta abordar para fechar a discussão das especificidades destes 

negócios é a ausência de hipotecas e quitações de hipotecas na amostra. Rafael Freitas Santos, 

em uma de suas publicações, mostra que no século XVIII as operações de crédito com 

pequenas somas eram feitas com moeda escritural, os mesmos bilhetes de crédito que repetem 

a fórmula “devo que pagarei” que abundam no baú de Francisco de Paula Tolledo750. 

Segundo o autor as operações de maiores somas eram feitas por hipotecas e as de menores por 

estes bilhetes751. Pelas cifras das sucessivas compras de terras feitas por Francisco de Paula 

Tolledo é possível perceber que ele não dispunha de grande quantidade de capital: as maiores 

compras foram de 300$000 e a menor de 17$500. Dízimos por ele pagos em 1833 e 1834 

reforçam essa suspeita, a princípio ele não foi um grande produtor de gado e as atividades 

rurais que desenvolveu não lhe permitiam grandes ganhos, como podemos observar na tabela 

10. 

 

Ano Produção Total Preço por unidade Ganho total 
1833 Milho 100 alq.res 400 réis o alq.re 40$000 
 Feijão 4 alq.res 500 réis o alq.re 2$000 
 Centeio 4 alq.res 4$000 réis o alq.re 16$000 
 Bezerro 1 cabeça 20$000 réis 20$000 
Total 78$000 
1834 Milho 50 alq.res 200 réis o alq.re 10$000 
 Feijão 2 alq.res 800 réis o alq.re 1$600 
 gado bovino 2 cabeças 4$000 8$000 
 Cavalo 1 cabeça 25$000 25$000 
Total 44$600 

Tabela 10 - pagamentos de dízimo de Francisco de Paula Tolledo – produção rural752 

 

As aquisições de terras que ele fez certamente foram para ampliar as possibilidades 

destes ganhos e os valores mostram que cavalos e gado bovino rendiam mais. Em todas as 

suas compras de terras da Fazenda Bom Retiro ele gastou 1:677$000 réis e a menos que ele 

tivesse escravos esse era o seu maior bem hipotecável, não poderia requisitar um empréstimo 

                                                           
750 SANTOS, Rafael Freitas, 2010, Op.cit. 
751 Idem. Ibidem. 
752 Consultar no CD anexo: Doc.36 e Doc.37 que encontram-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Guias de 
pagamento de dízimos. 
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maior que este valor e teria que dispor de fontes de renda que lhe permitissem pagar os juros 

além do capital principal. Também não encontramos nos cartórios do 1º e 2º ofício de Caldas 

nenhuma hipoteca sua, nem qualquer outro tipo de título, o que mostra que todas as suas 

transações foram feitas por escrituras particulares. Tudo indica que Francisco de Paula 

Tolledo ficou restrito as concessões e aquisições de pequenas somas de dinheiro para o que os 

bilhetes de crédito “devo que pagarei” bastavam e faziam as vezes do dinheiro numa 

economia em que a falta de moeda cunhada circulante era crônica. Para exemplo dessa falta 

de recursos monetários individuais e da desmonetizacão dessa economia, basta observar 

recibo do pagamento da compra de 2 alqueires e meio de terras que segue: 

 

Adão Feliz da Cruz recebeu um capado por 9$500, um par de ferraduras por 640, 
um cavalo por 30$000 a pagamento de dois alqueires e meio de culturas, campos 
e matos que Francisco de Paula Tolledo deu a pagamento para o dito Adão sobre 
estas terras a preço de dezesseis mil réis o alqueire – 4 de Agosto de 1850. 
Recebeu tudo quanto o acima dito pelas terras sem dúvida alguma, passava os papéis 
estando de tudo pago, restando nesta conta 140 753. 

 

Nesta transação de 1850, a soma dos valores em réis dos bens dados em pagamento de 2 

alqueires em meio monta a 40$140, pouca coisa a menos do que ele ganhou com toda a 

produção rural do ano de 1834. Se o preço do alqueire da terra era 16$000 réis, então os 2 

alqueires e meio custaram 40$000 réis e os 140 réis que restaram na conta do recibo acima 

são o que Adão Feliz da Cruz recebeu a mais de Francisco de Paula Tolledo e que teria que 

devolver. Como se vê, até de 140 réis se fazia conta neste pequeno universo rural de parentes 

e conhecidos, hipotecas provavelmente não faziam parte da realidade do nosso personagem, 

que certamente não poderia custear os juros. É neste contexto fundiário, econômico e social 

que se inserem as escrituras particulares analisadas.  

 

 

4.1.1.2 Das escrituras particulares: sua produção e suas características próprias 
 

 

Em termos da produção física da escritura particular os ‘vizinhos escrivães’ são o ponto 

chave, por esse motivo foram também uma peça fundamental na realização dos negócios 

feitos com elas, em quase todas as escrituras os vendedores pedem a eles para escreverem o 

título de venda e para assinassem a seu rogo porque não sabiam ler e nem escrever. Como 

                                                           
753 Consultar no CD anexo a essa tese Doc.35 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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caso ilustrativo destes ‘escrivães’, retomemos o exemplo já citado de Thomé Antônio Ferraz, 

que é averbado como vizinho confrontante das terras de Francisco de Paula Tolledo nos 

registros paroquiais de 1855: no final da escritura da venda feita em 1845 por Adão Feliz da 

Cruz e sua mulher Mari Angelica de Jesus lê-se: “pedimos e rogamos a Thomé Antnio Ferraz 

que por nós passasse [a escritura] e a meu rogo assinasse”754. Outro exemplo é Thomas 

Antônio de Almeida, na escritura de venda feita por Ignacio José Botelho e sua mulher em 

1848 lê-se: “e por não sabermos ler nem escrever pedimos a Thomas Antônio de Almeida que 

este por nós passasse e a meu rogo assinasse”755. Em 1856 este mesmo ‘vizinho escrivão’ 

redigiu e assinou uma escritura de compra e venda a rogo de seu próprio pai 756. 

Mencionados os aspectos mais gerais da produção da documentação, passemos as 

peculiaridades do texto. Uma das características das escrituras produzidas pela maior parte 

dos ‘escrivães vizinhos’ é que ao mesmo tempo em que procuraram reproduzir um aspecto 

formal nos contratos, deixaram escapar na ortografia e na estrutura das frases um português 

coloquial e regional: possuir e possuidor são grafados como “peçuir” e “peçuidor”, quarenta 

como “corenta” ou “carenta”, título como “tito”, cláusula como “claza” ou “clauza”, Israel 

como “Irahe” e etc. A concordância nominal e verbal também revelam uma fala bastante 

cotidiana. Tudo isso junto da caligrafia e da ausência de pontos finais e vírgulas tornam os 

textos de difícil leitura e compreensão. A clareza do texto e normatização dentro do que 

poderia ser chamado o ‘português culto do século  XIX’ aumentam nas escrituras cartoriais e 

mesmo nelas encontramos regionalismos linguísticos. 

Além destas, há outras diferenças com relação às escrituras públicas? Sim, apesar de 

semelhanças entre escrituras públicas e particulares, as particulares possuem uma formalidade 

própria nem sempre padronizada e o exercício de identificá-la mostrou-se útil para o 

delineamento do processo de formalização legal das transações de terras que se ligou a 

produção de escrituras em Cartório. Mas, apesar de haver várias minúcias e nuances 

diferentes entre os títulos particulares e públicos que podem ser discutidos, para não nos 

perdermos nos detalhes nos reteremos apenas na principal das diferenças, o sujeito da fala. De 

quem é a voz nas escrituras particulares e de quem é a voz nas escrituras públicas? Esta 

pergunta é respondida logo pelas primeiras linhas dos documentos, que se repetem com 

poucas variações, o que poderíamos chamar de uma ritualística textual. Apresentaremos 

primeiro o caso da escritura pública para depois comparar com ele a particular. 

                                                           
754Consultar no CD anexo a essa tese Doc.2 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Informação 
entre colchetes nossa. 
755Consultar no CD anexo a essa tese Doc.7 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
756Consultar no CD anexo a essa tese Doc.21 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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Nas escrituras públicas a voz é institucional, quem fala é o tabelião, primeiro em nome 

do Estado burocrático que representa e depois em nome das partes contratantes. Embora o 

nosso foco seja a terra, apresentaremos o caso de uma das primeiras escrituras do Cartório do 

1º. Ofício de Caldas, ano de 1840, que trata da permuta de escravos, o seu uso como exemplo 

justifica-se porque a estrutura da fórmula inicial é a mesma para todos os tipos de escrituras 

cartoriais, seja o objeto transacionado terras ou escravos e, apesar de existirem pequenas 

variações segundo o tipo de contrato e a época, o cerne institucional da fórmula de abertura 

evocando o Estado se mantém: 

 

Saibam quantos o presente Instrumento de Escritura de breganha (sic.) de escravos 
virem, ou como em Direito melhor nome e lugar haja virem, que no Ano do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e quarenta, decimo 
nono da Independência e do Império do Brasil, nesta Vila de Caldas, Minas, 
Comarca do Sapucahí, aos dezesseis dias do mês de Julho do dito ano, em meu 
Cartório compareceram presentes Antônio Coutinho da Nobrega e Manoel José 
Martins, reconhecidos pelos próprios de mim Tabelião e das testemunhas abaixo 
assinadas. E por eles me foi dito que pela presente escritura fixaram, como de fato 
fixado tem, o seguinte trato: [...]757 – 1840. 

 

Na sequência o tabelião passa para a parte em que os bens transacionados são descritos, 

seja de forma vaga ou não. Neste trecho a grafia de alguns substantivos com letra maiúscula e 

de outros com minúscula revela uma clara hierarquização do que era escalonado como mais 

importante: a religião cristã (nesse caso católica), o Império do Brasil (o novo Estado 

Brasileiro), o cartório e autoridade dele tabelião, com t maiúsculo. É ele tabelião que toma a 

voz e fala em nome dos contratantes como representante do Estado Imperial e da instituição 

Cartório, é ele o intermediário. Essa fórmula “Saibam quantos o presente Instrumento de 

Escritura de (...) virem, ou como em Direito melhor nome e lugar haja virem”, também 

mostra como nos anos de 1840 nem mesmo o Estado tinha clareza das definições e tipos de 

contratos, não havia ainda uma categorização deles para uma padronização, o que gerava 

dúvidas remediadas com a frase “ou como em Direito melhor nome e lugar haja virem”, que 

seguia a definição do contrato. Essas dúvidas foram diluindo-se com a formalização posterior. 

Nas escrituras particulares a fórmula inicial também se repete quase de forma idêntica 

para todos os tipos de contratos encontrados na amostra, nela a voz é a do vendedor, do 

doador ou do permutante, ou seja, do particular, não há intermediários. Vejamos dois casos de 

compra e venda de terras dos anos de 1840: 

 

                                                           
757 Escritura de Troca – 1º OF, L.1, fl.11. Grifos nossos. 
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Digo eu Adão Feliz da Cruz e minha mulher Maria Angelica de Jesus, que sendo 
nós senhores e possuidores deste título de dois mil réis de um lugar de morada com 
suas benfeitorias no espigão do jacarandá, nas mesmas terras, [...]758 - 1845. 
 
Digo eu Manoel Antônio Marques e minha mulher Anna Florentina de Carvalho, 
entre os mais bens que somos senhores e possuidores livres e desembargados e 
bem assim meia parte de terras e o mais que possui nesta Fazenda do Bom Retiro de 
meia terras [...]759 - 1846. 

 

Nestes casos de título particular de compra e venda a voz é individual e particular, é a 

do vendedor, que evoca a autoridade de ser “senhor e possuidor” do bem para aliená-lo. Outra 

fórmula que frequentemente se repete é a declaração de que o bem está “livre e 

desembargado”, ou seja, sem dívidas ou outro ônus legal qualquer que impeça a sua alienação 

ou que provoque prejuízos para o comprador, com isso o vendedor procura reforçar a sua 

autoridade para dispor do bem através da insinuação de que está agindo de boa fé. Porém 

observa-se que não há uma padronização rígida do texto, em algumas a fórmula “livres e 

desembargados” aparece e em outras é omitida. Isso também acontece com relação à outras 

fórmulas e partes da escritura. A declaração de que os bens estão livre e desembargados 

aparece como obrigatória para as hipotecas de bens de raiz no Código Comercial de 1850, que 

começou a ser escrito em 1832, e nessas escrituras particulares de compra e venda ela já 

figurava como um prática habitual, provavelmente seguindo das determinações das 

Ordenações Filipinas.  

Pontuada a diferença central em relação às escrituras públicas no que diz respeito à 

autoridade da voz pública ou particular, centralizaremos apenas na discussão das escrituras 

particulares, que são o foco do momento. A sequência destes trechos trata do tipo de transação 

realizada expressa no ato feito com o objeto, no verbo (“vendemos como de fato vendido 

temos.”, “damos como de fato dado temos” e etc), complementando ou não a descrição do que 

está sendo vendido com área e limites, após isso são declarados os valores (“...pelo preço e 

quantia de...”). Nestes exemplos de títulos particulares inseridos dentro do que no Brasil é 

chamado de ‘fase do posseiro’, percebe-se que a descrição do objeto transacionado começa 

logo no início, quando os vendedores declaram qual é o bem de que são “senhores e 

possuidores” e esta expressão provoca dúvidas quanto as seguintes questões: como a terra 

estava sendo encarado por estes particulares antes da Lei de 1850? Como posse ou como 

propriedade? E se como propriedade, que tipo de propriedade? Ou ainda em outras palavras: 

                                                           
758Consultar CD anexo a essa tese Doc.2 – de 1845 - que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
Grifo nosso. 
759 Consultar CD anexo a essa tese Doc.3 – 1845 - que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifo 
nosso. 
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como posse, como propriedade plena, como propriedade limitada, como domínio relativo e 

privado, como domínio pleno e privado, ou como uma mescla confusa destas categorias? 

Esta discussão mostra-se fundamental, porque ajuda a problematizar o que esta sendo 

transacionado (a terra), e como está sendo transacionado (posse ou propriedade). A 

exploração destes dois conceitos, o de senhor e o de possuidor, é bastante útil para esse fim, 

já que eles aparecem no início de todas as escrituras particulares deste período em que não 

existem mais sesmarias e em que a propriedade privada ainda está sendo legalmente pensada. 

Além disso, continua aparecendo depois e também aparece nas escrituras públicas760: 

A palavra senhor deriva da latina sênior, que significa o mais antigo, mais velho, ou 

maior. Em nosso vocabulário jurídico ela é usada como sinônimo de proprietário ou dono. A 

palavra dono, por sua vez, deriva de domino, que em latim significa aquele que tem o 

domínio. O domínio é traduzido como o direito de propriedade sobre algo, que também pode 

ser expresso como poder sobre algo. A ideia de direito como poder em latim equivale à 

palavra jus no sentido de facultas agendi, faculdade de agir, deste conceito derivam, por 

exemplo, jus abutendi, direito de abusar, e jus agendi, direito de agir. Portanto, o domínio é 

composto por um conjunto de jus, direitos, ou facultas agendi, faculdades de agir, que o 

domino tem sobre a res, coisa. E domino em português é traduzido como senhor que, como 

vimos, juridicamente equivale a dono e proprietário. Toda essa volta etimológica visa mostrar 

a equivalência entre senhor e proprietário e a relação entre a propriedade e o domínio, 

composto pelos direitos que dão poderes para agir sobre a coisa.  

A propriedade do senhor pode ser plena ou limitada. A Propriedade plena, também 

chamada perfeita, é aquela em que todos os direitos relativos à coisa se reúnem nas mãos de 

uma única pessoa e essa concentração de direitos é chamada de domínio pleno: os direitos de 

usar, de gozar, dispor (da coisa como bem entender) e reaver a coisa (reavê-la de que 

injustamente a possui), no entendimento jurídico de hoje esses são os quatro elementos 

constitutivos do domínio pleno que, quando privado, também é chamado propriedade plena 

privada, caso em que o indivíduo é o titular de direitos761. Hoje comumente simplificamos 

domínio pleno privado como propriedade privada. Mas, o domínio pleno também pode ser 

                                                           
760 A síntese que se segue referente aos conceitos de senhor e possuidor, sua ligação com posse e propriedade e 
suas implicações foi feita com base em: SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. A discussão que 
será feita trata-se de uma síntese das definições e explicações dos seguintes verbetes: senhor, posse, propriedade, 
propriedade plena, propriedade privada, propriedade pública, jus, domínio, domínio pleno e direito real. Todos 
estes verbetes estão intimamente interligados.  
761 BRASIL. Código Civil, Constituição Federal, Legislação Civil. (obra coletiva de autoria da Ed. Revista dos 
Tribunais). São Paulo: Revista dos Tribunais, 3013 – No Código Civil desse compêndio: “Art. 1228: O 
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha.”  
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público, nesse caso o Estado é o titular dos direitos em nome de todos e também pode se 

chamado de propriedade plena pública. Em sentido amplo o domínio pleno é “a ausência de 

qualquer restrição ou limitação do domínio, pela ausência de qualquer gravação, ônus ou 

vínculo, que venha a diminuir a ação do senhorio no uso, gozo e disposição da coisa”762. De 

Plácido e Silva deixa de fora dessa definição o direito de reaver a coisa. 

 A Propriedade limitada, também chamada imperfeita, é quando o domínio pleno foi 

desmembrado ou fracionado em direitos sobre a coisa, dados a pessoas diferentes, por 

exemplo: quando é desmembrado o domínio direto do útil, ou quando uma operação 

contratual qualquer tenha imposto limitações no seu uso, gozo ou disposição (servidão, 

usufruto e etc.). Neste sentido a sesmaria, mesmo que tenha sido na prática tratada como 

domínio pleno sobre a terra, em termos jurídicos era uma propriedade limitada, já que as 

condições da obrigatoriedade do cultivo e medição para manter o domínio sobre ela ditavam 

ao sesmeiro o seu uso integral, teoricamente ele não tinha a opção de deixa-las incultas se 

assim o quisesse. Além disso, era o Estado que era o real proprietário da terra, poderia 

retomá-la a qualquer momento sem indenização. Ao sesmeiro era dado uma espécie de direito 

de uso e gozo privado e condicionado da terra, algo que se assemelha ao usufruto e era esse 

direito que era negociado. 

Essa discussão objetiva mostrar que quando os transmitentes das escrituras particulares 

se declaram senhores significa que se declararam proprietários, titulares de direitos sobre a 

coisa, seja esta propriedade plena e privada ou limitada e privada. Quando se fala em compra, 

venda ou hipoteca de propriedades, o que está sendo vendido, comprado ou hipotecado é esse 

conjunto de abstrações conceituais que dão poder pleno ou relativo sobre o imóvel, e a forma 

de transmiti-lo em nossa cultura ocidental é através da escrita, que fixa no tempo o acordo, a 

transmissão de direitos, enquanto durar a prova material, o suporte em papel da escrita. 

Poderíamos mesmo dizer que a escritura é esse conjunto de abstrações que dão poder, ela é a 

materialização do poder sobre a coisa negociado. Por esse motivo é significativo observar que 

pessoas simples e analfabetas da Fazenda Bom Retiro não só se auto proclamavam senhores 

das terras que ocupavam, como faziam questão de produzir suas próprias escrituras de 

transmissão de ‘propriedade’ com a ajuda dos poucos vizinhos alfabetizados. Isto é uma 

verdadeira burocracia extraoficial na tradução literal de burocracia, o poder do papel: “e por 

assim ser verdade pedimos e rogamos a Antônio Ferraz de Vasc.los que esse [título] por nós 

fizesse como visto e assinasse. Hoje, Fazenda do Bom retiro de Caldas, 15 de Março de 

                                                           
762 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Op. cit. – Verbete domínio.  
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1827”763. Nesse trecho a escrita equivale à verdade do ato feito (a desistência de uma herança, 

de poderes sobre algo herdados, em favor de outra pessoa). Passemos agora à discussão do 

outro conceito que aparece logo na sequência da auto declaração de senhor: possuidor. 

Possuidor é aquele que detêm a posse de algo. Posse deriva do substantivo latino 

possessio e do verbo possidere, ambos os vocábulos são compostos por posse, que significa 

ter o poder de, e por sedere, que significa estar assentado ou fincado. A junção de posse e 

sedere na palavra posse produz o significado de detenção física e material ou da ocupação 

efetiva de uma coisa, no nosso caso as terras da Fazenda Bom Retiro. Em termos gerais a 

posse no Direito revela uma situação de fato que se diferencia de uma situação de direito: o 

fato de um indivíduo estar ocupando e utilizando uma área de terras não significa que tenha 

direitos sobre ela (propriedade). 

Há dois teóricos jurídicos europeus que foram muito lidos nos século XIX pela elite 

política brasileira para pensar a posse da terra no país: Ihering764, com sua teoria objetiva, e 

Savigny765, com sua teoria subjetiva. A teoria objetiva sustenta que a posse funda-se apenas 

na situação de fato, em que a pessoa tem a coisa em suas mãos e a sua disposição, 

“exercitando sobre ela os direitos que lhe competem, comportando-se como verdadeiro 

titular dos mesmos”766. A teoria subjetiva sustenta que a posse só existe quando há 

conjugados o corpus, o poder físico sobre a coisa, e o animus domini, que é a vontade de tê-la 

e ocupá-la como dono, como proprietário. 

Seja conforme a teoria objetiva ou conforme a subjetiva posse e propriedade trazem 

sentidos bem definidos: “a posse é o poder de fato; a propriedade, o poder de direito” 767. 

Quando os transmitentes de nossas escrituras particulares se auto apresentam como senhores e 

possuidores de partes das terras da Fazenda Bom Retiro, mesmo que o ignorem, estão se 

intitulando proprietários delas, titulares de direitos de domínio, e ao mesmo tempo estão 

afirmando que as estão efetivamente ocupando e utilizando como suas. Segundo a teoria 

subjetiva de Savigny também poderíamos interpretar o senhor antecedendo o possuidor como 

animus donimi, a vontade de possuir a terra como dono, configurando a posse como perfeita e 

existente. Quando a posse é considerada jurídica, ou justa (mansa, pacífica, sem turbação 

alheia e sem má-fé) ela é juridicamente protegida e pode tornar-se propriedade através da 

prescrição aquisitiva (usucapião) porque, mesmo sendo uma situação de fato e não de direito, 

                                                           
763 Consultar no CD anexo a essa tese Doc.1 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Observação 
entre colchetes e grifo nossos. 
764 Rudolf Von Ihering, jurista alemão (1818-1982). 
765 Friederich Carl Von Savigny, jurista alemão (1779-1861). 
766 SILVA, De Plácido e, 2012. Op. cit. – verbete posse.  
767 Idem. Ibidem. 
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exterioriza os direitos de propriedade: os atos de gozo, uso e disposição. Falta junto desses 

três direitos os direito de reaver a coisa, que pode ser enxergado no próprio pedido de 

usucapião ou fazer-se presente no uso da força particular para proteger a posse mansa e 

pacífica em caso de turbação alheia ou esbulho. 

O fato é que o modelo destas escrituras particulares foi inspirado em algum lugar e a 

qualificação dos bens como “livres e desembargados” nos títulos da década de 1840, 

somados à expressão “senhor e possuidor”, denota que estas pessoas estavam encarando as 

suas ocupações de terras como algo mais do que qualquer tipo de propriedade, tal qualificação 

dá á ela a dimensão de plena e privada, ainda que um regime legal as regulamentando só fosse 

existir em 1850. A expressão “livres e desembargados” indica que não há nenhum gravame 

ou ônus limitando o uso, gozo e disposição plenos do bem, portanto teoricamente o domínio e 

a propriedade seriam plenos e privados. A propriedade plena e privada vinha de encontro aos 

anseios de autonomia e liberdade das elites locais e isso nos permite interpretar a Lei de 

Terras como a regulamentação de uma situação que já se dava na prática. 

Mesmo assim, na parte das escrituras em que a transmissão da terra é declarada, a 

qualificação do bem como posse pura e simples ou como propriedade oscila e se confunde 

antes de 1850 e mesmo depois. Além disso, a parte em que é declarada a transmissão do bem 

não é padronizada e apresenta variações. No caso da transmissão de uma pretensa propriedade 

plena e privada, esta é indicada pelos termos domínio, jus e ação que aparecem em algumas 

escrituras. Vejamos alguns casos: 

 
1845: [...] ao qual passo passamos (sic.) pertença dando-lhe toda a posse e domínio 
que nelas temos, que nem nós nem nossos herdeiros poderemos chamar a posse, 
antes a fazer boa quando alguma dúvida haja [...] 768. 
 
1848:  [...] e na pessoa dito meu irmão cedo e traspasso toda a posse, domínio, juz, 
ação que nos ditos cinco alqueires de campo tinha, como seu que fica sendo de hoje 
para todo o sempre sem que eu jamais me (sic.) possa chamar a posse dele [...] 
769. 
 
1849: [...] na pessoa do dito nosso irmão e cunhado cedemos e traspassamos toda a 
posse, domínio, juz e ação que nos ditos dois alqueires de terras tínhamos e como 
suas que ficam sendo de hoje para todo o sempre os poderá possuir e nos obrigamos 
a fazer esta venda boa firme e valiosa [...] 770. 
 
1884: [...] ficando o comprador com todo o direito de domínio na dita parte de terra 
[...] 771.  

 

                                                           
768Consultar CD: Doc. 2 que se encontra no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifos nossos. 
769Consultar CD: Doc. 5 que se encontra no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifos nossos. 
770Consultar CD: Doc. 10 que se encontra no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifos nossos. 
771Consultar CD:  Doc. 28 que se encontra no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifos nossos. 
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Ao declararem transferir toda a posse, eles declaravam transferir toda a detenção física, 

todo o domínio de fato ou todo o direito de posse mansa pacífica e continuada. Ao declararem 

transferir todo o domínio estão declarando transferir todo o direito de propriedade sobre algo, 

também entendido como poder sobre algo, o qual, como vimos, é composto por um conjunto 

de jus, vocábulo latino que pode indicar direito ou poder. Quando o alienante declara 

transferir todo jus para outro, significa que está transferindo todos os direitos ou poderes 

sobre a coisa: “jus utendi, jus fruendi et jus abutendi”, quer dizer, direito de usar, gozar e 

abusar, sendo que a tradução abusar muitas vezes é substituída por dispor772. Já o direito de 

reaver a coisa está embutido na palavra ação, que pode tanto se referir ao seu direito de defesa 

particular contra quem está esbulhando ou turbando sua propriedade, como ao direito de 

reaver a coisa via ação judicial773. Dessa forma, a expressão “toda a posse, jus, domínio e 

ação” e suas variações englobam em si, de forma condensada, todos os elementos 

constitutivos do domínio pleno, ou seja, de propriedade plena. 

Em outros casos, apesar da autoproclamação inicial do transmitente como senhor e 

possuidor, apenas a transmissão da posse é declarada: 

 

1846: [...] ao qual poderá possuir como suas que ficam sendo de hoje para todo o 
sempre, ficando obrigado a pagar a Sisa [...]774. 
 
1856: [...] e poderá a dita compradora possuir por si e seus herdeiros, que nem eu, 
nem meus herdeiros nunca mais poderemos chamar a posse deles, antes sim 
obrigado a fazer esta venda boa, firme e valiosa a todo o tempo que se mova 
qualquer dúvida, porque vendo muito de minha livre vontade sem constrangimento 
de pessoa alguma, ficando o comprador obrigado a competente Sisa [...]775. 
 
1894: [...] poderá o dito comprador possuir por si e seus herdeiros, que nem nós e 
nem nossos herdeiros nunca mais poderemos chamar a nosso poder, antes sim 

                                                           
772 “Dominium est ius utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus iuris patitur”: a propriedade é o direito de 
usar, gozar e dispor da coisa própria até onde a razão do direito permite – Direito Canônico. 
773 Ainda é necessário levantar quais as ações ditadas pela Lei da época para reaver a coisa. Porém, no Código 
Civil Brasileiro de Hoje – Lei N.10.406, de 10 de Janeiro de 2002 – o elemento da propriedade direito de reaver 
a coisa, pode ser obervado, por exemplo, no Livro III – Do Direito das Coisas – Título I – Da Posse – Capítulo 
III – Dos efeitos da Posse: “Art.1.2010 – O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, 
restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. O direito de 
ação pode ser mai claramente percebido nos parágrafos 1º e 2º desse artigo: “§1º O possuidor turbado ou 
esbulhando, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, 
ou de esforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”; “§2º Não obsta à 
manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. O Art. 
1.212 também é elucidativo: “O possuidor pode tentar a ação de esbulho, ou a indenização, contra o terceiro, 
que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era”. Essas formas de reaver a coisa também se aplicam a 
propriedade, porque a posse é adquirida “desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome 
próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” – Art.1.204. Complementando, sobre a propriedade o 
Art.1.228 diz: “O proprietário tem a faculdade de usar gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder 
de quem injustamente a possua ou detenha”. 
774Consultar  CD anexo a essa tese Doc.3 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifos nossos. 
775Consultar CD anexo: Doc.21 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifos nossos. 
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somos obrigados a fazer esta venda boa, firme e valiosa todo o tempo que se mover 
qualquer dúvida, porque vendemos muito de nossa livre vontade, sem 
constrangimento de pessoa alguma [...]776.  

 

Também há escrituras em que a transmissão de posse ou domínio é simplesmente 

ignorada, averbando-se somente a venda da terra, como é o caso de duas de 1878777. Essas 

oscilações ao longo do tempo mostram que a questão do que estava sendo transmitido (posse 

ou propriedade) era confusa para estas pessoas que estavam fazendo transações fora do 

sistema cartorial. Os ‘vizinhos escrivães’ não eram bacharéis em direito e isso explica em 

parte essa confusão, mas tanto eles quanto os contratantes em geral tratavam as ocupações de 

terras como propriedade privada e preocupavam-se em fundamentar essa pretensão evocando 

as formalidades da Lei vigente que poderiam ter escapado do texto da escritura, a fórmula a 

seguir mostra isso, ela se repete com pequenas variações ao final de quase todas as escrituras: 

“e se neste papel faltar alguma clareza ou cláusula, pedimos aí por expressa como se fizesse 

especial menção”778. 

 Outra fórmula digna de nota é referente ao pagamento da Sisa que aparece em várias 

das escrituras: “...ficando o comprador obrigado a pagar a competente Sisa...”. Ela permite 

reflexões a respeito da legitimidade do título particular: a Sisa era o imposto de transmissão 

de bens de raiz criado pelo Alvará de 3 de Junho de 1809 e que incidia sobre as operações de 

compra e venda, a taxa foi reiterada pela Lei 514 de 28 de Outubro de 1848 e era paga nas 

coletorias municipais. Se as transações eram feitas fora dos cartórios este imposto poderia 

facilmente ser burlado, mas a regra nas escrituras da amostra é o seu pagamento. 

Em 1854, ano do Regulamento da Lei de Terras, foi acrescentado a estes recibos as leis 

que determinavam a taxa. Neles também foi incluída a fórmula “Para clareza se lhe dá o 

presente Conhecimento”, isso explica porque estes recibos eram comumente chamados de 

clareza ou conhecimento no texto das escrituras cartoriais. Outra peculiaridade é que o 

registro do pagamento no canhoto dos talões/cadernos de notas da receita, que ficavam na 

coletoria, era chamado de distribuição, por isso às vezes os recibos também recebiam o nome 

de distribuição. 

Das 14 operações feitas por Francisco de Paula Tolledo que deixaram registro escrito 

em seu baú, 13 são compras e vendas: 12 informadas por escrituras e uma por conhecimento 

de Sisa sem escritura correlata, provavelmente perdida. Dessas 12 escrituras 7 apresentam em 

anexo os conhecimentos de Sisa das compras feitas e para as 5 restantes eles encontram-se 

                                                           
776Consultar CD anexo: Doc.29 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifos nossos. 
777Consultar CD anexo: Doc.26 e Doc.27 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
778Consultar CD anexo: Doc.7 – 1848 - que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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ausentes779. Duas destas escrituras sem Sisa encontram-se bastante danificadas, 

principalmente na parte que permite a datação exata. Muitos documentos praticamente não 

sobreviveram a deterioração, por esse motivo é muito provável que os talões de Sisa destas 5 

escrituras sejam muitos dos papéis que reduziram-se a quase pó no baú. Das escrituras em que 

o nome de Francisco de Paula Tolledo não é citado, há 3 que também apresentam o talão de 

Sisa anexo, ou seja, com o talão de Sisa avulso o número destes documentos sobe para 11 na 

amostra. 

Essa situação nos gerou a seguinte questão: - por que ele teve o zelo de guardar não só 

os títulos de terras anteriores dos vendedores, como também os conhecimentos do pagamento 

das sisas referentes aos títulos de várias compras que fez? Este zelo soa como algo parecido 

com: - o meu título é válido porque eu paguei o imposto de Sisa de bens de raiz ao Estado, 

tenho como provar, e por isso o Estado tem que o reconhecer como legítimo e protegê-lo. Isso 

indica que, pelo menos entre a década de 40 e 1859, para essas pessoas a legitimidade das 

compras e vendas passava antes pela Coletoria do que pelo Cartório: embora as escrituras não 

tenham sido lavradas em Cartório eles faziam questão de pagar a Sisa, que, como dissemos, 

poderia muito bem ser burlada. Em geral a Sisa era paga de alguns meses e até um pouco mais 

de um ano depois do título lavrado, sendo raros os casos em que era paga antes. O fato de a 

Coletoria aceitar o pagamento da transação feita por escritura particular também mostra que a 

aceitava como legítima. Se a documentação das Coletorias municipais houvesse sobrevivido 

ao tempo seria possível conhecer muitas das transações particulares que ficaram sem registro 

nos Cartórios. 

Apesar dessa resistência de Francisco de Paula Tolledo e outros personagens desta 

amostra em registrar seus contratos em Cartório, percebemos o ganho de importância das 

escrituras públicas e o eco da presença do Estado no texto de algumas delas já nos na década 

de 1840 que, relembrando, é a década do início das reformas cartoriais e da instalação do 

Registro Geral de Hipotecas: “e se nesta escritura faltar alguma clareza ou cláusula em 

direito necessário, aqui as damos por expressa e declarada como se fora escritura pública” 

– ano de 1847780. O trecho em negrito indica que as pessoas que produziram esta escritura 

particular viam maior legitimidade legal nas escrituras produzidas em Cartório e com esta 

fórmula buscaram eleva-la a condição de pública. Outros dois casos idênticos a esse se 

                                                           
779A listagem das escrituras de compras e vendas do baú de Francisco de Paula Tolledo com os respectivos talões 
de siza pode ser consultada na Tabela – resumo do baú Tolledo, que encontra-se na pasta Anexo 7 – Baú da 
Família Tolledo, localizada no CD anexo a essa tese. 
780Consultar no CD anexo a essa tese Doc.4 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifo nosso. 
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repetem em 1848 e 1850781. Em 1856, depois do Regulamento da Lei de Terras, a 

preocupação com o reconhecimento da legitimidade dos títulos particulares pelo Estado 

escapa de forma ainda mais clara em dois casos, segue um como exemplo: “e se neste título 

faltar alguma clareza ou cláusula em direito necessário peço a Justiça deste Império lhe dê 

inteiro vigor como de escritura pública”782. Apesar de não fazer parte da amostra do baú da 

família Tolledo, outra escritura particular que merece ser citada é uma de terras do Vale do 

Rio Jaguari Mirim - lavrada em São Sebastião do Jaguari em 1869 – porque ela encaixa-se 

perfeitamente com esses exemplos, nela a “Justiça deste Império” é personalizada na figura 

de Sua Majestade o Imperador: “...e se neste papel faltar alguma clareza ou cláusula 

constituinte, pedimos a Justiça de S.M.J [Sua Majestade] que lhes dê todo e inteiro vigor 

como se fosse pública”783.  

Há muitos outros detalhes relevantes nos textos destas escrituras que renderiam páginas 

de discussão, abordamos aqui os que julgamos mais fundamentais para a pesquisa e para 

fechar abordaremos apenas mais um: a lacunosidade de algumas informações que para nós 

hoje são fundamentais nos contratos, como exemplo tomemos a descrição do bem 

(especialidade objetiva). Em 1846 uma parte de terras foi assim descrita:  

 

[...] entre os mais bens que somos senhores e possuidores, livres e desembargados e 
bem assim meia parte de terras e o mais que possui nesta Fazenda do Bom Retiro de 
meia terras, vendo como vendido tenho a nosso irmão e cunhado João José de 
Tolledo seis alqueires de campos e matos nesta mesma Fazenda [...]784. 

 

E a descrição para por aí, sem mais nenhuma especificação. Embora esta área apareça 

medida, não é apresentada a descrição de seus limites e nem os confrontantes, provavelmente 

porque neste caso a transação foi feita entre parentes, porque todos se conheciam e sabiam de 

que área se tratava. Em outras escrituras não há nem a medida da área e nem a descrição de 

limites. Na única em que há descrição de limites estes faziam sentido somente para os 

vizinhos contemporâneos: 

 

[...] cuja parte anexa aos meus valos em segunda divisão nos cabe uns alqueires de 
terras de campos dentro do pasto divisando da barra das capoeiras, subindo por 
dentro do pasto ao marco do espigão, deste a rumo direito ao córrego do quilombo, 

                                                           
781Consultar no CD anexo a essa tese Doc.8 – 1848 - e Doc.11 – 1850 - que encontra-se no Anexo 7 – Baú da 
Família Tolledo. 
782Consultar no CD anexo a essa tese Doc.21 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifo nosso. 
Outro caso idêntico é o Doc.22, do mesmo ano.  
783 Arquivo da Biblioteca Municipal de Andradas-MG: Escritura de Compra e Venda da Fazenda Lagoa 
Dourada, na parte do Vale do Rio Jaguarimirim – ano de 1869. Trata-se da já citada primeira escritura a informar 
café na região. Informação entre colchetes nossa. Grifo nosso. 
784Consultar no CD anexo: Doc.3 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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subindo por este assim até um laguinho, subindo este assim até o valo e pelo valo até 
o córrego e por este abaixo até onde principia e fica esta divisa cujos alqueires 
dentro deste pasto vendemos e como vendido temos [...]785. 

 

Valos ou covas cavados na terra eram usados para marcar limites. Neste caso a 

quantidade de alqueires não é averbada. A indefinição de limites e áreas das terras é bastante 

comum nos títulos de terras do Brasil colonial e imperial e já foi bastante discutida por 

autores como Lígia Osório Silva e Márcia Mendes Motta786. Na atualidade tal indefinição 

seria descrita como uma falha no registro do imóvel com relação ao princípio de 

especialidade objetiva787 do Direito Registral Imobiliário, o que invalidaria o título. Mas, 

como vimos na Parte 3, esta realidade jurídica ainda não existia antes dos anos de 1860 para 

os Cartórios e, mesmo depois, ainda manteve brechas legais que permitiam a continuidade de 

imprecisões, e fazia muito menos sentido para estas escrituras particulares de transações feitas 

entre parentes e vizinhos. Por outro lado, a boa representatividade de áreas medidas nas 

escrituras desse baú relativiza um pouco a ideia de que as imprecisões se deviam 

principalmente a falta de agrimensores. Os tabeliães dos Tabelionatos pesquisados 

argumentam que era comum a difusão entre antigos roceiros, mesmo de pouca instrução, a 

prática de medir as terras com cordas e que as imprecisões da área não se davam pela falta de 

conhecimento técnico, mas simplesmente porque eles mediam somente as áreas produtivas, 

evitando medir charcos e paredões de pedras, por exemplo. Mesmo assim, como foi visto, em 

parte da amostra as imprecisões e lacunas na descrição do bem se fizeram presentes.  

Além destas lacunas há outras nas escrituras, como as que dizem respeito ao local de 

moradia dos contratantes, suas qualificações profissionais e etc788. O fato a ser pontuado é que 

cada princípio registral da atualidade tem origem em várias situações praticas do passado e 

visa evitar má fé e conflitos originados de imprecisões no texto dos contratos, que permitem 

interpretações diversas. O princípio registral de especialidade objetiva, por exemplo, tem 

origem em inúmeros conflitos decorrentes da má definição da área, como vimos o título 

propriedade transfere direitos, poderes sobre a coisa, mas se a extensão da coisa está mal 

descrita, não há como saber sobre o que exatamente se tem poder, dai as brechas para 

                                                           
785Consultar CD anexo: Doc.7 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
786 MOTTA, Márcia Maria Mendes. Direito a terra no Brasil: a gestação do conflito, 1795-1824, Op. cit.; 
SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio:... Op. cit. 
787No caso de bens imóveis a especialidade objetiva visa impedir que ingressem no registro títulos que não 
identifiquem precisamente o imóvel como um corpo certo no espaço. Com relação às hipotecas, a especialidade 
implica que sejam especificados ainda o valor da dívida garantida pelo bem, e um valor máximo no caso de 
obrigações com valor flutuante. 
788 O registro deste tipo de informações nas escrituras hoje é determinado e obrigado pelo princípio registral 
imobiliário de especialidade subjetiva. 
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negócios de má fé e a origem de muitos conflitos de divisas. E nestes casos? As escrituras 

particulares anteriores a 1850 eram capazes de produzir efeitos jurídicos de proteção? Esta 

questão se liga a legitimidade que estes títulos tinham para o Estado e será desenvolvida na 

parte subsequente. 

 

 

4.1.1.3 Da segurança dos negócios: títulos particulares e efeitos jurídicos antes de 1850 
 

 

Poderíamos imaginar que os negócios de terras da Fazenda Bom Retiro documentados 

nas escrituras particulares do baú de Francisco de Paula Tolledo estiveram livres de má fé, de 

conflitos e desentendimentos, só porque foram feitos entre parentes e conhecidos e porque 

provavelmente pesava o controle social, a honra e a preocupação com a reputação pessoal 

num pequeno mundo rural onde todos os indivíduos dependiam de relações de reciprocidade. 

Porém essa seria uma imagem errada. No mesmo baú encontramos o traslado, feito pelo 

Escrivão do Cartório do Juízo de Paz de Caldas, de uma petição que Francisco de Paula 

Tolledo fez ao juiz de paz para citar o seu cunhado Manoel Antônio Marques por ter agido de 

má fé na venda de terras. O documento é o início de uma disputa de terras.  

Juridicamente falando, e em termos amplos, citação ou citar significa o ato de chamar 

ou convocar alguém para vir a juízo (perante o juiz) e indica que está sendo iniciada uma ação 

contra a pessoa cuja citação está sendo requerida: “a citação inicial é o primeiro sopro de 

vida que se dá ao processo”789. O citado se torna o réu e a pessoa que está requerendo a 

citação o autor. No caso do documento referido o autor é Francisco de Paula Tolledo e os réus 

são o cunhado Manoel Antônio Marques e seu genro João Afonso. Em primeira instância era 

o juiz de paz o encarregado da instrução criminal e de deferir ou indeferir o pedido da citação 

inicial: “A vítima (se o crime fosse particular) ou o promotor público (se fosse público) 

apresentavam a queixa perante o juiz de paz, que dava início a ‘formação de culpa’, 

recolhendo provas, ouvindo o suspeito e preparando o sumário da culpa que seria apreciado 

pelo júri de acusação”790. Tais juízes não precisavam ser bacharéis em direito e por isso, 

segundo Feijó, não raro dependiam do conselho do escrivão para julgar791. No caso de Caldas 

o juiz de paz era um alferes. Este é o contexto de produção da petição de Francisco de Paula 

                                                           
789 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 2012, Op. cit. – Verbete citação. 
790 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2011 – 
pg.305. 
791 Op. cit. 
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Tolledo que pode nos ajudar a responder a pergunta com a qual encerramos a parte anterior: 

as escrituras particulares anteriores a 1850 eram capazes de produzir efeitos jurídicos de 

proteção do Estado? Comecemos apresentando as operações de compra e venda feitas pelas 

escrituras particulares que deram origem ao conflito: 

Em 1846 Manoel Antônio Marques vendeu a seu cunhado João José de Tolledo meia 

parte de terras da Fazenda Bom Retiro, teoricamente composta por 6 alqueires de campos, por 

15$000 réis o alqueire792. Os limites e confrontantes desta área não são citados na escritura. 

João José de Tolledo vendeu esses mesmo 6 alqueires em duas etapas para o seu irmão 

Francisco de Paula Tolledo: 5 alqueires em 1848 por 17$000 réis o alqueire793 e 1 alqueire em 

1849 pelo mesmo preço794.  

Todas estas três escrituras particulares de compras e vendas foram guardadas por 

Francisco de Paula Tolledo e no mesmo mês e ano da última compra, janeiro de 1849, deu os 

primeiros passos para mover uma ação contra o cunhado Manoel Antônio Marques, através de 

uma petição endereçada ao juiz de paz para que este fosse citado para uma audiência de 

conciliação795. Os motivos? Segue um trecho explicativo da petição judicial: 

 

[...] diz Francisco de Paula Tolledo que havendo comprado a seu irmão João José de 
Tolledo seis alqueires de campos na Fazenda Bom Retiro por compra que fez este 
João Joze a Manoel Antônio Marques, e como este Antônio Marques vendeu 
ainda mais do que tinha, pois na Divisão da dita Fazenda se lhe tocava quatro 
alqueires e meio, que assim agora está perturbando o dito Marques ao Suplicante e 
se acha um seu genro de nome João Afonço rachando madeiras para fazer casas 
quando eles ali não tem terras algumas, por isso requer a Vossa Senhoria mandar 
citar o dito Marques para uma Conciliação, e a João Afonço não continuar a fazer 
serraicos (sic.) algum [...] 796.  

 

Portanto, a questão veio à tona por causa da divisão da Fazenda Bom Retiro em 1849. 

Em 1827 o pai de João José de Tolledo, de Francisco de Paula Tolledo e da mulher de Manoel 

Antônio Marques já havia morrido, restando a mãe viúva797. Tudo indica que em 1849 a mãe 

também já havia morrido, uma vez que a divisão da herança havia sido feita entre os filhos. 

Portanto Manoel Antônio Marques vendeu em 1846 meia parte de terras que sua mulher 

herdaria antes da divisão da fazenda ter sido de fato realizada em 1849, dizendo que esta parte 

media 6 alqueires. Ele teria agido de má fé em 1846, ao vender mais terras ao cunhado João 
                                                           
792Consultar no CD anexo: Doc.3 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
793Consultar no CD anexo: Doc.5 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
794Consultar no CD anexo: Doc.9 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
795Consultar no CD anexo: Doc.34 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
796Consultar no CD anexo: Doc.34 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Grifo nosso. 
797Consultar no CD anexo: Doc.1 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. Anna Florentina de 
Carvalho é o nome da mulher de Manoel Antônio Marque e irmã de Francisco de Paula Tolledo e João José de 
Tolledo. 



321 
 

José de Tolledo do que lhe cabia na herança de sua mulher: ela tinha direito apenas quatro 

alqueires e meio e não seis. Em 1848, quando João José de Tolledo, destes seis, revendeu 

cinco alqueires para o irmão Francisco de Paula Tolledo, repassou-lhe parte do prejuízo de um 

alqueire e meio. Em 1849 a divisão foi realizada e o prejuízo foi constatado, então Francisco 

de Paulla Tolledo comprou de João José de Tolledo o alqueire que faltava para inteirar os seis 

e no mesmo mês e ano iniciou a ação contra Manoel Antônio Marques em que brigava por 

esse prejuízo e pela madeira existente na parte que havia comprado e que Manoel Antônio 

Marques e seu genro estavam indevidamente explorando como se ainda fossem 

“proprietários”. 

Depois que Francisco de Paula Tolledo fez a acusação e a petição judicial de citação de 

Manoel Antônio Marques para uma audiência de conciliação, o oficial de justiça foi intimar o 

acusado, marcando a data da audiência, na qual o réu compareceu e apresentou sua versão ao 

juiz de paz na presença do autor: disse que não tinha nenhum arranjo a fazer com Francisco de 

Paula Tolledo porque tinha vendido 6 alqueires de terras que obteve por compra de seu irmão 

Simão Antônio Marques e não por divisão da Fazenda Bom Retiro. Além disso, afirmou que 

não cedia o lugar onde Francisco de Paula Tolledo estava morando e ofereceu trocar esta área 

por outros seis alqueires que havia comprado na Bocaina. Francisco de Paula Tolledo, por sua 

vez, rebateu dizendo que a versão de que Manoel Antônio Marques havia comprado as terras 

do irmão Simão Antônio Marques era falsa, na realidade elas foram herdadas: os seis 

alqueires  foram reduzida a quatro e meio na divisão feita na Fazenda Bom Retiro. E para 

provar que Manoel Antônio Marques estava mentindo, Francisco de Paula Tolledo pediu-lhe 

para que apresentasse o título da compra do dito Simão Antônio Marques, o que não ele teve 

como fazer, não possuía tal título. Como se vê, as escrituras particulares valiam e eram 

reconhecidas como provas, sendo requeridas quando necessário. Além disso, Francisco de 

Paula Toledo afirmou que ao redor de suas benfeitorias (onde estava morando e onde Manoel 

Antônio Marques e o genro estavam rachando madeiras) havia comprado mais alqueires, e 

que aceitava a oferta de trocar esta área pelo valor equivalente em alqueires de terras que o 

réu havia comprado na Bocaina. Para tentar escapar dessa situação Manoel Antônio Marques 

apresentou um título de doação de terras que havia feito ao genro João Afonso na mesma área 

comprada e ocupada por Francisco de Paula Tolledo, que por sua vez pediu ao juiz para que o 

documento fosse examinado. O título foi reconhecido pelo juiz como “com defeito, e por isso 

foi catado”798. Infelizmente não é explicado no termo da audiência o que foi considerado 

                                                           
798Consultar no CD anexo: Doc.32 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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como “defeito” no título particular de doação apresentado por Manoel Antônio Marques. 

Provavelmente tratava-se ou da falta do talão do pagamento do imposto de Sisa de bens de 

raiz ou da falta da assinatura de testemunhas. Quanto a Sisa, segundo o Alvará de 3 de junho 

de 1809 ainda em vigor nessa época, a apresentação do seu conhecimento (recibo) era 

fundamental para ser atendido em juízo e para dar legitimidade às compras e vendas dos bens 

de raiz nos casos em que eram feitas por escrituras particulares:  

 

[...]Todas as compras e vendas de bens de raiz, de que se não houver pago a 
respectiva Sisa, serão nulas e de nenhum efeito e vigor, e as próprias partes 
contratantes, ou seus herdeiros poderão desfazê-las em qualquer tempo, e os 
Escrivães ou Tabeliães que fizerem as escrituras sem certidão do pagamento da Sisa, 
com as clausulas determinadas no cap. 20 do Regimento dos encabeçamento das 
Sisas e do § 14 da Ord. liv.I . Tit.78, incorrerão na pena do perdimento do Oficio, na 
forma da mesma Lei e Regimento799. 
[...]o conhecimento que deve acompanhar as remessas e competentes certidões que 
se devem dar às partes quando as vendas se fizerem por escritura publica. Quando 
porém forem feitas por escritos particulares, neles declarará o Escrivão das Sisas, 
que foi paga a daquela venda, e que fica encarrega ao Recebedor, assinando esta 
declaração e conservando-se em mão do comprador o titulo da compra; o 
apresentará quando lhe for exigido incorrendo nas penas deste Alvará quando o não 
mostrar com a competente verba800. 

 

Qualquer que fosse o defeito encontrado, diante dele Francisco de Paula Tolledo 

requereu ao juiz que lavrasse o termo “dando-lhe certidão para seguir no Juizo contencioso a 

ação ordinária e criminal e nesta firma houve o meritíssimo Juiz as partes por não 

conciliadas” 801. 

Francisco de Paula Tolledo teve que pagar o custo de 2$720 réis pela “formação de 

culpa” do cunhado, mas obteve do juiz a certidão para seguir com processo contra ele. A 

evocação na audiência das escrituras particulares como prova a serem analisadas pelo juiz, e a 

sua aceitação como tal, mostram que tinham reconhecimento do poder público, portanto 

legitimidade. O cuidado com que Francisco de Paula Tolledo guardou até mesmo o título de 

compra que seu irmão havia anteriormente feito ao réu Manoel Antônio Marques indica que 

conhecia essa legitimidade. Além disso, a obtenção da certidão judicial para a continuidade da 

ação mostra que as escrituras particulares produziam o efeito jurídico de proteção das 

compras de ocupações de terras sim, mesmo que nesse período houvesse confusão com 

relação ao seu status jurídico: posse ou propriedade.  

                                                           
799 Alvará de 3 de junho de 1809. 
800 Idem. Ibidem. 
801Consultar no CD anexo: Doc.32 que encontra-se no Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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Por fim, salientamos que muitas destas características, lacunas e indefinições das 

escrituras particulares reaparecem nas escrituras cartoriais anteriores a 1850, algumas 

perduraram até mesmo depois enquanto outras foram superadas. 

 

 

4.1.1.4 Da transição dos contratos: entre o nanquim do vizinho e o nanquim do tabelião 
 

 

Francisco de Paula Tolledo não registrou nenhuma das suas escrituras de terras da 

Fazenda Bom Retiro nos Cartórios de Caldas. Olhando os livros índices dos cartórios de notas 

do 1º e 2º Ofício encontramos apenas numa lavratura o nome de um dos personagens 

registrado nas escrituras particulares da amostra: Cândido Marcondes de Quadros802. Apesar 

disso, há várias operações citando a Fazenda Bom Retiro e Bocaina feitas entre outras 

pessoas, o que nos permitiu a comparação de sua frequência por década com a frequência das 

escrituras particulares do baú. Esse trabalho teve por objetivo responder a questão: quando as 

transações das terras desta área deixaram de ser feitas por escrituras particulares e começaram 

a ser feitas nos cartórios de notas? A amostra de documentos particulares de Francisco de 

Paula Tolledo permitiu levantar uma base de dados de 28 operações feitas fora dos Cartórios e 

a amostra encontrada nos livros índices do 1º e 2º ofício permitiu levantar uma base de dados 

de 32 operações feitas em cartório.  

Na amostra das 28 operações informada pela documentação particular de Francisco de 

Paula Tolledo e descendentes, as frequências começam a diminuir a partir dos anos de 1850, 

se recuperam um pouco nos anos de 1860 e depois quase param, apenas persistem quatro 

casos isolados entre os anos 1870 e 1890. 

Na amostra de 32 escrituras cartorárias a situação é inversa, as operações começam a ser 

registradas no ano de 1850, aumentam consideravelmente entre os anos de 1860 e 1870 e se 

mantém constantes nos anos das décadas posteriores.  

A observação comparada destes dados por décadas no gráfico de barras número 13 

permite visualizar melhor a transição das transações das terras da Fazenda Bom Retiro das 

escrituras particulares para as escrituras públicas e revela que ela se deu entre as décadas de 

1850 e 1860: 

 

                                                           
802Compra e Venda – 1º OF, L.4, fl.195 – 28/12/1863. 
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Gráfico 13 - Comparação entre a frequência de compras e vendas das terras da Fazenda Bom retiro por década 
entre: as escrituras particulares do baú de documentos da família Tolledo e as escrituras públicas dos Cartórios 
de Notas Caldas-MG.  

 

Não organizamos os dados das barras por ano porque as frequências anuais de escrituras 

são muito baixas. Tendo em vista que em Caldas o 1º. ofício foi inaugurado em 1846 e o 2º. 

Ofício em 1847, deste gráfico podemos concluir que a concentração das transações de terras 

da Fazenda Bom Retiro nos Cartórios de Notas começaram no contexto da promulgação da 

Lei de Terras em 1850 e aumentaram com a instituição do Registro Geral e com as Leis 

Hipotecárias de 1864. Depois destes eventos as escrituras particulares diminuem, mas não 

desaparecem, persistem com baixíssima frequência até os anos de 1890. Portanto o controle 

dos cartórios sobre as transações destas terras não foi absolutamente vitorioso, mas mostrou 

um grande fortalecimento iniciado depois de 1850 e principalmente depois de 1855, quando 

os contratos de compra e venda maiores que duzentos mil réis obrigatoriamente deveriam ser 

lavrados nos cartórios de notas. Além disso, o significativo aumento das lavraturas de 

escrituras de compra e venda da Fazenda Bom Retiro nos Cartórios de Notas a partir de 1864 

pode estar relacionado à produção de contratos escritos aceitáveis para serem transcritos nos 

Cartórios do Registro Geral criados nesse ano.  

Acreditamos que o número das escrituras públicas da Fazenda Bom Retiro nesses 

gráficos seja maior, porque nem sempre os nomes das terras são informados nos livros 

índices. De outro lado também é preciso ponderar o fato de ser possível que tenham existido 

escrituras particulares da fazenda em meio à papelada pessoal de outros herdeiros, o que nos 

impossibilita de dimensionar precisamente o peso das escrituras particulares ao longo do 

tempo. Apesar disso, o fato de no baú de Francisco de Paula Tolledo os títulos particulares 

terem diminuído depois da década de 1850 indicam duas possibilidades de explicação: a) – 

seus herdeiros alienaram as terras para outros que as transacionaram em cartórios, como era 
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costume o vendedor lavrar o título de venda e o entregar ao comprador, essas operações de 

venda não teriam deixado vestígios no baú; b) – os herdeiros registraram suas operações nos 

Cartórios de Santa Rita de Caldas, onde estavam morando na segunda metade do século  XIX. 

Acreditamos que a primeira explicação é a mais plausível, porque caso os filhos do nosso 

personagem central houvesse realizado transações em Cartório, os traslados das escrituras 

públicas provavelmente também estariam no baú, já que tudo nele era guardado. 

 

 

4.2 ESCRITURAS PÚBLICAS: O CASO DA DOCUMENTAÇÃO DOS CARTÓRIOS DE 
NOTAS DE CALDAS – MG 
 

 

Faremos aqui o contraponto das escrituras particulares analisando as escrituras públicas 

e apresentaremos indícios da absorção de escrituras particulares pelo sistema cartorial. Nessa 

parte as escrituras notariais e os próprios cartórios que as produziram serão o nosso objeto de 

análise. Observaremos o impacto do processo de formalização legal das transações de terras 

nos documentos produzidos pelos cartórios de notas do 1º e 2º ofício de Caldas. Para isso 

fizemos o exercício de averiguar se as formalidades ditadas pelas leis para a produção de 

contratos legalmente válidos foram seguidas pelos tabeliães. Com esse exercício 

identificamos, por exemplo, que as atividades dos cartórios de registro deixaram reflexos nos 

textos da documentação dos cartórios de notas e que as mudanças legais sobre os contratos 

envolvendo imóveis produziram alterações em alguns detalhes formais de suas escrituras. 

 

 

4.2.1 Da infraestrutura e produção: cartórios, livros de notas e novidades 

 

 

A inauguração do tabelionato do 1º. ofício de Caldas ilustra a realidade da coexistência 

dos contratos particulares com os públicos. No termo de abertura de seu primeiro livro de 

notas, as escrituras particulares são incluídas como documentos a serem registrados em meio 

aos públicos:  
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Este livro servirá para nele se lavrarem escrituras públicas e particulares, títulos e 
mais papéis judiciais, vai por mim nomeado e rubricado com apelido que diz Rib.ro 
de que uso – Vila de Caldas, dezesseis de novembro de 1846 803. 

 

O teor deste termo de abertura mostra claramente que o uso de escrituras particulares 

era corrente e aceito pelo poder público para a realização de negócios. A primeira escritura 

lavrada neste livro número um é o exemplo prático dessa situação: trata-se de um 

“instrumento de quitação e desoneração de hipoteca”, lavrado sete anos antes, em 1839, mas 

que o devedor quis registrar no livro de notas número 1 em 1846, assim que ele foi aberto. 

Chama a atenção o fato da data de 1839 ter sido mantida na escritura apesar de o livro de 

notas ter sido aberto em 1846. Provavelmente o registro desta operação de quitação em 

cartório foi feito para dar maior legitimidade e segurança ao ato antes documentado apenas 

por uma escritura particular804. No momento em que esta operação de quitação foi copiada no 

livro de notas a ela foram adicionadas as fórmulas jurídicas cartoriais de abertura evocando o 

poder do Estado e tomou a forma de escritura pública. 

No Cartório de Notas do 2º. Ofício estão ausentes os volumes um, dois e quatro, o que 

em tese impossibilita determinar a inauguração do cartório via consulta do termo de abertura. 

Entretanto o termo de abertura do Livro A2 do Cartório do 1º Ofício indica ser ele a origem 

do Cartório do 2º. Ofício, ou seja, o livro um está ausente: 

 

Contém este livro cento e dez folhas, o qual servirá para livro de notas do Segundo 
Tabelião, sendo tudo numerado e rubricado com a rubrica que diz Augusto e para 
constar faço esse termo de abertura aos cinco do mês de Maio de 1847 – Antônio 
Joaquim Augusto805. 

 

Se o livro de notas foi aberto para o Segundo Tabelião, então foi criado aí o Segundo 

Tabelionato de Notas em 1847, o que é o mesmo que o Cartório de Notas do 2º. Ofício. Por 

algum motivo este livro ficou arquivado no Cartório do 1º. Ofício. Este termo de abertura não 

faz referência à e discriminação entre escrituras públicas e particulares. A diferença do que 

acontece no 1º.Ofício é que o primeiro contrato lavrado neste cartório já nasceu como 

escritura pública, a semelhança é que registra uma operação também ligada ao crédito, trata-se 

de uma hipoteca, o que pode ser interpretado como indício da preocupação da época com o 

crédito e com as hipotecas expressadas na Lei Orçamentária de 1843. 

                                                           
803Livro de notas número 1 do Cartório de Notas do 1º Ofício de Caldas. – folha de rosto. Grifo nosso, ortografia 
atualizada.  
804Livro de notas 1 do Cartório do 1º.Ofício de Caldas-MG, folhas 1 e 1.v. – 1839. 
805Livro de notas número A2 do Cartório de Notas do 1º Ofício de Caldas. – folha de rosto. Grifo nosso, 
ortografia atualizada. 
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Como vimos na parte anterior, embora haja continuado a existência de escrituras 

particulares em paralelo ás públicas por um longo tempo, elas começaram a diminuir 

significativamente na amostra Tolledo depois de 1850 e nos termos de abertura e de 

encerramento de todos os outros livros de notas observamos que elas deixaram de ser 

mencionadas: a descrição do que será lavrado no livro passa a ser feita com definições mais 

genéricas ou mais específicas em que as escrituras particulares são omitidas. As definições 

mais genéricas nos termos de abertura abundam principalmente antes dos anos de 1870 do 

século  XIX, seguem exemplos no quadro 8: 

 

Definições no termo de abertura do que será lavrado Livro e Cartório Ano 
“escrituras e notas”. Livro 2 do 1º. Ofício 1853 
“escrituras”. Livro 3 do 2º.Ofício 1860 

Quadro 8 - Expressões chaves dos termos de abertura nos livros de notas de Caldas-MG entre os anos de 1850 e 
1860 

 

Em 1868 foi determinada a união dos ofícios do primeiro e segundo tabeliães de Caldas 

assim que deixasse de haver tabelião em qualquer um deles nos casos de “vaga por morte, 

renúncia ou outro qualquer motivo”806. Em 1874 a Comarca de Caldas foi criada e em 1877 e 

ela foi reorganizada, com isso os Cartórios de Notas passaram a funcionar dentro do Fórum 

instalado na vila. Todas essas alterações deixaram marcas na documentação. Mas o mais 

relevante para nossos objetivos é apontar para o fato de que, conforme os anos de 1890 se 

aproximavam, os termos de abertura salientando o conceito geral de contrato, com menção 

especial aos contratos de compra e venda, foram se tornando mais comuns, o que indica que 

as operações de compra e venda começaram a ganhar importância junto as operações 

hipotecarias. O quadro 9 ilustra essa situação: 

 

Definições no termo de abertura do que será lavrado Livro e Cartório  Ano 
“escrituras dos contratos e vendas” Livro 5 do 1º. Ofício 1879 
“escrituras de compras, vendas, contratos de qualquer natureza”. Livro 8 do 1º. Ofício 1886 

Livro 9 do 1º. Ofício 1890 
Livro 10 do 1º. Ofício 1891 
Livro 11 do 1º. Ofício 1892 

Quadro 9 - Expressões chaves dos termos de abertura nos livros de notas de Caldas-MG entre os anos de 1870 e 
1890 

 

A utilização do conceito de contrato junto com a expressão compra e venda logo no 

termo de abertura mostra o papel cada vez mais comercial que o cartório estava assumindo e 

                                                           
806Lei Provincial de Minas Gerais 1553 de 20 de julho de 1868. Essa lei dividiu o ofício de escrivão de órfãos da 
cidade de Montes Claros em dois, e reuniu, no caso de vaga por morte, renúncia ou outro qualquer motivo, os 
ofícios de primeiro e segundo tabelião do termo de Caldas, Itajubá e Jaguari. 
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que as preocupações com a segurança e garantia jurídica das transações imobiliárias entre os 

anos 1870 e 1890 extrapolavam o crédito, a formalização das transações de terras e a 

consequente publicidade imobiliária que estava se estruturando abraçou todas as transações do 

mercado envolvendo imóveis, incluindo aí as de escravos antes da abolição. Apesar de nosso 

foco ser a terra, é importante ponderar que as reformas legais e cartoriais, embora a princípio 

tenham sido pensadas para forçar a valorização da terra, e torna-la uma base de garantia 

creditícia segura, foram instrumentalizadas para a maior eficiência dos negócios de escravos e 

seu mercado beneficiou-se destas reformas, o que não invalida o impacto positivo que teve 

também sobre as frequências das transações de imóveis, discussão que desenvolveremos em 

outro momento807. Por hora apenas observamos que já no final dos anos 1890 o conceito de 

escritura pública passa a ser nitidamente salientado nos termos de abertura, o que reflete o 

fato de que as escrituras particulares, nesse momento, já eram desconsideradas como capazes 

de gerar a mesma segurança e efeitos jurídicos que as públicas, Ou seja, a escritura pública 

assumiu status legal superior. Vejamos os dois exemplos do quadro 10: 

 

Definições no termo de abertura do que será lavrado Livro e Cartório  Ano 
“escrituras públicas” Livro 13 do 1º. Ofício 1896 

Livro 9 do 2º. Ofício 1897 
Quadro 10 - Expressões chaves dos termos de abertura nos livros de notas de Caldas-MG no final dos anos de 
1890 

 

No baú de documentos Tolledo há apenas uma escritura particular na década de 1880 e 

outro na de 1890 (1894), a sua frequência reduz drasticamente após 1850. Essa persistência 

do uso de escrituras particulares em negócios de compra e venda também transparece nos 

livros de notas: em 1884 aparece no livro 7 do cartório do 2º ofício o “Registro de um título 

particular de venda na povoação de Poços de Caldas que fazem Joaquim Cândido da Costa e 

sua m.er à Leite & Cia., como abaixo se declara”808.  Apesar desta pequena persistência de 

escrituras particulares ainda na década de 1880, é possível perceber um nítido desestímulo de 

sua prática, porque casos como esse são raros nos livros de notas principalmente na segunda 

metade do século XIX. 

Provavelmente a criação de novas leis que versaram sobre os contratos e instituíram 

novos registros acabaram influenciando no funcionamento dos Cartórios de Notas de alguma 

forma, porque eles foram produtores das escrituras públicas dos contratos, a ‘matéria bruta’ 

sobre a qual gradativamente construiu-se uma sofisticação burocrática em vários sentidos, 
                                                           
807 Esta discussão será desenvolvida e fundamentada nesta pesquisa em: capítulo 5 – O papel e o impacto da 
formalização legal das transações de terras na intensificação do mercado imobiliário e na valorização da terra. 
808 Cartório de Notas do 2º Ofício de Caldas-MG, Livro 7, folha 25, 1884. Grifo nosso. 
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processo que transparece inclusive no aspecto físico de seus livros, cada vez mais 

elaborados809. Até mesmo nos pequenos detalhes é possível observar a progressão desse 

ganho de complexidade, conforme o sistema cartorial foi se sofisticando o material que lhe 

dava suporte físico também se sofisticou: carimbos, selos, formulários, documentação avulsa 

e acessória impressa e etc. Contudo, como o foco no memento recai sobre os livros, 

continuaremos focando na descrição cronológica dos que surgiram nos Cartórios de Notas de 

Caldas. 

Durante os anos de 1870 no acervo de livros cartoriais dos Cartórios de Notas apareceu 

um novo tipo de livro: o livro das procurações. Encontramos a sequência completa de seus 

volumes apenas no Cartório do 1º Ofício e o volume um compõe-se de procurações lavradas 

entre 1871 e 1886. Portanto o uso de livros específicos para a lavratura de procurações 

começou em Caldas a partir de 1871. Durante todo o período de existência dos Cartórios do 1º 

e 2º Ofício de Caldas anterior ao ano de 1871 as procurações foram lavradas dentro dos 

Livros de Notas junto com as escrituras e no caso de uma transação de imóveis qualquer ser 

feita por um procurador de uma das partes, a procuração lavrada no Cartório próximo a 

residência do titular de direitos era transcrita dentro da escritura do contrato lavrado no 

Cartório de Notas de Caldas. Portanto, antes de 1871 as procurações aparecem de duas formas 

nos Livros de Notas, lavradas independentemente em meio as outras escrituras e como cópias 

dos traslados trazidos pelos procuradores dentro da escritura dos contratos realizados. Por 

exemplo: “João” lavrou no Cartório de Notas em Cabo Verde, em determinado ano, uma 

procuração em que fez de “Pedro” seu procurador e mandou “Pedro”, com a cópia da 

procuração, negociar a compra de terras em seu nome no Cartório de Notas de Caldas, onde 

ela foi apresentada ao tabelião e ao vendedor e copiada ao final escritura de compra e venda 

feita no Livro de Notas. 

 

 

 

                                                           
809 Os primeiros são artesanais. O Livro A2 do 1º. Ofício é um bom exemplo de encadernação artesanal, até 
mesmo sua capa foi fabricada em casa com a colagem de folhas de escrituras e documentos descartados. Os 
livros mais recentes foram os manufaturados em tipografias e comprados no Rio de Janeiro em estabelecimentos 
como a Loja de Papel, Livraria e Tipografia Soares & Nemeyer e em São Paulo como na loja Jorge Sckler e 
Cia: Cartório do 1º. Ofício - indicações de origem dos livros: 1 - etiqueta da contracapa do Livro 4: “Livraria e 
Typografia de Soares e ....mão. Rua da Alfândega N.6. Grade sortimento de livros em branco e oficina de 
encadernação, Rio de Janeiro”; 2 - carimbo na folha de rosto do Livro 7: “Loja de Papel, Livraria e 
Typographia de Soares e Nemeyer, Rua da Alfandega – Rio de Janeiro”; 3 - etiqueta da contracapa do Livro 8: 
“Jorge Seckler e Cia – São Paulo”. Nos anos de 1870 e 1890 livros formulários foram planejados para fins 
específicos e tiveram a impressão encomendada em tipografias, como é o caso respectivamente dos livros de 
procurações e índices alfabéticos cronológicos dos cartórios de notas. 
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Ilustração 14 - Procuração em que Paulino Bento Vieira Barcellos fez de Antônio José Barboza o seu bastante 
procurador em 1871 
Livro de Procurações 1 do Cartório do 1º. Ofício de Caldas-MG, folha 1. 
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Ilustração 15 - exemplo de página em branco ao final do Livro das Procurações 1 de 1871 do Cartório do 1º 
Ofício de Caldas-MG – “folha formulário” para a produção de procurações 
Livro de Procurações 1 do Cartório do 1º. Ofício de Caldas-MG – folha não numerada e não utilizada ao final 
do livro. 
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Esse exemplo hipotético, que ilustra muitas situações parecidas existentes nos Livros de 

Notas de Caldas, mostra que em negócios à distância em que o titular de direitos não 

comparecia pessoalmente eram necessárias três procurações iguais: a original lavrada no 

Cartório de Cabo Verde e duas cópias, uma avulsa nas mãos do procurador e outra feita ao 

final da escritura do contrato do negócio realizado, que se reportava a original feita no 

Cartório de Cabo Verde. Este sistema integrava cartórios distantes, buscava evitar fraudes e 

má fé de pessoas que poderiam intitular-se falsos procuradores negociando o que não lhes 

pertencia. Ou ao menos permitia comprovar a fraude. Entretanto, enquanto não foi criado um 

livro específico para a lavratura de procurações, elas entremearam as páginas dos livros de 

notas em meio a uma infinidade de contratos diversos, testamentos e outros atos escritos.  

Após 1871, nas escrituras de contratos em que havia a representação do titular de 

direitos por procuradores, a referência às procurações passou a ser feita pelo tabelião de notas 

através da averbação na escritura do Livro de Procurações onde elas foram originalmente 

feitas, o cartório a que pertencia e a página onde ela havia sido originalmente lavrada na 

presença do tabelião e de testemunhas, após isso a cópia da procuração trazida pelo 

procurador poderia ser feita ao final do contrato ou não. Depois de 1871, nos casos em que a 

procuração não era copiada na íntegra ao final do contrato, o tabelião de notas se limitava a 

escrever que a procuração “vai copiada no livro competente”, apenas informando qual o 

cartório, o número do livro e as folhas810. Assim o conjunto dos Livros de Notas passou a 

funcionar de forma integrada com conjunto dos Livros de Procurações, cartórios distantes se 

citavam e, em caso de dúvidas da autenticidade da procuração trazida pelo pretenso 

procurador, a procuração original poderia ser localizada com muito mais rapidez no Livro de 

Procurações do Cartório onde originalmente teoria sido feita. Esse sistema funcionou desde a 

abertura do Livro 1 das Procurações em 1871 até o começo do século XX, da mesma forma 

que no exemplo de uma escritura compra e venda feita em 1903 pelo procurador do Barão do 

Campo Místico (Antônio Teixeira Diniz), que o representando comprou uma parte de terras. 

Nessa escritura a procuração foi reportada ao Livro das Procurações número 2 do Cartório do 

1º Ofício de Caldas, folha 120, onde foi feita pelo Barão para tornar o advogado e coronel 

Francisco de Vaz Pereira seu procurador, representante de seus interesses811. 

Outro aspecto que chama a atenção nos Livros de Procurações é o seu aspecto físico, ao 

contrário das folhas em branco dos Livros de Notas feitos artesanalmente ou comprados em 

lojas: todas as suas folhas trazem um formulário de procuração impresso com letras 

                                                           
810 Exemplo: Cartório de Notas do 2º Ofício de Caldas-MG, Livro 9, folha 76v, 1896. 
811 Cartório de Notas do 2º Ofício de Caldas-MG, Livro 11, folha 96v, 1903. 
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tipográficas, isso mostra que estes livros foram pensados e encomendados especificamente 

para esse fim e que as procurações seguiam fórmulas bem definidas, ao ponto de terem dado 

origem a formulários. Mostramos como exemplo duas páginas do volume 1 dos Livros de 

Procurações, uma preenchida (que é a ilustração 14) e outra em branco (que é a ilustração 15). 

A em branco encontra-se ao final do livro, que não foi completamente utilizado, e a 

preenchida trata-se da primeira folha, datada de 1871, em que Paulino Bento Vieira Barcellos 

fez de Antônio José Barboza o seu procurador no Rio de Janeiro para em seu nome aceitar 

uma escritura hipotecária, tendo como uma das testemunhas o Barão do Campo Místico. 

Nos cartórios de notas de Caldas, depois dos Livros de Procurações, um novo tipo de 

livro que surgiu no começo da República, provavelmente em meio aos anos de 1890: os livros 

índices dos livros de notas intitulados Índice Alfabético e Cronológico do Cartório do 

[número do Ofício] do Termo de Caldas. Esses livros índices desde 1846 haviam sido 

determinados por Lei para o Registro Geral de Hipotecas e depois para o Registro Geral de 

1864, e tiveram a função de auxiliar nas consultas para emissão de certidões negativas ou 

positivas, mas eles não foram comuns nos cartórios de notas, que até os anos de 1890 ainda 

seguiam as determinações das Ordenações Filipinas, como ainda veremos nessa parte. Os 

livros índices, para os Cartórios de Notas, foram uma novidade. Existem apenas dois deles 

listando escrituras do século XIX e começo do XX: um para o 1º e outro para o 2º ofício, 

ambos idênticos. Os campos para preenchimento foram estrategicamente pensados, 

compõem-se de linhas verticais e horizontais vermelhas sobre folhas pautadas com cabeçalhos 

em letra azul. O que indica a confecção deste livro nos anos de 1890 é a ilustração 16, que se 

trata da reprodução fotográfica de um carimbo do tabelião no livro índice do 1º ofício que 

inscreve o cartório na Cidade de Caldas e Estado, e não Província, de Minas Gerais. Portanto 

o carimbo já e do Brasil República.  
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Ilustração 16 - carimbo, folha de rosto do Índice Alphabetico e Chronologico do Cartório do 1º. Ofício do Termo 
de Caldas -MG  
Acervo de livros e documentos notariais do Cartório de Notas do 1º Ofício de Caldas-MG. 

 

Além deste carimbo não há neste Livro Índice qualquer outra referencia institucional ou 

de fabricação que permita uma datação mais precisa. No livro índice do 2º Ofício até mesmo 

ele está ausente. As inscrições deste carimbo nos dão várias informações: “1º. Ofício do 

Judicial e notas – Registro de Títulos e Documentos – Cidade de Caldas – Estado de Minas 

Gerais”. Conforme informações dadas pelos tabeliães da cidade, a expressão “1º. Ofício do 

Judicial e notas– Registro de Títulos e Documentos” refere-se ao fato de que o cartório do 1º 

Ofício ficava dentro do Fórum e integrava em si as funções de Cartório de Notas (da lavratura 

das notas), de Cartório Judicial (lavratura de outras peças jurídicas como inventários e 

processos) e de Cartório de Registro Geral (a realização do registro de títulos e documentos). 

O que faz sentido, porque nos anos de 1890 Caldas já era sede de comarca própria. Talvez 

isso explique a presença deste livro índice no Cartório do 1º Ofício, já que ele também 

acumulou a função de Registro Geral. Mas o mesmo não pode ser afirmado para o Cartório do 

2º Ofício, cujo livro índice idêntico não traz carimbo algum revelando quais as funções que 

desempenhava nos anos de 1890. Segue como exemplo a ilustração 17, que é a foto da 

planilha cadastral composta sempre por duas partes do Livro Índice do 1º Ofício mostrando os 

campos para preenchimento. Dada as grandes proporções do livro fotografamos essas páginas 

separadamente, mas compões uma unidade. 
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Ilustração 17 - imagem da folha 9 do Indice Alphabetico e Chronologico dos Livros de Notas do Cartório do 1º 
Ofício de Caldas – estrutura cadastral composta por duas páginas 
Acervo de livros e documentos notariais do Cartório de Notas do 1º Ofício de Caldas-MG. 
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No canto direito da Ilustração 17, na segunda parte da planilha de cadastro pessoal - 

sempre organizada pela ordem alfabética do adquirente - embora não muito nítido, é possível 

ver a pequena escala de orelhas com letras que dividem o livro em ordem alfabética. O livro 

traz os seguintes campos para preenchimento: livro de notas no, fólios, data, adquirente, 

transmitente, tabelião, título, valor, objeto, denominação, distrito, condições e observações. 

Provavelmente ele foi fabricado nos anos 90 para que os tabeliães fizessem um verdadeiro 

inventário de todos os contratos e demais documentos lavrados nos livros de notas dos 

Cartórios de Notas desde o volume número um. Ou seja, Tanto o tabelião do 1º quanto o do 2º 

Ofício tiveram que fazer a leitura paleográfica de todos os títulos desde a primeira escritura 

lavrada no livro um de seu Cartório até a última do último livro em sua época e separá-las por 

ordem alfabética para o preenchimento dos campos mencionados acima. Embora a escravidão 

já houvesse acabado nos anos 90, até mesmo as escrituras de escravos foram incluídas no 

levantamento de cada cartório. Havia pouco tempo de abolição e certamente ainda existiam 

dívidas envolvendo escravos que provocavam confusão. Com esse trabalho de fôlego os 

tabeliães não só inventariaram todas as escrituras dos livros de notas dos Cartórios de Notas, 

como produziram dois índices remissivos que permitem localizar com rapidez cada escritura 

em seu respectivo livro de notas, reportando-se a folha exata. 

Esse esforço, que a primeira vista parece inútil, faz todo o sentido se levarmos em conta 

a necessidade de consulta dos livros de notas para a localização de hipotecas para execução da 

dívida ou quitação e para a localização das demais escrituras necessárias na produção de 

inventários. Portanto, organizar esse material era fundamental. Ainda não há como situar 

exatamente a produção dos livros índices nos anos de 1890, mas supondo que tenha sido em 

1890, entre este ano e a abertura do Cartório do 1º Ofício em 1846 temos 44 anos de produção 

de documentação e entre 1890 e a abertura do Cartório do 2º Ofício em 1847 temos mais 43 

anos de produção de documentação. Com a morte das pessoas os tabeliães sempre produziam 

inventários e nos anos de 1890, os que faleceram deixaram escrituras públicas (testamentos, 

títulos de propriedade, de hipoteca e de compra e venda, etc.) celebradas nos cartórios neste 

intervalo de um pouco mais ou um pouco menos de 44 anos. Após os tabeliães terem 

produzido esses índices, o trabalho de pesquisa nos livros de notas, a localização dos 

documentos e a produção dos inventários certamente tornou-se muito mais ágil. É também 

relevante o fato de que os Cartórios do 1º e 2º Ofício situavam-se no prédio do Fórum e 

podiam com presteza fornecer qualquer documento dos livros de notas demandado 

judicialmente em processos de embargo de bens, penhora, execução de dívidas, divisões 

litigiosas e como instrumentos de agravos em processos diversos. Em Minas Gerais os 
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Cartórios de Notas e os Cartórios de Registro só começaram a funcionar fora do prédio do 

Fórum apenas no século XX, em 1989812.  

Como havíamos mencionado, o único conjunto de novos livros encontrado fora dos 

Cartórios de Notas também data do início da república, são livros de Registro Geral criado em 

1864 que levam o título de Livro de Transcrição de Imóveis e que hoje estão sob a guarda do 

Cartório de Registro de Imóveis de Caldas. Conforme o termo transcrição este livro deveria 

ser destinado exclusivamente para a transcrição dos títulos de transmissão de propriedade ou 

de direitos reais em geral. A sua confecção foi planejada e encomendada seguindo exatamente 

o mesmo estilo dos Livros Índices Alfabéticos e Cronológicos dos cartórios de notas do 1º e 2º 

ofício. Até mesmo as letras tipográficas são iguais, o que indica que eles foram pensados e 

produzidos na mesma época: os campos para preenchimento também foram estrategicamente 

pensados, compõem-se de linhas verticais e horizontais vermelhas sobre folhas pautadas com 

cabeçalhos em letra azul. Vários dos contratos lavrados nos Cartórios de Notas nos anos 90 

encontram-se registrados neste livro. 

 Os oficiais de registro do Registro de Imóveis de Caldas informaram que os primeiros 

dois livros (1A e 2A) se perderam, sobreviveu apenas o 3A, que trata da segunda metade da 

década de 1890 e começo do século XX e que pudemos analisar apenas rapidamente por falta 

de autorização judicial. Como o livro 3A dá conta de um pouco mais de dez anos de 

transações imobiliários, é provável que os dois primeiros não sejam anteriores a proclamação 

da República. Além disso, o seu estilo idêntico aos dos livros índices dos Cartórios de Notas 

reforçam essa datação.  Neste livro há a seguinte sequência de colunas a serem preenchidas: 

No de Ordem, Data, Freguesia do Imóvel, Denominação da Rua do Imóvel, Confrontação e 

Características do Imóvel, Nome e Domicílio do Adquirente, Nome e Domicílio do 

Transmitente, Título, Forma do Título, Tabelião que o fez, Valor do Contrato, Condições dos 

Contratos e Averbações. Nas linhas que cruzam essas colunas estão registrados 

                                                           
812 A separação do acervo de documentos dos Cartórios de Notas e dos Cartórios de Registro dos do Fórum se 
deu em Minas pela Resolução 142 do Estado de Minas Gerais, que regulamentou a Lei 9776 de 1989 do Estado 
de Minas Gerais. Essa Lei e a Resolução reestruturaram o Foro Judicial de 1ª Instância no Estado de Minas 
Gerais. No artigo 13 da Resolução é determinado que: “As serventias de foro extrajudicial não poderão 
funcionar no Fórum, tendo seus titulares o mesmo prazo estipulado no art. 1º desta Resolução para 
desocuparem as dependências até então utilizadas”. Serventia extrajudicial é sinônimo de cartório encarregado 
de serviços extrajudiciais, como cartórios notariais (tabelionatos) e de Registro (ofícios de registro). Nesses 
cartórios são praticados diversos atos extrajudiciais, por exemplo: escrituras, registros de imóveis, registros de 
nascimento, casamento e etc. Apesar desses serviços serem extrajudiciais, eles se ligam aos serviços judiciais: 
“Os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a 
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos exercidos em caráter privado, por delegação 
do Poder Público (Art. 236 Constituição Federal).A Serventia Extrajudicial é fiscalizado pelo Poder Judiciário 
sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando na observância de 
obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos” – publicado pelo Poder 
Judiciário em: << http://www7.tjce.jus.br/sefin/?page_id=945>>. Acesso em 02/02 de 2014.  



338 
 

sequencialmente contratos de compra e venda, doação, permuta, sociedade comercial, 

arrendamento, herança, execução e hipoteca. O número de ordem desses registros trata-se do 

protocolo, que difere do número de matrícula criado em 1973. Vários dos contratos lavrados 

nos Cartórios de Notas nos anos de 1890 encontram-se registrados neste livro. 

 

 

4.2.2 Reflexos das atividades do Registro Geral de Hipotecas e do Registro Geral nas 
escrituras lavradas nos Cartórios de Notas 

 

 

A abertura do Cartório do 1º. Ofício de Caldas no ano de 1846 é significativa, este foi o 

ano em que foi decretado o Regulamento da Lei n.317 de 1843 que instalou de fato o Registro 

Geral das Hipotecas. Depois de 1846 a primeira novidade cartorial surgida desde o Brasil 

Colônia começou a funcionar regularmente: os livros deste Registro de Hipotecas. O 1º. 

Ofício de Caldas já surge nesse incipiente contexto de preocupação com publicidade e 

segurança jurídica dos contratos de crédito hipotecário e, a partir daí, alguns novos materiais 

lentamente surgiriam no Cartório de Notas. Vale lembrar que os Livros de Notas não são a 

mesma coisa que os Livros de Registros de Hipotecas e que, a partir de 1846, eles passariam a 

funcionar em paralelo e de forma integrada com esse novo material. São, pois, dois conjuntos 

de livros cartoriais funcionando a partir de então. 

Não encontramos os Livros de Registros Geral de Hipotecas instalados nos anos de 

1840 em qualquer dos Cartórios ou arquivos existentes na cidade de Pouso Alegre. Pouso 

Alegre entre os anos de 1843 e 1846 foi sede da Comarca do Sapucaí, da qual Caldas fazia 

parte. Por esse motivo o Registro Geral de Hipotecas foi instalado em Pouso Alegre. 

Provavelmente esses livros não sobreviveram à destruição, mas sabemos que existiu um 

Registro Geral de Hipotecas, com tabelião específico, graças às certidões negativas de dívidas 

que aparecem transcritas ao final de algumas escrituras de uma amostra que paleografamos 

nos dois ofícios. São de 1859 dois dos primeiros casos de escrituras dos Cartórios de Notas 

com a cópia de certidões emitidas pelo Registro Geral de Hipotecas ao final dos contratos, 

ambos iniciam-se com a auto declaração do oficial de registro que as emitiu: “Constantino 

José de Mello, Tabelião do Registro Geral de Hipotecas da Comarca do Sapucai” 813. Essas 

                                                           
813 Dois dos primeiros casos de escrituras dos Cartórios de Notas com certidões emitidas pelo Registro Geral de 
Hipotecas que encontramos estão datadas no ano de 1859 e ambas estão finalizam-se com a autodeclaração do 
oficial de registro que as emitiu: “Constatino José de Mello, Tabelião do Registro Geral de Hipotecas da 
Comarca do Sapucay”. Cartório do 1º Ofício, Livro A2, folha 9v, 1859; Cartório do 1º Ofício, Livro A2, folha 
36v, 1859. Vejamos um desses dois casos: “Constantino José de Mello, Tabelião do Registro Geral de 
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cópias das certidões emitidas pelo Registro Geral de Hipotecas mostram que os tabeliães dos 

Cartórios de Notas de Caldas estavam seguindo a artigo 27 e 28 do Decreto 482 de 1846: 

 

Art. 27. Os Tabeliães de Notas a quem tais certidões forem apresentadas, em prova 
de que se acham desembargados os bens a que elas se referirem, os quais pretendam 
hipotecar, são obrigados a incorporá-las nas escrituras de hipoteca dos mesmos bens, 
que passarem, guardando-as emassadas, no seu Cartório, com a competente 
averbação do Livro e folhas em que ficarem lançadas. 
Art. 28. Se alguma escritura de hipoteca for apresentada, para o registro, não vindo 
nela incorporada a certidão negativa, que se haja passado, relativa aos bens naquela 
hipotecados, o Tabelião exigirá da parte que a exiba, e, se recusar fazer a exibição, 
tomará o registro com esta declaração, mas tal registro não poderá prejudicar a 
outro, que posteriormente possa fazer-se, de escritura de hipoteca, na qual apareça 
incorporada a referida certidão, uma vez que aquela tenha sido passada dentro dos 
seis meses da validade desta. 

  

A despeito de o Decreto mencionar apenas a incorporação de certidões negativas de 

dívida hipotecária, observamos nas escrituras dos livros de notas também a cópia algumas 

certidões positivas. Vejamos o exemplo da transação de um crédito hipotecário de 8:340$986 

réis do ano de 1860, feito tomando como garantia a Fazenda Ribeirão dos Bugres em Caldas: 

 

Eu, Constantino José de Mello, Tabelião do Registro de Hipotecas da Comarca, 
certifico que dos meus livros de registro de hipotecas consta que a fazenda de 
culturas denominada Ribeirão dos Bugres, pertencente ao suplicante, acha-se sujeita 
somente a hipoteca da quantia de um conto quatrocentos e setenta e oito réis, a 
Vieira Braga e Filho, Guimarães de Lemos e Antônio Caetano Ribeiro, o referido é 
verdade do que dou fé 814. 

 

Este trecho encontra-se copiado ao final da escritura de hipoteca lavrada no Cartório de 

Notas do 1º Ofício de Caldas. O proprietário desta fazenda conseguiu fazer outra hipoteca 

sobre a mesma terra porque o seu valor era o suficiente para cobrir as duas dívidas. Vemos aí 

a publicidade imobiliária funcionando. O credor tinha ciência de que sobre o imóvel pesava 

outra hipoteca anterior, mesmo assim aceitou conceder o crédito e aceitá-lo como garantia, 

por conta de conhecer o valor do imóvel e o valor da dívida hipotecária pré-existente. As 

certidões mostram que esses dois conjuntos de livros começaram a funcionar de forma 

integrada, duas bases de dados sendo cruzadas via consulta, quando requerida por pelo menos 

um dos contratantes: os Livros de Notas e os Livros do Registro de Hipotecas. 

Mesmo assim o sistema não foi infalível para levantar todas as dívidas de hipotecas 

incidentes sobre os imóveis. Em 1864 um exemplo disso foi a obtenção de uma certidão 
                                                                                                                                                                                     
Hipotecas da Comarca do Sapucahy, certifico que revendo os meus livros gerais de hipotecas, neles não consta 
que os bens constantes da petição supra estejam hipotecados" - Hipoteca de chácara de terras de culturas com 
casa coberta de telhas em São Sebastião do Jaguary - Livro A2 do Cartório do 1º. Ofício – folha 9.v. 04/04/1859. 
O mesmo tipo de certidão é encontrado em hipotecas de escravos. 
814Cartório do 1º Ofício, Livro A2, folha 72, 1860. 
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negativa de hipotecas sobre uma escrava, para que ela pudesse ser hipotecada, e a posterior 

anulação dos efeitos da hipoteca porque foi descoberta uma dívida hipotecária que o sistema 

do Registro Geral de Hipotecas não foi capaz de detectar quando produziu a dita certidão: 

“Fica sem efeito a escritura supra, por dependência de quitação da escrava hipotecada ao 

Coronel Augusto José Ribeiro. O 1º Tabelião Tristão Leite Meirelles”. As partes contratantes 

da hipoteca que ficou sem efeito eram José Francisco Oliveira (credor) e Inocêncio Jerônimo 

Risso (devedor). Com a anulação do efeito da hipoteca o negócio foi desfeito e a 

confiabilidade do credor no sistema de emissão de certidões pelo Registro Geral de Hipotecas 

deve ter sido abalada. 

Além disso, essas certidões são preciosas indicações indiretas de funcionamento do 

Registro Geral de Hipotecas nas lavraturas dos cartórios de notas, porque são raros os 

exemplares sobreviventes dos livros de registro de hipotecas, a única notícia que tivemos até o 

momento foi um caso datado de 1847 na cidade de São Paulo, localizado por Ivan Jacopetti 

do Lago, que em dissertação de mestrado transcreveu um dos registros como exemplo. 

Basicamente eram cópias dos contratos de mútuo, com cláusula hipotecária acessória, 

lavrados no livro com um número de protocolo, mas o autor não informa o arquivo onde o 

encontrou815. 

Entre as escrituras que aleatoriamente paleografamos nos Cartórios de Notas de Caldas, 

é partir de 1859 que as certidões negativas emitidas pelo tabelião do Registro de Hipotecas 

começam a aparecer nas hipotecas dos livros de notas, mas nada impede que outras certidões 

mais antigas existam em meio as muitas outras escrituras que não tiveram a leitura 

paleográfica feita. E mesmo que 1859 seja o ano em que as certidões negativas começaram a 

aparecer nas escrituras de hipotecas em Caldas, é razoável pensar que os treze anos passados 

entre 1846 e 1859 constituem um intervalo de tempo suficiente para a ignição do sistema do 

Registro de Hipotecas e para o acúmulo de registros de transações hipotecárias que permitisse 

a consulta e emissão de certidões negativas ou positivas. Entretanto, essa prática deveria ter 

acabado a partir de 1865, ano do Regulamento Hipotecário da Lei 1237 de 1864, porque o seu 

artigo 231 determinava que as certidões negativas de outras hipotecas não seriam mais 

incorporadas nas escrituras de hipoteca lavradas nos Cartórios de Notas, permitindo no artigo 

232 apenas incorporação facultativa de certidões negativas de qualquer alienação do imóvel 

                                                           
815Esse documento foi encontrado por Ivan Jacopetti do Lago e trata-se do Livro de Registro de Hipotecas da 
Cidade de São Paulo aberto em 16 de Julho de 1847, do qual transcreve o registro número quatro da folha cinco 
em sua dissertação de mestrado, entretanto não informa o arquivo onde encontrou o documento – LAGO, Ivan 
Jacopetti do. História da Publicidade Imobiliária no Brasil, Op. cit.  
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hipotecado, feita pelo devedor816. Relembrando, as certidões negativas de alienação foram 

uma criação do Registro Geral criado pela Lei 1237. 

De fato, depois de 1865 as certidões negativas ou positivas de hipotecas praticamente 

somem das escrituras lavradas nos cartórios de notas, aparecendo somente alguns casos 

isolados. Em meio às escrituras lidas encontramos apenas um caso de certidão negativa de 

hipoteca incorporada no texto de uma escritura de hipoteca após essa data, mais 

especificamente em 1872, quando o Registro Geral já havia substituído o Registro Geral de 

Hipotecas e a despeito da proibição do Regulamento Hipotecário de 1865 mencionada 

acima817. Porém entre 1859 e 1865 as escrituras com certidões de dividas hipotecárias 

emitidas pelo Cartório do Registro Geral são relativamente abundantes818. 

Após a extinção do Registro Geral das Hipotecas pela Lei 1237 de 1864, foi instalado 

em seu lugar o novo Registro Geral que, como vimos na Parte 3, também incluía o registro e 

publicidade de transações de transmissão de propriedade como compra e venda. Nas 

escrituras por nós lidas não encontramos nenhum caso de escritura de hipoteca que tenha 

incorporado em seu texto certidões negativas ou positivas de alienação. É possível que em 

meio às escrituras não lidas elas existam. 

Uma vez que, nas escrituras de hipotecas, as incorporações das certidões de dívidas 

hipotecárias emitidas pelos cartórios do Registro Geral foram proibidas pelo Regulamento 

Hipotecário de 1865, imagina-se que não houve nessa segunda fase do sistema registral 

reflexos do funcionamento dos Cartórios do Registro Geral na documentação dos Cartórios de 

Notas, porém eles se deram sim, mesmo que de forma mais esparsa, esporádica e casual. 

Vejamos exemplos: 

Em 1876, em uma transação de transferência de hipoteca por cessão, o tabelião informa 

que o título da divida hipotecária negociada foi feito por “escritura passada a quatorze de 

Março próximo passado e registrada a vinte e sete do mesmo mês, da quantia de três contos 

de réis”819. Ou seja, a pessoa que estava adquirindo a dívida por cessão do credor original, 

tornando-se o novo credor, tinha uma garantia a mais, porque a hipoteca havia sido registrada 

(inscrita no Registro Geral), portanto era mais segura e tinha prioridade judicial de reembolso 

sobre outros títulos não registrados. A formalidade do registro aparece casualmente em meio 

ao texto da escritura de cessão da dívida, que no cartório de notas recebe o nome de 

                                                           
816 Decreto 3453 de 1865. 
817 Cartório do 1º Ofício de Caldas, Livro 4, folha 398v, 1872. 
818 Exemplos do Cartório de Notas do 1º Ofício de Caldas: L.A2, fl.9v., 1859; L.A2, fl.36v.,1859; L.A2, fl.72, 
1860; L.3, fl.161, 1862; L.3, fl.168v.,1862; L.3, fl.198v, 1863; L.3, fl.88v., 1863; L.4, fl.14v., 1863; L.4, fl.50, 
1864; Livro 4, fl.48v., 1864.   
819 1º OF, L.5, fl.489, 1876. Grifo nosso. 
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“transferência de hipoteca”. Além disso, a lavratura da escritura de transferência de hipoteca 

no cartório de notas era uma das determinações para que ela posteriormente pudesse ser 

averbada no livro das inscrições de hipotecas do Registro Geral, assegurando o cessionário do 

crédito hipotecário (o que recebe na operação de cessão)820. 

No ano de 1877, em uma escritura notarial de hipoteca de fazenda de café em São João 

da Boa Vista-SP, o Registro Geral de Mogi Mirim continuou sendo chamado de Registro 

Geral de Hipotecas, a despeito da mudança de denominação a partir de 1864. O credor era de 

Caldas e o devedor proprietário da dita fazenda em São João da Boa Vista. Essa persistência 

do nome antigo é observada na cópia, ao final do contrato, de uma certidão negativa de 

penhor dos frutos da lavoura de café, assegurando ao credor que a safra futura também era 

uma garantia sólida que entraria junto com a terra na hipoteca: “Oficial do Registro Geral de 

Hipotecas da Cidade de Mogi Mirim”821.  Isso significa que São João da Boa vista ainda 

pertencia a Comarca de Mogi Mirim nessa época. E embora o Regulamento de 1865 tenha 

inibido nas escrituras de hipotecas a cópia de certidões negativas de hipotecas, nada falou 

sobre certidões de dívidas de penhor, que começaram a ser regulamentadas pela Lei 2678 de 6 

de Novembro de 1875, evocando as disposições da Lei 1237 de 1864. Portanto, não havia 

nenhuma norma que contrariasse essa pratica. Isso também mostra que os conteúdos das 

escrituras estavam seguindo as alterações legais produtoras de novas possibilidades de 

transações de crédito e de novas formalidades para elas. Como vimos na parte 3, essa Lei de 

1875, desdobrada da Lei 1237 de 1864, também sofreu desdobramentos nos anos de 1880 e 

1890. 

Em 1882 o sistema do Registro Geral provavelmente também permitiu ao médico, 

naturalista sueco André Frederico Regnell, residente em Caldas, o levantamento das sobras de 

terras não hipotecadas da fazenda cafeeira Chapadão, também situada em São João da Boa 

Vista, aceitando-as como garantia para o dinheiro emprestado a 1% de juros ao mês para o 

proprietário822. 

Em 1885 o procurador advogado do Barão do Campo Místico recebeu o pagamento 

integral e deu quitação da hipoteca de uma casa, “cuja hipoteca foi inscrita no Registro Geral 

                                                           
820 Lei Imperial 1237 de 1864: Título VI – Das cessões e sub-rogações, Art.13. 
821 1º OF, L.5, fl.648, 1877. 
822Cartório do 2º Ofício de Caldas, Livro 6, folha 67, 1882: “...cuja Fazenda e escravos já estão hipotecados por 
ele Outorgante a outro credor, Joaquim Ferreira Zimbres de Queiroz, morador na cidade de Mogimirim, por 
escritura datada de 11 de Janeiro de mil oitocentos e oitenta e um, e sem qualquer outro ônus, encargo ou 
hipoteca, em cujas condições ele outorgante hipotecara ao outorgado as sobras ou remanescentes dos referidos 
bens, depois de paga a primeira hipoteca, e se obriga a não vender, traspassar ou por qualquer modo alhear...”.  
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de Hipotecas desta Comarca”823. Como se percebe, o nome do antigo Registro Geral de 

Hipotecas criado em 1843 continuou impregnando o nome do Registro Geral criado em 1864, 

o que pode significar a importância que a aquisição de meio circulante por hipoteca ainda 

assumia nessa sociedade pouco monetizada, funcionando esses capitalistas como “bancos 

individuais e pessoais”. 

Em 1891, outra transação de transferência hipotecária negociava os direitos de crédito e 

ação hipotecária de uma escritura “legalmente inscrita no Registro Geral de Hipotecas desta 

Comarca”824. E para fechar esses exemplos, também em 1898 o sistema do Registro Geral 

permitiu o levantamento da existência de dívidas hipotecárias sobre o Sítio Morro Seco, 

localizado na Vila Caracol (Andradas-MG), porém para a segurança de uma transação de 

compra e venda e não de crédito. Nessa escritura os proprietários vendem o sítio “...que se 

achava hipotecado ao Doutor Bernardo Jacintho da Veiga, cuja hipoteca foi levantada e 

obtiveram plena escritura de quitação, nesta data, por se achar o mesmo sítio livre de 

qualquer ônus de hipoteca legal, ou convencional, o vendem...” por 12:000$000 réis 825.   

Esses exemplos bastam para mostrar os reflexos deixados pelo funcionamento dos 

sistemas registrais montados nos anos de 1840 e 1860 na documentação dos Cartórios de 

Notas de Caldas. Além disso, é importante relembrar que, após o Código Comercial de 1850, 

todas as escrituras de hipotecas de bens de raiz deveriam ser públicas para serem registradas e 

terem validade legal, o que foi reiterado pela Lei 1237 de 1864 e pelo seu Regulamento 

Hipotecário. Quanto às escrituras de compra e venda, vimos na Parte 3 que elas deveriam 

obrigatoriamente ser públicas segundo a Lei 840 de 1855, porém ainda não tinham 

publicidade por terem sido excluídas do Registro Geral de Hipotecas de 1843, o que foi 

alterado no sistema reestruturado em 1864. Essas medidas forçaram a lavratura dos contratos 

nos Cartórios de Notas. Ainda com relação às compras e vendas, as disposições do 

Regulamento Hipotecário de 1865 também tiveram um papel importante em atribuir aos 

Cartórios de Notas a função de controlar, produzir e padronizar os contratos, para que 

pudessem ser transcritos nos Cartórios do Registro Geral e gozar de maior segurança jurídica 

juntamente com outras transações de transmissão de propriedade, ou de direitos reais em 

geral. 

Com o que foi descrito aqui é possível ter uma ideia do reaproveitamento do sistema de 

Cartório de Notas e da sua integração com os Cartórios de Registro criados no século  XIX. É 

                                                           
823 Cartório do 2º Ofício de Caldas, Livro 7, folha 57v., 1885. 
824 Cartório do 2º Ofício de Caldas, Livro 8, folha 107, 1891. 
825 Cartório do 2º Ofício de Caldas, Livro 10, folha 39v., 1898. Grifo nosso. 
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possível também observar que os dois sistemas registrais montados no século XIX bem ou 

mal estavam funcionado na prática. 

 

4.2.3 Da produção das escrituras: os documentos acessórios avulsos necessários 
 

 

No meio dos livros de notas do Cartório de Notas do 1º Ofício encontramos avulsos 

dois tipos de documentos cuja apresentação para o tabelião era necessária para que ele 

pudesse lavrar as escrituras com valor legal. Um deles já abordamos parcialmente 

anteriormente, trata-se das cópias de procurações avulsas trazidas por procuradores para 

serem apresentadas ao tabelião e o outro abordamos rapidamente na parte anterior em que 

tratamos das escrituras particulares dos Tolledo, trata-se de recibos de impostos sobre 

transações comerciais pagos nas Coletorias Municipais, em especial os conhecimentos das 

Sisas de bens de raiz e dos impostos que a substituíram posteriormente. Começaremos 

retomando primeiro a discussão das procurações. 

 

 

4.2.3.1 As procurações 
 

 

A procuração é uma peça burocrática importante na produção das escrituras notariais no 

caso em que o titular de direitos não pôde ou não quis comparecer pessoalmente no ato e local 

da transação, fosse no Cartório ou em outro lugar especificado onde a presença do tabelião era 

chamada. Permite a qualquer uma das partes contratantes transferir a uma terceira pessoa os 

poderes para que em seu nome realize o contrato. Na ausência do titular de direitos de uma 

das partes, sem a apresentação da procuração pelo procurador não havia escritura pública e 

muito menos negócio. Portanto, as procurações são peças fundamentais na realização 

principalmente de negócios à distância e na circulação da riqueza encarnada nos objetos 

negociados. No final do Século  XIX, principalmente nos anos de 1880 e 90, os procuradores 

escolhidos por capitalistas bem sucedidos de Caldas - como André Frederico Regnell, 

Bernardo Jacintho da Veiga e o Barão do Campo Místico - desempenharam o papel de 

verdadeiros agentes comerciais de seus negócios, sendo muitos dos escolhidos para 
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representa-los bacharéis em direito826. Isso demonstra que o conhecimento técnico na área do 

direito começou a ser valorizado e instrumentalizado para trazer vantagens no mundo dos 

negócios e não apenas para formar uma elite política que seria absorvida pela máquina estatal. 

No início do século XIX as cópias das procurações trazidas pelos procuradores que 

encontramos avulsas eram manuscritas, entretanto detectamos entre os documentos soltos 

encontrados em meio às páginas dos livros de notas do 1º Ofício o início do uso de formulário 

para cópias de procurações anteriores ao Livro um de Procurações aberto em Caldas no ano 

de 1871. O formulário/cópia em questão data de 1864, o que mostra que o seu conteúdo já era 

em parte bastante esquematizado e padronizado pelo menos neste ano emblemático de 

reformais legais sobre as transações de terras. As ilustrações 18 e 19 tratam-se das fotos de 

frente e verso desse documento. Ele foi copiado e preenchido no cartório de notas de Ouro 

Fino e apresentado no cartório de Caldas, note-se que no canto superior direito está transcrito 

o pagamento do imposto cobrado pela sua produção na Coletoria de Ouro Fino, o que indica 

que a legitimidade deste documento também passava pela taxação e pela Coletoria. 

O conteúdo deste formulário dá plenos poderes ao procurador, mas nos casos em que o 

titular de direitos quisesse limitar os poderes de seu procurador, as atribuições que pretendia 

lhe dar eram especificadas em procurações manuscritas que seguiam em parte este modelo. 

Talvez por esse motivo as cópias de procurações manuscritas continuaram existindo em 

paralelo as feitas por estes formulários. 

De qualquer forma, o exemplo desse documento indica que a preocupação do Estado 

com a padronização dos instrumentos burocráticos, com sua formalização para a agilização 

das transações em que eram peças chaves, já se fazia sentir na prática nos anos de 1860. No 

mais, podemos dizer que as procurações são ótimos documentos para detectar as interligações 

de negócios e interesses inter-regionais e para detectar, esboçar e pensar os circuitos 

comerciais. Embora não tenhamos explorado minuciosamente este corpo documental, pelo 

pouco que observamos podemos dizer que as procurações dos Cartórios de Caldas informam 

relações econômicas não só entre suas freguesias, como entre o território da Vila e a Capital 

Provincial de Outro Preto, e a Corte do Rio de Janeiro, e a Cidade de São Paulo e diversas 

outras regiões da Província de São Paulo. Elas nos permitem imaginar um ir e vir de 

procuradores de um lugar para o outro, provavelmente a cavalo, portando as procurações a 

serem apresentadas aos tabeliães dos Cartórios de Notas, nos próprios Cartórios ou em casas e 

                                                           
826 Como exemplos podemos citar o advogado Reynaldo Gomes de Oliveira e o advogado Francisco Vaz Pereira, 
que representaram o Barão do Campo Místico em vários negócios. Vide as escrituras do Cartório do 2º Ofício de 
Caldas: Livro 7, folha 88, 1885; Livro 7, folha 57v., 1885; Livro 7, folha 110, 1886;  Livro 7, folha 116v., 1886; 
Livro 11, folha 31v., 1901.  
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fazendas onde eles eram chamados, representando interesses diversos e permitindo a 

realização de vários negócios. 

 

 
Ilustração 18 - Imagem de formulário para a produção de procuração, frente da folha – feita no cartório de notas 
de Ouro Rino em 1864 
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Ilustração 19 - Imagem de formulário para a produção de procuração, verso da folha – feita no Cartório de Notas 
de Ouro Rino em 1864 

 

Passemos agora a discussão dos recibos de pagamentos de impostos na Coletoria 

Municipal de Caldas que aparecem avulsos em meio aos livros de notas do Cartório de Notas 

do 1º Ofício. 
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4.2.3.2 Os recibos de impostos e os selos 
 

 

Como vimos quando das escrituras particulares, a Coletoria Municipal era responsável 

pelo recolhimento da taxa de Sisa de bens de raiz que incidia sobre as transações de compras e 

vendas, além de muitas outras taxas que não vem ao caso enumerar. 

Nos anos de 1840 havia nas Coletorias talões da Renda Geral compostos de folhas 

compostas de um canhoto e uma parte que era preenchida, destacada e entregue ao 

contribuinte como um comprovante de pagamento, conforme foi exemplificado na foto que 

reproduzimos quando tratamos dos títulos particulares. Estes talões e recibos eram 

formulários bem simples que permitiam o seu uso para a cobrança de diferentes taxas por 

manterem o campo imposto indefinido: “Renda Geral – N.o... Pagou... pelo imposto... do ano 

financeiro de... a quantia de Rs...proveniente de... – Coletoria Municipal de... O Coletor... O 

Escrivão...” 827.  Nos anexos dessa tese, na reprodução digital de um recibo de 1854 é possível 

observar que houve alterações: estes talões recebiam nas próprias folhas o nome de Caderno e 

cada folha era numerada tipograficamente; a denominação de Renda Geral mudou para 

Receita Geral; o campo imposto não era mais genérico, mas definia especificamente a taxa de 

Sisa de bens de raiz e incluía em cada folha destacável a impressão das Leis que 

determinavam o pagamento da taxa; e ao final do recibo a ser destacado foi acrescentada a 

fórmula “Para clareza se lhe dá o presente Conhecimento, Coletoria Municipal de...”828. 

Estes recibos encontrados anexos às escrituras particulares que exploramos (e também 

os avulsos e espalhados em meio aos livros de notas do Cartório de Notas do 1º Ofício) 

ajudaram a entender uma formalidade específica das escrituras públicas que sempre era 

repetida pelos tabeliães ao final do documento, em geral ela é iniciada com pequenas 

variações da seguinte forma: “e (fulano) apresentou o conhecimento que segue”. A partir 

desta fórmula o tabelião continuava a redação da escritura transcrevendo, na íntegra, todo o 

conteúdo do recibo de Sisa de bens de raiz, apresentado geralmente pelo comprador, ou o 

conteúdo de qualquer outro imposto pago. A palavra conhecimento é a que constatamos como 

a mais usual para referir-se aos recibos de pagamento de impostos emitidos pela Coletoria, 

mas estes também recebiam as denominações de clareza, talão e distribuição como 

sinônimos. Desde as primeiras escrituras dos dois cartórios de notas anteriores 1850, e mesmo 

                                                           
827 Vide no Anexo A o exemplo do Doc.5a – 1849.  
828 Consultar no CD anexo a essa tese o Doc.16a do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
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depois, essa formalidade está presente no corpo do texto dos contratos como uma das partes 

finais de encerramento. Ao final da primeira escritura do Livro de Notas número um do 

Cartório de Notas 1º Ofício lê-se: “E neste ato me foi apresentado pelo Outorgante a nota de 

Dsitribuição...” e transcreve o conteúdo da nota, ou conhecimento, que é o recibo de 

pagamento da taxa, recebendo a escritura a data de 1839829.  Essa pratica integrava a 

documentação do Cartório com a da Coletoria, nas escrituras dos livros de notas eram citadas 

os talões ou cadernos da Coletoria da Vila específica e o número da folha, o pagamento da 

taxa era mais uma forma de comprovação do ato que tomou forma pública no livro de notas. 

Vejamos outro exemplo de 1861, uma escritura de hipoteca legal sobre bens do curador para a 

segurança dos menores e órfãos: 

 

[...] hipoteca para garantia legítima dos órfãos os bens seguintes: uma fazenda de 
cultura sita na Vargem Grande do Machadinho contendo de 180 alqueires a 200 e 
dois escravos, sendo um de nome Pedro e outro Zacarias, que tudo estima ele 
outorgante na quantia de 14:000$000 de réis, que tudo garante, como já disse, os 
bens de seus netos órfãos de Pedro Gomes Carvalho, e assim por ele outorgante me 
foi apresentado o Talão do teor seguinte: Número 116, Pinheiro = Renda 
Provincial = exercício de 1861 a 1862, as folhas do Caderno da Receita fica 
debitado ao Coletor Manoel Francisco Bretas a importância de 4$320 réis 
recebida de José Bonifácio dos Santos pela fiança de abono a sua filha Dona 
Roza Cândida de São Pedro, e para esta assegurar o termo de tutela de seus 
filhos José, Pedro, Escolástica e Joaquim na quantia de 14:000$000 [...]830. 

 

Nos casos das transações de escravos e terras, o pagamento dos impostos cobrados nas 

Coletorias Municipais era condição para que o tabelião pudesse os lavrar os contratos nos 

livros de notas e para que eles tivessem validade legal como documentos públicos. A Lei 

Orçamentária de 1843 era taxativa a respeito, nenhum tabelião poderia lavrar escrituras sem 

que as taxas devidas ao Estado houvessem sido pagas, sofrendo as penas da lei caso o 

fizesse831. Uma das partes contratantes deveria apresenta o recibo do imposto ao tabelião, 

chamado de conhecimento. Sem o conhecimento, sem escritura. Ou seja, os conhecimentos 

emitidos pela Coletoria se ligavam diretamente com a produção da documentação cartorial. 

Em raros casos a lavratura era permitida sem a apresentação do conhecimento, um dos poucos 

exemplos é a transação de compra e venda feita em 1847 pelo sobrinho do finado Cônsul 

Sueco Loureço Westin, o mesmo que fez parte da comissão de elaboração do Código 

Comercial. O seu sobrinho foi o representante do seu filho e herdeiro. Na escritura o tabelião 
                                                           
829 Quitação de Hipoteca - primeira escritura do livro número um do Cartório do 1º Ofício de Caldas-MG, folha 
1. 
830Cartório do 1o Ofício, Livro 3, folha 141v., 1861. Grifo nosso. 
831Lei 317 de 1843 - Artigo 14, § 3º: “Os Escrivães ou Oficiais Públicos, que escreverem atos, contratos, ou 
papeis obrigados ao selo, ou que os receberem, e lhes derem andamento sem prévio pagamento dele, além das 
outras penas em que possam incorrer, perderão o oficio ou emprego que exercerem”. 
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esclarece: “E lavrei a mesma [escritura] sem ser distribuída por não estar presente nem o 

Distribuidor e nem o Juiz na Vila, e espero que muito logo cheguem dar parte dela para ser 

lançada no competente livro...”832. Provavelmente a exceção foi aberta por causa do status 

social desse personagem e indica que nem sempre os tabeliães seguiam a lei a risca. Esse 

trecho também mostra que, mesmo antes da Lei de Terras em 1850, o Juiz era de alguma 

forma responsável pela fiscalização da lavratura dos contratos nos cartórios, ao menos no que 

dizia respeito às questões ficais, o que retomaremos mais detalhadamente na parte seguinte.  

Mesmo que a lógica dessa prática ainda seja nebulosa para a fase entre os anos de 1840 

e 1850, quando ainda não existia um novo regime de propriedade da terra e era incipiente a 

formalização dos contratos das transações de terras, tais taxas podem ser encaradas como o 

pagamento ao Estado pela prestação de um serviço executado em seu nome por tabeliães e 

coletores: criar uma prova confiável capaz de produzir efeitos jurídicos de proteção da 

transação comercial pela Lei e pelo Poder Judiciário (em outras palavras, produzir segurança 

jurídica). Como vimos na parte em que discutimos as escrituras particulares, antes de 1855 a 

legitimidade dos títulos e a comprovação da negociação parece que esteve mais ligada ao 

pagamento da taxa na Coletoria do que a lavratura do contrato no Cartório. 

 

SISA DE BENS DE RAIZ 

Lei Ex. de escritura em que há averbação ao final 
Alvará de 03/06/1809 
Lei N. 514 de 20/10/1848 

Escritura de Compra e Venda. Livro 3 - 2º. Ofício – folha 6.v. – 
16/11/1860 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE 

Lei Ex. de escritura em que há averbação ao final 
Lei N. 1.507 de 26/091860 
Art.19 do Regulamento de 19/04/1869 

Escritura de Compra e Venda. Livro 4 – 1º.Ofício – folha 366 – 
01/01/1872  

Art.19 da Lei N. 157 de 26/09/1867 Escritura de Compra e Venda. Livro 5 – 1º.Ofício - folha 737 – 
23/03/1878 

Lei N.2.348 de 25/08/1873, Art.11, §11 
Regulamento N. 5.581 de 31/03/1874 

Escritura de Compra e Venda. Livro 5 – 1º.Ofício - folha 45 – 
08/12/1877 

IMPOSTO DE NOVOS E VELHOS DIEREITOS 
Lei Ex. de escritura em que há averbação ao final 

Obs.: incidia sobre hipotecas e 
quitações. 

Escritura de Hipoteca – Livro 4 – 1º. Ofício – folha 70 – 
07/07/1865 
Escritura de Quitação – Livro 4 – 1º. Ofício – folha 153 – 
07/02/1867 
Escritura de Quitação – Livro 7 – 1º. Ofício – folha 57.v. – 
00/00/1885  

Quadro 11 - histórico dos impostos sobre as transações de terras que aparecem nos recibos transcritos verbum ad 
verbum ao final das escrituras 
 

A transcrição dos conhecimentos nas escrituras é massiva e sequencial a tal ponto que 

sua simples leitura permite a reconstrução do histórico das continuidades e transformações 

                                                           
832 Compra e venda – 1º.OF. L2 – f.15 – 05/06/1847. Informação entre colchetes nossa.  
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deste sistema de taxações que integrava cartórios e coletorias. Segue o quadro 11 com 

exemplos de algumas taxas cobradas sobre as transações imobiliárias ao longo do tempo, 

cujas leis em alguns casos aparecem averbadas nos recibos transcritos ao final das escrituras 

públicas. 

 

 

Ilustração 20 - imagem da frente do conhecimento (recibo) do pagamento de um imposto de novos e velhos 
direitos cobrados pela lavratura de uma hipoteca de escravos em 1863 
Documento avulso encontrado no meio do Livro de Notas 3 do Cartório do 1º. Ofício de Caldas-MG. Escrituras 
lavradas entre 23/06/1857 e 19/05/1863. 
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Ilustração 21 - imagem do verso do conhecimento (recibo) do pagamento de um imposto de novos e velhos 
direitos cobrado pela lavratura de uma hipoteca de escravos em 1863 
Verso do documento avulso exibido na ilustração anterior e encontrado no meio do Livro de Notas 3 do Cartório 
do 1º. Ofício de Caldas-MG. Escrituras lavradas entre 23/06/1857 e 19/05/1863. As abreviaturas deste 
documento podem ser literalmente transcritas da seguinte forma: # ao 1º. Tabelião (T.am), Cidade, 19 de Maio de 
1863. Mello Teixeira (Teix.a). = Pago (P.g.) (300). 
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Uma questão relevante que essas taxações colocam é que não fazia sentido pagar ao 

tabelião pelo serviço da lavratura de um contrato no Cartório se as escrituras particulares 

tivessem o mesmo valor legal que as particulares com Sisa paga. Essa provavelmente foi uma 

das muitas razões que apontavam para necessidade de dar prioridade à proteção legal dos 

contratos públicos em relação aos particulares no caso de demandas judiciais, o que hoje é 

traduzido juridicamente como princípio de prioridade, o que ao menos a Lei Orçamentária de 

1843 garantia para as hipotecas registradas no Registro de Hipotecas. Portanto, em caso de 

inadimplência, teoricamente uma escritura particular ou pública que não houvesse sido 

registrada no Livro do Registro de Hipotecas estava em desvantagem para garantir 

judicialmente o reembolso do empréstimo ao credor em relação a que havia sido registrada. 

Se para a amostra de escrituras particulares que vimos anteriormente há exemplos de 

conhecimentos emitidos pelas Coletorias entre os anos de 1840 e 1859, para os exemplares 

encontrados avulsos em meio aos Livros de Notas do Cartório do 1º. Ofício o mais antigo data 

de 1863 e trata-se do pagamento de novos e velhos direitos sobre uma hipoteca de escravos. O 

mesmo imposto era cobrado sobre hipotecas e quitações referentes à transações de crédito que 

envolviam terras, como podemos observar nas ilustrações 20 e 21. 

Após as leis hipotecárias e o registro geral instituído em 1864 a averbação dos 

conhecimentos no final dos contratos ganhou novo status, a sua obrigatoriedade foi declarada 

por Lei em 1869: “Os Tabeliães devem transcrever literalmente nos contratos que lavrarem 

os conhecimentos dos direitos pagos” 833. No caso de Caldas essa lei só veio regulamentar 

uma pratica desde a muito corrente. A preocupação com a averbação provavelmente buscou 

evitar a sonegação das taxas cobradas sobre cada transação, além de evitar eventuais 

dificuldades dos titulares dos contratos comprovarem posteriormente o pagamento da taxa em 

caso de dúvidas e perda do recibo. Além disso, os conhecimentos foram usados para 

introduzir reformas ficais sobre as transações de terras. Em 1873 o imposto de Sisa de bens de 

raiz foi transformado em imposto de transmissão de propriedade, e a lei que produziu essa 

alteração passou a ser impressa nos conhecimentos para que ela fosse difundida entre os 

tabeliães e averbada nas escrituras. A ilustração 22 é um exemplo desses conhecimentos.  

 

                                                           
833 Art.o 16, § único do Regulamento baixado pelo Decreto N.o 4.335 de 17 de Abril de 1869. 
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Ilustração 22 - imagem de um conhecimento do imposto de transmissão de propriedade, que substituiu o imposto 
de sisa de bens de raiz 
Documento avulso encontrado dentro do Livro de Notas 7 do Cartório do 1º. Ofício de Caldas-MG. Escrituras 
lavradas no livro entre 14/Maio/1881 – 11/Maio/1881. 
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É também a partir dos anos de 1870 que se tornaram obrigatórios e frequentes nos 

contratos dos Livros de Notas de Caldas um novo elemento tributário: os selos. A esse 

respeito o Juiz diz o seguinte no termo de abertura do livro quinto da 1º.Ofício: 

 

Servirá este livro para nele serem lançadas todas as escrituras dos contratos e vendas 
nos Cartório do Primeiro Tabelião, contendo duzentas folhas seladas e duzentas e 
noventa e duas por selar, não podendo o Tabelião nestas escrever qualquer 
contrato sem o competente selo. Cidade de Caldas, 13 de Junho de 1872 – 
Fortunato Theodoro Ferreira Bretas 834. 

 

A partir de então não só os contratos lavrados dentro dos livros de notas começam a 

aparecer selados como as procurações e também documentos que aparecem avulsos como 

conhecimentos e traslados diversos. 

 

 

4.2.4 O fiscalizador: controle da produção da documentação e tributação 
 

 

Com relação à fidedignidade, a não alteração, veracidade e confiabilidade das 

informações registradas nos contratos dos livros de notas pelos notários, há uma informação 

inscrita nesse material que deve ser levada em consideração: a fiscalização. Ela tem a 

importante função de dificultar a produção de documentos e provas falsas, o que lançaria as 

informações contidas nos cartórios para as transações comerciais em descredibilidade, dando 

força a continuidade da realização de transações por contratos particulares cujo conhecimento 

escapava ao domínio público, permanecendo ocultas em gavetas e baús. Era preciso tornar as 

transações registradas em cartórios mais seguras para gerar a preferência dos contratantes pela 

escritura pública em relação a particular. Embora não infalível, podemos também considerar a 

fiscalização como um importante regulador da produção da documentação cartorial ou, 

metaforicamente, um disciplinador/zelador da formalização das transações e seus contratos 

que estava em processo. Quando os livros de notas dos cartórios de Caldas começaram a ser 

fiscalizado? E por quem? 

No verso da última página do livro número um do Cartório de Notas do 1º Ofício, 

abaixo do termo de encerramento datado de 1846, encontra-se o seguinte visto do Juiz da 

Comarca: “Visto em Correição de Fevereiro de 1855 – Hei que findo o primeiro livro que 

                                                           
834 Livro 5 do Cartório de Notas do 1º. Ofício de Caldas – 13/06/1872 – 27/12/1879. Grifo nosso. 
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será arquivado, e não mais voltará a Correição – J. Berdo Loyola”835. Ou seja, o livro um 

aberto em 1846 foi fiscalizado pelo Juiz da Comarca em 1855. No livro dois, com o termo de 

encerramento também no ano de 1846, verifica-se o mesmo na última folha: “Visto em 

Correição de 1855 – Dei por findo o presente livro o qual nada houve por corrigir, e seja 

arquivado e não mais volte a correição. – Caldas 9 de Setembro de 1855 – J. B. Loyolla – J. 

D. em Correição” 836. Neste segundo visto o Juiz ainda salienta que “nada houve por 

corrigir”, o que mostra a sua atribuição de controle: averiguar e corrigir eventuais 

irregularidades nas escrituras lavradas pelos tabeliães. Em 1855 a propriedade privada já era 

realidade instituída pela Lei de Terras de 1850 e pelo seu Regulamento de1854, e as escrituras 

de compra e venda a partir de duzentos deveriam ser lavradas nos Cartórios de Notas. Desde 

então, o Cartório e as Correições Judiciais passariam a ser seus “guardiões”. A existência da 

propriedade privada, a sua transmissão e demais transações sobre ela feitos passam a 

depender dos Cartórios, tabeliões e juízes deveriam guarda-las e vigia-las. 

Os juízes também foram incumbidos zelar pelo pagamento dos impostos devidos pelos 

tabeliães e pelos usuários dos cartórios ao Estado. No caso dos tabeliães, os livros apresentam 

a escrituração do imposto pago na Coletoria Municipal ao Estado pelo direito de ganhar com 

os serviços prestados pelo cartório:  

 

No 4 – Rs 6$880 – Pg. Seis mil oitocentos e oitenta réis de selo – Caldas, 23 de 
Outubro de 1846  [pagamento em si] 837. 
 
Vai pagar mais selo de f.153 na importância de Rs. 15$300 e mais 5% adicionais – 
Rs.800 – Caldas 1º. De Fevereiro de 1888. O J.m Gama Junior [determinação de 
pagamento] 838. 
 
Vai pagar o selo da f. 1 a 45 com revalidação por não ter sido nelas em tempo. 
Caldas, 10 de Fevereiro de 1888. O J.m Gama Junior [determinação de pagamento] 
839. 

 

No caso dos usuários dos cartórios, nos anos de 1860 a preocupação do Estado em 

controlar o dinheiro ganho com a cobrança das taxas para a lavratura das escrituras fica 

expressa no livro três do Cartório do 2º Ofício, aberto e encerrado em 1860:  

 

                                                           
835 Livro de Notas 1 do Cartório do 1º Ofício de Caldas-MG, verso da última folha, não numerada. 
836Livro de Notas 2 do Cartório do 1º Ofício de Caldas-MG, frente da última folha, não numerada. Grifo nosso. 
837Livro 2 do Cartório do 1º. Ofício de Caldas-MG (23/10./1846 - 02/08/1853). Verso da primeira folha. 
Informação entre colchetes nossa. 
838Livro 8 do Cartório do 2º. Ofício de Caldas-MG (18/01/1887 – 07/041894). Final da última folha. Informação 
entre colchetes nossa. 
839Idem, ibidem. Informação entre colchetes nossa. 
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Remeto ao Inspetor do Honorário a nota de todos os contratos neste livro desde o 
primeiro até esta folha 22v. A 7 de Janeiro de 1861 e disto levei a conhecimento do 
Doutor Juiz de Direto da Comarca no mesmo dia, mês e ano 840.  
 
Enviei ao inspetor da Mesa de Rendas, a 18 de Maio do 1861 uma relação dos 
contratos de bens de raiz, e escravos passados neste livro, até a última escritura, e 
dessa remessa fiz ciente o Doutor Juiz de Direito da Comarca por ofício, indo a 
relação dos contratos de escravos como manda o Regulamento em vigor N//8. 
§1.o do Art.o 5.o – O Tabelião Mello 841. 

 

 

4.2.4 O Fiscalizado: os tabeliães, as leis e os manuais 
 

 

Nas contra capas duras e folhas de rosto dos livros do Cartório de Notas do 2º Ofício de 

Caldas, dos anos de 1880 e 1890, observamos que juízes municipais deixaram anotadas 

instruções para os tabeliães acerca dos contratos a serem lavrados e das formalidades a serem 

seguidas durante a lavratura. Esse achado reforça o papel e a importância do Cartório de 

Notas no controle, produção e padronização dos contratos a serem registrados no Cartório de 

Registro de que falamos antes. Essas instruções se compõem de artigos de leis e de citações 

de manuais jurídicos da época, direcionado o que devia, o que podia e o que não devia ser 

feito. Sabemos tratar-se de instruções dos juízes porque a letra de tais anotações é idêntica a 

dos termos de abertura e encerramento do livro, feitos e assinados pelo juiz. Vejamos. 

 

 

4.2.4.1 Livro 8 (18/01/1887 a 07/04/1894) 
 

 

No livro oito, em que contratos foram lavrados de 1887 até 1894, Manoel Pereira de 

Moraes, suplente do juiz municipal, deixou escritas diversas instruções entre o verso da capa 

dura e a folha de rosto, sendo a primeira a que segue: “Venda de direitos de herança entre 

vivos é nula consolidação – Art. 352”. Ou seja, contratos desse tipo não deveriam ser em 

hipótese alguma feitos. Apesar de ser ter sido citado o artigo 352, não foi informado de qual 

Lei ou manual ele se trata. Embora com outras palavras, o artigo 352 do livro Consolidação 

das Leis Civis de Teixeira de Freitas traz uma determinação parecida: “As heranças de 

pessoas vivas não podem ser igualmente objeto de contrato”, reportando-se ao Livro IV, 

                                                           
840Livro 3 do Cartório de Notas do 2º Ofício de Caldas. Nota manuscrita no final da folha 22v. 
841Livro 3 do Cartório de Notas do 2º Ofício de Caldas. Nota manuscrita na última folha não numerada. Grifo 
nosso. 
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título 70 e §3º das Ordenações Filipinas. Entretanto não podemos afirmar com certeza que a 

anotação do juiz foi uma transliteração do artigo 352 de Consolidação das Leis Civis, mesmo 

que o número dos artigos e o conteúdo matéria de que versam sejam os mesmos, a diferença 

do texto pode indicar outra norma posterior que ainda não localizamos. 

As outras anotações sequenciais a essa são mais explícitas: “Art.o 16, § único do Reg. 

que baixou com o dec. N.o 4355 de 17 de Abril de 1869 – Os Tabeliães devem transcrever 

literalmente nos contratos que lavrarem os conhecimentos do direitos pagos. Consolidação 

Art.o 592 nota”. Nessa anotação não só são exatamente citados o artigo e o parágrafo do 

Decreto 4355 de 17 de Abril de 1869, como o livro Consolidação das Leis Civis de Teixeira 

de Freitas e o artigo correlato. Outro exemplo de citação exata trata-se do seguinte:  

 

Art.o 87 do Reg. para execução da Lei no. 3272 de 5 de Outubro de 1885 – Nas 
escrituras de hipoteca, deve a T.nha declarar expressamente de estarem ou não os 
bens hipotecados sujeitos à qualquer responsabilidades por hipotecas legais. Para a 
T.nha penas de responsabilidade e para o hipotecante as de estelionato na falta da 
declaração. (Assim declara-se que os bens, estão livres de hipotecas legais ou livres 
de qualquer ônus)842. 

 

Apresentaremos apenas para esse trecho o exemplo de como essas instruções escritas 

pelo juiz estão registradas nas contracapas e folhas de rosto. A letra é a mesma do termo de 

abertura assinada pelo suplente do juiz municipal. A ilustração 23 é a reprodução fotográfica 

do trecho transcrito acima: 

 

 
Ilustração 23 - exemplo de instrução dada pelo juiz de direito ao tabelião do 2º Ofício na contracapa do Livro de 
Notas 8 do Cartório do 2º Ofício de Caldas – Artigo 87 de Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas. 
Contracapa do Livro 8 do Cartório do 2º Ofício de Caldas 

 

Essa norma do Decreto 3272 de 5 de Outubro de 1885 foi repetida na página de rosto, 

acrescentando-se a referência do artigo 85 do Decreto 9549 de 23 de Janeiro de 1886 como 

medida correlata. Além dessas formalidades referentes a contratos de transações de compra e 

                                                           
842 (Sic). 
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venda e de hipoteca, também foram dadas instruções para a lavratura de escrituras 

esponsalícias, que foram retiradas da obra Direitos de Família do Conselheiro Lafayette, 

publicada pela primeira vez em 1869843. Apesar de fugir de nosso foco, fica aqui indicado. 

 

 

4.2.4.2 Livro 9 (24/07/1894 a 17/10/1897) 
 

 

Nesse livro o juiz que fez e assinou os termos de abertura e encerramento foi Arthur 

Ferreira Brandão. A primeira instrução no verso da capa também foi retirada de Consolidação 

das Leis Civis de Teixeira de Freitas: 

 

Consolidação das Leis. Art. 388 – se os traslados se perderem, o Tabelião não dará 
segundos sem despacho do Juiz; e perante este a perda deve ser jurada.// Deduz-se 
deste art. que sendo a escritura passada por escrivão de Paz, o juramento deverá ser 
prestado presente o Juiz de Paz (Salvo a melhor interpretação)844. 

 

Essa citação mostra que nos anos de 1890 nas leis pouco havia mudado em relação às 

Ordenações Filipinas no que se refere às normas para os Cartórios de Notas, que ditavam a 

emissão de segundas vias e o acesso às informações nele contidas. Teixeira de Freitas, nos 

artigo 388 de Consolidação das Leis Civis, se reportou ao Alvará de 27 de Abril de 1647, que 

derrogou o §19 do título 78 do livro 1º e o §6 do título 60 do livro 3º das Ordenações 

Filipinas. Ambos os parágrafos exigiam provisão do Desembargo do Paço para a emissão de 

segundas vias e o Alvará de 1647 exigia apenas o despacho do juiz, perante o qual a perda do 

documento deveria ser jurada para a obtenção de uma segunda via. Por essa determinação 

percebe-se que o acesso às informações e a obtenção de cópias no Cartório de Notas eram 

bastante burocráticos ainda nos anos de 1890, o que mostra que gerar publicidade dos atos 

praticados em contrato não era uma das funções que lhe foram atribuídas. 

Além do artigo 388 da Consolidação das Leis Civis, também foram citados os artigos 

592, 1306 e 1307, o primeiro referente à incorporação dos conhecimentos de Sisa nos 

                                                           
843PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos de Família. Ed. fac. Sim. Brasiliana: Senado Federal, Superior 
Tribunal de Justiça, 2004. A primeira edição foi publicada em 1869. Vide anotações no Livro 8 do Cartório de 
Notas do 2º Ofício: “Nas escrituras esponsalícias, além da expressa declaração de que foram feitas e aceitas as 
promessas recíprocas com inteira liberdade e sem a menor coação, se devem consignar – 1 - os nomes dos pais 
dos contraentes; 2 – a idade dos contraentes; 3 – o lugar onde nasceram e foram batizados; a Freguesia em que 
residem; 5 – e se são parentes, a natureza e o grau de parentesco, acrescentando-se, no caso do parentesco 
importar impedimento, a clausula de que se obrigam a obter a dispensa legal (Lei de 6 de Setembro de 1784, 
§2) Laffayete – Dir. de Fam.s §4º”. 
844 Sic. Livro de Notas 9 do Cartório do 2º Ofício de Caldas. Instrução escrita na contracapa. 
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contratos de compra e venda e os segundos referentes às emissões de certidões negativas de 

dívida hipotecária emitidas pelo Cartório do Registro Geral, o que indica que provavelmente 

nos anos de 1890 o Cartório do 2º Ofício, além da atribuição de Tabelionato de Notas, 

provavelmente também estava acumulando a atribuição de Cartório de Registro Geral, uma 

vez que era a ele que competia a emissão de certidões negativas de dívidas e não ao Cartório 

de Notas. Isso faz sentido, já eu nessa época Caldas já era sede de Comarca, portanto já 

poderia ter um Cartório de Registro Geral. Vejamos primeiro o artigo 592 referente a cópia 

dos conhecimentos de Sisa ao final dos contratos: 

 

Consolidação das Leis – Teixeira de Freitas – Art.592. Além da nulidade das 
escrituras responsáveis e premidos os Tabeliães, que fizerem as escrituras, sem 
incorporarem de verbo ad verbum os competentes conhecimentos da Sisa. 

 

Teixeira de Freitas reporta a origem dessa norma para o §14 do título 78 do Livro 4º das 

Ordenações Filipinas e também ao §8 do alvará de 3 de Junho de 1809.Vejamos agora os 

artigos 1306 e 1307 que tratam das emissões de certidões negativas de dívidas hipotecárias:  

 

Art. 1306. As certidões negativas declarando que nenhuma hipoteca existe registrada 
relativa à determinada pessoa, ou ônus especial ou genericamente designados, só 
terão vigor por tempo de seis meses. 
Art.1307. Tais certidões só serão passadas aos próprios donos dos bens que se 
acharem desembaraçados, ou seus bastantes procuradores; e serão incorporadas nas 
respectivas escrituras, guardando-as o Tabelião emassadas com averbação do livro e 
folhas que ficarem lançadas (Art. 1309) 845 . 

 

O artigo 1307 transcrito na capa do livro de notas elimina algumas linhas do texto 

original e funde em si um trecho do artigo 1309, essa fusão foi indicada pelo autor da 

anotação na informação entre parênteses no trecho acima846. Teixeira de Freitas reporta os 

artigos 1306 e 1307 ao Regulamento de 14 de Novembro de 1846, o que nos anos de 1890 já 

era anacrônico847. O Regulamento de 1846 já havia sido derrogado pela Lei 1237 de 1864. 

Relembrando, o que foi discutido na Parte 3, segundo a Lei 1237 de 1864 e o Regulamento 

                                                           
845 (Sic). 
846 Vejamos os dois artigos na integra, segundo o texto original de Consolidação das Leis Civis: “Art. 1307 – 
Tais certidões negativas só podem ser passadas aos próprios donos dos bens, que se acharem desembargados, 
ou à seus bastante procuradores”. “Art.1309 – Os Tabeliães de Notas, à quem as certidões negativas forem 
apresentadas em prova de que se acham desembargados os bens, à que elas se referirem, são obrigados a 
incorporá-las nas respectivas escrituras, guardando-as emassadas no seu Cartório, com a competente 
averbação do livro, e folhas, em que ficarem lançadas”. Grifo nosso. O negrito trata-se da parte incorporada no 
texto do artigo 1307 na anotação feita no livro de notas. 
847FREITAS, Augusto Teixeira de. Legislação do Brasil: Consolidação das Leis Civis (Publicação autorizada 
pelo Governo). 3ª Ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier (Livreiro Editor do Instituto Histórico), 1876 – vide na 
página 765 a nota de rodapé 60 e na página 766 as notas de rodapé 61 e 63.  
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Hipotecário de 1865 (o Decreto 3453), os interessados em pedir as certidões negativas 

poderiam fazê-lo sem depender de qualquer despacho ou autorização judicial e o tabelião 

seria obrigado a fornecê-las, bem ao contrário do que se dava com o Cartório de Notas, como 

vimos a pouco. Além disso, o Regulamento Hipotecário de 1865 determinava que “qualquer 

pessoa é competente para requerer as certidões do registro, sem importar ao oficial o 

interesse que nela possa ter”848. Também foi visto na Parte 3 que o Decreto 169-A de 1890 

foi uma cópia quase integral da Lei 1237 de 1864 e que o Decreto 370 de 1890 foi outra cópia 

quase integral do Regulamento Hipotecário de 1865, inclusive dos artigos que versavam sobre 

a emissão de certidões negativas de dívidas hipotecárias. Portanto, a determinação do artigo 

1307 do manual Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas era no mínimo anacrônica 

nos anos de 1890, a legislação da época permitia que as certidões fossem passadas a qualquer 

um e não somente ao proprietário do bem dado em garantia na transação de crédito 

hipotecário. Essa incoerência legal das instruções dadas aos tabeliães na capa desse livro de 

notas revela o prestígio que esse livro de Teixeira de Freitas, publicado nos anos de 1850, 

ainda gozava no final do século XIX e mais, mostra que ele teve um papel importante no 

processo de formalização das transações de terras que viemos perseguindo até aqui. 

 

 

4.2.4.3 Livro 10 (27/10/1897a 04/05/1900) 
 

 

Nesse livro o juiz que fez e assinou os termos de abertura e encerramento continuava 

sendo Arthur Ferreira Brandão. Nas instruções aparece uma transcrição de nota 

provavelmente feita em jornal oficial:  

 

Nota – Por ato do Presidente do Estado, investido na “Minas Gerais” de 14 de 
Dezembro de 1894, foi decidido que: nas permutas de bens de raiz da mesma 
espécie, para a cobrança dos direitos de transmissão de propriedade, o valor de um 
dos bens permutados, se forem iguais, e mais o da diferença, se o não forem. Nos 
bens de diversas espécies, toma-se o valor de cada um”. “Em data de 4 de Julho de 
1895 ofício no 586 esta decisão foi confirmada em consulta feita pelo Presidente da 
Câmara desta cidade. Assinado Francisco Antônio de Salles – Secretário das 
Finanças. 

 

Além do manual Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, na virada do 

século XIX para o XX ainda era citado o Alvará de 27 de Abril de 1647 e juristas como 

                                                           
848 Vide os artigos 81 e 83 do Decreto 3453 de 1865. 
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Coelho da Rocha. O Código Civil ainda não havia sido feito e, como observou José Reinaldo 

de Lima Lopes, tanto o referido livro de Teixeira de Freitas quando as diversas outros 

manuais e normas legais promulgadas ao longo do tempo, incluindo partes das Ordenações, 

cumpriam o papel de uma colcha de retalhos legal que fazia às vezes de um “Código Cvil”, 

cuja estruturação e promulgação foi sempre adiada ao longo do século XIX849. Vejamos: 

“Nota – O Tabelião não pode dar segundo traslado sem despacho do Juiz, e juramento da 

parte. Alv. De 27 de Abril de 1647 (Coelho da Rocha. Tom. 1º. §192)”850. O português 

Manuel Antônio Coelho da Rocha tornou-se bacharel pelas Faculdades de Leis e de Cânones 

(Covelas – Portugal, 1793 – Covelas – Portugal, 1850), doutorou-se em 1818 e ordenou-se 

sacerdote em 1820. Em 1822 foi professor na Faculdade de Leis, ano que Portugal ganhou 

uma constituição com princípios liberais. Ele fez parte do movimento de codificação legal que 

então se deu em Portugal e escreveu várias obras, dentre as quais Índice geral alfabético das 

instituições de direito civil português, publicado em 1845, e Instituições de Direito Civil 

Português, publicado em 1848, sendo a citação feita na anotação do livro de notas 

anteriormente transcrita referente a essa segunda publicação. 

Nos livros do início do século XX anteriores a 1916 essas anotações foram substituídas 

por colagens de notas e informes publicados em jornais oficiais que circulavam na época. 

O importante a ser ressaltado observando essas anotações é o seguinte: ainda no final do 

século XIX eram usados e citados leis e manuais dos anos de 1850 em diante, sendo vários 

artigos desses manuais baseados em partes das Ordenações Filipinas. Tais citações mostram 

do prestígio que autores como Teixeira de Freitas, Coelho da Rocha e o Conselheiro Lafayette 

ainda gozavam, funcionando como apêndices das leis formalizantes dos contratos lavrados 

nos cartório e dos serviços prestados pelos cartórios de registro no fornecimento de certidões 

de dívidas. Com relação aos manuais, a sua citação mostra que eram utilizados como guias 

orientadores e recursos para interpretação, em alguns casos mesmo atropelando a legislação 

vigente, como foi o caso visto da citação do artigo 1307 do manual Consolidação das Leis 

Civis na capa do livro de notas número 9, que impunha uma norma de 1846 num contexto 

legal em que ela não fazia mais sentido.  

Além disso, tais anotações evidenciam mais claramente que o Poder Judiciário, 

orientando e fiscalizando as atividades dos notários dos Cartórios de Notas, participou do 

processo de formalização e cartorização dos contratos neles produzidos. Esse controle e 

                                                           
849 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011 – pp. 
280-286. 
850 (Sic). 
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fiscalização dos cartórios de notas também mostram que, no final do século XIX, eles já 

haviam assumido a função de produzir os contratos a serem registrados nos Cartórios de 

Registro, zelando pelo cumprimento das formalidades ditadas pelas leis durante a lavratura do 

texto e pela padronização do texto, de acordo com o tipo de contrato. O Poder Judiciário, o 

cartório de notas, mais o cartório de registro passaram a ser os guardiões da propriedade 

privada imobiliária, da posse legal e das transações contratuais feitas com elas. Dessa forma 

essas três instâncias institucionais foram integradas ao funcionamento do mercado de terras, à 

economia. Por esse motivo é preciso admitir que a propriedade privada imobiliária em si e as 

transações com ela feitas não poderiam ter existência uma existência de fato sólida sem todo o 

sistema registral montado após 1822. Esse sistema aos poucos se tronou parte estruturante da 

propriedade que vivemos hoje. 

Portanto, só a Lei de Terra não bastaria para estruturar e intensificar um mercado da 

nova forma legal de ocupação do solo que criou: a propriedade privada, entendendo-a como 

domínio pleno e privado do solo. Para esse novo poder legal sobre a terra ganhar valor 

econômico, a intermediação dos cartórios nas suas negociações e transmissões certamente foi 

fundamental e cada vez mais imprescindível, na proporção em que foi tornando-se mais capaz 

de ampliar a clareza e a segurança jurídica dos negócios. Acreditamos não ser absurda essa 

afirmação, mesmo que tal valorização tenha sido lenta e gradual ao longo do século XIX e 

desigual de acordo com a área, a época e o contexto, mesmo que o sistema ainda no final do 

século XIX apresentasse várias falhas para tornar completamente publica a situação legal e de 

riqueza de um imóvel e que o entendimento do que era a propriedade e de como se dava a sua 

transmissão ainda fossem matéria de controvérsias. Podemos mesmo arriscar a dizer que esse 

ganho de valor não poderia ser intensificado sem que os sistemas registral e judiciário 

montados para garantir o direito negociado - a propriedade privada e mesmo a posse - fossem 

capazes de ganhar a confiabilidade do público em relação à sua capacidade de produzir na 

prática, empiricamente, essa garantia: concretizar e defender o direito que se manifesta como 

poder privado sobre a terra e as negociações feitas com ele. A montagem e reestruturação 

desse sistema pelo processo de formalização legal das transações de terras desencadeado após 

1822 buscou produzir essa eficácia e confiabilidade fundamentais para a intensificação das 

transações envolvendo imóveis no mercado. 

Também é necessário ponderar que nem sempre a intenção das leis em promover e 

ampliar tal confiabilidade foi favorecida pelas pessoas que ocuparam cargos de tabeliães e de 

juízes. Exemplo disso são as palavras de última vontade do ex-cônsul sueco no Brasil, 

Lourenço Westin, o mesmo que participou da elaboração do projeto do Código Comercial 
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que, na Vila de Caldas, aos nove dias do mês de Outubro de 1843, lavrou o seu testamento 

após ter constatado que sofria de apoplexia. Nesse testamento ele instituiu como tutor de seu 

filho menor Lourenço Diogo Felipe Westin o seu sobrinho Augusto Rodolfo Westin, também 

morador da Vila de Caldas na época, e como substituto João Gaspar Rellon, outro sueco 

residente na Corte do Rio de Janeiro. A ambos ele deixou a seguinte recomendação: 

 

[...] recomendo-lhes fujam da interenção = digo intervenção do Juiz de Órfãos dessa 
Vila [de Caldas], em razão das muitas irregularidades que conheço ter praticado o 
mesmo em prejuízo dos Órfãos e por isso incumbo ao Cônsul da Suécia na Corte 
que assim que constar o meu falecimento se digne a solicitar graça a Sua Majestade 
o Imperador de poderem os ditos tutores prestarem as suas contas perante o 
Consulado e havendo a aprovação dadas às mesmas pelo dito Cônsul por válidas e 
legal visto que este testamento só diz respeito aos súditos suecos851. 

 

Esse trecho do testamento de Lourenço Westin mostra que havia abusos de poder e 

desonestidade mesmo por parte de alguns juízes. E apesar de Lourenço Westin estar se 

referindo ao juiz de órfãos da Vila de Caldas, onde ficava a fazenda que escolheu para morrer, 

o mesmo certamente aconteceu com juízes de direito, juízes municipais e tabeliães espalhados 

pelos diversos rincões do país. Esse tipo de atitude de funcionários públicos fragilizava a 

confiança dos súditos na capacidade do Estado garanti-lhes os seus direitos. No caso dos 

tabeliães de notas e dos oficiais de registro, uma postura parecida fragilizaria a confiança 

pública nos cartórios. Em casos como esses, não adiantava a existência de um sofisticado 

sistema registral e a sua fiscalização por correições judiciais, a falta de imparcialidade e de 

honestidade de tabeliães e juízes locais poderia muito bem favorecer os interesses das elites 

regionais às quais por ventura estivessem ligados, quando não favorecer os seus próprios 

interesses. Não podemos descartar essa possibilidade num país em que o público sempre foi 

tratado como privado por muitos e de forte tradição mandonista local. De qualquer forma, 

todo o sistema visto e descrito até aqui dificultava a falsificação de um título ou de um 

contrato envolvendo terras, porque necessitaria da cooperação ou conivência de juízes, 

tabeliães e coletores. 

                                                           
851O testamento de Lourenço Westin encontra-se anexado ao processo de inventário de seus bens que se encontra 
arquivado no Fórum de Caldas-MG, caixa 11, ano de 1847.  
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5 INFLUÊNCIA DAS LEIS NA REALIDADE PRÁTICA DOS NEGÓCIOS DE 
CRÉDITO E NAS COMPRAS E VENDAS 

 

 

Nesse capítulo buscaremos averiguar o real impacto das leis formalizantes das 

transações de terras no mercado. Partiremos do geral para o particular e retornaremos 

para o geral: primeiro observaremos o impacto nas transações de todas as compra e 

vendas e hipotecas de imóveis na área de estudo (item 5.1); depois observaremos o 

impacto nas atividades de dois exemplos de emprestadores de crédito da região (item 

5.2); por fim tentaremos observar o impacto no preço do alqueire de terras ao longo do 

tempo (item 5.3). Mantivemos o escravo como uma base de comparação para as 

transações de terras em todo o capítulo por ser um bem ligado ao universo da 

produção rural e mais valorizado que o imóvel em vários momentos. 

 

 

5.1 FREQUÊNCIAS DOS CONTRATOS NOS CARTÓRIOS DE NOTAS DE 
CALDAS NAS DATAS DAS LEIS E DECRETOS ANALISADOS 

 

 

Focaremos as singularidades das frequências anuais dos contratos de negócios 

imobiliários nos cartórios de notas de Caldas entre 1832 e 1890, período em que foram 

promulgações as leis e decretos que constituíram o processo de formalização legal das 

transações de terras. Além disso, compararemos as suas frequências com as das 

transações comerciais de escravos que foram absorvidas pelo sistema cartorial para 

averiguar – ao longo do tempo - em que medida os contratos de crédito hipotecário e 

de alienações de terras suplantaram ou foram suplantados pelos contratos de crédito 

hipotecário e alienações de escravos. A frequência anual das transações de imóveis 

permite uma análise paralela com a linha do tempo das leis formalizantes e o exercício 

comparativo com escravo permite observar se elas tiveram o efeito de estimular os 

negócios de imóveis em relação aos de cativos ou não. O desenvolvimento dessa 

discussão demandou a construção de uma série de gráficos na seguinte sequência:  

1º - um gráfico comparativo com duas linhas de frequências anuais: uma para as 

transações gerais de compras e vendas e outra para as transações gerais de hipotecas. 

Em cada uma dessas linhas estão agrupados indistintamente os negócios de terras e 

escravos. Elas permitem discutir o impacto geral das leis nos negócios de crédito 
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hipotecário e de compra e venda dos dois bens ligados à produção rural e que foram a 

base de uma sociedade senhorial e escravista: a terra e o escravo. O gráfico possibilita 

detectar o período em que houve o aumento do ingresso dos negócios desses bens no 

sistema cartorial. O aumento de sua cartorização também significou o enfraquecimento 

da prática contratos particulares e o aumento do controle do Estado sobre eles, por 

meio do sistema cartorial e do Poder Judiciário (correições852 judiciais fiscalizando os 

livros de notas e de registros). 

2º - a decomposição dos dados das duas linhas do primeiro gráfico em dois 

outros, um para hipotecas e um para compras e vendas: a) gráfico de hipotecas - os 

casos dos contratos hipotecários foram reorganizados em três linhas de frequências: 

uma para negócios de imóveis em geral, uma para negócios de escravos e uma para 

negócios de terras com escravos; b) gráfico de compras e vendas – nesse caso os 

contratos foram reorganizados em duas linhas de frequências anuais: uma para os 

negócios de imóveis e outra para os negócios de escravos. Não incluímos nesse gráfico 

uma linha para negócios com terras e escravos porque são poucos os casos. Esses 

gráficos permitem comparar a frequência dos negócios com imóveis e a frequência dos 

com escravos, e também permitem analisar se as leis e decretos por nós apresentados 

no capítulo três foram capazes de produzir o efeito desejado ao longo do tempo: 

estimular os negócios de terras em relação aos de escravos – principalmente os de 

crédito - e ajudar a promover a valorização dos imóveis. 

Esclarecemos que a amostra dos contratos dos cartórios de notas do 1º e 2º ofício 

de Caldas é capaz de dar a noção geral dos negócios de toda a área de estudo até 1864, 

ano em que foi criado o cartório de notas do 1º ofício de Alfenas; e nos anos 

subsequentes criaram-se outros em diferentes localidades que foram freguesias da Vila 

de Caldas. O quadro 12 mostra essas criações: 

 

Município Instalação/1º Ofício. 
Alfenas – MG 1864 
Santa Rita de Caldas – MG 1864 
Muzambinho – MG 1872 
Machado – MG 1883 
Cabo Verde-MG 1892 

                                                           
852A palavra correição deriva do latim correctio (ação de refazer para corrigir). A correição judicial que 
era feita nos cartórios de notas eram uma espécie de fiscalização do desempenho das atividades dos 
notários sobre a produção dos contratos, para inibir eventuais irregularidades e corrigir eventuais erros. 
Vimos exemplos de correições na parte exemplos de sinais de correições nos livro de notas de Caldas 
no capítulo 4 dessa tese, mais especificamente na parte O fiscalizador: controle da produção da 
documentação e tributação.   



367 
 

Quadro 12 - a criação de novos cartórios notas no recorte espacial no século XIX 
Fonte: <http://cartorionobrasil.com.br/cartorio-em-minas-gerais/>853. 

 

A criação de novos cartórios era feita por leis provinciais e nem sempre se 

relacionou com os desdobramentos municipais, mas em alguns casos os dois 

acontecimentos se deram em datas próximas ou coincidiram854. Justamente a partir do 

ano de 1864, ano das leis hipotecárias, as criações de novos cartórios na área de estudo 

começou a descentralizar dos cartórios de Caldas as lavraturas dos contratos, o que em 

parte explica a queda das frequências dos contratos que se deu a partir de então. 

Portanto, a documentação dos cartórios de notas de Caldas nos permite analisar os 

contratos notariais transações imóveis em toda a área de estudo entre 1843 e 1864. 

Mesmo assim, as linhas de frequências pós 1864 permitem algumas observações. 

Depois da apresentação dos gráficos nessa parte que hora iniciamos, nós usaremos o 

exemplo das atividades de capitalistas regionais para analisar os desdobramentos dos 

negócios depois de 1864 na parte intitulada As atividades dos capitalistas em meio às 

mudanças legais. A composição da amostra documental a partir da qual os gráficos 

foram feitos já foi apresentada na introdução e segue resumida na tabela 11. 

 

Documentos entre datados 1839 e 1901 

Total de escrituras nos livros índices dos cartórios de notas do 1º e 
2º ofício de Caldas-MG 

3.086 

Total de escrituras de hipotecas nos referidos livros índices. 388 
Total das compras e vendas nos referidos livros índices. 1.743 
Total das operações de hipotecas e compras e vendas juntas. 2.131 

Tabela 11- Totais de contratos de compras e vendas e de hipotecas em meio a amostra geral de 
escrituras dos livros Índice Alfabético e Cronológico dos Cartórios de Notas de Caldas-MG. 

 

Nos livros índices dos cartórios de notas do 1º e 2º ofício de Caldas há 3.086 

escrituras lavradas entre o ano de 1846 e 1900. Os documentos com datas anteriores a 

abertura do cartório do 1º ofício em 1846 tratam-se de contratos particulares anteriores 

                                                           
853 Observação: esses dados foram obtidos em consulta no site <http://cartorionobrasil.com.br/cartorio-
em-minas-gerais/>, acessado em 02 de Maio de 2014. Porém o site apresenta alguns dados incorretos, 
por exemplo: o termo de abertura do livro de notas número 1 do Cartório de Notas do 1º Ofício de 
Caldas traz o ano de 1846 como a data de abertura e esse site informa o ano de 1856, erro que pode ter 
se dado por imperícia na paleografia, confundindo-se o 4 com 5. Por esse motivo essas datas servem de 
indicativo e precisam de um estudo revisor que não fizemos ainda. 
854Seguem exemplos de leis provinciais de Minas que mostram que a abertura de cartórios era 
prerrogativa do Governo da Província de Minas: Lei 139 de 03 de Abril de 1839 - cria nos municípios 
da Pomba e do Uberaba os lugares de 2º tabelião, e contém diversas disposições sobre ofícios de justiça 
dos outros municípios da Província; Lei 592 de 14 de Maio de 1852 - cria em cada um dos municípios 
da Cristina e Desemboque, um 1º tabelião do público, judicial, e notas, e anexa ao ofício de escrivão de 
órfãos, o de 2º tabelião, como nela se declara. 
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que posteriormente foram transcritos no livro de notas número um. De todas as 

escrituras, a maior amostra é de compras e vendas e hipotecas, ao todo 2.131 que 

usamos para elaborar os gráficos. A inclusão das vendas condicionais, transferências 

de hipotecas quitações nos gráficos se mostrou não pertinente por tonar confusa a 

visualização gráfica dos dados. Por isso optamos por simplificar a apresentação gráfica 

dos dados nos restringido aos negócios de compra e venda e hipotecários. 

Os números da tabela 11 mostram que, com o desenvolvimento da formalização 

das transações de terras, os contratos particulares de compra e venda começaram a ser 

absorvidos e controlados pelos cartórios, provavelmente graças ao estímulo da maior 

segurança jurídica dada pelas leis às escrituras públicas. Como veremos nos gráficos, 

isso se deu ao ponto de em determinado momento as compras e vendas terem 

suplantado as hipotecas. Portanto, apesar de o processo de formalização legal das 

transações de terras ter sido desencadeado pelo crédito, ele acabou tendo maior 

impacto nas compras e vendas em geral. Além disso, esses números indicam que não 

eram todos que tinham bens e condições de adquirir um crédito hipotecário com juros 

que, no século XIX, variaram entre 1% e 2% ao mês. 

 

 

5.1.1 Impacto das leis na cartorização das transações de compra e venda e 
hipotecas em geral 

 

 

O gráfico 14 foi feito com uma amostra de 2.131 escrituras e compara as 

frequências anuais das transações de compras e vendas e de hipotecas em geral.  

A linha azul do gráfico 14 abarca todas as transações de compra e vendas feitas 

nos cartórios de notas de Caldas, tanto de terras, de imóveis urbanos, como de 

escravos - ao todo 1.743 - e a linha vermelha engloba todas as transações de hipotecas 

feitas, tanto de terras, de imóveis urbanos, como de escravos, ao todo 388. As duas 

linhas perfazem o total de 2.131 operações. 

Com esse gráfico continuamos a discussão iniciada anteriormente. As 

frequências das duas linhas entre 1843 e 1850 nitidamente indicam o impacto da Lei 

Orçamentária 317 de 1843 - que criou os Cartórios do Registro Geral de Hipotecas - 

mesmo antes de o Decreto regulamentar 482 de 1846 ter instalado um por comarca. 

Relembrando, esse Registro foi criado única e exclusivamente para a inscrição de 
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hipotecas e obrigava indiretamente a lavratura dos contratos nos cartórios de notas, 

porque para um contrato particular de hipoteca ser registrado deveria vir acompanhado 

de duas cópias lavradas e autenticadas em cartório de notas. Por esse motivo, nesse 

gráfico a frequência dos contratos de hipotecas lavradas entre 1843 e 1850 foi maior 

do que a dos contratos de compra e venda, que não precisavam ser registrados e cujas 

escrituras particulares ainda não tinham restrições quanto a capacidade de gerar 

segurança jurídica em relação às públicas: desde que os contraentes houvessem pago o 

imposto de sisa de bens de raiz pelo negócio feito com a escritura particular, ela servia 

como prova em juízo tanto quanto a pública. 

 

 
Gráfico 14: o geral dos negócios - todas as transações de compras e vendas de terras e de escravos em 
comparação com todas as transações de hipotecas de terras e escravos. 

 

Uma análise do gráfico também pode levar a conclusão de que essa leitura é 

incorreta porque houve a queda das lavraturas dos contratos de hipotecas nos cartórios 

de notas justamente a partir da instalação dos cartórios do registro geral em 1846. 

Acreditamos que isso deve ter se dado por alguns fatores políticos, econômicos e de 

mercado: as hipotecas de escravos nesse período tiveram um peso relevante em 

relação às de terras855 e o recrudescimento do combate inglês aos navios negreiros do 

Brasil a partir de 1845 - Bill Aberdeen - desestruturou o abastecimento de escravos, 

                                                           
855 Essa afirmação ficará mais visível no próximo gráfico. 
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elevou os seus preços e prenunciou a extinção do tráfico de escravos em 1850856. Esse 

contexto pode ter produzido um sentimento geral de instabilidade do escravo como 

garantia de crédito, porque não se sabia ao certo o desfecho dos acontecimentos após 

1845, se apenas o tráfico seria extinto ou se a escravidão seria abolida, porém essa é 

outra discussão que não nos cabe aprofundar e desenvolver no momento. De qualquer 

forma, mesmo com quedas no número de hipotecas a partir de 1846, ainda assim elas 

superaram o número das transações de compra e venda até o ano de 1850. 

O ano de 1850 foi o entroncamento cronológico de uma série de acontecimentos 

econômicos e políticos e de quatro promulgações normativas importantes: a extinção 

do tráfico negreiro, a promulgação da Lei 601 (a Lei de Terras), a promulgação da Lei 

556 (o Código Comercial) e o Decreto 737 (o Regulamento do Processo Comercial).  

A Lei de Terras, como vimos no capítulo três, não teve grande peso no processo de 

cartorização dos contratos e no desestimulo da prática da lavratura de contratos 

particulares para negócios de compras e vendas. Já o Código Comercial voltou-se para 

o crédito: determinou expressamente que os contratos de hipotecas deveriam ser 

públicos e registrados para terem segurança jurídica, ou seja, deveriam ser lavrados 

nos cartórios de notas para posteriormente serem registrados nos cartórios do Registro 

Geral de Hipotecas ou do Registro Comercial e que só assim gozariam de prioridade 

para o recebimento de dívidas em relação a títulos particulares e não registrados. 

Com relação ao desestímulo das escrituras particulares de compras e vendas, ele 

começou com o Regulamento do Código do Processo Comercial, também de 1850: 

esse decreto regulamentar determinou que as escrituras públicas de contratos de 

alienação eram consideradas em juízo provas plenas e que as escrituras particulares 

eram consideradas provas relativas. Portanto, ao menos no plano ideal das leis as 

escrituras públicas começaram a ganhar maior status como provas capazes de garantir 

a segurança jurídica das alienações do que as particulares. No gráfico 14 é possível 

perceber o início do aumento da frequência dos contratos de compra e venda a partir 

do ano de 1850, provavelmente em função da referida determinação do Código do 

Processo Comercial. Mas, o grande aumento das lavraturas dos contratos de alienação 

nos cartórios de notas se deu de fato a partir de 1855, ano em que foi promulgada a Lei 

Orçamentária 840, que determinava que todos os negócios de compras e vendas de 

terras transacionando valores iguais ou superiores a 200$000 réis deveriam ser feitos 

                                                           
856 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e Latifúndio:..., Op. cit. - pp.119-120. 
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por contratos públicos857. A partir de 1855 a curva da linha da frequência das 

lavraturas de contratos de compra e venda subiu abruptamente, ultrapassando a curva 

da linha dos negócios de hipotecas.  

A Lei 1237 de 1864 tratou-se da promulgação do projeto de reforma do sistema 

hipotecário feito pelo conselheiro Joaquim Nabuco, o qual criou o Registro Geral, que 

substituiu o antigo Registro Geral de Hipotecas e incluiu os contratos de transmissão 

de propriedade como objeto de registro, o qual se diferenciava do registro de hipotecas 

por ser chamado de transcrição ao invés de inscrição. Em 1865 foi promulgado o 

Decreto Regulamentar 3453 (o Regulamento Hipotecário), que fez instalar de fato um 

cartório de registro geral por comarca. No gráfico observamos que as transações de 

hipotecas caíram a partir de 1864 e as de compra e venda aumentaram. Isso mostra 

que, apesar de terem sido pensados para dinamizar o crédito hipotecário, as reformas 

hipotecárias e o Registro Geral tiveram um impacto positivo muito maior na 

ampliação das frequências das compras e vendas do que das hipotecas. 

Quanto ao dado da queda do número de lavraturas públicas de contratos 

hipotecários entre 1864 e 1865 – a despeito de a instalação dos cartórios do registro 

geral ter sido feita para estimulá-los - acreditamos que se deveu em parte ao início da 

abertura de novos cartórios de notas em nosso recorte, em parte ao fato do escravo não 

poder mais ser hipotecado isoladamente da terra e em parte devido a conjunturas 

econômicas que nos escapam no momento. O fato é que a Lei 1237 não 

necessariamente produziria grande impacto no aumento do número das hipotecas nos 

cartórios de notas, porque esse impacto já havia sido produzido pelas determinações 

do Código Comercial da obrigatoriedade de serem públicas e registradas as hipotecas. 

Na verdade, medidas legais obrigando o controle da lavratura dos contratos de 

hipoteca pelos cartórios de notas vinham sendo feitas desde os anos de 1840. A Lei 

1237 de 1864 veio reforçar e reestruturar essas determinações legais anteriores e 

produzir um sistema de registro mais complexo, capaz de ampliar a publicidade dos 

atos contratuais mercantis e, por consequência, de ampliar a segurança jurídica dos 

mesmos. Porém, em conjunturas econômicas não favoráveis, mesmo com um sistema 

legal e burocrático aperfeiçoado para dinamizar as transações de crédito, o número dos 

contratos não cresceria. 

                                                           
857 Vide artigo 11 da referida Lei. 
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Sobre as escrituras públicas de compra e venda, a novidade da Lei 1237 de 1864 

foi a obrigatoriedade de transcrição dos contratos de transmissão de propriedade nos 

cartórios do Registro Geral para que a operação tivesse segurança jurídica e para que 

também fosse possível a emissão de certidões negativas de alienação, o que 

interessava aos capitalistas que operavam com hipotecas, mas que, como vimos, teve 

efeito amplificador nas compras e vendas. Isso provavelmente porque a medida gerava 

a publicidade da compra e venda e ampliava a sua segurança. Embora a Lei 1237 

tenha definido que a transcrição do contrato de transmissão de propriedade não gerava 

prova de domínio, como analisamos anteriormente, na prática a propriedade 

transmitido por um contrato de compra e venda não transcrito no Registro Geral era 

mais frágil do que o de um transcrito, porque gerava apenas direitos pessoais e não 

reais, ou seja, uma segurança jurídica reduzida. Isso pode ter sido um estímulo a mais 

para a lavratura das escrituras de operações de compras e vendas nos cartórios de 

notas, para realizar a posterior transcrição no Registro Geral e consolidar melhor o 

direito de propriedade. 

 

 

5.1.2 Impacto das leis no estímulo e na cartorização das hipotecas de terras e 
escravos comparativamente 

 

 

O gráfico 15 foi feito com a amostra de 388 hipotecas listadas nos livros índices 

decompostas em três linhas de frequências: a dos empréstimos com a garantia de 

escravos (128), a dos empréstimos com a garantia de imóveis (233) e a dos 

empréstimos com a garantia de imóveis junto com escravos (27). 

Das 388 hipotecas que se distribuem pelas três linhas do gráfico 15, 149 

hipotecas tiveram a leitura paleográfica feita na integra nos livros de notas858.  

Avisamos que várias das hipotecas que nos livros índices estão averbadas como 

hipotecas apenas de terras, no texto das escrituras dos livros de notas incluem escravos 

junto da garantia imóvel. Essa situação tornou-se mais frequente depois da Lei 1237 

                                                           
858 O gráfico das hipotecas foi montado com a amostra de 388 hipotecas listadas nos livros índices dos 
cartórios do 1º e 2º ofício de Caldas. Desse total fizemos a leitura paleográfica integral das escrituras 
livros de notas de 149 escrituras, a saber: 37 dos anos de 1840, 15 dos anos de 1850, 37 dos anos de 
1860, 16 dos anos de 1870, 14 dos anos de 1880, 27 dos anos de 1890 e 3 do ano de 1900. Portanto, 
ficaram 239 escrituras hipotecas lavradas nos livros de notas sem ter a leitura paleográfica feita na 
íntegra, sobre essas dispusemos apenas das informações listadas nos livros índices dos cartórios do 1º e 
2º ofício de Caldas. 
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de 1864, que determinava que o imóvel era o único bem passível de hipoteca e 

considerava o escravo apenas como acessório da fábrica agrícola que poderia segui-lo 

ou não. A partir de então, para conseguir crédito via hipoteca era necessário ter um 

bem imóvel. Por termos nos baseado nos livros índices e não termos lido todas as 

escrituras de hipotecas da amostra, é muito provável que várias escrituras que nos 

livros índices aparecem apenas como de terras sejam na verdade de terras e 

escravos859. 

 

 
Gráfico 15: Comparação das frequências das hipotecas de terras, com as das hipotecas de escravos e das 
hipotecas de imóveis junto com escravos. 
Fonte: dados retirados dos livros índices alfabéticos e cronológicos dos Cartórios de Notas do 1º e 2º 
Ofício de Caldas – MG. 

 

Mesmo assim, a linha de hipotecas de terras e escravos que nos foi possível 

montar permite observar a eficácia das reformas hipotecárias de 1864 e 1865 em 

proibir que escravos fossem objeto de hipoteca separadamente da terra. Mesmo com a 

queda das frequências dos negócios por causa da abertura de novos cartórios na área 

de estudo a partir de 1864, é possível observar que as hipotecas só de escravos caíram 

abruptamente após o Regulamento da Lei 1237 decretado em 1865. As hipotecas que 

aparecem no gráfico 15 a partir dessa data são em sua esmagadora maioria de terras e 

de terras com escravos (linhas verde e azul), os casos de hipotecas somente de 

escravos depois dessa data (linha vermelha) são exceções com frequências baixas, de 

                                                           
859 Vide nota anterior. 
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uma a duas escrituras ao ano entre 1869 e 1873, ou seja, foram poucas as transgressões 

da lei. Além disso, alinha azul - que representa as hipotecas de terras junto com 

escravos - teve um aumento de frequência depois de 1864. Esses dados conjugados 

indicam que as reformas legais hipotecárias entre 1864 e 1865 conseguiram forçar o 

ganho de importância da terra para a aquisição de crédito via hipoteca, o que 

certamente agregou aos imóveis o valor de significar forma de acesso ao crédito, 

mesmo que o escravo que por ventura o acompanhasse como acessório da fábrica 

agrícola continuasse sendo um bem mais valorizado que a terra até as promulgações 

das leis abolicionistas entre 1871 e 1888. O gráfico 16 foi montado só com as 

hipotecas de imóveis, comparando o peso dos imóveis rurais em relação aos urbanos 

nas hipotecas. 

 

 
Gráfico 16: Comparação entre a frequência de hipotecas de imóveis rurais em relação a de imóveis 
urbanos nos Cartórios de Notas de Caldas-MG. 
Fonte: dados retirados dos livros índices alfabéticos e cronológicos dos Cartórios de Notas do 1º e 2º 
Ofício de Caldas – MG. 

 

É possível perceber no gráfico 16 que o processo de formalização legal das 

transações de terras acabou tendo um efeito positivo também sobre as transações de 

crédito feitas tomando imóveis urbanos como garantia, mesmo que em escala mais 

reduzida que as feitas com os imóveis rurais como base de garantia. 
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5.1.3 Impacto das leis no estímulo e na cartorização das compras e vendas de 
terras e escravos comparativamente 

 

 

O gráfico 17 foi feito com base em 1.743 escrituras de compra e venda, que se 

dividem em: 339 de escravos, 307 de imóveis urbanos, 1095 de imóveis rurais e 2 de 

imóveis com escravos. As duas compras e vendas de terras com escravos foram 

somadas junto das de terras e de imóveis urbanos para compor uma linha de 

frequência anual de imóveis em geral (1404 no total). As compras e vendas somente 

de escravos foram agrupadas em uma linha de frequência anual a parte (339 no total). 

 

 
Gráfico 17: Transações de compra e venda de imóveis em relação às transações de compra e venda de 
escravos ao longo do tempo. 
Fonte: dados retirados dos livros índices alfabéticos e cronológicos dos Cartórios de Notas do 1º e 2º 
Ofício de Caldas – MG. 

 

Se as hipotecas de escravos foram mais comuns que as de imóveis antes de 

1864, no caso das compras e vendas a transações de imóveis sempre foram mais 

frequentes que as de escravos. Os dados do gráfico 17 seguem o que foi discutido no 

gráfico 14, que tratou das transações de compras e vendas e hipotecas em geral: as 

compras e vendas de terras começaram a aumentar nos cartórios de notas a partir do 

Regulamento do Processo Comercial de 1850 que dava maior status as escrituras 

públicas como prova documental em julgamento e cresceram abruptamente em 1855, 

quando houve a determinação legal de que todas as escrituras de compra e venda de 
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bens de raiz com valores iguais ou maiores que 200$000 réis deveriam ser lavradas em 

cartório de notas sob pena de nulidade em caso contrário. É possível observar que até 

1859 as compras e vendas de escravos praticamente não aparecem nos cartórios de 

notas, uma vez que o Decreto 840 de 1855 era específico para bens de raiz, as 

transações de escravos poderiam continuar sendo feitas por contrato particular. As 

alienações e aquisições de escravos começaram a crescer de fato nas notas públicas a 

partir do anos de 1860, tendo um abalo após 1871 por causa da Lei do Ventre Livre. 

Depois de uma abrupta queda nas transações de compra e venda tanto de terras 

como de escravos, entre 1860 e 1864, as operações começaram a subir novamente a 

partir de 1865, quando o sistema cartorial do Registro Geral foi instalado e funcionou 

de forma interligada com os cartórios de notas, conforme as determinações do 

Regulamento Hipotecário da Lei 1237, decretado em 1865. 

 

Apesar de possíveis coincidências, tudo indica que o processo de formalização 

legal das transações de terras teve impacto sim nos negócios de compras e vendas e de 

hipotecas estimulando as transações de imóveis, apesar da permanência e concorrência 

no escravo ao longo do século XIX, que foi sendo enfraquecida também pelas Leis 

abolicionistas. Esses dados não nos permite falar desse impacto em termo de ganho de 

preço do alqueire de terras, mas nos permite falar em termos de ampliação do número 

de negócios com imóveis - em paralelo aos de escravos – e, por esse motivo, de maior 

circulação do capital imobilizado na terra, mesmo que esta tenha tido um valor 

reduzido em relação ao cativo em vários momentos. Em longo prazo, junto com a 

abolição, a maior segurança jurídica do processo de formalização legal das transações 

de terras preparou o terreno para valorizações do alqueire ocorridas, por exemplo, em 

áreas cafeeiras do Oeste Paulista entre 1888 e os anos de 1890, o que veremos adiante. 

Fechamos essa apresentação com o gráfico 18, mostrando que nas compras e 

vendas de imóveis o processo de formalização legal das transações de terras também 

teve um efeito positivo sobre os negócios feitos com o solo urbano, mesmo que em 

escala mais reduzida que o imóvel rural. No gráfico 18 decompomos as frequências 

anuais das 1.404 transações de imóveis em geral em duas linhas: uma composta por 

1.907 transações de imóveis rurais (duas com escravos) e uma composta por 307 

imóveis urbanos. 
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Gráfico 18: Transações de compras e vendas dos imóveis rurais em comparação com as de imóveis 
urbanos ao longo do tempo – feitas em Caldas-MG. 
Fonte: dados retirados dos livros índices alfabéticos e cronológicos dos Cartórios de Notas do 1º e 2º 
Ofício de Caldas – MG. 

 

 

5.2 ATIVIDADES DOS CAPITALISTAS EM MEIO ÀS MUDANÇAS LEGAIS 
 

 

Antes vimos o impacto do processo de formalização legal das transações de 

terras no geral da área de estudo, nessa parte mostraremos como personagens do 

século XIX - chamados de “capitalistas” - fizeram os seus negócios com escrituras de 

contratos diversos lavrados nos cartórios de notas do 1º e 2º ofício de Caldas. Com 

isso pretendemos observar o impacto que o processo de formalização legal das 

transações de terras teve no particular, em escala micro, na vida cotidiana de 

personagens específicos. Trata-se, portanto, de uma mudança de foco sobre o mesmo 

objeto de estudo, do geral para o particular. Daremos destaque para as escrituras de 

hipoteca, de transferência de hipoteca e de quitação, uma vez que a formalização dos 

contratos foi desencadeada pelo crédito, mas também observaremos compras e vendas. 

Se buscarmos o termo “capitalista” em edições do Dicionário da Língua 

Portuguesa feito pelo Padre D. Rafael de Bluteau em 1712 ela não será encontrada. 

Nessas edições encontramos apenas a palavra capital: “Capital – a foma (sic.) 
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principal, o fundo de bens, com que se entra em algum trato, contratação, empréstimo 

e opõe-se aos lucros, frutos, juros”860. E até a liberação geral dos juros em 1832 a 

palavra “capitalista”, definindo uma profissão, não figura nem no Dicionário da 

Língua Brasileira publicado exatamente neste ano, nele também encontramos apenas a 

palavra capital com poucas variações em relação às edições do século XVIII do 

dicionário de Bluteau: “Capital – Assim se chama o principal, o fundo de bens, com 

que cada um entra em comercio, trato, empréstimo, etc.”861. A palavra capitalista, 

definindo a pessoa especializada em emprestar o capital a juros só aparece nas edições 

de dicionários brasileiros após a liberação dos juros em 1832, principalmente na 

segunda metade do século XIX, quando o processo de formalização de terra 

desencadeado pela necessidade de dinamizar o crédito já fornecia o mínimo de 

condições para que essa figura, o capitalista, existisse. 

Analisaremos dois capitalistas que viveram nos século XIX em Caldas: primeiro 

o médico e naturalista botânico sueco André Frederico Regnell, com uma amostra de 

contratos de trinta e sete negócios feitos entre 1862 e 1884; depois o juiz municipal 

Bernardo Jacintho da Veiga, com uma amostra de contratos de noventa negócios 

realizados entre 1861 e 1899. Embora haja vários outros exemplos de capitalistas em 

Caldas, nos deteremos apenas nesses dois personagens como exemplo, buscando 

observar na movimentação geral de seus negócios - e no texto de alguns de seus 

contratos - os impactos da legislação formalizante. Também buscaremos observar se 

houve uma alteração da preferência do escravo pela terra como garantia de crédito, 

quando essa se deu e os possíveis motivos. Isso será feito implicitamente durante a 

descrição extensiva dos negócios desses dois capitalistas. 

De início, podemos chamar a atenção para o fato de que o surgimento da figura 

do capitalista nas escrituras dos cartórios de notas de caldas se deu nos anos de 1860, 

depois da promulgação do Código Comercial que reiterou a liberação geral dos juros 

de 1832 e da Lei 840 de 1855 que obrigou que todos os contratos com valores maiores 

que 200$000 réis fossem lavrados em cartório de notas, inclusive as compras e vendas. 

Chamamos a atenção para a legislação dos anos de 1850 porque uma pequena parte da 

amostra de escrituras de contratos desses dois personagens começou a ser produzidas 

                                                           
860 BLUTEAU, Rafael. Dicionário da Língua Portuguesa composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, 
reformado, e aumentado por Antônio  Moraes Silva, natural do Rio de Janeiro. Tomo I – A-K. Lisboa: 
Oficina de Simão Thaddeo Ferreira, ano M.DCC.LXXXIX. 
861 SILVA PINTO, Luiz Maria da. Dicionário da Língua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, 
natural da Província de Goiás. Ouro Preto: Tipografia de Silva, 1832. 
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nos cartórios de notas no início dos anos de 1860, um pouco antes do ano de 1864, ano 

da Lei 1237 que fez as reformas hipotecárias e estendeu a formalidade dos registros 

para as operações de transmissão de propriedade, entre elas, as de compra e venda. 

Ponderamos que o fato de na década de 1840 a figura do capitalista não ser 

expressamente indicada nos textos das escrituras dos livros de notas dos cartórios de 

notas de Caldas, pode ser uma característica regional. Em Caldas, nos anos de 1840 a 

qualificação de capitalista está ausente nas escrituras de contratos de crédito e a maior 

parte das hipotecas tenta ocultar a preocupação com a cobrança de juros, muitas delas 

foram lavradas para garantir o pagamento de dívidas pré-existentes, o que foi proibido 

pelo Código Comercial em 1850, já as que aparecem para a garantia de créditos 

recentes trazem o registro da exigência de bens que valiam o dobro ou o triplo da 

dívida e que, em alguns casos, passariam a ser do credor sem a devolução da diferença 

em caso de inadimplência. Dos anos de 1840 até os anos de 1850 três operações de 

crédito eram indistintamente chamadas de hipotecas: 

1 – O contrato que definia que o credor emprestava o capital ao devedor com 

prazos geralmente curtos de pagamento e em que ficava determinada a terra ou o 

escravo como “vendido” para o credor em caso de não pagamento no prazo. Nesses 

contratos em geral, os louvados862 avaliavam os bens no dobro ou em mais que o 

dobro da dívida e o credor não era obrigado a devolver para o devedor o valor a mais 

que o bem garantidor valia em relação a ela. Nessas operações em geral não são 

mencionados juros, que possivelmente estavam embutidos no lucro que o valor 

superior do bem garantidor poderia fornecer em caso de não pagamento no prazo. 

Nesses contratos em geral incluía-se uma cláusula que dizia que o próprio contrato de 

hipoteca passaria a servir de título de propriedade em caso de não pagamento no prazo 

ou que outra escritura poderia ser passada transmitindo a propriedade, a qual em geral 

era chamada de escritura de compra venda paga e quitação. Essa operação dispensava 

ações e processos judiciais. 

2 – Tratava-se de um contrato quase idêntico ao anterior com uma pequena 

diferença: nos casos em que os louvados avaliavam o bem como valendo mais que a 

dívida, o credor ficaria sendo proprietário do imóvel como se a ele houvesse sido 

“vendido”, porém teria que devolver para o devedor o que o bem garantidor valesse a 

mais do que o capital emprestado. Nesses casos a presença de juros no texto da 

                                                           
862 Pessoas escolhidas para avaliarem o valor dos bens. 
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escritura se fazia um pouco mais frequente. Nos contratos desse tipo também era 

definido que ele poderia servir de título de propriedade ou que outra escritura poderia 

ser passada no cartório dando a quitação ao devedor e transmitido propriedade do bem 

para o credor. Essas operações também dispensavam ações e processos judiciais. 

3 – Tratava-se de contrato com as características do que hoje entendemos ser 

uma hipoteca: um acordo principal de mútuo, com uma cláusula hipotecária acessória 

que estabelecia um bem como garantia do pagamento da dívida e o bem não era 

definido como “vendido” em caso de não pagamento no prazo, sendo necessário o 

credor mover uma ação judicial que iniciava um processo com as suas várias etapas 

para o recebimento da dívida pelo credor, dentre elas o embargo e penhora do bem, o 

seu leilão em hasta pública e a devolução das sobras para o devedor caso o bem 

valesse mais que a dívida. Nesses casos também era mais comum a presença de juros. 

Exemplos dessas três operações podem ser conferidos na Tabela Títulos 

chamados de hipotecas com características semelhantes à da retrovenda ou da venda 

fiduciária em garantia, que encontra-se nos anexos dessa tese863.  Entre os anos de 

1840 e final dos anos de 1850 elas aparecem nos livros de notas de Caldas 

indistintamente descritas como hipoteca e os parágrafos iniciais das escrituras indicam 

que os próprios profissionais da área do direito e o próprio sistema cartorial não 

tinham clareza quando a categorização e diferenciação entre essas operações. Apesar 

de nas Ordenações Filipinas estar bem definido o que deveria ser uma operação 

hipotecária, também não havia nenhuma norma legal que proibisse essas práticas. Essa 

falta de clareza quanto à tipificação e padronização dos contratos se fazia presente não 

só nas fórmulas iniciais das hipotecas como em quase todos os outros tipos de 

contratos. Exemplos: 

 

Saibam quantos o presente Instrumento de Escritura de Hi digo Escritura 
de Quitação, e desoneração de Hipoteca virem, ou como em Direito 
melhor nome e lugar haja, que sendo o ano do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo [...] (08/12/1839) 864.  
 
Saibam quantos o presente Instrumento de Escritura de Hipoteca de bens, 
ou como em Direito melhor nome, e lugar haja, assim que sendo no ano 
de Nosso Senhor Jesus Cristo [...] (22/07/1840) 865. 

                                                           
863Consultar no CD anexo a essa tese o Anexo 8 – Hipoteca-retrovenda-venda.fiduciária, esse anexo 
trata da tabela Títulos chamados de hipotecas com características semelhantes à da retrovenda ou da 
venda fiduciária em garantia. 
864Escritura de quitação e desoneração de hipoteca – 1º OF, L1, fl.1, 08/12/1839. Grifo nosso e 
observação entre parênteses nossa. 
865 Hipoteca – 1º OF, L1, fl.12, 22/07/1840. Grifo nosso, observação entre parênteses nossa. 
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Certamente essas confusões e indefinições implícitas na expressão “ou como em 

Direito melhor nome e lugar haja” estiveram relacionadas com as reformas 

hipotecárias feitas pela Lei 1237 de 1864 que definiu bem o que deveria ser uma 

hipoteca. Nos anos de 1860, juntamente com essa melhor definição, a figura do 

capitalista começou a se tornar frequente nos contratos dos livros de notas dos 

cartórios de Caldas. Além disso, os dois primeiros tipos de contratos descritos 

anteriormente - aqueles em que o credor ficava com o bem como “vendido” em caso 

de não pagamento no prazo - foram diferenciados da escritura de hipoteca com o nome 

de “escritura de venda condicional”. Hoje esse tipo de operação se assemelha ao que é 

chamamos de retrovenda ou venda fiduciária em garantia, sendo a retrovenda 

operação exclusiva para particulares e a venda fiduciária em garantia exclusiva para 

instituições financeiras866. Apesar dos nomes diferentes, as operações são praticamente 

as mesmas com a diferença de que a taxa de cobrança de juros foi limitada nas 

transações de crédito em geral para os particulares pelo Decreto 22.626 de 1933. 

Ambas as operações, tanto a retrovenda como a venda fiduciária em garantia, 

dispensam ações e processos judiciais. 

Veremos que os dois capitalistas dados como exemplos trabalharam tanto com 

hipotecas, como com vendas condicionais e com transferências de hipotecas por 

cessão e sub-rogação em suas transações de crédito iniciadas exatamente nos anos de 

1860. 

 

 

5.2.1 O médico e naturalista sueco André Frederico Regnell 
 

 

Anders Frederick Regnell, filho de caixeiro viajante, nasceu em Estocolmo, 

Suécia, em 8 de junho de 1807867. Formou-se em medicina na Real Universidade de 

Upsala em 1836 e exerceu a medicina em seu país até 1840, quando descobriu que 

estava com tuberculose. Por causa da doença saiu da Suécia em busca de climas que 

                                                           
866 Vide os verbetes venda a retrato, retrovenda e venda fiduciária no dicionário Vocabulário Jurídico 
de De Placido e Silva – Op. cit.   
867OLIVEIRA, João Gualberto. Suecos no Brasil, Op. cit.;  OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul:... 
Op. cit. 
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pudessem prolongar a sua vida. Foi para a Ilha da Madeira e depois para o Brasil. 

Chegou no Rio de Janeiro aos 33 anos pobre e tuberculoso868. 

Da Corte do Rio de Janeiro foi para São João da Boa Vista-SP, onde se tornou 

amigo de Augusto Rodolfo Westin, farmacêutico formado em Londres e sobrinho do 

cônsul sueco Lourenço Westin, que abriu a botica Cervo de Ouro na Vila de Caldas. 

Augusto Rodolfo Westin também foi vice-cônsul da Suécia na Corte do Rio de Janeiro 

junto com o seu tio e instalou a referida botica em Caldas.  Foi por intermédio dos 

Westin que Regnell chegou à Caldas em abril de 1841, ano em que ambos, tio e 

sobrinho, haviam saído do consulado869. Regnell que deu assistência médica á 

Lourenço Westin nos cinco últimos anos de sua vida, na Fazenda Jardim870 onde 

morava, Vila de Caldas, local em que faleceu em 1846. Em Caldas, Regnell chegou a 

ficar mais reconhecido que o outro médico contemporâneo da Vila, Agostinho José 

Ferreira Brêtas (que foi senador do império e vice-presidente da Província de 

Minas)871. 

Vital Brasil conheceu Regnell na infância e o citou em sua autobiografia, onde 

há várias informações sobre a vida do medico sueco e sua atuação como naturalista 872. 

Segundo Vital Brasil, Regnell ganhou “fama e dinheiro” em Caldas como cirurgião, 

“que eram muito raros naquela época”, mas ficou mais famoso no mundo como 

cientista naturalista botânico873. Ele coletou um volumoso herbário da flora da região, 

era bom desenhista e registrava graficamente os espécimes de plantas. Enviou 

inúmeros desenhos e amostras de plantas prensadas e desidratadas para Suécia e 

Noruega, em especial para a Real Universidade de UPSALA da Suécia. Também 

intermediou a expedição de vários botânicos suecos da mesma universidade e seu 

herbário entrou como contribuição na publicação de Flora Brasilienses de Von 

                                                           
868OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul:... Op. cit. – pg.144; BRASIL, Vital. Algumas notas 
Autobiográficas. São Paulo: Revista Pinheiros Terapêutico, n.83, 1965. 
869OLIVEIRA, João Gualberto de. Suecos no Brasil, Op. cit. – pg.42 (mais detalhes também podem ser 
encontrados quando o autor fala de Lourenço Westin);  OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul:... Op. 
cit. – pg.114. 
870Onde hoje é Poços Fundo-MG. 
871OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul:..., OP. cit. – pg.144. BRETAS, Agostinho José Ferreira. 
Relatorio que á Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes apresentou no acto da abertura da 
sessão ordinaria de 1870 o vice-presidente, dr. Agostinho José Ferreira Bretas. Ouro Preto, 
Typographia Provincial, 1870. 
872BRASIL, Vital. Algumas notas Autobiográficas. São Paulo: Revista Pinheiros Terapêutico, n.83, 
1965.  
873Idem. Ibidem. 
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Martius874. Regnell também tinha estreitas relações com o naturalista brasileiro João 

Barbosa Rodrigues, diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi várias vezes 

foi visita-lo em Caldas875. 

Morreu aos 77 anos, aos cuidados de dois escravos, em 12 de setembro de 1884, 

sem ter deixado filhos. O seu nome ficou imortalizado no nome de várias espécies de 

plantas brasileiras que descreveu pela primeira vez cientificamente e um setor de 

botânica do Museu de História Natural de Estocolmo o homenageia com referencia a 

seu nome: Herbário Hegnelliano 876. 

Pouco se fala nas obras de memorialistas sobre esse personagem acerca de suas 

atividades como capitalista, qualificação que aparece em algumas escrituras de 

hipoteca dos cartórios de notas de caldas após o ano de 1864. Júlio Olivar apenas o 

menciona vagamente como “agiota”, sem citar exatamente a fonte de onde tirou a 

informação 877. 

No final de sua vida deixou um patrimônio considerável, principalmente em 

títulos de crédito. O testamento e o inventário de Regnell mostram que estava bem 

familiarizado com as formas de investimento em títulos da dívida pública da época: 

deixou imóveis para serem vendidos e cujo dinheiro deveria ser aplicado em apólices 

de seguro da dívida pública em nome da Santa Casa de Misericórdia de Caldas. 

Também deixou bens para Augusto Rodolfo Westin, seu amigo, testamenteiro e 

inventariante (1:982$662), uma “esmola” para a liberta Rita (100$000). Porém, a 

herdeira a quem foi destinado a maior parte de seus bens foi a Real Universidade de 

UPSALA (44:064$631)878. Anos depois da partilha, a Universidade de UPSALA 

                                                           
874 “Atendendo a solicitações do ´Professor Regnell´, vieram a Caldas: João Frederico Widgren (1844 
a 1846); Gustavo André Lindberg (1854 a 1855); Salomon Eberhard (1867 a 1868); Gustavo 
Guilherme Hjalmar Mosén (1873 a 1874) e todos eles, com devotado amor a ciência, contribuíram com 
preciso material para a ´Flora Brasiliensis´ de Von Martius” - OLIVEIRA, João Gualberto de. Suecos 
no Brasil, Op. cit. – p.42. 
875BRASIL, Vital. Algumas notas Autobiográficas, Op. cit.  
876OLIVAR, Júlio. O Mistério do Cônsul:... Op. cit. – pp.144-155. 
877Op. cit. – pg.116. 
878 Inventário originalmente feito e arquivado no Cartório do 1º Ofício, hoje arquivado no arquivo do 
Fórum de Caldas-MG: Caixa do ano de 1884, No. do protocolo 00213, maço de 1884, No. do maço – 
3:Inventário de André Frederico Regnell, Fórum de Caldas: “Auto de Partilha - Ano do nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e oitenta e quatro, aos vinte dias do mês de Novembro do 
dito ano, nesta cidade de Caldas, em casa do Juiz Municipal e Provedor Doutor Bernardo Jacintho da 
Veiga, onde eu escrivão de seu cargo vim, aí presentes dos partidores Simplício José Campinhas e 
Silviano Pinto de Castilho Barbosa, os quais em presença do mesmo Juiz, passaram a somar todos os 
bens descritos e avaliados no presente inventário e acharam a importar na quantia de cinquenta e um 
contos quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e noventa e três réis [51:551$293]; da qual é dado a 
importância deixada em testamento a liberta Rita, cem mil réis [100$000]; assim mais bens deixados à 
Santa casa de Misericórdia na Importância de cinco contos quatrocentos e quatro mil réis 
[5:404$000]; assim mais bens deixados ao testamenteiro Augusto Rodolpho Westin na importância de 
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estava realizando em dinheiro vários dos bens deixados por Regnell, principalmente os 

títulos de crédito. Em 1884 ela vendeu uma parte de terras da Fazenda do Cocais 

situada em São Sebastião do Jaguari879 – terras de cultura, matos e café situadas fora 

da Caldeira Vulcânica, nas áreas baixas do vale do Rio Jaguarimirim. 

O que faremos aqui será trabalhar essa outra faceta de Regnell: a de capitalista e 

investidor.  

 

 

5.2.1.1 Seus negócios - As movimentações financeiras gerais 
 

 

A amostra de escrituras contratuais de negócios de André Frederico Regnell é 

composta por 37 escrituras, que são compostas pelas categorias de operações 

sintetizadas na tabela 12. 

 

Tipo de Escritura Contratual Número de Casos 

Hipoteca 11 
Transferência de hipoteca 4 
Venda condicional 3 
Quitação 6 
Compra e venda 11 
Compra paga e quitação 1 
Escritura indefinida 1 

TOTAL 37 
Tabela 12 - Amostra das escrituras dos Cartórios de Notas de Caldas ligadas às operações financeiras de 
André Frederico Regnell  

 

Como transações ligadas ao crédito nesse quadro, nós temos as hipotecas, as 

transferências de hipotecas, as vendas condicionais, as quitações e as compras pagas e 

quitações. Como mencionamos anteriormente, a venda condicional era uma operação 

de crédito que assemelha ao que hoje chamamos de retrovenda ou venda fiduciária em 

                                                                                                                                                                       
um conto novecentos e oitenta e dois mil seiscentos e sessenta e dois réis [1:982$662]. E o 
remanescente deixado à Universidade de UPSALA, quarenta e quatro contos sessenta e quatro mil 
seiscentos e trinta e um réis [44:064$631]. E nesta forma houveram o Juiz e Partidores esta partilha 
por feita com as igualdades de direito; e para contar mandou o Juiz lavrar este auto em que assina com 
os partidores. B. J. da Veiga / Simplício José Campinas / Silviano P. Barbosa”. Informações entre 
colchetes nossas.   
879Escritura de compra e venda – Cartório do 2º Ofício de Caldas, Livro 8, verso da folha 42. Nessa 
escritura a Real Universidade de USALA vende a Gabriel Antônio  de Lima uma parte de terras na 
Fazenda Cocais, situada em São Sebastião do Jaguari, por 800$000. Área que hoje compõe o Bairro do 
Cocais em Andradas-MG. 
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garantia880, já a compra paga e quitação se aproximam muito da dação em pagamento, 

um tipo de quitação de dívida feita com a transmissão da propriedade do imóvel para o 

credor. Ao todo são 25 transações ligadas ao credito, 11 operações de compra e venda 

e uma escritura indefinida nos livros índices que é remetida ao livro de notas 4 do 

cartório de notas do 2º ofício, o qual se encontra ausente. 

Em todas as transações de crédito André Frederico Regnell é o credor e todas as 

quitações são pagamentos a ele feitos por créditos que concedeu, portanto, ele era um 

pequeno fornecedor regional de crédito. As operações de compra e venda dividem-se 

em compras e alienações, sendo que muitas vezes as alienações são regates de créditos 

na forma de venda dos bens executados e adjudicados ou recebidos em pagamento por 

escritura pública.  Veremos que nos anos de 1860 as operações com escravos foram 

mais frequentes e que paulatinamente elas foram sendo suplantadas pelos imóveis nas 

décadas posteriores. 

No mais, o primeiro contrato de crédito desse capitalista que deixou registro nos 

cartórios de notas de caldas trata-se da hipoteca de uma casa, lavrada no Tabelionato 

do 2º Ofício em 1862, onze anos depois de ter chegado em Caldas, portanto nossa 

amostra começa neste ano e termina em 1884, data de sua morte881. 

 

 

5.2.1.1.1 Transações de crédito 
 

 

Trataremos as transações de crédito as dividindo em hipotecas, transferências de 

hipotecas, venda condicional e quitações, seguindo exatamente essa ordem. 

Trabalharemos as movimentações financeiras de cada uma dessas categorias em três 

etapas: movimentações dos anos de 1860, movimentações dos anos de 1870 e 

movimentações dos anos de 1880. Com essa divisão pretendemos observar tendências 

de mudanças que podem estar relacionadas com a legislação desenvolvida em cada 

uma dessas décadas. 

 

 

 

                                                           
880 Grosseiramente o que diferencia a retrovenda da venda fiduciária em garantia é que a retrovenda é 
feita por particulares e a venda fiduciária em garantia é exclusiva das instituições financeiras. 
881 2º OF – L.4, f.48 – 18/12/1862. 
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5.2.1.1.2 Hipotecas 
 

 

Das atividades de crédito de Regnell, que incluem vendas condicionais, 

transferência de dívida e transferências de hipotecas, as hipotecas são as operações de 

maior número e suas operações distribuem-se igualmente entre os anos de 1860 e 

1870, reduzindo-se a uma nos anos de 1880, época em que houve o agravamento de 

sua doença. Embora essas frequências sejam baixas, o gráfico 19 permite visualizá-las:  

 

 

Gráfico 19: Distribuição das hipotecas em que Regnell se tornou credor por década 

 

A amostra de hipotecas dos anos de 1860 é composta por 5 escrituras, cujos 

investimento das operações de crédito foram feitos com base nas seguintes categorias 

de garantias listadas na tabela 13:  

 

Tipo de Garantia Hipotecária No de contratos Valo do crédito concedido 

Terra com escravos 0 0 
Terra sem escravos 1 4.097.030,00 
Casas 2 8.340.616,00 
Escravos 2 2.800.000,00 

TOTAL 15:237$646 
Tabela 13 - Valor geral do crédito hipotecário concedido por tipo de garantia, anos de 1860.  

 

Aparentemente a maior concessão de crédito feita por Regnell nos anos de 1860 

foi com casas. No livro índice do cartório do 2º ofício o valor da dívida garantida por 

uma das casas foi de 6:540$616 réis, valor incomum para os imóveis urbanos nessa 

Anos de 1860

Anos de 1870

Anos de 1880



387 
 

época882. Não pudemos averiguar o conteúdo dessa escritura no livro de notas porque 

ele encontra-se ausente no acervo do cartório do 2º ofício, mas descobrimos que a casa 

esteve acompanhada de 2 escravos pela escritura de transferência dessa hipoteca feita 

posteriormente, o que justifica esse alto valor de crédito para um imóvel urbano nessa 

época883. Constatamos com isso que nem sempre as informações dos livros índices 

estão completas, o que nos fez consultar também as escrituras do livros de notas 

quando possível. Esse procedimento revelou que para as hipotecas, em alguns casos, 

os livros índices citam apenas a terra ou a casa, mas que na escritura o imóvel 

encontra-se acompanhado de escravos como garantia 884. As consultas sistemáticas dos 

livros de notas também mostrou que esses casos são exceções e não a regra. 

Já a escritura da única hipoteca de terras dos anos de 1860 pôde ser consultada 

também no livro de notas em que foi lavrada no cartório do 1º ofício, nela o imóvel foi 

descrito contendo entre 80 e 90 alqueires e sem a inclusão de escravos, garantiu um 

crédito de 4:097$030 réis. Trata-se de um crédito considerável concedido apenas com 

imóvel nessa época, tendo em vista que na mesma década o maior crédito obtido só 

com escravos foi o da hipoteca lavrada em 1863: duas cativas e um cativo garantido 

1:600$000 réis, as idades não foram averbadas885. 

Percebemos nos valores desse quadro que uma significativa quantia de capital 

foi emprestada aceitando garantia imóvel. Outro detalhe relevante é que as duas 

hipotecas somente de escravos foram lavradas respectivamente em 1863 e 1866, sendo 

que na amostra de escrituras de Regnell posterior a 1866 os escravos aparecem 

somente junto da terra, como acessório da fábrica agrícola. Isso significa que ao menos 

nos negócios desse personagem, as reformas hipotecárias de 1864 estavam surtindo 

efeito. Lembramos que a Lei 1237 proibiu que escravos fossem hipotecados 

separadamente das terras, o crédito sobre o escravo separado da terra a partir de então 

deveria ser feito por contrato de penhor e só o escravo que não houvesse sido antes 

penhorado poderia ser hipotecado junto com a terra. A aplicação dessa Lei começou 

                                                           
882 Hipoteca - 2º Of. L.4, fl.48, 18/dez/1868. 
883 Hipoteca – 2º Of. L.4, fl.134, 13/out/1868. Embora essa escritura também não possa ser consultada 
porque está no mesmo livro de notas 4 ausente do Cartório do 2º Ofício de Caldas, no livro índice 
informa transferência de uma hipoteca do mesmo valor de 6:540$616 réis, porém com a descrição mais 
completa no campo descrição do objeto: uma casa e dois escravos. 
884 Exemplo: Hipoteca lavrada no livro 4 do Cartório do 1º Ofício de Caldas, folha 326, em 16/11/1870. 
O livro índice averba apenas o Sítio Boa Ventura de Ouro Fino, mas a escritura do livro, que encontra-
se presente no acervo e que pode ser consultada, informa que esse sítio estava acompanhado de mais 7 
escravos como garantia de uma dívida de 11:000$000.  
885 Hipoteca de três escravos – 1º OF, L3, fl. 198v., 01/05/1863. 
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com o Regulamento Hipotecário de 1865, ou seja, somente um ano depois do 

regulamento de 1865 essa norma foi desrespeitada no caso de Regnell. Esse detalhe é 

extremamente importante, porque reforça nossa interpretação de que na prática a terra 

passou a ser fundamental para obtenção de crédito hipotecário, mesmo que o valor do 

crédito pudesse ser aumentado com a inclusão de escravos junto do imóvel como parte 

da fábrica agrícola e mesmo que alguns casos esporádicos de hipotecas somente de 

escravos tenham sido observados nos cartórios de notas de Caldas após 1864, a revelia 

da Lei, mas esses casos constituem-se em exceções. 

Outro detalhe que merece ser evidenciado é o fato de que, depois de 1866, 

Regnell não concedeu nenhum crédito por contrato de penhor de escravos, o que 

significa que estava mais interessado nas operações hipotecárias porque permitiam a 

inclusão do imóvel como garantia junto do escravo. Aliás, não há nenhuma escritura 

de penhor de escravos posterior a 1865 em toda a amostra dos livros de notas dos 

cartórios de notas de Caldas, nos quais escrituras de penhor aparecem somente no ano 

de 1900 dentro de nosso recorte temporal, mais especificamente penhor de safras de 

café. Essas informações podem ser corroboradas com as operações hipotecárias dos 

anos de 1870 apresentadas na tabela 14, que são 5 hipotecas no total: 

 

Tipo de Garantia Hipotecária Número de contratos Valo do crédito concedido 

Terra com escravos 3 16:274$000 
Terra sem escravos 2 5:298$620 
Escravos 0 0 

TOTAL 21:572$620 
Tabela 14 - Valor geral do crédito hipotecário concedido por tipo de garantia, anos de 1870. 
Hipoteca – 1º OF, L4, fl.326, 16/11/1870; hipoteca – 1º OF, L5, fl.9, 12/07/1872; hipoteca – 1º OF, L5, 
fl.61, 12/02/1873. 

 

Os escravos acompanhando as terras nas hipotecas dessa década não se 

encontram descritos no livro índice, mas nas sim nas escrituras dos livros de notas. 

Não há mais hipotecas de escravos sozinhos, sem a terra. Isso talvez tenha se dado 

porque eram considerados acessórios da terra, conforme da determinação da Lei 1237 

de 1864 e o Regulamento Hipotecário de 1865. A Lei estava conseguindo forçar o 

ganho de importância da terra nas aquisições de crédito. Nessas 3 hipotecas de terras 

com escravos os valores dos cativos - 13 ao todo - não são discriminados em relação 

as terras nas escrituras, as áreas também não são descritas, apenas a infraestrutura 
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produtiva, da qual os escravos figuram como parte886. Uma das escrituras de terras sem 

escravos garantiu o crédito de 4:000$000. Nesse período o café já começa a se fazer 

presente em algumas escrituras.  

Nos anos de 1880 as operações de hipoteca se reduziram a apenas uma: uma 

hipoteca de terras de café, sem escravos, garantindo uma dívida de 7:810$000, passada 

no ano de 1882 887. 

 

 

5.2.1.1.3 Transferências de hipotecas 
 

 

As transferências de hipotecas são operações que permitem a uma pessoa a 

aquisição ou o resgate do crédito emprestado “comprando” ou “vendendo” a 

titularidade da hipoteca. No caso das transferências feitas por cessão elas também 

permitem a “compra” de uma dívida em geral para especulação financeira. Regnell 

apenas transferiu créditos hipotecários e não os adquiriu. Isso indica que o seu 

interesse era em resgatar o crédito e não especular em cima de direitos de credito 

adquiridos de terceiros, o que é confirmado pelo fato de que as transferências de 

hipotecas foram feitas pelo mesmo valor da dívida por elas garantida, nem mais nem 

menos, o que significa que as transferências foram feitas por sub-rogação e não por 

cessão. Ao todo Regnell fez quatro operações de transferência de hipoteca, duas nos 

anos de 1860 e duas no ano de sua morte – 1884 – resgatando o capital de 10:965$867 

réis que havia emprestado888. 

 

 

5.2.1.1.4 Venda condicional 
 

 

Como foi dito, o que é chamado de venda condicional nos cartórios de notas de 

Caldas durante o século XIX refere-se à uma operação de crédito que se assemelha ao 

                                                           
886 Hipoteca – 1º OF, L4, fl.326, 16/11/1870; hipoteca – 1º OF, L5, fl.9, 12/07/1872; hipoteca – 1º OF, 
L5, fl.61, 12/02/1873.  
887 Hipoteca – 2º OF, L6, fl.67, 18/mar/1882. 
888 Transferência de hipoteca – 2º OF, L4, fl.81v., 02/09/1865; transferência de hipoteca – 2º OF, L4, 
fl.134, 13/Out/1868; transferência de hipoteca – 1º OF, L7, fl.347, 17/05/1884; transferência de 
hipoteca – 1º OF, L7, fl.349, 19/05/1884.  
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que hoje chamamos de retrovenda e venda fiduciária em garantia. Essas operações se 

davam tanto com garantias imóveis quando com escravos. No caso de Regnell 

observamos três operações desse tipo que apresentamos na tabela 15889: 

 

Ano No. de contratos Descrição geral Valor do 
crédito 

1865 1 3 escravas 1:600$000 
1869 1 3 escravos 3:450$000 
1871 1 1 casa, Larg. Do Rosário, Caldas – sem escravos 3:200$000 

TOTAL 8:250$000 
Tabela 15 - Valor geral do crédito concedido por contrato de venda condicional segundo tipo de 
garantia, anos de 1860-1870. 

 

Os dados dessa tabela indicam que a preferência por garantias mudou de 

escravos para imóvel entre os anos de 1860 para os de 1870, o que somado a mesma 

observação feita no caso das hipotecas pode indicar uma tendência. Nesse caso não 

podemos argumentar que a mudança de deveu ao fato da Lei 1237 de 1864 ter 

proibido que o escravo fosse hipotecado sem o imóvel, porque essa operação não se 

trata exatamente de uma hipoteca, também não encontramos a lei que a prevê e 

regulamente. Os escravos aí também não foram penhorados depois de 1865, ou porque 

a operação de penhor dispensava escritura pública até ser melhor regulamentada em 

1875 ou porque o escravo realmente estava perdendo espaço como garantia de crédito. 

Para testar essas possibilidades teríamos que ter acesso à documentação do Registro 

Geral dessa região, documentação que ainda não localizamos. 

Diante desses fatos, também é possível argumentar que a maior aceitação de 

imóveis sem escravos como garantia a partir dos anos de 1870 tenha se dado em 

função da Lei do Ventre Livre de 1871. Não podemos incluir a Lei dos Sexagenários 

de 1885 no caso de Regnell porque ele morreu em 1884. Porém, com certeza, as 

reformas hipotecárias dos anos de 1860 e o aumento da segurança jurídica das 

transações comerciais imobiliárias também tiveram um papel importante nessa maior 

aceitação do imóvel como garantia, mesmo que também tenham sido 

instrumentalizadas para negócios que envolviam escravos. Mais do que isso, 

enxergamos a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário como mais duas medidas 

tentando forçar o ganho de valor da terra em relação ao escravo, que parece ter se dado 

primeiro via crédito e depois via compra e venda. Fundamentamos essa afirmação da 

                                                           
889 Venda condicional - 1º OF, L4, fl.97v., 14/12/1865; Venda condicional - 2º OF, L4, fl.197, 
13/set./1869; Venda condicional - 2º OF, L4, fl.231, 18/Dez/1871. 
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seguinte forma: uma vez que para obter crédito por hipoteca era necessário o imóvel, 

para ter acesso ao crédito via hipoteca junto de capitalistas como Regnell, era 

necessário ter ou adquirir uma imóvel, para que ele pudesse ser hipotecado sozinho ou 

com escravos como acessórios da fábrica agrícola da terra, como parte da 

infraestrutura produtiva. 

 

 

5.2.1.1.5 Quitações 
 

 

As quitações são os resgates de Regnell do capital emprestado mais os juros. As 

escrituras de quitações são de conteúdo vago e impreciso, em geral citam o pagamento 

do valor da dívida hipotecária reportando-se a hipoteca originalmente feita, em vários 

casos citando a livro de notas, a folha, a data, e o tabelionato em que foi feita e em 

outros nem isso. Essa imprecisão é recorrente tanto nos livros índices quanto no seu 

texto integral lavrado no livro de notas. Porém, há algumas que trazem informações 

mais completas, mas as encontramos no caso de Bernardo Jacintho da Veiga e não no 

de Regnell. Elas parecem ter a função de apenas dar ao antigo devedor a prova de que 

pagou a dívida e de ser um passo legal para a desoneração do imóvel caso a hipoteca 

tenha sido registrada no Registro Geral. Por isso somente os nomes das partes e o 

valor quitado são descritos, em muitos casos sacrificando-se a descrição das garantias, 

das condições de pagamento e dos juros, que se encontram descritas nos contratos 

hipotecários que são citados no texto das próprias escrituras de quitações. E mesmo 

alguns casos de contratos hipotecários posteriores a 1864 trazem informações vagas 

sobre a transação, principalmente nos casos de valores baixos. 

A tabela 16 que segue cumpre, dentre outras funções, a de ilustrar a falta de 

informações sobre os imóveis e sobre os juros nas escrituras de quitação. Cabe alguns 

esclarecimentos: todas as informações que estão em azul na tabela 16 encontram-se 

ausentes nos textos das escrituras de quitações e foram complementadas com a 

consulta da escritura dos contratos originais de crédito a que se referem ou com 

informações das hipotecas listadas nos livros índices. Nem todos os contratos de 

crédito que deram origem às quitações da amostra dos negócios de Regnell foram 

encontrados, portanto as informações da tabela 16 são bastante lacunares. De qualquer 
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forma a tabela 16 cumpre o papel de mostrar que na maior parte dos casos os textos 

das escrituras de quitações são vagos dificultando a análise dos negócios. 

 

Contrato 
de crédito 
original 

Escritura 
de 

Quitação 

Garantia Prazo Juros Crédito 
original 

Quitação: 
capital e juros 

Não 
localizado. 

11/05/1866 Sem informação, 
escritura não 
consultada no livro 
de notas. 

- - - 1:000$000 

Hipoteca 
15/11/1866 

16/06/1868 90 a 80 alqueires de 
terras de matos da 
Fazenda Contendas, 
com casas de 
morada e 
benfeitorias. Em São 
Sebastião do 
Jaguari. 

6 meses 1,4% ao mês 
e 1,5% do 
vencimento 
em diante. 

4:097$030 4:097$030 
 
A escritura in 
forma quitação do 
capital principal 
mais juros. Mas 
esse valor é só do 
principal 

Hipoteca 
25/05/1863.  
 Lavrada no 
Cartório do 
Juiz de Paz de 
São Sebastião 
do Jaguari. 
Não 
encontrada. 

16/06/1868  -  -  -  -  2:225$090 

Hipoteca 
18/12/1862. 
Livro de 
notas ausente. 
Informação 
do livro 
índice do 
Cartório do 2º 
Ofício 

13/05/1868 1 casa e 2 escravos. - - 6:540$616 
 
Informação 
do livro 
índice do 
Cartório do 
2º Ofício. 

3:944$483 
 
Quitação parcial da 
dívida. O restante 
foi resgatado por 
transferência de 
hipoteca.  

Não 
localizado. 

24/12/1869 3 escravos. - - - 340$000 

Não 
localizado. 

02/01/1879 Parte de terras da 
Fazenda do Rio 
Pardo. 

- - - 500$000 

Hipoteca 
12/07/1872. 

07/06/1880 Sítio Boa Vista com 
terras de culturas 
mais 4 escravos e 
benfeitorias: casa, 
monjolo, engenho 
de bois e plantações 
de cana, pasto. 
Situado em Cabo 
Verde 

- - 4:274$000 4:274$000 

TOTAL  
 

16:380$603 

Tabela 16: Regates de créditos de André Frederico Regnell por quitações. 
Fontes: Quitação – 1º OF, L4, fl.119v., 11/05/1868; Quitação – 1º OF, L4, fl.219v., 16/06/1868; 
Hipoteca – 1º OF, L4, fl.142, 15/11/1866; Quitação – 1º OF, L4, fl.220, 16/06/1868; Quitação – 2º OF, 
L4, fl.177v., 13/05/1868 – livro de notas ausente; Hipoteca – 2º OF, L4, fl.48, 18/12/1862 – livro de 
notas ausente; Quitação – 2º OF, L4, fl.202, 24/12/1869; Compra, venda, paga e quitação – 1º OF, L5, 
fl.836, 02/01/1879; Quitação – 1º OF, L6, fl.40v., 07/06/1880; Hipoteca – 1º OF, L5, fl.9, 12/07/1872. 
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Ao todo Regnell recebeu cinco quitações nos anos de 1860 no valor de 

11:606$603 réis 890. No ano de 1879 ele obteve em pagamento de uma dívida uma 

parte de terras no valor de 500$000 réis através de uma operação na época chamada de 

escritura de compra venda paga e quitação, praticamente uma dação em pagamento 

que não raro era originada por uma venda condicional, embora também tenhamos 

observado algumas que foram por hipotecas nas notas cartoriais de Caldas891. No ano 

de 1880 Regnell recebeu mais uma quitação de 4:274$000 réis 892. Ao todo resgatou, 

através de quitações 16:380$603 réis. Esse valor somado ao resgatado com as 

transferências de hipotecas reuniu em suas mãos 27:346$479 réis. 

Além desses regates, também houve os bens que adquiriu por adjudicação após 

terem sido executados judicialmente por seus devedores não lhe terem pagado a 

dívida. Alguns desses bens entraram nas alienações feitas por Regnell, o que veremos 

na parte em que analisarmos as jogadas desse personagem mais detalhadamente. 

Também houve dívidas que foram pagas depois de sua morte para os herdeiros que 

deixou em testamento. Essas circunstâncias explicam o aparente prejuízo indicado pela 

discrepância entre 44:620$266 réis emprestados em transações hipotecárias e o resgate 

de apenas 27:346$479 réis entre quitações e transferências de hipotecas. 

Outro dado que pode ser observado na Tabela apresentada é que muitas vezes o 

capital emprestado tem o mesmo valor do pagamento feito na quitação, o que indica 

ou que os juros foram ocultados na escritura de quitação ou que o credor desistiu 

deles. A primeira possibilidade nos parece a mais plausível. 

 

 

5.2.1.1.6 Transações de compras e vendas 
 

 

A amostra de compras e venda dos anos de 1860 é composta por cinco 

escrituras893, vejamos o resumo geral das operações na tabela 17: 

 

                                                           
890Quitação – 1º OF, L4, fl.119v.,11/05/1866; Quitação – 1º OF, L4, fl.219v.,16/06/1868; Quitação – 1º 
OF, L4, fl.220, 16/06/1868; Quitação – 2º OF, L4, fl.177v., 13/Mai/1868; Quitação – 2º OF, L4, fl.202, 
24/Dez/1869. 
891Escritura de compra, paga e quitação – 1º OF, L5, fl.836, 02/01/1879. 
892Quitação – 1º OF, L6, fl.40v., 07/06/1880. 
893Compra e venda - 1º OF, L3, fl.213v., 26/08/1863; Compra e venda - 1º OF, L4, fl.77v., 11/09/1865; 
Compra e venda - 2º OF, L4, fl.122, 25/11/1865; Compra e venda - 1º OF, L4, fl.129, 05/07/1866; 
Compra e venda - 2º OF, L4, fl.193, 07/07/1869. 
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AQUISIÇÕES 
Tipos de bens No. de 

contratos 
Descrição geral Valor do 

investimento 
Terras sem escravos 1 1 chácara, subúrbios de Caldas. 400$000 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 3 6 escravos. 3:220$000 

TOTAL 3:620$000 
VENDAS 

Tipos de bens No. de 
contratos 

Descrição geral Valor das vendas 

Terras sem escravos 1 parte de terras, S. Sebão. Jaguari 645$407 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 0  0 

TOTAL 645$407 
Tabela 17: Aquisições e vendas de André Frederico Regnell discriminadas por tipo de bem negociado – 
anos de 1860 

 

Nos anos de 1860 as compras se sobressaíram: seis escravos e uma chácara. O 

maior investimento foi em escravos. A tabela 18 mostra mais 5 operações que foram 

feitas nos anos de 1870894: 

 

AQUISIÇÕES 
Tipos de bens No. de 

contratos 
Descrição geral Valor do 

investimento 
Terras sem escravos 1 1 chácara, subúrbios de Caldas 250$000 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 0 - 0 

TOTAL 250$000 
VENDAS 

Tipos de bens No. de 
contratos 

Descrição geral Valor das vendas 

Terras sem escravos 0 - 0 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 1 1 casa, Larg. Rosário, Caldas 3:390$080 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 3 6 escravos 4:404$000 

TOTAL 8:094$080 
Tabela 18: Aquisições e vendas de André Frederico Regnell discriminadas por tipo de bem negociado – 
anos de 1870.  

 

Se nos anos de 1860 se sobressaíram os investimentos, nos anos de 1870 se 

sobressaíram as vendas. Observando as duas tabelas (17 e 18) é possível averiguar que 

                                                           
894Compra e venda - 2º OF, L4, fl.241v., 10/02/1873; Compra e venda - 1º OF, L5, fl.656, 21/09/1877; 
Compra e venda - 1º OF, L5, fl.747/23/03/1878; Compra e venda - 1º OF, L5, fl.869, 24/03/1879; 
Compra e venda - 1º OF, L5, fl.865, 20/03/1879. 
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se nos anos de 1860 Regnell investiu 3:220$000 réis em seis escravos, nos anos de 

1870 ele obteve 4:704$000 réis com a venda de exatamente seis escravos, obtendo 

nessa movimentação entre as duas décadas um lucro de 1:084$000 em compras e 

vendas de escravos. 

Nos anos de 1880 houve apenas uma operação de compra e venda, mais 

especificamente a venda de uma casa por 2:650$000 réis em 1883 895. Regnell estava 

fechando os negócios nessa década muito provavelmente porque sentia se seu estado 

de saúde se agravando. 

 

 

5.2.1.2 Interpretações sobre as movimentações financeiras gerais nos negócios 
 

 

As vendas feitas por Regnell certamente deveram-se ao fato de ele não ser um 

fazendeiro e agricultor. No que se refere às compras e vendas, no geral, entre as duas 

décadas, Regnell trabalhou mais com escravos e imóveis urbanos – casas – do que 

com terras, o que pode estar relacionado ao fato de ele ser um médico e naturalista, 

que também se tornou um capitalista, um homem criado em ambiente urbano e 

acadêmico e não uma pessoa com pretensões de se tornar proprietário de terras e 

escravos, fazendeiro de gado ou café. A terra e o escravo eram apenas meios de obter 

os lucros de juros de forma mais segura por meio de contratos hipotecários, garantias 

que, se executadas, lhe reembolsavam o capital. Já no que se refere às transações 

hipotecárias, como é possível perceber, a aceitação do imóvel rural teve boa 

representatividade junto aos escravos principalmente depois do Regulamento das Leis 

Hipotecárias de 1865. A Lei do Ventre Livre em 1871 veio no bojo das medidas de 

buscar forçar o ganho de valor da terra junto da legislação hipotecária dos anos de 

1860. 

 

 

5.2.1.3 As jogadas de Regnell no particular – o cotidiano dos negócios 
 

 

                                                           
895Compra e venda – 2º OF, L6, fl.117v., 26/04/1883. 
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Por Regnell possuir nos cartórios de notas de Caldas uma amostra menor de 

escrituras que a de Bernardo Jacintho da Veiga, ele é um exemplo mais sintético para 

mostrar como um capitalista poderia se utilizar dos contratos, do sistema cartorial e do 

sistema judiciário para fazer os seus negócios no dia a dia e quais eram as 

características das garantias por ele aceitas nas escrituras que puderam ser consultadas. 

Em casos em que essa consulta não foi possível pelo fato de o documento estar 

ausente, nos limitamos aos dados dos livros índices. A descrição que segue trata-se do 

esforço de encadeamento de todos os negócios feitos por Regnell que figuram nos 

cartórios de notas de Caldas: 

Em 1862 André Frederico Regnell aceitou uma casa e um casal de escravos 

como garantia hipotecária para conceder um empréstimo de 6:540$616 réis A 

Francisco Antônio Guimarães de Lemos. O devedor quitou 3:944$483 réis dessa 

dívida no ano de 1868 em 13 de Maio. Em 13 de Outubro desse mesmo ano um 

parente seu, José Antônio de Lemos, “comprou” o crédito restante de André Frederico 

Regnell por uma operação de transferência de hipoteca, que por averbar o mesmo 

valor total da dívida original - 6:540$616 - certamente foi feita por sub-rogação. As 

fontes consultadas não informam o porquê de não ter sido abatida a quitação anterior 

de parte da dívida - 3:540$483 réis – e ter permanecido o valor original do crédito de 

6:540$616. O fato é que a partir de então José Antônio de Lemos passou a ser o credor 

de Antônio  Guimarães de Lemos e Regnell resgatou o capital emprestado através 

dessa operação, desistindo dos juros em favor do novo credor. 896. Observamos apenas 

as informações do livro índice do 2º ofício e não foi possível averiguar os prazos e os 

juros dessa dívida porque o livro de notas em que deveria estar as três escrituras que 

contam essa história não foi localizado, mas o fato é que Regnell, por algum motivo, 

decidiu reaver dessa forma o capital emprestado, desistindo de perceber os juros em 

favor de outra pessoa. Esse tipo de operação contratual permitia isso e se a dívida 

original foi contraída em 1862 a operação de transferência da dívida por sub-rogação 

foi feita em 1868, quando já havia sido regulamentada pela Lei 1237 de 1864 e pelo 

Regulamento Hipotecário de 1865. 

Em 1863 Regnell emprestou 1:600$000 réis ao Capitão José Antônio  Ferreira 

Brêtas, morador da Freguesia de Ouro Fino, aceitando como garantia três escravos: 

                                                           
896 Hipoteca – 2º OF, L4, fl.48, 18/12/1862; Quitação - 2º OF, L4, fl.177v., 13/mai/1868;  Transferência 
de Hipoteca 2º OF, L4, fl.134, 13/out/1868 – As escrituras não puderam ser encontradas porque o livro 
de notas 4 do Cartório de Notas do 2º Ofício de Caldas encontra-se ausente. 



397 
 

Dominiciano de nação, Francisco pardo e Maria parda, com a condição de ficarem em 

poder de Regnell (do outorgante) sem que “deles possa dispor até que se mostre quite 

e desembaraçado para o fazer”. Na escritura o prazo para o pagamento é de quatro 

meses com juros de 1,5% ao mês. Essa escritura também apresenta em seu texto cópia 

da certidão negativa de dívida hipotecária sobre os escravos, emitida pelo Registro 

Geral de Hipotecas da Comarca do Jaguarí, que ficava em Pouso Alegre. Em 1863 

esse Cartório de Registro específico para hipotecas ainda estava operando, só seria 

extinto pela Lei 1.237 de 1864 e substituído pelo Registro Geral, que foi instalado de 

fato em todas as comarcas em 1865. 

Como se vê, o processo de formalização legal das transações de terras dos anos 

de 1840 foi também instrumentalizado para a maior segurança dos negócios de 

escravos, que competiam com a terra como base de garantia nas transações de crédito. 

Provavelmente esse foi um dos motivos que fez com que na Lei 1237 de 1864 

determinasse que o escravo somente poderia ser hipotecado junto com a terra, como 

parte da fábrica agrícola, em caso contrário ele deveria ser penhorado. No caso dessa 

hipoteca de 1863, a conjugação dos fatos de os escravos serem bens móveis e de terem 

ficado em poder do credor, dá a essa operação as características de um contrato de 

penhor, apesar de estar sendo chamado de hipoteca. Essa escritura de hipoteca também 

apresenta dados mais precisos como as qualificações pessoais de Regnell e o seu lugar 

de residência e as qualificações do devedor (capitão) e seu local de residência. A maior 

imprecisão que encontramos nesse e em quase todos os outros casos dos anos de 1860 

é a não averbação da idade dos escravos ou da área e limites dos imóveis. Mesmo 

assim em alguns casos essas informações se fazem presentes. 

Em sua vida em Caldas Regnell fez apenas duas compras: uma chácara nos 

subúrbios de Caldas em 1863 por 400$00 réis, que depois foi ampliada com a compra 

de outra vizinha em 1877 por 250$000 réis, perfazendo 650$000897. As escrituras 

informam que as duas compras foram feitas livre de sisa, ou seja, os vendedores 

pagaram os impostos por Regnell. Escrituras de valores menores como estas em geral 

são vagas, apenas na segunda é mencionado um pasto. Nos textos também aparece 

salientado que as compras foram pagas em dinheiro, na frente do tabelião, no ato da 

lavratura das escrituras. Essas duas aquisições não foram revendidas e aparecem no 

inventário como uma chácara única - contendo campos, matos, pastos - situada na 

                                                           
897Compra e Venda – 1º Ofício de Caldas, L3, fl.213v., 26/08/1863; Compra e Venda – 1º Ofício de 
Caldas, L5, fl.656, 21/09/1877. 
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proximidade da “estrada que vai para os Poços” e foi avaliada pelos louvados em 

1:600$000 réis juntamente com um arado. Uma valorização considerável em relação 

aos 650$000 réis investidos898. 

Em 1865 Regnell fez dois negócios com Maximiano Fonseca Reis. No primeiro 

comprou por 320$000 réis uma parte do escravo Gabriel avaliada em 345$984 réis, o 

que indica que essa compra foi feita para especulação, a diferença entre avaliação e 

preço pago indicam um lucro899. Provavelmente Maximiano estava precisando de 

dinheiro em espécie e essa foi uma forma de consegui-lo com Regnell ao invés de 

passar uma hipoteca sobre o escravo. No segundo negócio Maximiano Fonseca Reis 

“vendeu” a Regnell o direito de crédito hipotecário de 2:225$251 réis, garantido pela 

escrava Rita e por seu filho Marcolino, o devedor do crédito era Manuel Antônio 

Ferraz900. Pelo crédito hipotecário Regnell pagou o mesmo valor do capital principal 

originalmente emprestado e passou a ter direito nos juros ainda não pagos, o que 

significa que se tratou de uma sub-rogação. Maximiano Fonseca Reis, por seu lado, 

obteve o capital em dinheiro de que precisava. O devedor dessa hipoteca adquirida por 

Regnell pagou-lhe a dívida em 1868, o capital principal mais os juros, ou seja, a 

hipoteca “comprada” rendeu-lhe um pequeno lucro com os juros901. A taxa de juros 

não é mencionada em nenhuma das duas escrituras e na de quitação essa informação 

também está ausente, apenas é repetido o valor do capital principal. 

No mesmo ano de 1865 Daniel Pinheiro de Campos pediu a Regnell um crédito 

de 1:600$000 réis e para a garantia do credor passou a escritura de venda condicional 

da escrava Joana e suas filhas Gertrudes e Maria, ambas menores. Não escritura não há 

menção a juros, o prazo é de seis meses e a garantia ficaria em pode de Regnell até a 

quitação e, no caso de não quitação no fim do prazo, elas ficariam pertencendo a 

Regnell como se tivessem sido a ele vendidas. Daniel Pinheiro de Campos quitou 

1:000$000 dessa dívida em 1866 e em 1869 fez a venda condicional de vários outros 

escravos a Regnell para obter um crédito de 3:450$000 no mês de Setembro, quitando 

parte desta dívida em Dezembro902. As características desses negócios não puderam 

                                                           
898Vide a parte do já citado inventário que traz o título “Bens de Raiz”. 
899Compra e Venda – 1º OF, L4, fl.77v., 11/09/1865. 
900Transferência de Hipoteca - 1º OF, L4, fl.81v., 02/09/1865. 
901Quitação - 1º OF, L4, fl.220, 16/06/1868. 
902Venda condicional – 1º OF, L4, fl.97v., 14/12/1865; Quitação - 1º OF, L4, fl.119v., 11/05/1866; 
Venda condicional – 2º OF, L4, fl.197, 13/Set/1869; Quitação - 2º OF, L4, fl.202, 24/Dez/1869. As 
escrituras do livro 4 do Cartório do 2º Ofício não puderam ser averiguadas porque ele encontra-se 
ausente. 
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ser melhor averiguadas porque encontra-se extraviado o livro de notas das duas 

escrituras da segunda venda condicional. 

É possível perceber que em 1865 não foram feitas hipotecas só de escravos. 

Cativos aparecem desacompanhados de imóveis apenas em uma transferência de 

hipoteca – cujo título original é anterior - e em transações de crédito feitas por venda 

condicional. Nos contratos de Regnell lavrados notas de Caldas, a última hipoteca 

aceitando somente escravos como garantia foi feita em 1866: João Francisco Nogueira 

hipotecou uma escrava para obter o crédito de 1:200$000903. Regnell “vendeu” essa 

hipoteca a Manoel Pinto de Andrade em 1884 pelo preço do capital principal mais os 

prêmios904. O texto da hipoteca de transferência revelou ser de 1,5% a taxa de juros, o 

que completa os dados do livro índice do cartório do 2º ofício, uma vez que não foi 

possível consultar a escritura original905. Excetuando essa hipoteca de 1866, as outras 

operações de hipoteca envolveram imóveis acompanhados de escravos ou somente 

imóveis, conforme as determinações legais de 1864 e 1865. 

Compras e vendas somente de escravos foram realizadas entre 1865 e 1870, seis 

no total, sendo que uma das escrituras lavrada em 1866 averba inclusive a idade dos 

escravos embora não discrimine o preço de cada um906. Ainda em 1866, uma operação 

que aparece no livro índice do 2º ofício apenas como “escritura”, certamente trata-se 

da venda de 3 dos 6 escravos comprados nesse período: o casal de escravos João e 

Albina, mais o filho Carlos, comprados em Novembro de 1865 por 1:600$000 réis e 

vendidos em Maio de 1866 por 1:400$000 réis, com um prejuízo de 200$000 réis 

nessas duas operações907. Como qualquer homem de negócios Regnell não ganhava 

sempre. 

A outra hipoteca de 1866 foi feita com a garantia de uma parte de terras em São 

Sebastião do Jaguari contendo de 80 a 90 alqueires, sem escravos. Essa escritura 

revela que Regnell fez um empréstimo a Manoel Pinto Ferraz em contrato anterior - 

                                                           
903Hipoteca – 2º OF, L4, fl.127v., 12/Mai/1866. A hipoteca não pode ser consultada porque o livro de 
notas 4 do Cartório do 2º Ofício de Notas de Caldas encontra-se ausente. 
904Transferência de Hipoteca – 1º OF, L7, fl.347, 17/05/1884. 
905Livro de notas ausente. Trata-se do já mencionado livro de notas número 4 do Cartório do 2º Ofício 
de Caldas. 
906Compra e venda – 2º Ofício, L4, fl.122, 25/Nov./1865; Compra e venda – 1º Ofício, L4, fl.129, 
05/07/1866. A escritura cuja idade dos escravos pode ser consultada é a lavrada em 1866 no 1º Ofício: o 
casal de crioulos Adão de 60 anos, a sua mulher Rita de 26 anos, mais a filha de 2 meses de idade. A 
outra escritura do cartório do 2º Ofício não pode ser consultada porque o livro está ausente. 
907 Compra e venda – 2º Ofício, L4, fl.122, 25/Nov./1865; Escritura provavelmente de compra e venda - 
2º Ofício, L4, fl.126v., 04/Mai/1866. As duas escrituras negociam os escravos João, Albina e Carlos, 
mas nenhuma delas pode ser consultada porque o livro de notas em que foram lavradas encontra-se 
ausente.  
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provavelmente particular - porque ao final de seu texto está declarado que ela foi 

lavrada “como reforço a uma primeira hipoteca que já fizeram" para garantir o valor 

de 4:097$030 réis... 

 

[...]cuja quantia não lhes sendo possível, de pronto pagar ao seu credor, 
para de seu débito hipotecaram uma parte de terras de cultura que possuem 
no lugar denominado - Contendas - no Distrito de São Sebastião do Jaguari, 
com casas de morada e mais benfeitorias, contendo de 80 a 90 alqueires de 
terras908. 

 

Na escritura são citados os confrontantes, o prazo de seis meses e o juros de 

1,4% ao mês que se elevaria a 1,5% se não a quitação não fosse feita até a data do 

vencimento da dívida. Os dados dessa escritura posterior à Lei 1237 de 1864 estão 

relativamente completos. Mesmo assim escrituras com dados imprecisos subsistiram 

neste ano e em toda segunda metade do século XIX porque, como vimos, a própria Lei 

e seu Regulamento tornaram as declarações de áreas e outras informações facultativas, 

abrindo brechas para imprecisões. No geral, as escrituras de valores de maior monta 

são mais cuidadosas nas descrições. O fato é que Manuel Pinto Ferras conseguiu quitar 

essa dívida em 16 de Junho de 1868909. Nesse mesmo ano e dia também pagou a 

dívida hipotecária de 2:225$090, garantida pela escrava Rita e seu filho Marcolino e 

cujo credor original era Maximiano Fonseca Reis, de quem Regenell comprou o 

crédito hipotecário em 1865, como vimos anteriormente910.   

Em 1867 Regnell concedeu um crédito de 1:800$000 réis a Manoel Lopes de 

Oliveira Castro, tomando como garantia uma casa no Largo da Matriz em Caldas911. 

Ao que tudo indica o devedor não conseguiu pagar a dívida e teve a casa executada, 

tendo ela passado a ser propriedade de Regnell por adjudicação, porque este a vendeu 

a Manoel Pinto de Andrade em 1883 por 2:650$000 réis912. O último negócio que ele 

fez nos anos de 1860, foi a venda em 1869 de uma parte de terras chamada Pinhal em 

São Sebastião do Jaguari para José Luis Ribiero, no valor de 645$407 réis913. Não 

conseguimos encontrar no livro índice do cartório de notas do 2º ofício a escritura de 

aquisição desse imóvel, o que pode indicar que a aquisição foi feita anos antes por 

                                                           
908 Compra e venda – 1º Ofício, L4, fl.142, 15/11/1886. 
909 Quitação - 1º OF, L4, fl.219v., 16/06/1868. 
910 Quitação – 1º OF, L4, fl.220, 16/06/1868. 
911 Hipoteca – 2º OF, L4, fl.143, 14/02/1867. 
912 Compra e venda – 2º OF, L6, fl.117v., 26/Abr./1883. 
913 Compra e venda - 2º OF, L4, fl.193, 07/07/1869. 
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escritura particular. Também não pudemos consultar a escritura de venda porque ela 

foi lavrada em livro de notas que se encontra ausente no arquivo do referido Cartório. 

A partir dos anos de 1870 todas as operações de crédito que Regnell fez - 

inclusive uma venda condicional em meio às hipotecas - foram feitas tomando como 

garantia imóveis acompanhados de escravos ou sem eles, mas nunca somente 

escravos. A partir de 1873 começam a se sobressair as vendas. Vejamos as 

movimentações dessa década: em 1870, Serafim Ferreira Paulino e sua mulher – 

moradores na Freguesia de Ouro Fino - fizeram constar na escritura de hipoteca que... 

 

[...]por gravíssimas e urgentes ocorrências se tinham constituído devedores 
do Senhor Doutor André Frederico Regnell da quantia de onze contos de 
réis (11:000$000), que se obrigam de seis a doze meses, vencendo o prêmio 
de um por cento (1%) ao mês, mas que passado os doze meses vencerá a 
premio de um e quatro por cento (1,4%) ao mês... 914. 

 

A garantia tratava-se do Sítio Boa Ventura na Freguesia de Ouro Fino com 200 

alqueires de terras, com a plantação de 25.000 pés de café e benfeitorias, casas de 

morada, moinho, paiol, monjolo, cercados, engenho movido por bois e sete escravos 

de nome Joaquim, com 35 anos, Romana com 22 anos, Lourenço com 20 anos, Isabel 

com 19 anos, Vicente com 4 anos, Adelina com 1 ano e Henriqueta com 6 meses. 

"...cujos bens se acham livres e desembargados como mostram pela certidão negativa 

que apresentam, e se obrigam a não vender, transpassar e por qualquer modo alhear 

o referido sítio..."915. As propriedades com café começaram a aparecer nas hipotecas 

mais frequentemente a partir desse ano e o tabelião seguia as determinações do 

Regulamento da Lei 1237 de 1864, a certidão negativa de dívida hipotecária emitida 

pelo Registro Geral não foi incorporada ao texto do contrato de hipoteca, como antes 

acontecia por determinação da legislação dos anos de 1840, mas apenas apresentada à 

Regnell na presença do tabelião. As idades dos escravos, que anteriormente em poucos 

casos eram mencionadas, também começam a ser mais frequentes. 

Em 1871 Manoel de Almeida Leite fez a venda condicional a Regnell de uma 

casa no Largo do Rosário da Vila de Caldas para obter o crédito de 3:200$000916. O 

devedor acabou não conseguindo pagar a dívida, porque o credor vendeu essa mesma 

casa em 1873 a Augusto José Ribeiro por 3:390$080, obtendo um pequeno lucro de 

                                                           
914 Hipoteca – 1º OF, L4, fl.326, 16/11/1870. 
915 Hipoteca – 1º OF, L4, fl.326, 16/11/1870. Grifo nosso. 
916 Venda condicional – 2º OF, L4, fl.231, 18/12/1871.  
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190$080 réis917.  Ou seja, a casa passou a ser de Regnell pela operação de venda 

condicional e pelo não pagamento da dívida no prazo e ele a vendeu posteriormente 

para resgatar o capital obtendo um pequeno lucro, provavelmente o que perceberia 

com os juros. As condições dessas operações não puderam ser consultadas porque o 

livro de notas encontra-se ausente. 

Em 1872 Regnell concedeu um crédito de 4:274$000 réis a João Joaquim de 

Almeida Flaming e sua mulher, moradores da Freguesia de Cabo Verde, os quais “por 

gravíssimos e urgentes inconvenientes não sendo possível de pronto seus constituintes 

satisfazerem a  seu dito credor a quantia supradita, que para a garantia e 

segurança..." do credor, hipotecavam o Sítio Boa Vista, situado na Freguesia de Cabo 

Verde contendo918: terras de cultura divididas contendo de 80 a 90 alqueires, quer 

dizer, já haviam passado pelo processo de partilha e não estavam em comunhão com 

outros herdeiros. As benfeitorias desse imóvel constantes no contrato são: vivenda, 

monjolo, engenho de bois e uma plantação de cana de um alqueire. Junto dessa 

garantia os devedores acresceram uma casa dentro da Vila de Cabo Verde, a mesma 

em que residiam os devedores e um pasto “valado” – demarcado com valos - e mais 

uma casa anexa "para garantirem a dívida”. Ao final da escritura o resumo é outro: 

"hipoteca de um sítio e escravos" contendo perto de 200 alqueires com casas de 

morada, engenho de cana e mais benfeitorias, quatro escravos de nome Miguel, Sílvio, 

Jacintho e Margarida919. Essa mesma hipoteca do devedor Flaming foi quitada por 

outra pessoa em 1880, Manoel Joaquim da Rocha, morador na Cachoeira da 

Aparecida, Termo do Carmo do Rio Claro, que pagou o principal mais os juros920. 

Certamente houve algum acordo entre esse pagador e o devedor cuja natureza nos 

escapa. Se houve algum contrato entre eles provavelmente foi feito em outro cartório. 

No ano de 1873 Regnell emprestou 1:000$000 de réis a outro casal morador de 

Cabo Verde, tomando como garantia o sítio São Bartolomeu. A fórmula “por 

gravíssimas e urgentes necessidades, se constituíram devedores” se repete, indicando 

certa vergonha em ser devedor e preocupação com a honra921. O prazo para o 

pagamento foi de oito meses, com juros de 1,4% ao mês e o sítio continha 21 alqueires 

                                                           
917 Compra e Venda – 2º OF, L4, fl.241v., 10/02/1873. 
918 Hipoteca – 1º OF, L5, fl.9, 12/07/1872. 
919 Hipoteca – 1º OF, L5, fl.9, 12/07/1872. 
920 Quitação – 1º OF, L6, fl.40v., 07/06/1880. No texto da escritura dessa quitação é informado que ele 
se refere à hipoteca passada em 12/07/1872, “deste mesmo Cartório”, páginas 9 e 10 e que foram pagos 
os 4:274$000 mais os juros, sem maiores detalhes. 
921 Hipoteca - 1º OF, L5, fl.61, 12/02/1873. 
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com casas de morada, paiol, monjolo, terras de culturas, pastos, mais duas escravas 

crioulas (13 e 18 anos). As matrículas dos escravos nas coletorias começam a ser 

citadas nas escrituras depois da Lei do Ventre Livre de 1871, no caso elas estavam 

matriculadas na coletoria de Cabo Verde. Na escritura o valor da terra com as 

benfeitorias mais as escravas é estimado como o dobro da quantia emprestada. No 

livro índice as escravas também não aparecem na descrição, apenas na escritura. No 

mesmo ano outro crédito de 4:000$000 foi concedido, tomando como garantia um 

sítio sem escravos na Freguesia de Ouro Fino, a única descrição desse imóvel na 

escritura é que era de culturas. O crédito foi concedido com o prazo de pagamento de 

seis meses com juros de 1% ao mês, que subiriam para 1,4% após o vencimento: “até 

o vencimento ou até quando lhes queira esperar”922. A escritura também declara que o 

sítio valia o dobro da quantia emprestada, ou seja, 8:000$000. 

Em 1878 outro sítio sem escravos foi tomado como garantia de um crédito de 

1:298$620, travava-se de um sítio da Fazenda Barra Aberta, situada em Cabo Verde, 

com as seguintes características: 70 alqueires de terras de culturas, terras já divididas 

judicialmente. Os limites também foram averbados através dos sócios da vizinha 

Fazenda do Córrego. Empréstimo concedido pelo juros de 1,4% ao mês “...e que se 

obrigam a pagar bem como o prêmio que se lhes vencer ao tempo que lhes for 

concedido pelo credor hipotecário”, quer dizer, neste caso o juros estabelecido 

inicialmente foi mais caro, mas o prazo não foi afixado923. 

Entre 1878 e 1879 em três operações de vendas Regnell alienou seis escravos. 

Nas escrituras de contratos dessas alienações as coletorias municipais em que os 

escravos estavam matriculados estão declaradas, permitindo averiguar o comércio 

inter-regional de cativos: os donos moravam em locais diferentes das coletorias onde 

os escravos foram matriculados924. A Lei do Ventre Livre de 1871 também mostrava a 

sua pressão sobre o comércio de cativos em uma escritura de compra e venda de 1879, 

que registra a seguinte situação confusa: Regnell vendeu a Manoel Joaquim Carvalho 

Junior o “escravo crioulo de nome Joaquim que houve por emprazamento do que lhe 

era devedor o finado Capitão Antônio  Luiz de Souza, matriculado na Coletoria de 

Casa Branca em 3 de Outubro de 1872”925. A compra foi feita a prazo e, além de ter 

                                                           
922 Hipoteca - 1º OF, L5, fl.67, 27/02/1873. 
923 Hipoteca – 1º OF, L5, fl.751, 16/04/1878. 
924 Compra e venda – 1º OF, L5, fl.747, 23/03/1878 (2 escravos); Compra e venda – 1º OF, L5, fl.869, 
24/03/1879 (3 escravos); Compra e venda – 1º OF, L5, fl.865, 20/03/1879.  
925 Compra e venda – 1º OF, L5, fl.865, 20/03/1879. 
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comprado de Regnell esse escravo, a escritura informa que Joaquim também comprou 

ao mesmo escravo a sua filha menor “não como vendida, mas de conformidade com a 

Lei, até que complete idade legal, tornando para o poder do vendedor (que era o pai 

escravo), sendo a mesma de nome Maria”926. A Lei estabelecia duas possibilidades 

para as crianças filhas de escravos que nasciam livres após 1871: poderiam ficar aos 

cuidados dos senhores até os 21 anos de idade ou serem entregues ao governo. O 

primeiro caso foi mais comum por beneficiar os senhores, que usavam a mão-de-

obra destes “livres” até os 21 anos de idade. 

Essas pressões abolicionistas apontando para o fim da escravidão certamente 

ajudaram o processo de formalização legal das transações de terras a intencificar 

ainda mais as transações de imóveis e a forçar o ganho de valor destes. Talvez por 

esse motivo entre 1873 e 1879 Regnell se desfez de praticmente quase todos os 

escravos que havia comprado antes. Também observamos que praticamente todas as 

hipotecas feitas nos anos de 1870 averbam em seus textos as garantias de terras 

férteis e de cultura em Cabo Verde e Ouro Fino, em alguns casos com cana ou café, 

acompanhadas dos escravos envolvidos no processo produtivo. As terras de culturas 

estavam ganhando espaço como garantia, provavelmente por causa da expansão do 

café na região. Tanto é que Regnell aceitou como pagamento de uma dívida uma 

parte de terras de culturas na Fazenda do Rio Pardo, a qual vendeu a Manoel Silvério 

de Souza em 1879: “que as houve do finado Capitão Antônio  Luiz de Souza em 

pagamento do que o mesmo finado lhe era devedor e lha vendeu por preço e quantia 

de quinhentos mil réis (500$000) livre de sisa, quantia esta que no ato lhe foi 

entregue pelo comprador”927. A conicidência de sobrenomes do antigo dono da terra 

e do comprador, indica que um parente do finado quiz reaver de Regnell a terra da 

família. Essa escritura está intitulada “escritura de compra, venda, paga e quitação”. 

A partir da segunda metade dos anos de 1870 a tuberculose de Regnell se 

agravou. Em 1882 ele fez a sua última operação de empréstimo de capital a juros, 

com o prazo de 6 meses e juro de 1% ao mês: concedeu 7:810$000 réis a Carlos 

Antônio  de Lara, morador em São João da Boa Vista-SP928. A garnatia era a fazenda 

de café chamada Chapada, situada em São João, mais 9 escravos, cujo resumo da 

descrição segue: 400 alqueires de terras com 30.000 pés de cafés formados e 

                                                           
926 Compra e venda – 1º OF, L5, fl.865, 20/03/1879. Informação entre parênteses nossa. 
927 Compra e Venda – 1º OF, L5, fl.836, 02/01/1879.  
928 Hipoteca – 2º OF, L6, fl.67, 18/Mar/1882. 
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produzindo, casa de morada e mais acessórios. Os acessórios incluíam os escravos: 

Cesário (30 anos), Sebastião (25 anos), Rita (solteira de 25) - estes matriculados na 

Coletoria de Caldas – Silvério (viúvo de 45 anos), José (60 anos), Tereza (32 anos), 

Belizário (16 anos), Sabina (14 anos), Salvador (10 anos) - estes matriculados na 

Coletoria de Pouzo Alegre, todos estavam averbados em São João da Boa Vista e no 

momento da lavratura da hipoteca foram averbados em Caldas em nome do 

outorgante credor. O texto da escritura também informa que a... 

 

[...] Fazenda e escravos já estão hipotecados por ele Outorgante (devedor) 
a outro credor, Joaquim Ferreira Zimbres de Queiroz, morador na cidade 
de Mogimirim, por escritura datada de onze de Janeiro de mil oitocentos e 
oitenta e um, e sem qualquer outro ônus, encargo ou hipoteca, em cujas 
condições ele outorgante hipotecara ao outorgado (Regnell) as sobras ou 
remanescentes dos referidos bens, depois de paga a primeira hipoteca, e 
se obriga a não vender, traspassar ou por qualquer modo alhear[...]929. 

 

Isso significa que o sistema cartorial e de registro estava funcionando para 

averiguar e revelar hipotecas pré-existentes sobre o bem e que essa transação 

hipotecária foi feita com bastante transparência. As descrições da garantia também 

estão bastante completas, a escritura cumpre praticamente todas as recomendações 

formais estipuladas no Regulamento Hipotecário de 1865. Uma cláusula desse 

contrato também determinava que caso o devedor conseguisse pagar a primeira 

hipoteca, a totalidade dos bens ficava sujeita a hipoteca de Regnell. Ao final da 

transação Regnell pagou o imposto de Novos e Velhos Direitos pela escritura de 

hipoteca, estava no verso do talão o selo e a verba: “pagou 8$000 réis em falta de 

estampilhas”. O pagamento da taxa era uma das formalidades para a validade legal 

da hipoteca e aparece em todas as escrituras desse tipo. 

Entre 1883 e 19 de Maio de 1884 Regnell fez mais três negócios com Manuel 

Pinto de Andrade, vendeu-lhe uma casa no Lagos da Matriz da Vila de Caldas por 

2:650$00 réis e tranferíu-lhe duas hipotecas (uma de 1866 e outra de 1873) tudo por 

2:200$réis. As tranferidas foram feitas em troca do mesmo preço do capital 

principal. Faleceu em 12 de setembro de 1884 aos 77 anos deixando o amigo Augusto 

Rodolfo Westin como seu testamenteiro, inventariante e herdeiro de parte dos bens. 

Um mês depois da morte de Regnell, em outubro de 1884, o inventariante e 

testamenteiro Augusto Rodolfo Westin “vendeu” para Monoel Pinto de Andrade, por 

4:000$000 de réis, mais uma hipoteca que em 1882 por meio da qual o médico sueco 

                                                           
929 Hipoteca – 2º OF, L6, fl.67, 18/Mar/1882. Informações entre parêntese nossas. 
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havia se tornado credor de 7:810$000 réis, quantia garantida pela fazenda de café 

Chapada situada em São João da Boa Vista930. Isso significa que a operação de 

transferência de crédito hipotecário foi feita por contrato de cessão de dívida, porque 

permitiu especulações e lucros vatajosos para o “comprador” (cessionário) da 

hipoteca, Manoel Pinto de Andrade. Segue o exemplo da averbação da localisação da 

hipoteca original - remissão cruzada dos títulos - que é comum no texto dos 

contratos desse tipo de operação de tranferência de hipoteca:  

 

[...] constante da hipoteca que este [o devedor] passou ao Doutor André 
Frederico Regnell em data de dezoito de Março de mil oitocentos e 
oitenta e dous nas notas do Segundo Tabelião desta cidade, livro sete, 
página sessenta e sete e sessenta e oito verso, da quantia de sete contos e 
oitocentos e dez mil réis” 931. 

 

Com o dinheiro apurado de diversas formas o inventariante se esforçava para 

fazer com que os herdeiros recebessem a herança e morreu antes de conseguir isso 

em 1886 932. Manoel Pinto de Andrade, o mesmo que em meio aos negócios de 

Regnell descritos acima comprou dele uma casa e duas hipotecas, também era 

capitalista em Caldas e foi nomeado procurador pela Real Universidade de UPSALA 

para receber a herança deixada por Regnell933. Ele parece ter se especializado em 

especulações e recebimento de dívidas: em 1895 representou como procurador os 

interesses do Banco Mercantil de Santos e do Banco União de São Paulo no 

recebimento de 57:000$000 devidos por um fazendeiro de café da região934. 

O juiz provedor que ficou encarregado do inventário de Regnell foi Bernardo 

Jacintho da Veiga, que se trata do outro capitalista da Vila de Caldas, com 

movimentações bem mais avultadas que a de Regnell e que será o próximo exemplo a 

ser analisado. 

                                                           
930 Transferência de Hipoteca – 2º. OF, fl.49, 10/10/1884. 
931 Transferência de Hipoteca – 2º. OF, fl.49, 10/10/1884. Informação entre colchetes nossa. 
932 Inventário de André Frederico Regnell – Arquivo do Fórum de Caldas-MG, No Protocolo 205, Maço 
2 de 1884. 
933 Inventário de André Frederico Regnell – Arquivo do Fórum de Caldas-MG, No Protocolo 205, Maço 
2 de 1884. 
934 Os regates da dívida de 57:000$000 foram feitos através de vendas das propriedades do vendedor 
intermediadas por Manoel Pinto de Andrade, como procurador e representante do Banco Mercantil de 
Santos e do Banco União de São Paulo. A hipoteca que gerou as vendas foi feita à Companhia 
Comissária São Paulo e Minas em liquidação, que na época estava sendo representada ou composta 
pelos referidos bancos. Escrituras: Compra e venda – 2º OF, L9, fl.34v., 02/05/1895; Compra e venda - 
Compra e venda – 2º OF, L9, fl.37, 03/05/1895; Compra e venda – 2º OF, L9, fl.38v., 04/05/1895; 
Compra e venda – 2º OF, L9, fl.41v., 04/05/1895; Quitação - 2º OF, L9, fl.42v., 06/05/1845. As terras 
vendidas eram de café. 
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5.2.1.4 A riqueza acumulada por Regnell em seu inventário 
 

 

 Em seu inventário Regnell deixou vários créditos por receber e quase nenhum 

imóvel, apenas a casa em que morava na Vila de Caldas e uma chácara no subúrbio935. 

Isso explica em parte a superioridade do valor do capital investido nas transações de 

crédito lavrados nos cartórios de notas de Caldas em relação ao valor dos regates de 

capital e recebimento de juros: na amostra aqui analisada ele investiu em concessões 

de crédito a juros 52:870266 réis - isso contabilizando as operações de hipotecas e 

vendas condicionais juntas – e resgatou por quitações e transferências de hipotecas 

27:346$479 réis. Regnell não deixou passivos, ou seja, dívidas por pagar, apenas 

créditos por receber. Isso explica em parte o déficit de 25:523$787 réis que ficaram a 

receber. Por esse motivo finalizou o seu testamento da seguinte forma: 

 

[...] Décimo: E finalmente nomeio para meu testamenteiro em primeiro 
lugar ao Augusto Rodolfo Westin, em seguida na falta destes ao Senhor 
Doutor Gabriel Pio da Silva, no terceiro na falta dos outros ao Senhor 
Manoel Pinto de Andrade, a cada um dos quais por si rogo e peço faça 
mercê em encarregar-se de arrecadar o que se deve a mim por letras 
promissórias e outros documentos e no mais executar esta minha última 
disposição – Cidade de Caldas, dez de Maio de mil oitocentos e oitenta e 
três – André Frederico Regnell936. 

 

Animais 110.000,00  

Escravos 1.650.471,00  

Bens de raiz 2.800.000,00  

Móveis 1.708.860,00  

Dinheiro 1.500.280,00  

Credito 44.241.305,00  

  52.010.916,00  
Tabela 19: Distribuição da riqueza deixada por André Frederico Regnell por categoria de bens 

 

A referência a notas promissórias e outros documentos mostra que as atividades 

de credor desenvolvidas por Regnell iam além das transações de crédito com garantias 

de escravos e terras feitas por hipotecas e vendas condicionais lavradas nos cartórios 

                                                           
935 Inventário de André Frederico Regnell – Arquivo do Fórum de Caldas-MG, No Protocolo 205, Maço 
2 de 1884. 
936 Testamento transcrito no Inventário de André Frederico Regnell – Arquivo do Fórum de Caldas-MG, 
No Protocolo 205, Maço 2 de 1884. Grifo nosso. 
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de notas de Caldas. A tabela 19 apresenta as categorias de bens e seus respectivos 

valores arrolados no inventário do personagem e mostra à distribuição da riqueza 

acumulada por ele em vida: 

Desse montante os louvados subtraíram 50$000 réis referentes a um 

microscópio, que depois vieram saber que era do naturalista sueco Alberto Löfgren937 

e que apenas havia sido emprestado a Regnell. O monte mor então perfazia a quantia 

51:960$916 réis em 1884. A dimensão que os créditos por receber ocuparam na 

composição dessa riqueza pode ser visualizada melhor no gráfico 20. 

 

 

Gráfico 20: Total da riqueza deixada por André Frederico Regnell distribuída por categoria de bens – 
contabilizada em réis. 

 

Como Regnell não se casou e não deixou filhos, o pagamento da herança 

deixada a escrava Rita, a Augusto Rodolfo Westin, a Santa Casa de Misericórdia de 

Caldas e a Real Universidade de Upsala da Suécia, dependia da boa vontade do 

testamenteiro em cobrar e receber esses dividas e repassar o dinheiro a quem era de 

direito.  

                                                           
937 Formou-se em filosofia e ciências naturais na Real Universidade de Upsala. Veio para o Brasil em 
1874, quando integrou a expedição botânica comandada pelo naturalista Hjalmar Monsén (1807-1884). 
Seguiu diretamente para Poços de Caldas onde permaneceu por alguns anos. Löfgren auxiliou André 
Frederico Regnell na expedição feita nos estados de São Paulo e de Minas Gerais realizada entre os 
anos de 1874 e 1877. Nesse mesmo ano ele fez estudos na Serra do Caracol, em Andradas-MG. Em 
seguida Hjalmar Monsén retornou para a Suécia e Löfgren permaneceu no Brasil após o término dos 
trabalhos da expedição. Posteriormente trabalhou como engenheiro-arquiteto da Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro entre 1877 e 1880, quando residiu na cidade de Pirassununga.  Em 1886 Orville Derby 
convidou-o a participar da organização da Comissão Geográfica e Geológica instalada na Província de 
São Paulo. 
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5.2.2 O juiz municipal Bernardo Jacintho da Veiga 
 

 

O nome do nosso personagem e segundo exemplo de capitalista de Caldas, 

Bernardo Jacintho da Veiga, confunde-se com o de seu pai, o Conselheiro Bernardo 

Jacintho da Veiga, que foi presidente da Província de Minas Gerais entre 1838 e 1840 

e entre 1842 e 1843. Depois de ter sido presidente da Província de Minas, Bernardo 

também foi diretor geral dos Correios do Império, um cargo que também se 

preocupava com infraestrutura das vias de caminhos e comunicações. Para 

contextualizar social e politicamente o nosso personagem, o Bernardo Jacintho da 

Veiga filho, traçaremos um ligeiro histórico sobre seu pai e sua família: 

A família Veiga foi um dos bastiões do partido moderado. O Conselheiro 

Bernardo Jacintho da Veiga foi filho de um livreiro e professor português (Francisco 

Luis da Veiga) que tinha uma livraria na Rua da Quitanda, na Corte, onde se reunia a 

elite política e intelectual da época. Nascido no Rio de Janeiro, antes de ter se tornado 

conselheiro do Império e presidente da Província de Minas, Bernardo Jacintho da 

Veiga foi para Campanha em 1818, seguido pelo irmão Lourenço Xavier da Veiga em 

1822, onde fixaram raízes e em 1830 abriram uma livraria e passaram a redigir e 

publicar o jornal Opinião Campanhense, inspirado no jornal carioca do partido 

moderado Aurora Fluminense. Quando tinha 21 anos, em 15 de março de 1825, o 

Conselheiro teve um filho com a índia chamada Maria Ephigênia de São José, com 

quem não se casou, mas viveu por longos anos. Batizou esse filho com o seu nome 

Bernardo Jacintho da Veiga e reconheceu oficialmente a paternidade por escritura de 

perfilhação em 28/02/1831, ato era necessário para torná-lo seu herdeiro, já que não 

era casado com Maria Ephigênia. É esse segundo Bernardo Jacintho da Veiga o nosso 

personagem capitalista de Caldas. 

O filho Bernardo Jacitho da Veiga cresceu em Campanha e foi educado pela 

família Veiga. Entre seus tios destacaram-se no cenário político da época: 

1 - Evaristo da Veiga: participou do movimento pró-abdicação de Pedro I, 

tornou-se dono e editor do jornal moderado Aurora Fluminense, foi chefe do partido 

moderado, deputado da Assembleia Geral de Minas por mais de uma vez, na 

legislatura de 1830-1837 opôs-se ao governo dos Andradas e apoiou Feijó para ocupar 
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o cargo de ministro da Justiça - principalmente em 1831. Teve grande peso na eleição 

de Feijó em 1835 com que rompeu por considerar a atuação do Regente autoritária, 

fechou o jornal nesse ano e partiu para uma longa estada em Minas. 

2 – Bernardo Saturnino da Veiga foi diretor do Monitor Sul Mineiro, editor do 

Almanaque Sul Mineiro, organizador da Enciclopédia Popular, sócio correspondente 

do Instituto Histório e Geográfico Brasileiro e subdiretor da administração dos 

correios em Campanha. Entre 1872 e 1898, através dos referidos jornal e almanaque, 

ele apoiou junto com o irmão Evaristo da Veiga o seu outro irmão Francisco Xavier da 

Veiga, que fez circular em Campanha o jornal Nova Província defendendo a criação 

de uma nova província no Sul de Minas separada de Ouro Preto, cuja capital seria 

Campanha. Chegou a enviar um longo memorial a Regente Princesa Isabel em 1876 

defendendo a causa. Ao final esse movimento tomou tendências republicanas. 

Esses eram os tios de Bernardo Jacintho da Veiga, o filho, que participaram de 

sua educação - uma vez que seu pai morreu em 1845 - e o enviaram para cursar direito 

da Faculdade de Direito de São Paulo em 1851, tendo se formado advogado em 1855. 

Em 1857 foi juiz municipal de Tamanduá (hoje Itapecrica-MG) e depois juiz 

municipal de Caldas em 1861. Após ter deixado o cargo continuou advogando em 

Caldas onde, repetindo a história de seu pai, teve uma filha chamada Iria com uma 

índia chamada Maria José de São João, que trabalhava em sua casa e com quem não se 

casou. Reconheceu a paternidade de Iria por escritura de perfilhação lavrada no 

Cartório do 1º Ofício de Caldas em 1884. À filha e ao genro Bernardo deixou fazendas 

de café em São Sebastião do Jaguari e uma fortuna considerável938. Após ter deixado o 

cargo de juiz, além de ter advogado em Caldas ele também advogou na Corte 939.  

Esse é o nosso personagem, juiz e filho de uma família de intensa atuação 

política no Brasil Império, agora nós veremos a sua atuação como capitalista na 

segunda metade do século XIX. Seus negócios nos estão registrados nos Cartórios de 

                                                           
938 Escritura de perfilhação – 1º OF, L7, fl.369, 13/09/1884.  
939 As referências para a montagem desse histórico foram: VEIGA, José Xavier da. Ephemerides 
Mineiras (1664-1897). Ouro Preto: Imprensa Oficial do Estado de Minas, 1897; BLAKE, Augusto 
Victorino Sacramento. Diccionário bibliographico brazileiro. V1. 1883 – vide as falas do Visconde do 
Uruguai nesse volume;  Introdução escrita por Edilane Maria de Almeida Carneiro e Marta Eloisa 
Neves in: VEIGA, José Pedro Xavier. Efemérides minieras: 1664-1897. Belo Horizontes: Fundação 
João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1998. Essas referências foram usadas para 
montar a biografia da família Veiga. Sobre o nosso personagem capitalista usamos o inventário de sua 
morte que se encontra no Arquivo do Fórum de Caldas, No Protocolo 384, Maço: 1900, No do Maço: 9. 
Nesse inventário consta cópia do testamento em que Bernardo Jacintho da Veiga traça ligeiramente sua 
biografia. Também usamos dados do site genealógico: <<http:www.desena.com.br/persons/ 
persons548.html>>, consultado em 02/02/2010. Outro documento utilizado foi a escritura de 
perfilhação de Iria da Veiga: Escritura de perfilhação – 1º OF, L7, fl.369, 13/09/1884. 
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Notas da Vila de Caldas dos anos de 1860 aos anos de 1890 e em uma hipoteca de 

1885, por exemplo, ele é descrito como lavrador, capitalista e “atualmente juiz 

Municipal do Termo”940. Ou seja, ele mantinha as suas atividades de credor em 

paralelo com a magistratura. 

 

 

5.2.2.1 Seus negócios - As movimentações financeiras gerais 
 

 

A amostra geral de escrituras envolvendo Bernardo Jacintho da Veiga nos 

Cartórios de Notas do 1º e do 2º Ofício de Caldas é composta por 90 escrituras, que se 

distribuem pelas categorias expostas na tabela 20. 

 

Tipo de Escritura Contratual Número de Casos 
Hipoteca 40 
Transferência de hipoteca 8 
Venda condicional 2 
Quitação 8 
Compra e venda  26 
Escritura de venda ou doação (forma de quitação) 1  
Escritura de Permuta 1 
Escritura de desistência 1 
Escritura de ratificação 1 
Carta de Liberdade 1 
Escritura de perfilhação  1 

TOTAL 90 
Tabela 20 - Amostra das escrituras dos Cartórios de Notas de Caldas ligadas às operações financeiras de 
Bernardo Jacintho da Veiga. 

 

Do total das escrituras 86 delas dizem respeito aos negócios feitos. A maior 

amostra é de negócios de crédito: 40 escrituras de hipoteca e duas de venda 

condicional em que Bernardo Jacintho da Veiga é o credor. Além dessas, há mais oito 

operações de transferência de hipotecas em que em apenas duas delas ele vendeu os 

créditos hipotecários para regatar capital e que nas seis restantes ele “comprou” a 

hipoteca. Com as operações de transferência de hipoteca, ao todo a amostra soma 50 

operações ligadas ao crédito em que ele se tornou credor em 48, uma vez que do total 

subtraímos as duas em que ele transferiu o direito de crédito. As tão somente oito 

quitações dessa amostra nos fazem pensar que Bernardo Jacintho da Veiga mais 

perdeu do que ganhou e que sofreu grande inadimplência, o que avaliaremos ao final, 

                                                           
940 Hipoteca - 1º OF, L7, fl.469, 10/11/1885. 
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quando analisarmos alguns dados de seu inventário. As compras e vendas representam 

a segunda maior amostra de seus negócios: 26 operações. 

Seguiremos a mesma divisão das operações que fizemos para o caso de André 

Frederico Regnell. Começaremos falando das transações de crédito, nas quais 

agrupamos: hipotecas, as transferências de hipotecas, vendas condicionais, as 

quitações. O primeiro contrato de crédito desse capitalista que deixou registro trata-se 

de uma escritura de hipoteca lavrada do cartório de notas do 2º ofício de Caldas em 

1864941, sendo que foi exatamente nos anos de 1860 que ele começou a atuar como 

juiz municipal de Caldas. Ele nunca deixou de exercer as atividades de capitalista 

enquanto esteve em exercício na magistratura. 

 

 

5.2.2.1.1 Transações de crédito 
 

 

Manteremos o tratamento das transações de crédito em quatro etapas: 

movimentações dos anos de 1860, movimentações dos anos de 1870, movimentações 

dos anos de 1880 e movimentações de 1890. Regnell morreu em 1884 e Bernardo 

Jacintho da Veiga em 1900, por esse motivo esse segundo capitalista produziu uma 

amostra de operações financeiras e negócios para os anos de 1890 que Regnell não 

teve tempo de produzir. O poder econômico do Doutor Bernardo, como era chamado 

em algumas escrituras, também foi bem maior que o de Regnell. Repetindo o 

tratamento das operações por tipo de contrato e por década, pretendemos observar se 

as tendências para cada década percebidas na mostra de Regnell se repetem na amostra 

de Bernardo Jacintho da Veiga. 

 

 

5.2.2.1.2 Hipotecas 
 

 

Com relação às hipotecas de Bernardo Jacintho da Veiga, podemos adiantar que 

a sua frequência aumentou dos anos de 1880 para os de 1890, o movimento inverso do 

                                                           
941 Hipoteca – L4, fl.106v., 14/12/1864. 
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que aconteceu com as compras e vendas. As diferenças no volume das transações 

hipotecárias por década pode ser visualizado no gráfico 21. 

 

 

Gráfico 21 - Distribuição das hipotecas em que Bernardo Jacintho da Veiga se tornou credor por 
década. 

 

Tipo de 
Garantia/Hipotecária 

Número/contratos Valor do crédito concedido 

Terra com escravos 2 1:600$000 
Terra 1 1:000$000 
Casas com escravos 0 0 
Casas 3 2:700$000. 
Escravos  0 

TOTAL 5:300$000 
Tabela 21 - Valor geral do crédito hipotecário concedido por tipo de garantia, anos de 1860. 

 

A amostra de hipotecas dos anos de 1860 é composta por sete escrituras, porém 

uma delas não apresenta o objeto de garantia e o crédito emprestado no livro índice e a 

escritura também não pode ser consultada, porque o livro de notas em que foi lavrada 

encontra-se ausente, portanto a amostra se reduz a 6 hipotecas 942. Além disso, duas 

das hipotecas de terras não apresentam escravos junto delas nas descrições dos livros 

índices, mas nas escrituras sim. Isso significa que também para esse capitalista em 

alguns casos as informações dos livros índices referentes às hipotecas não são 

completas e que foi necessário consultar as escrituras lavradas nos livros de notas para 

averiguar as informações. Os investimento das operações de crédito foram feitos com 

base nas seguintes categorias de garantias expostas na tabela 21. 

                                                           
942 Trata-se do título de Hipoteca lavrado no livro 4 do 2º Ofício, no verso da folha 17, em 20 de Abril 
de 1868. 

Anos de 1860

Anos de 1870

Anos de 1880

Anos de 1890
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Não podemos afirmar que o único título que colocamos na categoria de hipoteca 

de terras sem escravos de fato não tenha englobado escravos junto da terra: o livro 

índice apresenta a operação dessa forma, mas, como vimos, suas informações não são 

completas em alguns casos e a escritura também não pode ser consultada por ter sido 

lavrada em livro de notas que hoje se encontra ausente no arquivo do Cartório do 2º 

Ofício943. 

Tendo em vista que a primeira hipoteca de Bernardo Jacinto foi lavrada em 14 

de dezembro de 1864 e que a Lei 1237 de 1864 - promulgada três meses antes - havia 

proibido a hipoteca de escravos, permitindo somente que eles fossem hipotecados 

junco com a terra, como acessório da fábrica agrícola, Bernardo Jacintho da Veiga 

estava cumprindo a Lei, não podemos esquecer que ele foi advogado e juiz. Em 

nenhuma de suas hipotecas posteriores a essa primeira um escravo aparece sozinho 

como garantia do crédito, sem a terra. Também não há nenhum penhor de escravo, ou 

porque as escrituras de penhor não precisavam ser lavradas em Cartório de Notas para 

serem registradas no Registro Geral, ou porque o escravo sozinho, sem a terra, estava 

perdendo espaço como garantia de crédito. Essa situação coincide com a de Regnell. 

Como dissemos antes, as únicas escrituras de penhor em todos os livros de notas dos 

dois Cartórios são de 1900 e sobre a safra de café. 

Sobre o quadro acima, também observamos que as terras aceitas como garantia 

nos negócios de crédito eram de culturas, situadas em Cabo Verde, São Sebastião do 

Jaguari e Santa Rita de Caldas. No mais podemos dizer que nosso credor concedeu um 

pouco mais de crédito com casas urbanas do que com terras com escravos. Esse dado 

bate com o de Regnell: nos anos de 1860 ele também emprestou mais capital tomando 

como garantia hipotecária, imóveis urbanos, embora uma das casas tenha sido 

hipotecada junto com 2 escravos, antes de 1864. Lembramos também que a última 

hipoteca de escravo desacompanhado da terra de Regnell foi lavrada em 1866, um ano 

depois do Regulamento da Lei 1287 de 1864, que foi decretado em 1865, ou seja, 

apenas um ano depois a referida Lei não foi observada. No caso de Bernardo Jacintho 

da Veiga esse desrespeito da Lei não ocorreu. 

Os dados sobre os negócios de Regnell e de Bernardo Jacintho da Veiga indicam 

que as reformas hipotecárias de 1864 do Conselheiro Joaquim Nabuco estavam 

surtindo efeito, apesar de uma pequena tolerância de um ano no caso do sueco: a terra 

                                                           
943 Hipoteca – 2º OF, L4, fl.312v., 16/Out/1869. Livro 4 ausente, consulta da escritura impossibilitada. 



415 
 

passou a ser fundamental para obtenção de crédito hipotecário, mesmo que o valor do 

crédito pudesse ser aumentado com a inclusão de escravos. Na tabela 22 seguem os 

dados sobre as hipotecas de Bernardo Jacinto da Veiga para os anos de 1870: 

 

Tipo de Garantia Hipotecária Número de contratos Valo do crédito concedido 
Terra com escravos 1 350$000 
Terra sem escravos 0 0 
Casas com escravos 0 0 
Casas sem escravos 1 (uma parte de casa) 200$000 
Escravos 0 0 

TOTAL 550$000 
Tabela 22: Valor geral do crédito hipotecário concedido por tipo de garantia, anos de 1870 

 

As operações do capitalista se reduziram duas nos anos de 1870944. Embora a 

escritura da hipoteca de terras também não possa ser consultada, o pequeno valor do 

crédito concedido indica que escravos não faziam parte da operação 945. Essa parte de 

terra também se encontrava em área mais fértil, na Freguesia de Nosso Senhor do Bom 

Jesus do Campo Místico, na microrregião de Pouso Alegre (hoje cidade de Bueno 

Brandão-MG)946. Já nos anos de 1880 as operações elevaram-se novamente para 7 

hipotecas que apresentamos na tabela 23, todas as escrituras puderam ser consultadas: 

 

Tipo de Garantia 
Hipotecária 

Número de contratos Valo do crédito concedido 

Terra com escravos 0 0 
Terra sem escravos 6 20:000$000 
Casas com escravos 0 0 
Casas sem escravos 1 150$000 
Escravos 0 0 
Mapa do acervo do Arquivo Público Mineiro: SC – 003 – Mapa do termo 
da Villa de Campanha da Princesa. 

Mapa do acervo do Arquivo 
Público Mineiro: SC – 003 – 
Mapa do termo da Villa de 
Campanha da Princesa. 

Tabela 23: Valor geral do crédito hipotecário concedido por tipo de garantia, anos de 1880 

 

Essa amostra de sete escrituras começa em 1885 termina em 1889, sendo que 

quatro contratos estão situados entre 1885 e 1887 e três em 1889947. Todas as 

                                                           
944 Hipoteca – 1º OF, L4, fl.312v., 25/06/1870; Hipoteca – 2º OF, L4, fl.291v., 21/11/1875.  
945 Hipoteca – 2º OF, L4, fl.291v., 21/11/1875. Livro de notas 4 do Cartório do 2º Ofício ausente. 
946 Bueno Brandão, município situado na microrregião de Pouso Alegre. Desmembrou-se de Ouro Fino 
em 1939 pelo Decreto Lei 148. No passado foi o curato do Bom Jesus do Ribeirão das Antas, que foi 
elevado à paróquia pela Lei provincial 471 em 1850. Vide: BARBOSA, Waldemar de Almeida. 
Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais. 2 Ed. Belo Horizonte: Itatiaia – p.382. 
947Hipoteca de terras – 1º OF, L7, fl.469, 10/11/1885; Hipoteca de terras – 1º OF, L8, fl.4v., 18/11/1886; 
Hipoteca de terras – 1º OF, L8, fl.21, 21/01/1887; Hipoteca de terras – 1º OF, L8, fl.63, 21/07/1887; 
Hipoteca de terras – 1º OF, L8, fl.133, fl.133, 22/04/1889; Hipoteca de casa – 1º OF, L8, fl.146, 
21/06/1889; Hipoteca de terras – 1º OF, L8, fl.16v., 29/08/1889. 
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escrituras de hipotecas dos anos de 1880 foram consultadas, portanto as informações 

dos negócios hipotecários dessa década estão bastante completas. Não há nenhuma 

terra acompanhada de escravos como garantia das concessões de crédito, o que pode 

indicar que a Lei do Ventre Livre em 1871 e a Lei do Sexagenário em 1885 realmente 

tiveram o poder de desestabilizar o escravo como garantia de crédito mesmo antes da 

abolição em 1888948. Porém, para fazer tal afirmação seria necessário analisar 

operações contratuais parecidas de outros capitalistas no mesmo período. O fato é que 

conforme diminuiu a concorrência do escravo, o processo de formalização legal das 

transações de terras, que começou com o crédito, teve mais condições de fazer a 

riqueza imobilizada na terra circular na economia. 

Das seis propriedades aceitas como garantia por Bernardo Jacintho da Veiga nos 

anos de 1880, três apresentavam lavoura de café, duas terras próprias para cultura e 

uma com terras de campos e de culturas949. Pra além dos capitalistas, observamos que 

as terras de cultura, com possibilidade de plantá-lo, começaram a se fazer mais 

incisivas nas descrições dos imóveis desse período.  

Também é necessário levar em consideração que o ramal da Estrada de Ferro 

Mogiana foi inaugurado em Poços de Caldas no ano de 1886. Portanto, com a 

aproximação da referida ferrovia mesmo antes, em áreas vizinhas do Oeste Paulista, as 

terras e a produção rural de nosso recorte espacial ganharam novo significado 

econômico. E nessa época as reformas hipotecárias, cartoriais e registrais dos anos de 

1860 já contavam com certo tempo de sedimentação. Além disso, a regulamentação do 

penhor agrícola, inclusive de frutos pendentes, havia sido feita em 1875 e reforçada 

em 1885950. Terras com condições de valorização fortes e uma legislação voltada para 

o estimulo do crédito já produzida e bem ou mal funcionando, o terreno estava 

propício para o aumento das transações de crédito com base de garantia real nos anos 

de 1890 e as leis abolicionistas nos anos de 1870 e 1880 forçaram a atenção dos 

credores se voltar cada vez mais para as garantias imóveis. O novo concorrente da 

terra como base de garantia de crédito foi o penhor do café nas áreas do Oeste Paulista 

altamente especializadas nessa cultura, como observou Fontanari em sua pesquisa951. 

                                                           
948 Lei do Ventre Livre: Lei 2040 de Setembro de 1871. Lei do Sexagenário: Lei 3.270 de 28 de 
Setembro de 1885. 
949Hipoteca de terras – 1º OF, L7, fl.469, 10/11/1885; Hipoteca de terras – 1º OF, L8, fl.63, 21/07/1887; 
Hipoteca de terras – 1º OF, L8, fl.133, fl.133, 22/04/1889. 
950Decreto 2687 de 1875 e Decreto 2272 de 1885. 
951FONTANARI, Rodrigo. O Problema do Financiamento: uma análise histórica sobre o crédito no 
complexo cafeeiro paulista. Casa Branca (1874-1914). Dissertação de mestrado defendida na Faculdade 
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Porém esse não é o caso de nossa área, como os exemplos de Regnell e Bernardo 

Jacintho da Veiga mostram.  

O caso de Bernardo Jacintho da Veiga é mais ilustrativo porque Regnell morreu 

antes desse momento de inflexão regional entre os anos de 1880 e 1890, em que a 

ferrovia, o café e as leis tiveram em conjunto grande impacto, embora os casos de 

terras com café como garantia de algumas de suas hipotecas já indiquem os efeitos da 

aproximação da malha ferroviária estimulando as transações de crédito 

disponibilizadas pelo sistema legal e burocrático de então. 

Os anos de 1890 concentram a maior amostra de escrituras de hipotecas desse 

período: 24 casos. Nesse momento os escravos já estavam fora das jogadas, as 

sociedades de crédito real já estavam funcionando bem e Bernardo Jacintho da Veiga 

parece também ter confiado nas garantias e segurança jurídica do sistema cartorial, de 

registro e nos contratos hipotecários de então. Vejamos a tabela 24. 

 

Tipo de Garantia Hipotecária Número de contratos Valo do crédito concedido 

Terra com escravos 0 0 

Terra sem escravos 21 214:254$000 

Casas com escravos 0 
0 

Casas sem escravos 3 
14:200$000 

Escravos 0 
0 

TOTAL 228:254$000 

Tabela 24 - Valor geral do crédito hipotecário concedido por tipo de garantia, anos de 1890 

 

Nessa amostra 21 escrituras são de terras e três de casas (imóveis urbanos). 

Encaixamos entre as escrituras de terras uma chácara nos arredores da Vila de Caldas, 

mas que tem características de unidade de produção rural: “Escritura de hipoteca de 

uma casa, terrenos, benfeitorias e plantações que fazem Tito de Souza Dias e sua 

mulher ao Major Francisco Vaz Pereira”952.  A descrição é de uma casa relativamente 

cara para época e os terrenos anexos eram compostos por três datas de 60 palmos e 

outro terreno mais baixo “que atravessa o beco onde tem uma cisterna e seus esteios 

fincados”. Aos terrenos foram incluídas as benfeitorias e plantações, o imóvel situava-

                                                                                                                                                                       
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 
2011. 
952 Hipoteca de chácara – 2º OF, L8, fl.160, 17/05/1893. 
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se “aquém da porteira que segue para Poços de Caldas” e a divida garantida por ele 

era de 800$000 réis, juros de 1% ao mês e prazo de um ano953. 

As outras 20 hipotecas de terras não apresentam as características urbanas desse 

caso. Todas essas escrituras foram consultadas para além dos livros índices. 

Percebemos nos anos de 1890 a preferência de Bernardo Jacitho da Veiga por terras 

com café como garantia dos seus empréstimos: das 20 escrituras de terras 

mencionadas, 12 apresentam lavouras de café na descrição do imóvel garantidor954. 

Em outras, como é o caso da hipoteca do Sítio Morro Seco em 1898, situado na Vila 

Caracol (antiga São Sebastião do Jaguari), embora não haja café na propriedade, na 

descrição dos limites os cafezais dos vizinhos confrontantes são os pontos de 

referência955. No texto das outras oito hipotecas aparecem, nas descrições em que há 

algum detalhamento, terras de campos e de matos, terras de culturas e campos, terras 

de cultura e terras de campos, terras com plantações, chácara com videiras e terras 

com benfeitorias diversas (moinhos, paióis, monjolos, etc.)956. Nessa década todos os 

créditos de maior vulto foram concedidos tomando terras com café como garantia, 

créditos entre 30:000$000 e 8:000$000 réis. Todas essas terras hipotecadas, com o 

café e sem ele, estavam concentradas nas áreas férteis do Vale do Jaguarimirim da 

Vila de Caracol e Santa Rita de Caldas, que haviam se tornado cafeeiras mantendo em 

paralelo as atividades tradicionais, como indicam os monjolos, moinhos, paióis e 

pastos formados que aparecem descritos ao lado dos cafezais em algumas delas. 

Certamente a preferência da concessão de créditos mais altos para as terras com café 

                                                           
953 Hipoteca de chácara – 2º OF, L8, fl.160, 17/05/1893. 
954 Hipoteca com café e pasto – 2º OF, L8, fl.181v., 13/12/1893; Hipoteca com café – 1º OF, L12, fl.97, 
05/12/1894; Hipoteca com café - 2º OF, L9, fl.18, 28/12/1894; Hipoteca com café e terras de culturas - 
1º OF, L12, fl.107v., 09/02/1895; Hipoteca com café -  2º OF, L9, fl.21, 18/01/1895; Hipoteca com café 
-  2º OF, L9, fl.32, 27/02/1895; Hipoteca com café - 1º OF, L12, fl.144v., 09/01/1896; Hipoteca com 
café - 1º OF, L13, fl.35v., 17/11; Hipoteca com café - 2º OF, L9, fl.85v., 31/mar/1896; Hipoteca com 
café - 2º OF, L9, fl.87v., 09/abr/1896; Hipoteca com café - 2º OF, L10, fl.13, 07/02/1898; Hipoteca com 
café - 1º OF, L13, fl.54, 1899.  
955 Hipoteca - 2º OF, L10, fl.40v., 16/ago/1898. Não há descrição detalhada das terras desse sítio, 
apenas das propriedades vizinhas na descrição dos limites. 
956 Hipoteca de terras de campos e matos - 2º OF, L8, 113v., 06/out/1891; Hipoteca de parte de terras 
com casa, paiol, moinho, monjolo e carro de bois com 10 bois - 2º OF, L9, fl.61v., 02/out/1895; 
Hipoteca de chácara com videiras em Caldas – 1º OF, L13, fl.41, 30/11/1896; Hipoteca de sobra de 
terras de campos da fazenda cafeeira Grotão já anteriormente hipotecada – 2º OF , L9, fl.108, 
27/ago/1896; Hipoteca de 15 alqueires mais duas outras partes sem medidas da Fazenda Boa Vista, 
incluindo benfeitorias - todas terras de campos - mais uma casa na Vila Caracol – 1º OF, L13, fl.53, 
10/02/1897; Hipoteca de um sítio com terras de culturas e pastos – 2º OF, L9, fl.143, 23/abr/1897; 
Hipoteca de uma parte de terras divididas da Fazenda Paiol, sem mais informações – 2º OF, L9, 
fl.148v., 11/set/1897; Hipoteca do Sítio Morro Seco, sem descrições mas com cafezais nas divisas – 2º 
OF, L10, fl.40v., 16/ago/1898.         
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nesse período deveu-se ao foto das safras anuais terem passado a significar a 

possibilidade de o devedor quitar a dívida principal e pagar os juros. 

Quanto as casas hipotecadas, duas se situavam em Santa Rita de Caldas – então  

ainda distrito da Vila de Caldas – e uma na Vila Caracol,  ambas centros de 

povoamento em que o café prosperava 957. O maior crédito garantido por imóveis 

urbanos foi sobre uma casa no Largo da Matriz da Vila Caracol: 10:800$000958. 

Nos anos de 1890, sem escravos, as transações de crédito desse capitalista foram 

movimentadas exclusivamente sobre imóveis. Uma soma considerável: 228:254$000 

contos de réis. 

 

 

5.2.2.1.3 Transferências de hipotecas 
 

 

Incluímos entre as 6 transferências de hipotecas de Bernardo Jacinto da Veiga 

duas escrituras de transações de crédito descritas no livro índice apenas como 

transferência de dívida, que dão informações sobre imóveis e produção rural. Portanto, 

essa amostra de transações compõe-se de 8 contratos de transferência de hipoteca, que 

na tabela 25 dividimos em aquisições de direito de crédito e em alienações de direito 

de crédito. 

Ao contrário de Regnell, Bernardo Jacintho da Veiga tendeu mais a absorver 

direitos de créditos do que os alienar, quer dizer, ampliar as suas atividades de credor. 

Relembrando, ao todo Regnell fez quatro operações de transferência de hipoteca, duas 

nos anos de 1860 e duas no ano de sua morte – 1884 – resgatando o capital de 

10:965$867 réis que havia emprestado, em todas essas operações ele alienou o direito 

de crédito resgatando co capital emprestado 959. Das oito operações desse tipo feitas 

por Bernardo Jacintho da Veiga, ele alienou o direito de crédito em apenas duas com o 

objetivo de resgatar capital, nas outras seis restantes ele adquiriu o direito de crédito, 

em alguns casos por cessão, pagando menos do que a dívida garantida pelo título de 

                                                           
957Hipoteca de Chalet em Santa Rita de Caldas – 2º OF, L9, fl.76v., 06/02/1896; Hipoteca de casa em 
são Rita de Caldas -  2º OF, L9, fl.80v., 22/02/1896; Hipoteca na Vila Caracol – 1º OF, L13, fl.53, 
10/02/1897. 
958 Hipoteca na Vila Caracol – 1º OF, L13, fl.53, 10/02/1897. 
959 Transferência de hipoteca – 2º OF, L4, fl.81v., 02/09/1865; transferência de hipoteca – 2º OF, L4, 
fl.134, 13/Out/1868; transferência de hipoteca – 1º OF, L7, fl.347, 17/05/1884; transferência de 
hipoteca – 1º OF, L7, fl.349, 19/05/1884.  
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hipoteca, com claro interesse de ganhos em especulação financeira. Resumiremos a 

tabela 25 nas aquisições e alienações feitas da seguinte forma. 

 

“AQUISIÇÕES” DE DIREITO DE CRÉDITOS POR BERNARDO JACINTHO DA VEIGA 
 

Ano Mês Descrição geral da garantia hipotecária Crédito 
original 

Aquisição 
do crédito 

 
1885 14/11 Detalhes remetidos para a hipoteca original lavrada 

em 1882. Terras em São Sebastião do Jaguari. 
5:000$000 5:000$000 

1889 06/04 Fazenda Cachoeira em São Sebastião do Jaguari. 5:750$000 5:750$000 
1891 03/11 Fazenda Boa Vista na Vila Caracol (São Sebastião 

do Jaguari), com cafezais, casas de morada e demais 
benfeitorias. 

35:000$000 25:000$00
0 

1891 16/06 Fazenda Boa Vista na Vila Caracol com terras de 
culturas, todas as benfeitorias de plantações. 

13:000$000 8:000$000 

1892 04/11 Transferência de divida feita com a aquisição de 
materiais de construção e dinheiro para construção de 
casas, benfeitorias e plantações de cafezais em 
terras cuja descrição é remetida para escritura de 
dívida original lavrada no Cartório do Juiz de Paz da 
Vila Caracol em 1891.  

40:000$000 40:000$00
0 

1895 18/01 Todos os detalhes do imóvel remetidos para a 
hipoteca original lavrada no Cartório do Juiz de Paz 
da Vila Caracol em 1882. 

3:000$000 3:000$000 

TOTAL 101:750$00
0  
 

86:750$00
0  
 

“ALIENAÇÕES” DE DIREITOS DE CRÉDITOS POR BERNARDO JACINTHO DA VEIGA 
 

Ano No contratos Descrição geral da garantia Crédito 
original 

Venda do 
crédito 

1870 1 Transferência de dívida sobre parte de terras 
da Fazenda Pinhal - situada em Santa Rita de 
Caldas - e sobre os escravos Sebastião e 
Manoel. 

1:000$000 1:000$000 

1872 26/02 Fazenda da Forquilha em Santa Rita de 
Caldas. 

1:700$000 1:700$000 

TOTAL 2:700$000 
 

2:700$000 

Tabela 25 - Operações de transferências de crédito de Bernardo Jacintho da Veiga 
Transferência de dívida – 2º OF, L4, fl.206, 19/01/1870 - Livro de notas ausente; Transferência de 
hipoteca – 2º OF, L4, fl.233, 26/02/1872 - Livro ausente; Transferência de hipoteca – 1º OF, L7, fl.474, 
14/11/1885; Transferência de hipoteca - 1º OF, L8, fl.129v., 06/04/1889; Transferência de Hipoteca – 1º 
OF, L11, fl.18v., 03/11/1891; Transferência de Hipoteca – 2º OF, L8, fl.107, 16/06/1891; Escritura de 
transferência de dívida – 1º OF, L11, fl.36v., 04/11/1892; Transferência de Hipoteca – 2º OF, L9, 
fl.20v., 18/01/1895. 

 

Aquisições: seis operações em que ele gastou 86:750$000 contos de réis na 

aquisição de títulos que lhe davam direito de crédito sobre 101:750$000 contos de 
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réis960. Alienações: duas operações em que “vendeu” – transferiu 2:700$réis de dívida, 

resgatando exatamente esse valor961. 

Além disso, no caso desse capitalista, a maior parte das transações concentra-se 

nos anos de 1890. E a única que envolve escravos trata-se de uma de suas alienações 

de crédito feita em 1870. Os maiores créditos também estão garantidos por terras com 

cafezais. 

 

 

5.2.2.1.4 Venda condicional 
 

 

No caso de Bernardo Jacintho da Veiga obsevamos apenas 2 operações desse 

tipo, ambas nos anos de 1860 que apresentamos na tabela 26: 

 

Ano No. de 

contratos 

Descrição geral Valor do 

crédito 

1867 1 1 casa e 2 escravos: João e Antônio  1:088$000 

1868 1 Fazenda do Fundão e 2 escravos 3:000$000 

TOTAL 4:088$000 

Tabela 26 - Vendas Condicionais de Bernardo Jacinto da Veiga 
Venda Condicional – 1º OF, fl.175, 17/07/1867; Venda Condicional – 1º OF, fl.213/05/05/1868. 

 

Os detalhes dessas operações serão dados na parte em que veremos mais jogadas 

de negócios contratuais de Bernardo. 

 

 

5.2.2.1.5 Quitações 
 

 

Das oito quitações de créditos devidos a Bernardo Jacitho da Veiga nos 

Cartórios de Notas de Caldas, apenas uma é dos anos de 1860, duas dos anos de 1880 

e as outras cinco são dos anos de 1890. Entre as quitações encaixamos uma escritura 

                                                           
960 Transferência de hipoteca – 1º OF, L7, fl.474, 14/11/1885; Transferência de hipoteca - 1º OF, L8, 
fl.129v., 06/04/1889; Transferência de Hipoteca – 1º OF, L11, fl.18v., 03/11/1891; Transferência de 
Hipoteca – 2º OF, L8, fl.107, 16/06/1891; Escritura de transferência de dívida – 1º OF, L11, fl.36v., 
04/11/1892; Transferência de Hipoteca – 2º OF, L9, fl.20v., 18/01/1895. 
961 Transferência de dívida – 2º OF, L4, fl.206, 19/01/1870 - livro de notas ausentes; Transferência de 
hipoteca – 2º OF, L4, fl.233, 26/02/1872 – livro de notas ausente. 
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de 1881 descrita como escritura de venda ou doação que é na verdade uma forma de 

quitação. Todos esses casos estão representados na tabela 27. 

 

Contrato de 
crédito 

original. 

Escritura 
de 

Quitação 

Garantia Prazo Juros Crédito original Quitação: 
capital e 

juros 
Venda 
condicional 
17/07/1867 

29/04/1868 1 casa em Santa Rita e 
2 escravos 

1 ano 1,5% ao mês 1:088$000 1:088$000 

Não 
encontrado 

12/abr/1881 
Venda ou 
doação 

Fazenda Boa Vista em 
São Sebastião do 
Jaguari com casas, 
benfeitorias, cafezal e 
frutos constantes de 
penhora. 

Sem menção Sem menção 10:000$000* 8:000$000 

12/06/1889 
2 Hipotecas 
não 
encontradas. 

11/11/1889 Parte da Fazenda 
Jaguari e benfeitorias 
em Santa Rita. 

Sem menção Sem menção 1:833$330 2:382$000 

Hipoteca 
28/12/1894 

31/10/1895 2 fazendas de café na 
Vila Caracol com 
7.000 pés de café. 

6 anos 18% ao ano 15:000$000 17:265$000 

Hipoteca 
05/12/1894 

17/11/1896 Sítio Bela Cruz na 
Vila Caracol com 
casas coberta de 
telhas, paiol, monjolo, 
tulhas, 20 alqueires de 
café e mais 
benfeitorias. 

5 anos 1,4% ao mês 27:000$000 31:617$000 

Hipoteca 
20/03/1895 

16/08/1898 Sítio Morro Seco na 
Vila Caracol, com 
cerca de 40 alqueires, 
casa coberta de telhas, 
benfeitorias e 6.000 
pés de café. 

- - 8:000$000 13:449$100 

Hipoteca 
17/11/1896 

26/11/1898 Sítio Bela Cruz com 
cerca de 100 alqueires 
de terras de cultura 
“entre altos e baixos”, 
mais 40.000 pés de 
café e benfeitorias. 

2 anos 1,4% ao mês 24:000$000 24:000$000 

Transferência 
de hipoteca 
03/11/1891 

07/12/1898 Fazenda Boa Vista na 
Vila Caracol, com casa 
de moradas, cafezais e 
demais benfeitorias. 

8 anos 10% ao ano 25:000$000 25:000$000 

Hipoteca 
passada em 
13 de 
Fevereiro de 
1890 em 
outro 
Cartório: 
noras do 
Tabelião 
Severino de 
Siqueira 
Castro 

22/02/1898 - - -  600$000 

TOTAL 111:921$330 
 

123:401$100 
 

Tabela 27 - Regates de créditos de Bernardo Jacintho da Veiga por quitações 
* a escritura informa uma valor superior a dez contos de réis, arredondando nessa Tabela a dívida 
original para 10:000$000. Vide: Escritura de venda ou doação – 2º OF, L6, fl.23v., 12/abr/1881. Todas 
as informações em azul são as que tiveram que ser completadas com a consulta aos títulos que deram 
origem às dívidas quitadas. Escrituras de quitação consultadas para fazer a Tabela: Quitação – 1º OF, 
L4, fl.229, 24/09/1868; Escritura de venda ou doação – 1º OF, L6, fl.23v., 12/abr/1881. Quitação e 
venda – 1º OF, L9, fl.24, 11/11/1889; Quitação – 2º OF, L9, fl.64, 31/10/1895; Quitação – 1º OF, L13, 
fl.33v., 17/11/1896; Quitação – 2º OF, L10, fl.38v., 16/08/1898; Quitação – 2º OF, L10, fl.56, 
07/12/1898; Quitação – 2º OF, L10, fl.55, 26/11/1898. Escrituras de hipoteca e transferência de 
hipoteca e venda condicional relativas as quitações desta Tabela e que foram consultadas para completar 
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os dados ausentes nas escrituras de quitação: Venda condicional – 1º OF, L4, fl.175, 17/07/1867; 
Hipoteca – 2º OF, L9, fl.18, 28/12/1894; Hipoteca – 1º OF, L12, fl.97, 05/12/1894; Hipoteca – 2º OF, 
L10, fl.38v., 16/08/1898; Transferência de Hipoteca – 1º OF, L11, fl.18v., 03/11/1891; Hipoteca – 1º 
OF, L13, fl.35v., 17/11/1896; Quitação – 1º OF, L13, fl.108, 22/02/1898962. 

 

Praticamente não encontramos quitações de hipotecas dos anos de 1860 e anos 

de 1870, que constituem 17,5% dos empréstimos. É possível perceber que quase todas 

as quitações feitas nos anos de 1890 possuíam lavoura de café nas terras averbadas 

como garantia nos títulos que deram origem ás dívidas. Isso significa que as safras de 

café davam condições para a quitação. Os prazos dados às hipotecas com cafezais 

também eram maiores do que os prazos observados nas hipotecas dos anos de 1860. 

Além disso, o único prejuízo de Bernardo foi aceitar uma terra no valor de 

8:000$000 de réis como pagamento de uma dívida de um pouco mais de 10:000$000 

réis, cerca de 2:000$000 de prejuízo963. Outra observação é que em vários casos o 

pagamento é o mesmo do capital principal, apesar da averbação de taxas de juros 

mensais ou anuais, o que pode ser explicado por duas possibilidades: ou os juros 

foram omitidos pelos tabeliães em algumas escrituras de quitação por algum motivo 

que ignoramos o credor realmente desistiu dos juros e resgatou apenas o capital 

principal. Mas nas quitações, no geral, entre perdas e ganhos, o capitalista teve lucro 

considerável se observada na Tabela acima a diferença entre o capital emprestado e o 

capital resgatado por quitações 964: considerando a quitação dessa amostra cuja 

escritura de hipoteca correlata não foi encontrada como tendo o mesmo valor da dívida 

original (600$00), teremos o investimento de 112:521$330 réis em crédito, o 

recebimento de 123:401$100 réis em quitações e o lucro de 10:879770 réis.  

Mesmo com esse lucro as apenas oito quitações em relação a 40 escrituras de 

hipotecas, duas de venda condicional e seis aquisições de crédito por operações de 

transferência de dívida, 48 créditos por receber no total, nos fazem perguntar como 

Bernardo Jacitho da Veiga resgatou esses créditos e, se não resgatou, qual o tamanho 

de seu prejuízo. Por hora deixaremos essa questão de lado. 

 

                                                           
962 Todas as informações em azul nessa tabela são as que se encontram ausentes nas escrituras de 
quitação e que tiveram que ser completadas com a averiguação dos títulos que deram origem a dívida 
quitada. Nem todos eles foram localizados, mas essa amostra já dá uma ideia das garantias, prazos e 
juros. 
963Escritura de venda ou Dação – 2º OF, L6, fl.23v., 12/abr/1881. 
964Estamos colocando em termos relativos porque na escritura venda e doação em que uma quitação foi 
feita com a dação da terra, o capital emprestado é informado imprecisamente como “uma quantia 
superior a dez contos de réis”964 – Escritura de venda ou Dação – 2º OF, L6, fl.23v., 12/abr/1881. 
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5.2.2.1.6 Transações de compras e vendas 
 

 

Como já deixamos mencionado anteriormente, as operações de compra e venda 

de Bernardo Jacintho da Veiga tiveram um movimento inverso ao das operações de 

crédito: elas diminuíram dos anos de 1860 para o anos de 1890. Além disso, como 

veremos, escravos estão relativamente bem representados até o ano de 1885. 

 

AQUISIÇÕES 
Tipos de bens No. de contratos Descrição geral Valor do investimento 

Terras 4 Na maioria partes de campos. 1:900$000 
Terras com escravos 0 0  
Casas 4 Todas na Vila de Caldas 3:800$000 
Casas com escravos 0 0  
Escravos 3 3 escravos: 1 mulher e 2 

homens 
2:970$000 

TOTAL 8:670$000 
VENDAS 

Tipos de bens No. de contratos Descrição geral Valor das vendas 
Terras 1 Parte de terras de campos 1:000$000 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 1 1 escravo homem 2:200$000 

TOTAL 3:200$000 
Tabela 28 - Aquisições e vendas de Bernardo Jacintho da Veiga discriminadas por tipo de bem 
negociado – anos de 1860 
Compra e venda – 2º OF, L4, fl.2, 27/mai/1861; Compra e venda – 2º OF, L4, fl.14v., 30/10/1861; 
Compra e venda – 1º OF, L3, fl.154, 14/02/1862; Compra e venda – 1º OF, L4, fl.59v., 06/02/1865; 
Compra e venda – 2º OF, L4, fl.116v., 10/06/1865; Compra e venda – 2º OF, L4, fl.117, 14/06/1865; 
Compra e venda – 2º OF, L4, fl.129, 05/06/1866; Compra e venda – 2º OF, L4, fl.134, 18/06/1866; 
Compra e venda – 2º OF, L4, fl.159v.,14/03/1867; Compra e venda – 2º OF, L4, fl.156v., 
04/11/1867; Compra e venda – 2º OF, L4, fl.162v., 28/12/1867; Compra e venda – 2º OF, L4, 
fl.139v., 09/01/1867; Compra e venda – 2º OF, L4, fl.183v., 28/08/1868. 

 

A amostra de compras e venda dos anos de 1860 é composta 13 escrituras 

listadas nos livros índices do 1º e do 2º Ofício, das quais apenas duas escrituras do 

livro de notas do Cartório do 1º Ofício puderam ser consultadas para averiguar e 

complementar as informações registradas nos livros índices. Todas as 11 escrituras 

restantes foram lavradas no livro 4 do Cartório do 2º Ofício que se encontra ausente, 

portanto a fidedignidade dos dados deve ser relativizada e tomada como indicativa, já 

que, como mencionamos anteriormente, em vários casos o livro índice oculta escravos 

que na escritura acompanham a terra. A amostra se divide em 11 aquisições e duas 

alienações, que estão agrupadas e resumidas na tabela 28. 
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Nos anos de 1860 é perceptível que as compras superaram as vendas. Bernardo 

investiu um maior volume de capital em aquisições primeiro de casas, depois de 

escravos e por último de terras. Todas as regiões que aparecem nas denominações dos 

imóveis são regiões de campos, a terra de culturas ainda não havia ganhado destaque, 

o café ainda não havia chegado. Embora várias das escrituras dessa amostra não 

tenham sido consultadas, apenas a escritura da compra de uma casa pode ter sido 

acompanhada de escravos: 2:500$000 réis em 1866 965. Em todas as outras escrituras 

de terras e casas compradas os valores variam entre 300$000 e 800$000, por esse 

motivo, mesmo nos casos em que a consulta às escrituras foi impossibilitada pela 

ausência do livro de notas 4 do Cartório do 2º Ofício, esses valores indicam que 

dificilmente os imóveis foram acompanhados de escravos. 

 

AQUISIÇÕES 
Tipos de bens No. de 

contratos 
Descrição geral Valor do 

investimento 
Terras 1 1 chácara em Caldas 550$000 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 1 1 casa, Vila de Cabo Verde  750$000 
Casas com escravos 0  0 
Escravos 1  1 escravo. 1:400$000 

TOTAL 2:700$000 
VENDAS 

Tipos de bens No. de 
contratos 

Descrição geral Valor das vendas 

Terras 2 2 partes de terras de campos. 7:400$000 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 1 1 escravo homem. 1:750$000 

TOTAL 9:150$000 
Tabela 29 - Aquisições e vendas de Bernardo Jacintho da Veiga discriminadas por tipo de bem 
negociado – anos de 1870 
Compra e venda – 1º OF, L4, fl.301v., 02/02/1870; Compra e venda - 1º OF, L4, fl.300v., 
09/02/1870; Compra e Venda - 1º OF, L4, fl.339v., 12/04/1871; Compra e Venda - 1º OF, L4, fl.343, 
22/04/1871; Compra e Venda - 1º OF, L4, fl.381v., 15/03/1872; Compra e Venda - 1º OF, L5, fl.897, 
08/05/1879. 

 

Observa-se que todas as operações lavradas nos cartórios de notas apresentam 

valor acima de 200$000 réis, que foi definido pela Lei 840 de 1855 como o valor a 

partir do qual a escritura pública nos negócios era obrigatória. Na impossibilidade de 

conferir os dados do livro índice com a escritura da casa mais valiosa (2:500$000 

réis), optamos por coloca-la entre os imóveis sem escravos, deixando aqui relativizada 

a precisão e confiabilidade dessa informação. Quanto às vendas, suas escrituras 

                                                           
965Compra e venda – 2º OF, L4, fl.134, 18/07/1866. 
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também não puderam ser consultadas, estamos nos fiando apenas nas informações do 

livro índice, entretanto o valor da terra apresentado não é absurdo e é possível que a 

informação de negócio de terras isolado, sem escravos, seja fidedigna. 

Nos anos de 1870 o Doutor Bernardo reduziu seus negócios. A amostra é 

composta de escrituras de compra e venda que se dividem entre três aquisições e três 

alienações. Essas operações foram feitas no cartório do 1º ofício e os dados são mais 

confiáveis, porque todas as escrituras puderam ser consultadas para conferir as 

informações do livro índice. A tabela 29 trata-se de resumo das operações. Nessa 

década a situação se inverteu em relação à anterior, embora haja o mesmo número de 

contratos para aquisições e para alienações, o maior volume de capital foi 

movimentado em vendas e não em compras. 

As operações de compra e venda nos anos de 1880 se reduziram um pouco mais, 

ao todo 5 negócios, todos eles aquisições. Todas as escrituras também puderam ser 

consultadas para averiguação e complementação dos dados dos livros índices e estão 

listadas na tabela 30.  

 

AQUISIÇÕES 
Tipos de bens No. de contratos Descrição geral Valor do investimento 

Terras 1 Campos e matos em Caldas 900$000 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 4 6: 3 homens e 3 mulheres. 3:583$510 

TOTAL 4:483$510 
VENDAS 

Tipos de bens No. de contratos Descrição geral Valor das vendas 
Terras 0 - 0 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 0 - 0 

TOTAL 0 
Tabela 30 - Aquisições e vendas de Bernardo Jacintho da Veiga discriminadas por tipo de bem 
negociado – anos de 1880 
Compra e venda – 1º OF, L6, fl.36, 29/05/1880, Compra e venda – 2º OF, L6, fl.32, 13/08/1881; 
Compra e venda – 2º OF, L7, fl.54v., 03/11/1884, Compra e venda – 1º OF, L7, fl.430, 08/07/1885; 
Compra e venda – 2º OF, L8, fl.50, 24/mar/1888.   

 

Das cinco aquisições feitas nos anos de 1880, quatro foram de escravos e 

somente uma de terra. A última compra de escravo de Bernardo Jacintho da Veiga foi 

feita em 1885, a partir dessa data todas as suas operações se concentraram sobre 



427 
 

imóveis966. Nessa década houve uma operação de compra e venda a menos e se nas 

operações de hipoteca o escravo começava a sair de sena, essas aquisições mostram 

que mesmo próximo da abolição o escravo ainda possuía um mercado. 

As tendências das operações de compra e venda de Bernardo Jacintho da Veiga 

em parte batem com as de Regnell: em ambos os escravos negociados isoladamente 

tiveram uma papel representativo das operações de compra e venda, porém no geral 

Regnell trabalhou mais com escravos e imóveis urbanos do que com terras; Bernardo 

Jacinto da Veiga no mesmo período também trabalhou com compras e vendas de 

casas, porém as operações com terras tiveram um pouco mais de representatividade do 

que Regnell a partir dos anos de 1870. Nos dois casos a maior parte das vendas de 

imóveis foi para resgatar capital emprestado que foi pago com terras. 

Conforme é possível observar na tabela 31, nos anos de 1890 as operações de 

compra e venda foram ainda mais reduzidas, apenas duas: uma aquisição e uma 

alienação, ambas de terras e ambas com as escrituras consultadas:  

 

AQUISIÇÕES 
Tipos de bens No. de 

contratos 
Descrição geral Valor do 

investimento 
Terras 1 1 Chácara, subúrbios de Caldas  400$000 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 0 - 0 

TOTAL 400$000 
VENDAS 

Tipos de bens No. de 
contratos 

Descrição geral Valor das vendas 

Terras 1 Terras e casa na Vila Caracol 500$000 
Terras com escravos 0 - 0 
Casas 0 - 0 
Casas com escravos 0 - 0 
Escravos 0 - 0 

TOTAL 500$000 
Tabela 31 - Aquisições e vendas de Bernardo Jacintho da Veiga discriminadas por tipo de bem 
negociado – anos de 1890 
Compra e venda – 1º OF, L10, fl.49v., 11/11/1890; Compra e venda – 1º OF, L11, fl.100, 
08/09/1892. 

 

No caso de Bernardo Jacintho da Veiga, se para as operações de crédito 

observamos um crescimento das operações dos anos de 1880 para os de 1890, nas 

operações de compra e venda o movimento foi o contrário. As suas aquisições de 

                                                           
966Compra e venda – 1º OF, L7, fl.430, 08/07/1885. 
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imóveis também não apresentam somas tão altas como as de concessões de crédito. 

Esse quadro mostra bem o seu papel de capitalista. 

 

 

5.2.2.2 Interpretações sobre as movimentações financeiras gerais nos negócios 
 

 

O que mais chama a atenção no caso de Bernardo Jacintho da Veiga é que ao 

passo que suas atividades de crédito aumentaram dos anos de 1860 para os de 1890, as 

de compra e venda diminuíram no mesmo período. E se Regnell tendeu a se desfazer 

dos escravos entre os anos de 1870 e 1880, Veiga continuou mais os adquirindo que 

vendendo. Entre os anos de 1860 e 1890, ao todo, Bernardo Jacintho da Veiga gastou 

7:953$510 réis adquirindo escravos e 3:750$000 réis adquirindo terras e inversamente 

ganhou 3:950$000 réis vendendo escravos e 8:950$000 vendendo terras. Quer dizer, 

tendeu a reter os escravos e se desfazer dos imóveis. Quanto as compras de imóveis, 

ao todo somam sete aquisições entre 1865 e 1892, sendo duas de chácaras nos 

subúrbios de Caldas, todas elas com valores baixos: entre 300$000 e 900$000 réis. 

Outro detalhe é que, nos casos em que foi possível a consulta da escritura, não há 

descrição de café nos imóveis. Além disso, nenhuma denominação dessas terras figura 

no inventário de Bernardo Jacintho da Veiga, elas foram revendidas. 

Como veremos, as terras que estão arroladas no inventário são outras com café 

na várzea do rio Jaguari Mirim, as quais aparecem nas escrituras de hipotecas e não 

nos títulos de compra. Ou seja, podemos adiantar que no caso de Bernardo Jacitho da 

Veiga as atividades de crédito foram uma forma de concentração fundiária de terras 

economicamente interessantes, o que se deu provavelmente através de execuções 

judiciais e adjudicações. 

Com relação a intensificação das transações de crédito hipotecário entre o final 

dos anos de 1880 e o começo dos anos de 1890, Rodrigo Fontanari percebeu em suas 

análises de dados a seguinte tendência geral na área vizinha do Oeste Paulista, na qual 

o “capitalista” se encaixa: 

 

Nota-se que, com a abolição da escravatura, em 1888, houve uma busca 
mais acentuada por moeda-dinheiro. O período de maior volume de 
empréstimos ocorre justamente no momento de expansão da atividade 
cafeeira motivada, entre outros fatores, pela farta emissão de moedas, 
derivada da política republicana que visava aumentar o meio circulante, 
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resultando mais tarde no Encilhamento e no Funding Loan, em 1898. Entre 
1898 e 1906, principalmente, percebemos uma curva decrescente no 
volume de capital emprestado, resultado da política “contencionista e 
deflacionista” de Campos Sales e Rodrigues Alves, e dos baixos preços do 
café no mercado externo, devido ao descompasso entre oferta e consumo, 
que culminaria na supersafra de 1906 e no primeiro plano de valorização 
levado a cabo pelo Convênio de Taubaté. Para se ter ideia, o volume de 
empréstimos hipotecários efetivados em Casa Branca atingiu a soma 
superior a três mil contos de réis, em 1898, muito acima dos números 
apresentados para o município de Franca, no mesmo ano, que não atingiu a 
casa dos quatrocentos contos de réis. Tais índices atestam a vitalidade da 
cafeicultura casabranquense, baseada em grandes plantações 967. 

 

O Doutor Bernardo morreu em 1900, portanto abarcou boa parte do período de 

maior volume de empréstimos de crédito ocorrido durante a expansão da atividade 

cafeeira. Foi justamente nos anos de 1890 que esse capitalista fez a maior parte de seus 

empréstimos hipotecários. André Frederico morreu em 1884 antes desse momento de 

inflexão favorável para o crédito entre 1888 e 1898. Mesmo assim as atividades de 

capitalista do medico sueco já demonstravam uma maior circulação da riqueza através 

do crédito concedido localmente e os dados que vimos do Doutor Bernardo anteriores 

a 1888 também reforçam esse ponto de vista. 

Os dados até aqui apresentados nos permitem defender que esse aumento do 

crédito entre os anos de 1880 e 1890 se deveu também ao processo de formalização 

das transações de terras que atingiu maior grau de maturidade sistêmica e burocrática 

nos anos de 1860 e que teve poucas alterações nas décadas posteriores do século XIX. 

Em outras palavras, o instrumental legal, contratual e cartorial (burocrático), promotor 

de maior segurança jurídica – mesmo que ainda imperfeita e não infalível - também foi 

um dos fatores para o aumento das concessões de crédito no período economicamente 

favorável descrito por Fontanari. Todo o resultado do processo de formalização legal 

das transações de terras, em nosso entender, constituiu-se num catalisador/acelerador 

das transações de crédito desse período e permitiu a valorização das terras observadas 

por Fontanari em sua pesquisa, porque eles passaram a significar garantia que permitia 

o acesso ao credito968. 

                                                           
967FONTANARI, Rodrigo. O Problema do Financiamento:... Op. cit. – pg.83. 
968“Podemos observar uma grande valorização da terra como fator de produção ao longo do período 
estudado, fato corroborado pela supremacia dos imóveis rurais nas hipotecas. No valor dessas 
propriedades estavam incluídas várias benfeitorias, responsáveis para manter o bom funcionamento das 
unidades de produção que chegavam a ter casas de morada, casas de colonos, terreiros para secagem do 
café, tulha, pomar, paiol, casa de máquina com seus respectivos maquinismos para beneficiar café, 
moinho, monjolo, entre outras benfeitorias. Vejamos um exemplo de como os bens hipotecados eram 
descritos com minúcia:...” - FONTANARI, Rodrigo. O Problema do Financiamento:... Op. cit. – 
pg.128. 
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Assim que o capital tornou-se escasso novamente por vários fatores, o sistema 

legal, contratual e cartorial diminuiu o seu funcionamento junto com a diminuição do 

número de contratos. Alegoricamente, é como se o referido sistema – fruto da 

formalização legal das transações de terras - fosse as engrenagens de um moinho 

movido por roda d´água, o seu movimento diminuiu quando o fluxo de água também 

diminuiu. Metaforicamente é como se a água fosse o capital e as engrenagens do 

moinho fossem os vários elementos do sistema resultante do mencionado processo de 

formalização: as leis regulamentadoras dos negócios, os contratos, os cartórios que os 

produzem, os registros dos contratos, as emissões de certidões negativas e o sistema 

judiciário encarregado de forçar o pagamento das dívidas através de ações de 

execuções das garantias contratualmente dadas pelos devedores. Sem o escravo, todas 

essas engrenagens giraram juntas para que o crédito também pudesse girar e 

começaram a fazer uma economia capitalista financeira funcionar, poderíamos dizer 

que essa economia era o todo do moinho em si. 

Fontanari usou para sua pesquisa as inscrições dos títulos de crédito feitas no 

Registro Geral de Casa Branca, dentre os quais está inclusive uma hipoteca em que 

Bernardo Jacintho da Veiga é credor, o que exploraremos melhor mais adiante. Em 

suas análises, Fontanari percebeu uma hierarquia na obtenção de crédito para o 

financiamento agrícola: comerciantes e investidores de grosso trato e grande fortuna 

como os Prado, que tinham uma amplo campo de ação que ia desde a produção de café 

em suas fazendas, o escoamento na Estrada de Ferro Mogiana da qual eram acionistas 

e a sua comercialização no Porto de Santos, onde tinham negócios, possuíam acesso a 

grande crédito mesmo fora do pais; em um nível abaixo, os fazendeiros de café mais 

ricos tinham acesso aos créditos de bancos como o Banco de Crédito Real de São 

Paulo; e num nível inferior, os médios e pequenos produtores tinham que se contentar 

com o crédito caro e nem sempre favorável concedido pelos capitalistas locais. No 

trecho que segue o autor trata dos dois níveis abaixo dos investidores de grosso trato: 

 

Nesses exemplos de empréstimos concedidos pelo Banco de Crédito Real 
de São Paulo, nota-se práticas bastante similares às do Banco do Brasil 
fluminense, onde contatamos um crédito voltado tipicamente para os 
fazendeiros de grande fortuna, donos de verdadeiros latifúndios, baseados 
em trabalho escravo – mas já mesclado com a mão-de-obra assalariada do 
imigrante. Os pequenos e médios cafeicultores, como veremos, não tinham 
acesso a essa modalidade de financiamento, ficando reféns de práticas 
abusivas, restando-lhes um crédito de caráter pessoal e caro. Uma leve 
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diferença entre os dois bancos que mais emprestaram dinheiro para os 
lavradores de Casa Branca residiu na taxa de juros, sendo mais favorável a 
convencionada pela Banco do Brasil, que ficaram em torno de 6% ao ano, 
enquanto a do Banco de Crédito Real de São Paulo 
variou de 9% a 12% a. a.969 

 

Eram três esferas de financiamento em que Bernardo Jacintho da Veiga ocupou 

o terceiro lugar como agente financiador. E isso faz todo o sentido para o nosso recorte 

espacial, uma região de terreno mais acidentado, de um número considerável de 

lavouras de encostas, uma área que não permitia o mesmo cultivo extensivo de café 

que o Oeste Paulista e em que a população local insistia nas atividades produtivas 

tradicionais em paralelo com o café. Portanto, Bernardo Jacintho da Veiga estava 

numa área de médios e pequenos produtores que não tinham acesso ao crédito dos 

bancos e onde suas atividades de capitalista tinham espaço. Fontanari apresenta o 

papel que o capitalista desempenhou no financiamento agrícola da região cafeeira de 

Casa Branda da seguinte forma: 

 

Como o empréstimo bancário era restrito a uma pequena parcela do tecido 
social, outros arranjos foram tecidos para solucionar o problema cotidiano 
do financiamento, assim, “as formas de crédito existentes entre 1850 e 
1889, período em que claramente predomina o crédito privado, o 
empréstimo entre indivíduos. [...] Desta maneira, uma modalidade de 
crédito que foi comum na cafeicultura paulista, durante o período em tela, 
foi a advinda dos capitalistas, espécies de agiotas, que emprestavam 
dinheiro regularmente. Foram responsáveis, de acordo com a Tabela X, por 
11% dos empréstimos com hipoteca, entre 1874 e 1884; 5% entre 1885 e 
1895; 20% entre 1896 e 1906 e 1% entre 1907 e 1914. No que tange aos 
empréstimos com penhor agrícola tiveram participação considerável, 
segundo a Tabela Y, somente no interstício de 1885 e 1895, com 
representação de 13%. Vejamos como procediam 970. 

 

O maior uso do penhor agrícola a partir de 1885 faz todo o sentido, porque 

embora ele tenha sido regulamentado pela primeira vez em 1875 (Decreto 2687), foi 

em 1885 (Decreto 2272) que o contrato de penhor agrícola foi reafirmado legalmente 

para se conectar melhor coma as atividades das sociedades de crédito real. 

Saindo da contextualização econômica geral em que Bernardo Jacintho da Veiga 

estava inserido e voltando o foco para os seus negócios, com relação às transações de 

crédito, basta olhar as Tabelas apresentadas anteriormente e somar os valores para 

averiguar que no caso desse capitalista a esmagadora maioria do capital foi emprestada 

                                                           
969FONTANARI, Rodrigo. O Problema do Financiamento:..., Op. cit. – pg.91. Mais considerações 
sobre os capitalistas foram feitas na página 137. 
970Op. cit. - Pg.89.  
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tomando como garantia apenas imóveis, sem escravos. Alias essa, foi uma tendência 

nas suas operações que o difere das de Regnell: seus negócios de compra e venda e de 

hipotecas em sua maioria não misturam imóveis e escravos, o que permite extrair 

quantitativos mais exatos sobre a quantidade de capital investido em aquisições ou 

créditos com cada um desses bens. No caso de Regnell as escrituras de hipoteca e 

compra e venda que averbam imóveis e escravos não discriminam o valor de cada 

bem, isso acontece também na amostra geral dos Cartórios do 1º e 2º Ofício, 

impedindo saber exatamente os quantitativos de crédito garantidos por escravos e por 

imóveis separadamente e, no caso das compras e vendas, quando foi investido e 

quando foi adquirido com cada um dos bens. Isso dificulta análises que possam indicar 

o impacto que as leis e o sistema do Registro Geral podem ter tido no estímulo das 

transações de imóveis em relação às de escravos 

No mais, lembramos que os imóveis com café passaram a ganhar destaque 

principalmente a partir dos anos de 1880, em paralelo com o Oeste Paulista. 

 

 

5.2.2.3 As jogadas de Bernardo Jacintho da Veiga – o cotidiano dos negócios 
 

 

Não faremos aqui como no caso de Regnell, de encadear todos os negócios 

porque o volume de operações de Bernardo Jacitho da Veiga é muito maior e não 

acrescentaria conteúdo novo ao que já foi visto. Portanto, chamaremos a atenção 

apenas para algumas operações que trazem informações sobre a atuação desse 

capitalista em seus negócios e sobre a presença da formalização legal das transações 

de terras em algumas escrituras dos Cartórios de Notas. 

Outra diferença de tratamento dos dados em relação ao que fizemos para o caso 

de Regnell é que, ao invés de adotarmos o desenvolvimento dessa exposição 

unicamente por ordem cronológica, optamos também por separar a apresentação das 

operações contratuais respectivamente por: hipotecas e vendas condicionais; 

transferências de hipotecas; vendas condicionais; quitações e compras e vendas. 

 

 

5.2.2.3.1 Hipotecas e vendas condicionais 
 



433 
 

 

Em 1865 Bernardo Jacintho da Veiga emprestou 1:000$000 de réis à Francisco 

de Assis Vasconcellos e sua mulher, moradores de Cabo Verde, que, “para maior 

segurança de sua obrigação” ofereceram ao credor como garantia hipotecária a 

Fazenda do Fundão e os escravos crioulos Roque e Firmino971.As fórmulas textuais 

demonstrando a preocupação com a segurança da transação de crédito, com o retorno 

do capital, são corriqueiras nos textos das hipotecas desde sempre, mas se 

padronizaram e intensificaram principalmente depois de 1864 por conta da legislação 

hipotecária. Nesse contrato, os juros eram de 2% ao mês, o prazo de pagamento não 

foi definido no contrato e os bens garantidores “na sua geral e comum avaliação 

valem mais do dobro da quantia emprestada” e no texto também está salientado: “...a 

qual Fazenda e escravos estão livre de todo ônus, encargo ou qualquer hipoteca”972. 

Entre 1865 e 1868 a dívida desse casal subiu para 3:000$000 de réis - provavelmente 

devido aos juros e a novos empréstimos contraídos - e parece que não inspirou 

confiança o suficiente no Dr. Bernardo, porque nesse ano ele reforçou o compromisso 

e buscou garantir o reembolso da dívida com mais um contrato sobre as mesmas 

garantias, porém dessa vez de venda condicional973. Como dissemos antes, as 

características do contrato que está sendo chamado de venda condicional nessa época 

são muitos semelhantes aos que hoje chamamos de retrovenda ou venda fiduciária em 

garantia. O texto desse segundo contrato reforçando a obrigação original é bastante 

ilustrativo sobre as características que o distinguiam da hipoteca: eliminava a 

necessidade de ação judicial, embargo, penhora e execução dos bens. Vejamos:  

 

[...] por seu bastante procurador Francisco de Assis Vasconcellos Filho, foi 
dito que sendo seus constituintes seus Pais, devedores do segundo nomeado 
Doutor Bernardo Jacintho da Veiga, da quantia de três contos de réis, 
vendeu condicionalmente uma fazenda denominada Fundão - sita nos 
subúrbios de Cabo Verde com todas as benfeitorias, bem como dois 
crioulos, um de nome Roque de trinta e cinco anos de idade e outro de 
nome Firmino de trinta anos de idade pela mesma importância dos três 
contos de reis, com a condição porém, de tornar-se efetiva a venda se no 
prazo de um ano a contar desta data, seus constituintes não tiverem 
satisfeito o seu débito de três contos de réis, e seus prêmios, que desde já 
fica vencendo de dois por cento ao mês, servindo então esta de título [...] 
ficando o comprador obrigado somente ao pagamento dos direitos nacionais  
para com este tomar conta dos escravos e fazenda acima declarados , mas 
se, por ventura seus constituintes dentro do referido prazo de um ano 
satisfizerem a importância de seu débito e prêmios, neste caso ficará esta 

                                                           
971 Hipoteca – 1º OF, L4, fl.91v., 06/12/1865. 
972 Hipoteca – 1º OF, L4, fl.91v., 06/12/1865. 
973 Escritura de Venda Condicional – 1º OF, L4, fl.213, 05/05/1868. 
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sem viger. E pelo credor Bernardo Jacintho da Veiga foi dito, que para a 
sua segurança e garantia aceitava a presente com todas as condições acima 
declaradas 974. 

 

Esse contrato de venda condicional garantiu o maior crédito concedido pelo 

Doutor Bernardo nos anos de 1860: 3:000$000. Até o momento não encontramos na 

legislação levantada nenhuma norma que regulamentasse a venda condicional. 

Também é interessante o fato de que no geral os capitalistas optavam por usar o 

contrato hipotecário ao invés deste para a concessão de crédito, o que nos leva a crer 

que, apesar de alguns casos como esse, o sistema hipotecário e de registros cartoriais 

na época inspiravam confiança na produção de segurança jurídica.  

Entre essa hipoteca de 1865 e a venda condicional de 1868 houve o outro único 

caso de venda condicional na amostra de Bernardo Jacintho da Veiga, mais 

especificamente em 1867, nesse ano José Bento da Costa, vigário e morador da 

Freguesia de Campestre, declarou no contrato de venda condicional que... 

 

[...] pela quantia do valor do empréstimo recebido (1:088$000) e seus 
prêmios (1,5% ao mês) vende condicionalmente uma morada de casas e 
seus pertences, sita no Curato de Santa Rita, e um casal de escravos por 
nome João de 18 anos, natural desta cidade, roceiro, e sua mulher de nome 
Antonia de 24 anos, natural de Cabo Verde”[...] 975. 

 

No contrato a “venda” foi feita sob a condição de somente se tornar efetiva se no 

prazo de um ano o devedor não tivesse pagado a dívida e seus juros, “servindo esta 

escritura de Título de propriedade ou passando-se outra, ficando o pagamento da sisa 

a cargo do credor”976. Em caso de pagamento no prazo a venda não se efetivava e o 

imóvel voltava para as mãos do antigo devedor, agora desonerado. O dinheiro 

emprestado foi entregue em moeda corrente nas mãos do vigário, no ato da lavratura e 

perante o tabelião977. Nessa escritura a qualificação das partes (especialidade 

subjetiva) e o detalhamento das garantias aparecem relativamente completos, seguindo 

em partes as disposições da Lei 1237 de 1864 e seus regulamentos. O vigário quitou a 

dívida em 24 de Outubro de 1868978. 

Voltando aos negócios hipotecários desse, indicamos algumas mudanças 

ocorridas na região com a chegada do café entre os anos de 1860 e 1880, dentre elas a 

                                                           
974 Escritura Condicional – 1º OF, L4, fl.213, 05/05/1868. 
975 Escritura Condicional – 1º OF, L4, fl175, 17/07/1867. Informações entre parênteses nossas. 
976 Escritura Condicional – 1º OF, L4, fl175, 17/07/1867. Informações entre parênteses nossas. 
977Escritura Condicional – 1º OF, L4, fl175, 17/07/1867. 
978Quitação – 1º OF, L4, fl.229, 24/09/1868. 
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elevação do valor dos créditos emprestados, o que se encaixa com o contexto descrito 

por Fontanari anteriormente visto. Para isso apresentaremos alguns casos de hipotecas 

garantidas por terras com terras área averbada: 

Em 1886, 220 alqueires de terras de culturas nas fazendas Cambuí e Lagoa 

Dourada, mais 8 alqueires de campos garantiu um dos dois maiores créditos desse 

período: 5:000$000 de réis979. Cafezal não aparece na descrição dessa escritura 

embora as terras de cultura signifiquem a possibilidade de plantá-lo.  Em outra de 

1887, mais 5:000$000 contos de réis foram concedidos com a garantia de 339 hectares 

da Fazenda Bela Cruz descritos somente como terras de culturas, a saber, um hectare 

equivale a 10.000 m2 e um alqueire paulista, o menor deles, equivale a um pouco mais 

do dobro dessa medida: 2,42 hectares980. Portanto, nesse segundo caso, uma extensão 

de terra muito menor garantiu o mesmo crédito concedido por 228 alqueires de terras 

de culturas e campos concedido um ano antes, em 1886. Ainda em 1887, 121 hectares 

com um cafezal formado garantiu um crédito de 1:300$000 réis981. Vejamos 

comparativamente as duas escrituras de 1887 citadas: 

 

1ª - 113 hectares garantindo cerca de 1:666$666,6 réis – terras de cultura sem 

café. 

2ª – 121 hectares garantindo 1:300$000 réis – com cafezal formado. 

 

O valor do crédito concedido com base no bem imóvel é variável, dependendo 

das características das terras: se em áreas planas, se em áreas rochosas, segundo a 

fertilidade do solo, a disponibilidade de água e a infraestrutura presente. Apesar de o 

valor do crédito nem sempre ser igual ao valor do imóvel, ambos se relacionam. Em 

geral o imóvel valia mais que a dívida, porque também deveria cobrir eventuais juros e 

os custos do processo judicial em caso de sua execução para o reembolso do credor. 

Esses exemplos já nos permitem afirmar que mesmo as terras que não possuíam 

cafezal eram capazes de garantir valores significativos de crédito. Com relação às 

terras de café e de cultura, todas elas estão localizadas no Vale do Rio Jaguarimirim 

em São Sebastião do Jaguari, uma sem grandes descrições está situada em Santa Rita 

de Caldas e a única casa da amostra situa-se na Vila de Caldas. 

                                                           
979Hipoteca – 1º OF, L8, fl.4v., 18/11/1886. 
980Hipoteca – 1º OF, L8, fl.21, 21/01/1887. 
981Hipoteca – 1º OF, L8, fl.63, 21/07/1887. 
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Quanto às notícias de inscrição dos contratos de hipotecas no Registro Geral, 

elas são raras no texto das escrituras dos contratos de hipotecas. Isso porque primeiro 

o contrato era produzido no Cartório de Notas para depois ser registrado. Porém, nos 

anos de 1890, quando Caldas já era uma comarca e possuía um Cartório de Registro 

Geral, foi possível flagrar o registro da hipoteca em uma das escrituras do Cartório de 

Notas do 1º Ofício de Caldas, trata-se de um contrato hipotecário de 1896 em que 

Bernardo Jacintho da Veiga emprestou 24:000$000 de réis à Marcolino Alves da 

Silva, tomando como garantia a fazenda cafeeira Bela Cruz (Vila Caracol): o texto 

informa que as terras mediam entre 90 e 100 alqueires com 40.000 pés de café, sendo 

27.000 deles já formados - quer dizer, produzindo – e por fim o tabelião escreveu que 

Marcolino pagou as despesas do registro. Isso aconteceu porque nessa época o 

Registro e o Cartório de Notas estavam funcionando no mesmo lugar. O registro dessa 

hipoteca foi reiterado na escritura de quitação dessa dívida, lavrada em 1898, que 

informa que a dívida paga foi constituída... 

 
 [...] por escritura de hipoteca lavrada nas Notas do Tabelião do Primeiro 
Ofício desta cidade – Augusto José Oliveira, em dia de dezessete de 
Novembro de mil oitocentos e noventa e seis e registrada a vinte e três do 
mesmo ano digo: do mesmo mês e ano [...] 982  

 

 
5.2.2.3.2 Transferências de hipoteca 

 

 

Nas transferências de hipotecas percebemos ser mais comum a informação de 

que as hipotecas que deram origem ao crédito terem sido registradas, porque um 

crédito hipotecário inscrito no Registro Geral tinha maior segurança jurídica que um 

não inscrito, portanto era mais bem aceito em negociações de transferência de sua 

titularidade por cessão ou sub-rogação.  

Em geral, as descrições das transações de transferência de hipoteca ou de 

transferência de dívidas são vagas quanto à descrição da garantia imóvel, dos prazos, 

juros e condições de pagamento, porque se remetem à escritura do livro de notas em 

que a hipoteca original que criou o direito de crédito foi lavrada. Quando há alguns 

detalhes eles se voltam mais sobre o capital emprestado, os prazos e os juros, 

remetendo as características do imóvel garantidor para a hipoteca original. Mesmo 

                                                           
982Quitação – 2º OF, L10. Fl.55, 26/11/1898. Grifo nosso. 
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assim, nessa amostra houve exceções, principalmente nas escrituras de transferências 

de dívidas de maior valor – 35:000$000 contos de réis e 40:000$000 contos de réis – 

nessas até mesmo a descrição das garantias imóveis foi ligeiramente retomada983. 

Essas operações também merecem um ligeiro detalhamento porque, 

relembrando, elas foram respectivamente regulamentadas pela Lei 1237 de 1864 e seu 

Regulamento de 1865 como sub-rogação e cessão, sendo que o primeiro tipo de 

transferência de crédito não permite especulações financeiras e que o segundo pode 

permiti-las. 

A primeira operação de transferência de direito de crédito de Bernardo Jacintho 

da Veiga foi feita em 1870 e trata-se de uma das duas alienações que fez, deixando de 

ser o credor. Esta operação também foi a única desse tipo que envolveu escravos, está 

descrita no livro índice do Cartório do 2º Ofício de Caldas apenas como “transferência 

de dívida”, que era de 1:000$000  réis: os espaços descrição do objeto e denominação 

do referido livro índice informam uma parte de terras da Fazenda Pinhal – situada em 

Santa Rita – mais os escravos Sebastião e Manoel. Entretanto, pelo fato de o livro de 

notas encontrar-se extraviado, não pudemos averiguar se esses objetos eram a garantia 

da dívida, configurando uma hipoteca, ou se foram apenas a origem de uma dívida não 

hipotecária984. Já em 1872 a operação feita foi declaradamente uma transferência de 

hipoteca em que Bernardo alienou o direito de crédito de 1:700$000 réis, garantido 

pela Fazenda Forquilha em Santa Rita de Caldas e cujo livro de notas também se 

encontra ausente985. 

Todas as outras seis operações de transferência feitas tiveram os contratos 

consultados nos livros de notas e passaremos a descrever rapidamente algumas das 

características internas de seus textos. 

Em 1885 Bernardo Jacintho da Veiga adquiriu o crédito de 5:000$000 de réis de 

Maria Leocádia de Oliveira: “Ela credora de Domiciano Francisco da Costa, lavrador 

residente no distrito de S. Sebastião do Jaguarí por escritura pública de hipoteca, 

vencendo o premio de um por cento ao mês”986. O texto dessa escritura segue 

informando que a hipoteca original foi lavrada no livro de notas do Cartório do 2º 

Ofício de Caldas em 15 de novembro de 1882, com prazo estipulado de 12 meses, o 

                                                           
983 Transferência de hipoteca – 1º OF, L11, fl.18v., 03/11/1891; Transferência de dívida – 1º OF, L11, 
fl.36v., 04/11/1892. 
984 Transferência de dívida – 2º OF, L4, fl.206, 19/01/1870. Livro de notas ausentes. 
985 Transferência de hipoteca – 2º OF, L4, fl.233, 26/02/1872. Livro ausente. 
986 Transferência de hipoteca – 1º OF, L7, fl.474, 14/11/1885. 
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qual já havia vencido há dois anos. A escritura de hipoteca original foi incorporada no 

texto desse contrato de transferência e não dá grandes detalhes sobre a garantia 

imóvel. A consumação do negócio se deu com a fórmula “transfere a Bernardo 

Jacintho da Veiga, pela mesma quantia que recebeu em moeda corrente no ato, 

transfere toda a ação, juiz e direito que ela tinha na mesma dívida de hipoteca”. A 

qualificação profissional das partes e a informação do local de residência de cada uma 

estão feitas conforme as determinações da legislação dos anos de 1860.  

Em outros casos de transferências de dívidas as descrições são remetidas para o 

contrato de hipoteca original. Em 1889 o nosso capitalista adquiriu o crédito de 

5:700$000 réis do Advogado José Ignácio Cobra Junior (o mesmo que representou 

como procurador a Real Universidade de Upsala na venda da Fazenda Cocais). Nesse 

contrato de transferência constam apenas os nomes dos devedores de José Ignacio, a 

garantia da Fazenda Cachoeira, situada em Santa Rita do Rio Claro com prazo de 12 

meses e juros estipulados na hipoteca original, feita um pouco mais de um ano antes, 

em 26 de Março de 1888987. Os detalhes são remetidos para a hipoteca original, cuja 

localização é indicada. 

Já entre 1891 e 1892 o texto dos 3 contratos de aquisição de crédito feitos por 

Bernardo Jacinto da Veiga trazem informações mais completas, provavelmente em 

virtude dos valores dos créditos garantidos pelas hipotecas. 

Em 16 de Junho de 1891 esse capitalista adquiriu do credor Capitão Cyrillo 

Alves dos Santos, lavrador morador na Vila Caracol, o crédito hipotecário de 13 

contos de réis, originado pela hipoteca passada pelo devedor Joaquim Roberto da 

Costa ao referido capitão no Cartório do Juiz de Paz da Vila Caracol meses antes, em 

21 de Abril do mesmo ano. Pelo direito a esse crédito Bernardo Jacintho da Veiga 

pagou 8:000$000 réis, o que significa que se conseguisse receber a dívida teria um 

lucro de 5 contos de réis mais os juros, portanto tratou-se de uma operação de cessão 

que permitia especulações. A garantia da dívida era uma parte da Fazenda Boa Vista, 

“sítio de culturas com todas as benfeitorias e plantações”, dentre as quais a de café, 

detalhe que não consta nessa escritura de transferência, mas sim na próxima que 

veremos, também de 1891 e com parte da mesma fazenda como garantia988. 

                                                           
987 Transferência de hipoteca - 1º OF, L8, fl.129v., 06/04/1889.  
988Transferência de Hipoteca – 2º OF, L8, fl.107, 16/06/1891. Nessa escritura não aparece na descrição 
da Fazenda Boa Vista especificamente a plantação de café, apenas “sítio de cultura com todas as 
benfeitorias e plantações”. O café aparece nessa mesma fazenda em outra escritura do mesmo ano, a 
saber: Transferência de Hipoteca – 1º OF, L11, fl.18v., 03/11/1891.  
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Chamamos a atenção para o fato de que no texto a transferência é feita por uma 

fórmula declarativa em que “para a garantia” de Bernardo Jacintho da Veiga os 

direitos de ação e jus da escritura de hipoteca são transferidos a ele pelo antigo credor 

Capitão Cyrillo. Além disso, a hipoteca era potencialmente segura, porque embora 

tenha sido lavrada no Cartório do Juiz de Paz da Vila Caracol e não num Cartório de 

Notas, ela foi inscrita no Registro Geral: “conforme consta da aludida escritura que 

acha-se (sic.) legalmente inscrita no Registro Geral de Hipotecas desta Comarca”989. 

No mais, os juros eram de 1% ao mês, capitalizados anualmente pelo prazo de 4 anos. 

As qualificações pessoais e dados residenciais também estão observados na introdução 

do contrato, conforme previa a Lei desde os anos de 1860. 

Em 3 de Novembro 1891 Bernardo adquiriu outro crédito garantido por parte da 

mesma fazenda. Dessa vez o cedente credor original era o Coronel José Francisco de 

Oliveira - também residente na Vila Caracol - e a hipoteca original de outra parte da 

Fazenda Boa Vista foi feita em 28 de Abril do mesmo ano. A descrição do imóvel está 

relativamente bem detalhada para um contrato de transferência de hipoteca por cessão, 

continha: cafezais, casas de morada e demais benfeitorias. O imóvel pertencia ao 

devedor do crédito Thiago Rodrigues Pereira Caldas e o valor de sua dívida era de 

35:000$000 réis, recebidos em moeda corrente no ato da lavratura hipoteca original. 

Porém o devedor entregou ao tabelião, no ato da transferência exatamente 10:000$000 

réis, ficando indeterminado no texto se essa quantia foi entregue ao antigo ou ao novo 

credor. Pelo direito a esse crédito Bernardo Jacintho da Veiga pagou ao antigo credor 

25:000$000 réis, 10 contos a menos, também em moeda corrente. De qualquer forma 

essa informação explica a diferença de 10 contos de réis entre o crédito original de 35 

contos de réis e os 25 contos pagos por Veiga para se tornar o novo credor titular da 

hipoteca. As condições de pagamento do devedor ao seu novo credor eram: 25 contos 

de réis divididos em 8 parcelas anuais, a contar da data da transferência, a juros de 

10% ao ano, capitalizado anualmente. Os pagamentos seriam feitos por ano da 

seguinte forma: durante sete anos, em cada ano seriam pagos os prêmios do ano (os 

juros) mais 3:000$000 réis do principal e no oitavo e último ano os juros do ano mais 

os 2:000$000 réis restantes do capital principal de 25:000$000 réis990. 

Em 1892 o Capitão Cyrillo Alves dos Santos da Vila Caracol transferiu outro 

crédito para Bernardo Jacintho da Veiga: 40:000$000 réis que emprestou a Urias José 

                                                           
989Transferência de Hipoteca – 2º OF, L8, fl.107, 16/06/1891. Informação entre parênteses nossa.  
990 Transferência de Hipoteca – 1º OF, L11, fl.18v., 03/11/1891. 
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Ribeiro e João Fernandes Negão para a aquisição de terras e materiais necessários para 

construção de benfeitorias e plantação de cafezais: “Disseram mais os outorgados 

devedores que a dívida acima mencionada é proveniente de terras, casas, cafezais e 

benfeitorias que muito de seus construtos adquiriram do outorgado credor”991. Esse 

contrato está descrito como transferência de dívida e não como transferência de 

hipoteca e parece indicar que era uma dívida com título que dava direito de ação 

apenas pessoal e não real, ou seja, os imóveis não estavam hipotecados garantindo a 

dívida. O título foi lavrado em 6 de Julho de 1891 no Cartório do Juiz de Paz da Vila 

Caracol. O contrato previa o prazo de três anos, com pagamentos feitos em três 

parcelas iguais sem juros no caso de pagamento dentro do prazo, mas com os juros de 

1% ao mês correndo na falta de pagamento pontual992. A aquisição desse crédito 

parece mais a ajuda para receber uma dívida prestada por Veiga a um amigo do que o 

interesse no lucro de fato. 

Em 1895 as notas de Caldas informam último crédito hipotecário adquirido por 

Bernardo Jacinto da Veiga do major e comerciante residente na Vila Caracol Quirino 

Gonçalves Lopes. O crédito era de 3:000$000 réis devidos por José Francisco de 

Oliveira Diogo segundo hipoteca lavrada no Cartório do Juiz de Paz da Vila Caracol 

lavrada em 17 de Maio de 1892. A hipoteca foi adquirida pelo mesmo valor da dívida 

e nada é mencionado sobre as garantias, juros e prazos, tudo é remetido para a referida 

hipoteca original993. 

Nas operações de transferência de hipoteca a citação do título original no corpo 

escrito do contrato era fundamental, era ela prova a ser consultada e mesmo que não 

registrada, a recorrência a sua citação indica que era ela, junto da escritura de 

transferência da titularidade do crédito, que era levada em consideração em juízo, 

portanto era fonte de maior segurança jurídica. Também notamos que todas as 

operações de transferência de hipoteca foram lavradas nos Cartórios de Notas da Vila 

de Caldas, local de residência do credor Bernardo Jacintho da Veiga. Em vários casos 

as transações foram feitas por procuradores dos moradores da Vila Caracol. Também é 

possível perceber a preferência por créditos hipotecários garantidos por terras com 

café no caso nos valores mais altos. 

 

                                                           
991 Escritura de transferência de dívida – 1º OF, L11, fl.36v., 04/11/1892. 
992 Escritura de transferência de dívida – 1º OF, L11, fl.36v., 04/11/1892. 
993 Transferência de Hipoteca – 2º OF, L9, fl.20v., 18/01/1895. 
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5.2.2.3.3 Quitações 
 

 

Com relação ao conteúdo das escrituras de quitação, o detalhe fundamental delas 

trata-se da citação do título da dívida que foi quitada, da data de sua lavratura e do 

local de sua lavratura. Os detalhes dos contratos de crédito em geral são remitidos para 

esses títulos. A escritura de quitação era fundamental por dois motivos: a) - para 

provar que a dívida havia sido paga, evitando a possível má fé do credor em cobra-la 

mais de uma vez ou em executar o imóvel depois que a dívida já havia sido paga; b) - 

desonerar o imóvel para poder aliena-lo por um preço melhor caso necessário.  

Para o primeiro caso uma escritura de 12 de Abril 1881 é bastante 

representativa: trata-se de uma escritura descrita como escritura de venda ou doação 

que na realidade foi uma quitação. O texto do documento informa que Manoel 

Antônio de Lima e sua mulher deviam a Bernardo Jacintho da Veiga mais de 

10:000$000 réis garantidos pela hipoteca da Fazenda Boa Vista – contendo cerca de 

20 alqueires com cafezal, casas benfeitorias e frutos constantes de penhora - e que ele 

estava movendo um processo de execução judicial contra o casal: “...cujos bens e 

dívidas constam da execução que lhes move o referido Doutor Bernardo...”994. Essa 

frase mostra que quando necessário os mecanismos de segurança jurídica eram 

acionados pelo capitalista para receber a dívida. Essa terra foi avaliada em 8:000$000, 

um valor menor que o da dívida e como forma de pagamento o casal transmitiu a sua 

propriedade para o Doutor Bernardo através dessa escritura de venda ou doação, 

também chamada no texto do contrato de venda in solutum. O credor aceitou a terra 

em pagamento perdoando o resto da dívida e os devedores concordaram 

“...transferindo toda posse, jus, domínio, ação e mais direitos inerentes a sobredita 

propriedade, pela cláusula constituti, ao credor comprador...”995. Dessa forma 

Bernardo Jacintho da Veiga não perdeu totalmente o capital e os devedores se livraram 

dos custos do processo judicial que contra elas estava sendo movido. 

No segundo caso uma escritura de 11 de Novembro de 1889 descrita no livro 

índice como escritura de quitação e venda é bastante ilustrativa a esse respeito. Nesse 

contrato os devedores eram Gabriel Antônio  de Souza Dias e sua mulher Dona Ana 

                                                           
994 Escritura de venda ou doação – 2º Ofício, L6, fl.23v., 12/abr/1881. 
995 Escritura de venda ou doação – 2º Ofício, L6, fl.23v., 12/abr/1881. 
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Cândida de Oliveira Dias, ambos residentes em Caldas, quitaram a Bernardo Jacintho 

da Veiga a dívida de 2:382$000 de principal e juros de duas hipotecas passadas no dia 

12 de junho de 1889 sobre uma parte de terras de culturas com benfeitorias da Fazenda 

Jaguari, situada em Santa Rita de Caldas, e tida em comunhão com o sogro e pai 

Francisco Chagas Ribeiro, obtendo “plena e geral quitação” e desonerando o imóvel. 

Essa operação foi feita no Cartório de Notas, na frente do tabelião e de Antônio  

Cândido de Carvalho, morador de Santa Rita de Caldas a quem logo na sequencia 

venderam a terra já desonerada pelo preço de 3:950$000996. O curioso é que essas duas 

operações foram feitas ao mesmo tempo em um único contrato, que ficou servindo de 

escritura de quitação e título de transmissão de propriedade por alienação. 

Provavelmente Gabriel Antônio de Souza Dias e sua mulher venderam essa 

propriedade ao morador de Santa Rita para quitar a dívida de 2:382$000 com 

Bernardo, sobrando-lhes 1:586$000 e evitando as custas com um processo de 

execução judicial. Mais uma vez, no texto é salientado o detalhe de que tudo foi pago 

em “moeda corrente”. 

 

 

5.2.2.3.4 Compra e Venda 
 

 

Nos anos de 1870 a terra mais valiosa alienada pelo Dr. Bernardo foi uma parte 

de campos da Fazenda Campinas, vendida sem escravos por 7:050$000 réis em 

1870997.  Essa venda revelou grande valorização do imóvel em cinco anos. Vejamos o 

histórico de aquisição e transmissão do imóvel descrito na escritura: em 1865 Joaquim 

Leonel da Silva conseguiu um empréstimo de 360$000 réis de Bernardo Jacinto da 

Veiga vendendo-lhe condicionalmente esse imóvel como garantia, como o devedor 

não quitou a dívida no prazo essa parte de terras passou a ser propriedade do credor, 

que a vendeu por 7:050$000 réis em 1870, um lucro considerável de 6:690$000 

réis998. A área e demais características do imóvel não estão averbadas no documento, 

além disso, é necessários levar em conta a possibilidade de novos empréstimos terem 

sido feitos ao devedor nesse intervalo de tempo e de o imóvel desde o início possuir 

                                                           
996 Quitação e Venda – 1º OF, L9, fl.24, 11/11/1889.  
997 Compra e venda – 1º OF, L4, fl.300v., 09/02/1870. 
998 Todo esse histórico está registrado na escritura de compra e venda de 1870: Compra e venda – 1º 
OF, L4, fl.300v., 09/02/1870.  
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uma valor superior ao da dívida original. A venda foi feita livre de sisa e não há 

nenhuma outra informação que explique essa sobrevalorização. 

Uma das vendas feita por ele em 8 de outubro de 1892 mostra, mais uma vez, 

que algumas de suas vendas são de terras obtidas como pagamento em transações de 

crédito, cujo capital está regatando através da venda. Nessa operação o tabelião diz: 

“... em meu Cartório compareceram como partes justas e contratadas” Bernardo 

Jacitho da Veiga vendendo à Francisco de Paula Pereira, morador da Vila Caracol, 

uma parte em “casa de morada” e terras de culturas com benfeitorias da Fazenda 

Lagoa Dourada, situada na mesma vila. As terras estavam em sociedade com Maria 

Jesuína de Jesus e outros e Bernardo houve parte dessa herança em pagamento do 

crédito a ele devido, que estava arrolado no inventário de José Antônio  Soares. Devia 

ser uma parte pequena ou uma terra de qualidade inferior, porque o preço da venda foi 

de 500$000 réis e na escritura não é dado nenhum outro detalhe a respeito do imóvel e 

transação999. Desde casos que observamos nos livros de notas dos anos de 1840, que 

não dizem respeito a esse capitalista, era comum nas escrituras o tabelião averbar de 

quem e como a propriedade ou posse do imóvel havia sido obtida, uma espécie de 

registro na própria escritura de uma fração da cadeia dominial, visando dar mais 

clareza e gerar uma prova declarativa de obtenção e domínio ou posse de boa fé do 

imóvel. Assim averbava-se de quem a terra havia sido comprada ou herdada, ou ainda 

se havia sido obtida como pagamento de dívida e de quem. 

 

 

5.2.2.4 Dados do inventário e perdas e ganhos nas transações de crédito 
 

 

Na amostra de transações de Bernardo Jacintho da Veiga nos Cartórios do 1º e 2º 

Ofício de Caldas somando todos os créditos por eles emprestados e adquiridos através 

de hipotecas, transferências de hipotecas e vendas condicionais, nós chegamos à soma 

de 254:254$000 réis, sendo que o capital resgatado com quitações e transferências de 

hipotecas foi de 126:101$200. Portando, faltava para receber a soma de 128:152$800 

réis.  

Como vimos anteriormente, algumas escrituras de vendas de terras desse 

capitalista revelaram que elas foram obtidas de devedores inadimplentes, que através 

                                                           
999 Compra e venda – 1º OF, L11, fl.100, 08/09/1892. 
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de uma escritura de compra e venda lhe transmitiram a propriedade da terra como 

pagamento da dívida, com o intuito parar o processo de execução judicial que 

Bernardo Jacintho da Veiga estava movendo contra eles na justiça. Essa operação hoje 

– e mesmo na época – seria denominada de contrato de dação em pagamento, ela 

evitava as complicações, demora e custos de um processo judicial. Após tornar-se 

titular do imóvel com a escritura de compra e venda Bernardo Jacintho da Veiga o 

vendia para resgatar o crédito. É muito provável que os imóveis de várias de outras 

vendas do capitalista - cuja aquisição do imóvel não localizamos nos Cartórios – 

tenham sido obtidos dessa forma. Além das quitações e das dações em pagamento, que 

em geral eram chamadas de escrituras de compra e venda ou compra, paga e quitação 

– outra forma de receber a dívida eram os processo de execução judicial. No Fórum de 

Caldas encontramos os documentos relacionados à cobrança de dívida de Bernardo 

Jacitho da Veiga que estão apresentados no quadro 13. 

 

Bernardo Jacintho da Veiga 
 

 Documento  Data Requerente Requerido No do Doc. Caixa 

Execução  03-07-1875 
Benardo Jacinto da 
Veiga, Dr. 

Joaquim Carlos de 
Faria 1394 25 

Execução  10-11-1886 
Benardo Jacinto da 
Veiga 

Felícia Rosa do 
Nascimento 1444 38 

Agravo 04-09-1888 
Benardo Jacinto da 
Veiga 

Juiz Municipal de 
Cabo Verde 1847 40 

Embargo 07-10-1896 
Benardo Jacinto da 
Veiga 

Marciano de Tal e sua 
mulher 1866 49 

Cobrança 10-11-1885 
Benardo Jacinto da 
Veiga 

Felicia Rosa do 
Nascimento 1439 37 

Execução de 
Hipoteca 03-10-1898 

Benardo Jacinto da 
Veiga 

José Francisco de 
Oliveira Diogo 1527 51b 

Execução 22-08-1874 
Benardo Jacinto da 
Veiga 

Francelina Maria de 
Jesus 1389 24 

Quadro 13 - Documentação judicial de Bernardo Jacintho da Veiga arquivada no Fórum de Caldas-MG 

 

Entre as cobranças embargos e execuções dessa lista - que não se trata de um 

levantamento completo e detalhado feito em todos os processos do Fórum de Caldas - 

encontramos um pedido de instrumento de agravo ao Juiz Municipal de Cabo Verde, o 

que pode estar ligado a sua atuação como advogado ou significar que a parte contra 

quem o Doutor Bernardo moveu uma ação recorreu na justiça e a contestou. Se for o 

segundo caso, ele dá uma ideia de como receber uma dívida através de um processo de 

execução não era tão simples. De qualquer forma, a possibilidade de enfrentar uma 
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ação judicial e perder o bem garantidor eram pressões poderosas que o contrato de 

hipoteca lançava sobre o devedor para forçar o pagamento.  

Todos os nomes das pessoas dessa lista contra quem Bernardo Jacintho da Veiga 

estava movendo ação não aparecem nas hipotecas por ele lavrada nos Cartórios de 

Notas de Caldas, o que indica que provavelmente se tratam de transações de crédito 

feitas em Cartórios fora de Caldas. De fato, o raio das terras aceitas como garantia por 

Bernardo Jacintho da Veiga foi um pouco mais amplo do que o do nosso recorte 

espacial. Como mencionamos rapidamente antes, Rodrigo Fontanari, em sua pesquisa 

sobre as formas de obtenção de crédito e financiamento da cafeicultura do Oeste 

Paulista, acabou encontrando no Cartório do Registro Geral de Casa Branca um 

crédito concedido por esse capitalista: 

 

Constatou-se também, através da análise de escrituras de hipoteca, que 
muitos moradores do Sul de Minas emprestaram dinheiro para que novas 
plantações e criações fossem formadas. O capital estabelecia o elo entre o 
sul-mineiro e Casa Branca. Dr. Bernardo Jacintho da Veiga, capitalista 
residente em Caldas (MG), emprestou, em 1871, 6:000$000 para Manoel 
Brás dos Reis e sua mulher Adriana Antonia da Silva, lavradores, também 
de Caldas (MG). A garantia da hipoteca era composta de terras de culturas 
com casas cobertas de telhas, paiol, monjolo, moinhos e mais benfeitorias, e 
como acessórios 3 escravos; situadas em Casa Branca e Jaguari1000. 

 

O documento que deu essa informação para Fontanari trata-se da escritura de 

hipoteca no. 3, inscrita no Livro de Inscrição Espacial no. 2 pelo Oficial de Registro de 

Imóveis e Anexos de Casa Branca. Ele revela, dentre outras coisas, a migração do 

investimento de capitais do Sul de Minas em terras cafeeiras do Oeste Paulista. Esse 

documento hoje se encontra no Cartório de Registro de Imóveis de Casa Branca. 

Trata-se exatamente da documentação registral que não encontramos ainda para 

Caldas e que nos obrigou a tratar parcialmente da formalização legal das transações de 

terras em nosso recorte espacial apenas com a documentação dos Cartórios de Notas 

de Caldas. 

Além desse caso de Bernardo Jacintho da Veiga, Fontanari também levantou em 

Casa Branca casos de empréstimos feitos por capitalistas de outras áreas do Sul de 

Minas, como Monte Santo-MG e Pouso Alegre-MG1001. Como apontamos antes, a 

nosso ver isso indica que o processo de formalização legal das transações de terras 

havia permitido a prática se generalizar e intensificar no contexto favorável gerado 

                                                           
1000 FONTANARI, Rodrigo. O problema do financiamento:..., Op. cit. – pg.41. Grifo nosso. 
1001 Op. cit. – pp.41-42. 
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pela cafeicultura, pela Estrada de Ferro Mogiana e pela política de emissão de moeda 

feita após a abolição da escravidão em 1888. 

O fato é que o contrato de hipoteca necessário para a realização dessa inscrição 

de crédito hipotecário em Casa Branca não foi lavrado em nenhum dos Cartórios de 

Notas de Caldas, do contrario figuraria nos livros índices. Provavelmente a lavratura 

foi feitas nos Cartórios de Notas de Casa Branca pelas partes contraentes ou por seus 

bastantes procuradores.  

Voltando o foco para as transações hipotecárias do Doutor Bernardo nos 

Cartório de Notas de Caldas, como vimos antes, houve a disparidade de um número de 

hipotecas muito maior que o número de quitações. Essa disparidade deve ser 

relativizada pela camuflagem dos pagamentos com terras em operações simplificadas 

às vezes com o nome de compra, paga e quitação ou simplesmente como compra e 

venda e pelas listas de ativos e créditos por receber que estão registradas no inventário 

desse capitalista. Os bens imóveis arrolados no inventário reforçam a hipótese de que 

muitos dos pagamentos de dívidas foram feitos com terras, vejamos as descrições: 

 

Distrito do Caracol: 
Fazenda Bebedouro com terras, cafezais e benfeitorias, inclusive o café na 
árvore, sendo pela metade por se achar a fazenda a meia com Joaquim 
Branco. – 51:350$000 
Fazenda Bela Cruz, terras, cafezal e todas as benfeitorias, inclusive 
metade do café na árvore, por se achar a meia com Úrias José Ribeiro. – 
17:130$000 
Fazenda Bela Vista, em comum, terras, cafezal e benfeitorias e metade do 
fruto de café na árvore, por se achar a meia com João Porcino de Paiva. – 
10:900$000 
Parte de terras na chácara do Coronel Oliveira em comum, tendo sido 
de Felicíssimo Nunes. – 800$000 
 Distrito de Santa Rita: 
Uma parte de terras de 30 alqueires mais ou menos que foi de João Lins 
de Deus – 1:105$000 1002. 

 

Para esses imóveis, nos cartórios de notas de Caldas não há nenhuma escritura 

de compra feita por Bernardo Jacitho da Veiga, porém para duas dessas fazendas com 

café encontramos hipotecas: para a Fazenda Bebedouro e para a Fazenda Bela Cruz. 

Para a Fazenda Bela Vista nós não encontramos nem títulos de compra e venda, nem 

de hipoteca. 

No caso da Fazenda Bebedouro, que é a mais valiosa, encontramos duas 

hipotecas: uma em que José Rosa de Lima e sua mulher requisitaram o crédito de 
                                                           
1002 Arquivo do Fórum de Caldas: Inventário dos bens de Bernardo Jacintho da Veiga – No. Protocolo 
348, Maço 9, 04/06/1900 – verso da folha 17. Grifos nossos.  
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3:000$000 réis (1889) e uma em que João Januário de Lima e sua mulher requisitaram 

o crédito de 30:000$000 réis (1896)1003. Tudo indica que ambas as hipotecas não 

foram quitadas, porque não há nos Cartórios de Notas de Caldas as respectivas 

quitações. 

No caso da Fazenda Bela Cruz também encontramos duas hipotecas: uma em 

que o Capitão Cirilo Alves dos Santos e sua mulher requisitaram 5:000$000 réis 

(1887) e uma em que Úrias José Ribeiro e sua mulher requisitaram o crédito de 

27:000$000 réis (1894)1004. Parece que o Capitão Cirilo não conseguiu quitar sua 

dívida, uma vez que também não há nos Cartórios de Notas de Caldas nenhuma 

quitação feita ao Doutor Bernardo em seu nome. Já Urias José Ribeiro conseguiu 

quitar o principal mais os juros – 31:617$000 réis – em 1896. No trecho do inventário 

do Doutor Bernardo acima transcrito observa-se que esse mesmo Urias José Ribeiro, 

que tinha parte da Fazenda Bela Cruz e que, portanto, era vizinho da outra parte que 

era de Bernardo Jacintho da Veiga, também foi meeiro do capitalista. Aliás, todas as 

terras com café do Doutor Bernardo arroladas no inventário estavam sendo tocadas por 

meeiros, mas nenhum dos outros figura como devedor do capitalista nos Cartórios de 

Caldas, somente Urias que quitou a dívida. Isso quer dizer que com o final da 

escravidão o sistema de contrato de ameia foi a forma encontrada para remunerar e 

resolver o problema da mão de obra na região. 

Para a Fazenda Bela Vista, não encontramos nos Cartórios de Caldas nenhum 

título de compra ou de hipoteca que indique a forma de aquisição desse imóvel. As 

fazendas Bebedouro e parte da Fazenda Bela Cruz provavelmente foram obtidas em 

pagamento das dívidas hipotecárias não quitadas. Para os casos das dívidas não 

quitadas também não encontramos os títulos que promoveram a transmissão dos 

direitos de propriedade dessas terras como pagamento para Bernardo Jacintho da 

Veiga. No caso do Capitão Cirilo Alves dos Santos, dadas as boas relações que tinha 

com Bernardo Jacintho da Veiga, muito dificilmente o processo de transmissão da 

Fazenda Bela Cruz tenha se dado via processo judicial e no Fórum de Caldas não 

encontramos processos judiciais que citem o nome de Bernardo Jacitho da Veiga como 

requerente e esses devedores como requeridos, ao menos no rápido levantamento que 

fizemos. Provavelmente essas terras foram obtidas através de dação em pagamento. 

Vimos que nos casos das transferências de hipotecas, em que o mesmo Capitão Cirilo 

                                                           
1003 Hipoteca – 1º OF, L8, fl.133, 22/04/1889; Hipoteca – 1º OF, L12, fl.144v., 09/01/1896. 
1004 Hipoteca – 1º OF., L8, fl.21, 21/01/1887; Hipoteca – 1º OF, L12, fl.97, 05/12/1894. 
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“vendeu” dois créditos para o Doutor Bernardo, algumas delas estavam sendo lavradas 

no cartório do Juiz de Paz da Vila Caracol e registradas no registro geral competente, a 

documentação desse cartório não sobreviveu e muito provavelmente os títulos os 

títulos de transmissão tenham sido lavrados nesse novo Cartório da Vila Caracol, que 

apesar de não ser um cartório de notas estava funcionando como tal. 

Como vimos, subtraindo do total de capital emprestado os regates em quitações 

e transferências de hipotecas, Bernardo Jacintho da Veiga possuía 128:152$800 por 

receber em títulos de crédito. Parte desse capital certamente foi resgatado através dos 

imóveis com café arrolados entre os seus bens. Além deles figuram no inventário mais 

dois descritos como benfeitorias: uma casa em Caldas com pastos e benfeitorias no 

valor de 2:800$000 réis e um pasto “que foi de Silviano Ribeiro” no valor de 900$000 

réis1005. Ao todo, o patrimônio em imóveis deixados pelo capitalista somava 

85.040.000 réis, desses os 81:340$000 réis são referentes às terras com café. Em vida 

ele recebeu em quitações 123:401$100 réis. Os imóveis com café mais as quitações 

significam o resgate de 204:441$100 réis, cifra que se aproxima do total de capital 

investido em transações de crédito nos negócios feitos nos Cartórios de Notas: 

254:254$000 réis. No seu inventário também há a discriminação entre os títulos 

considerados como de recebimento certo – seguros – e os títulos considerados como 

de recebimento duvidoso – inseguros. Os títulos de crédito arrolados como seguros 

estão descritos nos inventários como ativos e créditos e seus valores totais estão 

discriminados na tabela 32. 

 

Ativos 60.657.000,00 

Créditos 40.418.000,00 

TOTAL 101.075.000,00 
Tabela 32 - Ativos e passivos deixados por Bernardo Jacintho da Veiga 

 

Para termos uma ideia das atividades creditícias do Doutor Bernardo, essa soma 

envolveu 36 nomes de devedores. A categoria ativos concentra as maiores somas e o 

menor número de devedores e a categoria créditos concentra as menores somas e o 

maior número de devedores.  

Os títulos de crédito inseguros e de recebimento duvidoso estão arrolados na 

parte do inventário que leva o título Dúvidas – reis perdidos: trata-se de uma lista de 

                                                           
1005 Arquivo do Fórum de Caldas: Inventário dos bens de Bernardo Jacintho da Veiga – No. Protocolo 
348, Maço 9, 04/06/1900 – verso da folha 10. 
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16 nomes de devedores cujas dívidas somam 92:923$428 réis por receber. Esse foi o 

prejuízo do capitalista em seus empréstimos. Mesmo assim a palavra dúvidas indica 

que parte dessa soma ainda poderia ser regatada. Dada a insegurança no recebimento 

dos créditos desses títulos, eles não entraram na soma dos bens feita pelo genro e 

inventariante do Dr. Bernardo para chegar ao monte partível, apenas foram indicados 

no inventário. 

O calculo de todos os bens arrolados no inventário que feito por nós foi de 

189:232$000, excetuando os 92:923$428 réis em títulos de créditos considerando no 

inventário como “Dúvidas - réis perdidos”. De passivo, dívidas a pagar, o Doutor 

Bernardo deixou apenas 23.405.400,00 réis, o que quer dizer que sobrou uma fortuna 

considerável para os herdeiros: sua filha Iria da Veiga, o seu marido o Capitão Vicente 

José Torres, a afilhada Corina Oliveira Lopes, filha do então finado Coronel Joaquim 

Antônio  de Oliveira Horta, duas irmãs e os inúmeros sobrinhos e demais afilhados 

espalhados pelos Sul de Minas, Oeste de São Paulo e Rio de Janeiro que receberam 

legados menores. 

O gráfico 22 resume a composição do monte mor da herança e revela a função 

de capitalista que esse personagem exerceu em vida: 

 

 
Gráfico 22 - Total da riqueza deixada por André Frederico Regnell distribuída por categoria de bens – 
contabilizada em réis. 
Arquivo do Fórum de Caldas: Inventário dos bens de Bernardo Jacintho da Veiga – No Protocolo 348, 
Maço 9, 04/06/1900. 

 

Como créditos no gráfico 22 podem ser agrupadas as fatias referentes às 

categorias descritas no inventário como ativos e créditos e como imóveis podem ser 

2.053.800,00 
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963.200,00 
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agrupadas as fatias descritas no inventário como bens de raiz e benfeitorias. Apesar 

dos prejuízos, esse capitalista conseguiu amealhar uma riqueza considerável e não 

podemos desconsiderar que suas atividades como juiz e depois como advogado em 

Caldas e no Rio de Janeiro tiveram parcela de participação na construção de seu 

patrimônio juntamente de heranças que deve ter recebido do seu pai, o Conselheiro 

Bernardo Jacintho da Veiga. 

Além de André Frederico Regnell houve outros capitalistas em Caldas, como o 

já citado Manoel Pinto de Andrade - que se envolveu com negócios da Casa 

Comissária São Paulo e Minas, do Banco de Santos e do Banco União de São Paulo - e 

o coronel Antônio Teixeira Diniz, o Barão do Campo Místico - que além de 

capitalista, nos anos de 1880 era sócio dos Junqueira na firma comercial Diniz e 

Junqueira, estabelecimento especializado na venda de ferragens, armarinhos e em 

comissão1006. No início do século XX o Barão do Campo Místico acabou investindo 

seus recursos em mineração em Pocinhos do Rio Verde1007. 

No geral, é possível perceber na atuação dos capitalistas analisados que suas 

atividades foram influenciadas pela formalização legal das transações de terras, 

principalmente a que se desenrolou dos anos de 1860 até os anos de 1900 sem 

alterações substanciais. Um exemplo é o fato das hipotecas, principalmente depois de 

1865, serem de imóveis trazendo escravos como acessórios da fábrica agrícola, 

desaparecendo de suas atividades as hipotecas somente de escravos, o que foi 

determinado pela legislação. Em alguns casos também foi possível flagrar a inscrição 

de hipotecas lavradas no Cartório de Notas no Registro Geral, principalmente nos 

casos de transferência de hipoteca. Mas é bem possível que vários títulos não tenham 

sido registrados e as atividades dos capitalistas mostram que, mesmo que esses títulos 

tenham tido uma segurança jurídica menor do que os registrados, as escrituras dos 

Cartórios de Notas geravam uma prova também aceita em juízo que funcionava como 

uma pressão sobre o devedor para o pagamento da dívida e dos juros. 

Observando os valores dos créditos garantidos pelos títulos de crédito 

hipotecário que dão a notícia de inscrição no Registro Geral, nós percebemos que se 

tratavam de somas altas, o que indica que quanto maior o volume de capital envolvido 

                                                           
1006 Cessão – 2º OF, L8, fl.5v., 20/01/1887. 
1007 Contrato de arrendamento do subsolo – 2º OF, L13, fl.86, 09/02/1908; Contrato de arrendamento do 
subsolo – 2º OF, L13, fl.87v., 09/02/1908. 
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na transação de crédito, maior era a preocupação com o registro no Registro Geral para 

além da lavratura do contrato no cartório de notas. 

A formalização legal das transações de terras pode ser observada também nos 

textos dos contratos desses capitalistas, quanto mais se aproximam do final do século 

XIX mais frequente se tornam os casos de contratos com informações mais precisas 

quando a especialidade objetiva (informações sobre os imóveis) e espacialidade 

subjetiva (informações sobre as partes contraentes). Mesmo assim a não averbação da 

área foi uma constante até o começo do século XX. Isso mudou nos livros índices dos 

Cartórios de Notas de Caldas depois do Código Civil de 1916, mais especificamente a 

partir dos anos de 1940, quando começou a ser utilizada a foto aérea no Brasil. Nesse 

período as averbações de áreas se generalizaram para além de alguns casos. 

Lembramos também, que no capítulo 3 dessa tese observamos que a Lei 1237 de 1864 

e o Regulamento Hipotecário de 1865 deixaram várias brechas para a não averbação 

da área, que acabou ficando como facultativa no referido regulamento, portanto, a não 

averbação da área não contrariava a Lei, ou seja, não estava fora do processo de 

formalização legal das transações de terra. Essa situação não foi mudada nem mesmo 

nas pequenas alterações que o regime republicano fez nas leis de 1860 em 1890. 

 

 

5.3 ANÁLISES DE PREÇOS DA TERRA 
 

 

Para fazemos uma análise de preços do alqueire da terra, tivemos que recorrer 

aos esparsos casos nos livros índices em que a área e o preço aparecem averbados para 

podermos calcular o valor do alqueire. Em alguns casos, fazendo a leitura da escritura, 

constatamos que o a área não aparece averbada no livro índice, mas aparece na 

escritura do livro de notas. Incluímos os casos das escrituras de terras lidas em que 

isso aconteceu na amostra para realizar a análise dos preços. 

Também é necessário esclarecer que há dois tipos de escrituras onde 

conseguimos alguma informação a respeito do valor do alqueire de determinados tipos 

de terras: as hipotecas e as compras e vendas. Veremos primeiro o caso das hipotecas, 

para depois falarmos das compras e vendas: 

Algumas poucas hipotecas cujas escrituras foram lidas informam no seu texto o 

preço do alqueire da terra, porém esses casos são raros. Embora os contratos 
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hipotecários apresentem uma significativa frequência de casos em que a área da terra é 

averbada, no geral informam apenas o preço da dívida contraída e não o discriminam 

do valor da terra, deixando essa informação no silêncio ou indicando que o imóvel 

vale mais que a dívida. E em geral realmente os capitalistas tomavam como garantia 

bens que valiam mais que o capital emprestado para garantir o recebimento também 

dos juros em casos de execuções. Além disso, observamos que para as hipotecas não 

podemos nos basear unicamente nos livros índices, porque em alguns casos eles 

averbam apenas a terra como garantia, quando no texto da escritura lavrada no livro de 

notas ela aparece acompanhada de escravos. Por exemplo, no livro índice do Cartório 

de Notas do 1º Ofício de Caldas está arrolada uma hipoteca de 10 de Janeiro de 1873 

no valor de 16:000$000 réis em que a garantia é descrita apenas como uma fazenda em 

São João da Boa Vista, mas quando fomos conferir o texto da escritura no livro de 

notas descobrimos tratar-se da Fazenda da Ponte do Jaguari situada nos subúrbios da 

Vila de São João da Boa Vista, com terras de culturas, casas, moinho, engenhos de 

pilões e mais 17 escravos entre 45 e 2 anos de idade1008. Não observamos esse 

descompasso entre as informações dos livros índices e das escrituras dos livros de 

notas para os contratos de compra e venda, mas não podemos descartar a possibilidade 

de situações similares também existirem para eles. 

Para avaliar a confiabilidade dos dados dos livros inicies em relação aos 

contratos de compra e venda, nós construímos uma pequena amostra de faixa de 

valores com a leitura de alguns contratos entre os anos de 1840 e 1888, quando a 

escravidão acabou e a partir de quando o escravo não poderia mais acompanhar a terra. 

Usamos como documentos também as escrituras particulares do baú de Francisco de 

Paula Toledo1009. Essa faixa de valores nos serviu de guia para apontar casos em que 

os preços do alqueire - calculado com base nos dados das compra e vendas listadas nos 

livros índices –potencialmente estivessem inflados pela presença de escravos não 

averbados junto com a terra. A construção dessa faixa de valores teve duas etapas, 

uma qualitativa e uma quantitativa, vejamos. 

Nossa amostra documental de contratos notariais começa a partir dos anos de 

1840. Começarmos a construir uma ideia do preço da terra em nosso recorte 

observando indicações textuais das áreas mais valorizadas pelos seus habitantes. Por 

                                                           
1008 Hipoteca – 2º OF, L5, fl.52, 10/01/1873. 
1009 Esses documentos estão no CD anexo a essa tese, mais especificamente no Anexo 7 – Baú da 
Família Tolledo, que trata-se de uma pasta com a digitalização de todas as escrituras particulares de 
compra e venda da Fazenda Bom Retiro feitas por esta família e os documentos a elas correlatos. 
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exemplo, na amostra de escrituras particulares de Francisco de Paula Toledo entre 

1846 e 1856, nós observamos que o valor do alqueire das terras de campos e matos 

variava entre 15$000 e 20$000 réis, sendo o valor mais frequente o de 16$0001010. Em 

1849, em uma permuta, ele trocou dois alqueires de campos por um alqueire de terras 

de culturas1011. Tomando a moda do valor das terras de campos da amostra de suas 

escrituras particulares, que é 16$000 réis, o alqueire da terra de cultura deveria estar 

em torno de 8$000 réis. Em 1843 uma hipoteca do Cartório de Notas do 1º Ofício de 

Caldas, apesar de não averbar a área do imóvel, complementava a descrição do bem 

garantidor informando a cotação do preço do alqueire de culturas: “...a preço de nove 

mil réis o alqueire em terras de culturas boas,...”1012. Esse valor não é muito 

discrepante do indicado pelo caso de permuta de Francisco de Paula Tolledo. 

A tendência de maior valor da terra de campos do que das de matos e culturas 

nos anos de 1840 aparece novamente em uma escritura de compra e venda lavrada no 

Cartório de Notas do 1º Ofício em 1845 que, apesar de não averbar a área do imóvel, 

informa a cotação do preço do alqueire de campos e do de matos: 

 

[...] assim mais a parte que lhes coube na Fazenda Capivari de campos 
matos e culturas, que se verificará o seu valor depois de ser louvado por 
dois louvados que nós vendedores e compradores nomearmos, ficando 
tratado com os mesmos compradores a trinta mil réis o alqueire de 
campo e a vinte mil réis o alqueire de mato [...]1013.  

 

Áreas de matos em geral também eram áreas mais férteis de culturas. A maior 

valorização das áreas de campos em relação às áreas de culturas continuaria até a 

expansão do café na região entre os anos de 1870 e 1880. Uma escritura de troca e 

venda do ano de 1860 dá um exemplo da continuidade dessa situação: Bonifácio José 

Monteiro trocou parte de terras de campos que possuía na Fazenda do Cercado com o 

genro e a filha - Cristiano Joaquim Lobo e Dona América Olímpia Monteiro Lobo - 

por terras de cultura que estes possuíam na Fazenda Jaguari. A referida parte de 

campos dentro da Fazenda do Cercado era chamada de Potreirinho, portanto era 

destinada a criação de cavalos. Embora as áreas das partes trocadas não sejam 

mencionadas, a escritura informa que Bonifácio José Monteiro recebeu além das terras 

de culturas o valor de 2:277$332, quantia "que os ditos seu genro e filha dão ao 

                                                           
1010 Vide o Anexo 7 – Baú da família Tolledo, no CD ao final dessa tese. 
1011 Consultar no CD anexo a essa tese o Doc.10 do Anexo 7 – Baú da Família Tolledo. 
1012 Hipoteca – 1º OF, L1, fl.63v., 19/02/1844. 
1013 Compra e venda – 1º OF, L1, fl.79v., 08/07/1845. Grifo nosso. 
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suplicante em convergência de serem as terras de campos de maior valor do que 

aquelas de culturas dos suplicados"1014. 

Até o momento esses documentos informam que o preço do alqueire da terra de 

culturas ou de matos poderia contar entre 8$000 e 20$000 réis e que o alqueire das 

terras de campos poderia cotar entre 15$000 e 30$000 réis. Na amostra de escrituras 

particulares de compra e venda de Francisco de Paula Tolledo, as terras de campos vão 

manter estável a faixa de valores do alqueire entre 15$000 e 20$000 réis até 1859, a 

partir de quando não há mais casos de documentos para acompanhar a evolução dos 

valores. 

O preço dependia de vários fatores, como a qualidade das terras e mesmo da 

infraestrutura nelas construída. Em 1861 uma escritura notarial de compra e venda dá 

notícias de 15$000 réis para o alqueire de terras de culturas de qualidade inferior: 

“...sessenta e sete alqueires, sendo sessenta e quatro de segunda sorte e três alqueires 

de quarta sorte...”1015. Em 1860 40 alqueires da Fazenda Monte Alegre foram 

vendidos sem escravos por 125$000 réis o alqueire, essa informação está correta 

porque consultamos a escritura para além do livro de notas. Essa parte do imóvel 

contava com casas, moinho, monjolo, arvoredos e etc. A palavra “arvoredos” ao invés 

de “matos” nas escrituras em geral indica a exploração de madeira e apesar de não ter 

sido citado um engenho de serra, ele pode muito bem fazer parte do “tec.” das 

benfeitorias. Outro caso de terra com valor mais alto nessa amostra foi da venda de 

parte da Fazenda Campinas dois anos antes, em 1858, por 162$000 réis o alqueire1016. 

Das escrituras cuja leitura foi feita, essa foi a transação sem escravos com o maior 

preço do alqueire e muito provavelmente uma infraestrutura valiosa deveria estar 

presente na parte de terras embora não tenha sido citada na escritura. No geral também 

observamos que todas as terras com valores do alqueire não inteiros, muito 

fracionados, apresentavam benfeitorias. 

A partir da análise acima nós montamos uma faixa de valores para o alqueire de 

terra em geral entre 8$000 réis e 162$000 réis para analisar os preços dos alqueires 

que os dados dos livros índices permitem calcular e cujas escrituras não foram 

consultadas. Entre os anos de 1840 e a abolição da escravidão observamos que foram 

poucos os casos de compras e vendas em que o valor do alqueire extrapolou essa faixa 

                                                           
1014 Escritura de troca e venda - 1o OF, LA2, fl.95, 30/06/1860. 
1015 Compra e venda - 2o OF, L3, fl.23, 09/01/1861. 
1016 Compra e venda - 1o OF, L3, fl.25, 06/04/1858. 
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de valores, ficando mesmo bem abaixo. Findo todos os procedimentos descritos, 

montamos uma amostra 68 casos de valores do alqueire que se distribui entre os anos 

de 1843 e 1899, ela inclui dados dos livros índices dos Cartórios do 1º e 2º Ofício de 

Caldas, das escrituras dos livros de notas lidas e das escrituras particulares de 

Francisco de Paula Tolledo e está organizada no Anexo 7 – Baú da Família 

Tolledo1017. 

 

Ano 
 Preço do 

alqueire em 
réis  

 Taxa de Câmbio Implícita  
 Preço do 

alqueire em 
libra esterlina  

Tipo de terras 

1843   1,00  Culturas 

1844 9.000,00  9.303,00  0,97  Culturas 

1845 30.000,00  9.524,00  3,15  Campos 

1845  20.000,00  9.524,00  2,10  Matos 

1845 25.000,00  9.524,00  2,62    

1846 15.000,00  9.434,00  1,58  campos e matos 

1847 20.000,00  8.569,00  2,33  Campos 

1848 17.500,00  9.597,00  1,82  Campos 

1849 17.500,00  9.597,00  1,82  Campos 

1850 20.000,00  9.277,00  2,15  campos e matos 

1850 16.000,00  8.347,00  1,91  campos e matos 

1853 20.000,00  8.425,00  2,37  Culturas 

1854 15.000,00  8.688,00  1,72  campos e matos 

1855 16.000,00  8.688,00  1,84    

1856 16.000,00  8.711,00  1,83  campos e matos 

1856 16.000,00  8.711,00  1,83  campos e matos 

1856 16.000,00  8.711,00  1,83  campos e matos 

1857 20.000,00  9.026,00  2,21    

1857 20.000,00  9.026,00  2,21    

1857 20.000,00  9.026,00  2,21  Culturas 

1858 20.000,00  9.026,00  2,21    

1858 162.000,00  9.026,00  17,95  Campos 

1860 32.000,00  9.302,00  3,44    

1860 35.000,00  9.302,00  3,72  Campos 

1860 125.000,00  9.302,00 13,43    

1860 37.000,00  9.302,00 3,97    

1860 37.000,00  9.302,00 3,97    

1860 37.000,00  9.302,00 3,97    

1860 37.000,00  9.302,00 3,97    

1860 35.000,00  9.579,00  3,65    

1860 21.000,00  9.302,00 2,26  Culturas 

                                                           
1017 Encontra-se no CD anexo a essa tese. 
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1861 15.000,00  9.302,00 1,61  Culturas 

1861 40.000,00  9.302,00 4,30  Campos 

1861 35.000,00  9.302,00 3,76  Campos 

1861 47.000,00  9.390,00  5,00    

1861 30.000,00  9.302,00 3,22    

1862 25.000,00  9.125,00  2,73    

1862 20.000,00  9.390,00  2,13    

1863 25.000,00  9.125,00 2,74    

1863 20.000,00  9.125,00 2,19  Culturas 

1865 25.000,00  8.966,00 2,79  Campos 

1865 24.000,00  8.966,00 2,68    

1865 20.000,00  8.966,00 2,23    

1866 45.000,00  9.959,00  4,52  Culturas 

1866 30.000,00  9.595,00  3,13  Campos 

1868 55.000,00  10.694,00  5,14    

1868 20.000,00  14.386,00  1,39    

1872 30.000,00  9.597,00  3,13    

1872 20.000,00  9.597,00 2,08    

1873 77.000,00  9.597,00 8,02  Culturas 

1874 20.000,00  Mês não mencionado no documento.      

1874 36.000,00  9.574,00  3,76  Campos 

1875 20.000,00  Mês não mencionado no documento.    Campos 

1877 38.000,00  9.425,00  4,03  Campos 

1878 162.000,00  9.733,00  16,64    

1881 400.000,00  10.770,00  37,14  Culturas 

1886 250.000,00  12.854,00  19,45    

1886 300.000,00  12.854,00  23,33    

1889  40.000,00  9.075,00  4,40    

1893 125.000,00  20.834,00  5,99    

1894 200.000,00  23.923,00  8,36   culturas e campos  

1895 80.000,00  24.272,00  3,29    

1896 516.666,00  26.667,00  19,37   culturas  

1899 333.000,00  32.573,00  10,22    

Tabela 33 - Preço do alqueire de terras em réis e em libra esterlina no recorte espacial no século XIX. 
Fonte: As fontes utilizadas para a elaboração dessa Tabela estão arroladas e comentadas no Anexo 9 – 
Documentos com área e preço, que se trata da Tabela de casos de escrituras de terras públicas e 
particulares averbando o preço e a área:  preços do alqueire em réis e deflacionados com a conversão 
para libra esterlina. Nessa Tabela a as referências dos documentos que compõem a amostra estão na 
coluna Referência e comentários e esclarecimentos necessários estão na coluna Observações.  

 

Como os preços variam segundo diversos fatores e não foi possível levantar o 

tipo de terra para casa transação, cálculos de média e moda por década camuflariam 

essa complexidade. As lacunas de anos para os quais não conseguimos casos de 

contratos capazes de informar o preço do alqueire também não permitem a produção 

de um gráfico de oscilações de valores por anos. Por esses motivos optamos por 
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apresentar o comportamento dos preços do alqueire de forma simplificada, por meio 

de da tabela 33 que ao todo contabiliza 64 casos de contratos que permitiram o 

levantamento do preço do alqueire entre 1843 e 1899: 

 

Contratos de Hipoteca e quitações averbando área 

Ano Alqueires 
 Valor da 

dívida  
Denominação Localização 

Tipo de 
terras 

Benfeitoria
s 

Prazo Juros 

1862 94 1:970$000 Sem denominação São José dos 
Botelhos 

Culturas Moinho e 
paiol 

1 ano 1,5% ao mês 

1886 300 
hecatares 

2:780$000 Sem denominação Caldas Indefinido  1 ano 1% ao mês 

1886 220 
alqieores, 

mais 
440$000 
réis em 
terra. 

5:000$000 Partes da Fazenda 
Cambuí 

São 
Sebastião 
do Jaguari 

Indefinido sem 
detalhes. 

6 anos 1% ao mês, 
capitalizados 

de 6 em 6 
meses 

1887 339 
hectares 

5:000$000 Parte da Fazenda 
Bela Cruz 

São 
Sebastião 
do Jaguari 

Culturas  5 anos 1% ao mês 

1887 121 
hecatares 

1:300$000 Sem denominação São 
Sebastião 
do Jaguari 

Culturas Cafezal 3 anos 1,5% ao mês 

1895 40 
alqueires 

16:000$000 Sítio Grotão Vila Caracol Culturas 9.000 pés 
de café 

formados e 
4.000 mais 

novos, 
monjolo e 

casa de 
morada. 

6 anos 1,5% ao mês 
capitalizados 
anualmente 

1896 15,5 
alqueires 

3:200$000 Sítios Grotão e 
Cachoeira 

Vila Caracol 3,5 
alqueires 

de campos 
e 12 

alqueires 
de cultura 
saperira 

para café 

sem 
detalhes. 

3 anos 1,5% ao mês 

1896 40 
alqueires 

6:000$000 Sítio Grotão Vila Caracol Culturas casa, 
monjolo e 
1.000 pés 

de café 
formados. 

4 anos 1,5% ao mês 

1896 90 a 100 
alqueires 

24:000$000 Fazenda Bela Cruz Vila Caracol Culturas 40.000 pés 
de café, 
sendo 
27.000 

formados, 
mais todas 

a 
benfeitoria

s 

2 anos 1,4% ao mês 
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1898 90 
alqueires 

16:000$000 Fazenda 
Contendas 

Vila Caracol culturas, 
capos de 

catingueir
os, matas 
vigens e 

capoeiras 

10.000 pés 
de café, 
cercas e 
valos de 
arame, 5 

casas 
cobertas 
de telhas, 

carro 
ferrado 
com 14 

bois, 
carroça 

boa e duas 
bestas de 
boa idade 

2 anos 1,5% ao mês 

1899 130 
alqueires 

3:000$000 Fazenda Milho 
Verde e Fazenda 

Pinhal do Rio 
Pardo 

Campestre 
e Caldas 

Indefinido sem 
detalhes. 

2 anos e 
meio 

1,5% ao mês 

1899 40 
alqueires 

8:000$000 Fazenda Árvore 
Grande 

Vila Caracol Cultura casa e paiol 4 anos 1,5% ao mês 

Tabela 34 - Contratos de hipotecas averbando a área no recorte espacial durante do século XIX. 
Fonte: As fontes utilizadas para a elaboração dessa Tabela estão arroladas e detalhadas no Anexo 10 – 
Alqueires em hipotecas e quitações, que se trata da Tabela Contratos de Hipoteca e quitações averbando 
área . Nessa Tabela a as referências dos documentos que compõem a amostra estão na coluna 
Referência.  

 

Para evitar o problema da inflação da época e produzir uma falsa ideia de 

valorização do alqueire de terras, convertemos os seus valores para libras esterlinas, 

moeda que se manteve estável no século XIX. Usaremos para análise somente os 

valores em libra esterlina. Em alguns casos em que o documento não apresentou o mês 

essa conversão não foi possível porque a taxa de cambio correu do segundo semestre 

de um ano para o primeiro semestre do ano seguinte entre 1833 e 1887. Apenas em 

alguns casos do livro índice e em que as escrituras foram lidas é que foi possível 

identificar o tipo de alqueire de terra: se de campos, matos ou culturas. 

Essa Tabela nos permite traçar as seguintes considerações sobre a valorização da 

terra: entre os anos de 1840 e os de 1850 os valores as terras de campos tenderam a 

apresentar valores maiores do que as de culturas e matos. A partir de 1863 alguns 

preços apontam para o início do ganho de valor das terras de culturas, mas ainda 

inferiores às de campos. Observando a amostra como um todo, o ano de 1866 parece 

ter sido o ponto a partir do qual o preço do alqueire de terras como um todo subiu 

ligeiramente, independente se de culturas ou campos.  De 1873 em diante alguns 

alqueires de terras de culturas começaram a apresentar valores maiores que os de 

campos, nessa época o café já havia chegado. Para os anos de 1890 são raros os casos 

de contratos de compra e venda averbando área, mas as hipotecas, transferências de 
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hipotecas e quitações averbando área são bastante frequentes. Veja a tabela 34 com 

alguns exemplos. 

Infelizmente as hipotecas com área averbada não são bons casos para avaliar o 

preço do alqueire porque em geral a terra valia mais do que a dívida porque em caso 

de inadimplência do devedor a sua execução e venda em hasta pública deveria apurar 

um valor suficiente para pagar além do capital principal os juros e os custos do 

processo judicial e execução. Por outro lado, o fato de o número de hipotecas com área 

averbada nos anos de 1890 ser maior que o das compras e vendas com áreas averbadas 

é um dado a ser observado. Isso também indica um ganho de valor e aponta para o fato 

de que a formalização legal das transações de terras estava nesse momento cumprindo 

o papel que lhe foi atribuído desde o início: dinamizar o crédito tomando como base 

de garantia o imóvel.  

No mais, podemos arriscar a dizer que o fato de a terra ter começado a ganhar 

lentamente valor após 1866, ou seja, depois da instalação dos Cartórios do Registro 

Geral nas comarcas, pode indicar que a formalização legal das transações de terras 

feita nos anos de 1860 estava começando a auxiliar na catalisação do ganho de valor 

do imóvel em um contexto com condições mínimas de valorização da terra pré-

existentes. Entretanto esse efeito não se daria de uma hora para outra depois da 

experiência não muito bem sucedida do Registro Geral de Hipotecas dos anos de 1840. 

Era necessário um tempo para que o novo sistema formalizante das transações de 

terras como um todo inspirasse confiança nos investidores, capitalistas, e bancos. 

Como sistema formalizante, estamos entendendo os Cartórios de Notas encarregados 

de produzir os contratos dentro das formalidades ditadas pela Lei, promovendo uma 

padronização dos mesmos, o registro nos Cartórios do Registro Geral dando 

publicidade e clareza e fornecendo segurança jurídica para os negócios e o sistema 

judiciário de fato garantido o reembolso do credor e a propriedade ou posse do 

comprador. 

Para o sistema funcionar os títulos, os cartórios e o poder judiciário tinham que 

inspirar confiança na população e essa confiança foi sendo ganha aos poucos. Assim 

como para um banco crescer e seus títulos terem valor ele precisa construir 

confiabilidade. Provavelmente foi também por esse motivo que o sistema judiciário foi 

ampliado nos anos de 1870 – mais especificamente a partir de 1871, ano da Lei do 

Ventre Livre - ele deveria ser capaz de garantir que o título público e registrado de 
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propriedade da terra tinha mais segurança que o particular, ou ainda, ele deveria 

garantir o crédito e a propriedade privada1018. 

O contexto favorável ao crédito pós 1888 descrito por Fontanari e que citamos 

anteriormente certamente se beneficiou e foi amplificado pela formalização das 

transações de terras acontecidas até então, a saber: o café demandando financiamento, 

a Estrada de Ferro Mogiana e a política de emissão de papel moeda da república que 

desembocou no Encilhamento. 

Para finalizar essa parte, citaremos alguns trechos de uma monografia de um 

morador de Poços de Caldas falando sobre o café, sobre o ganho de valor da terra, o 

custo da formação do cafezal e a mão de obra na região em 1896: 

 

Situado na zona do campo, o distrito de Poços, como de razão, tem ao 
demais belas matas, que são aproveitadas para o cultivo de cereais e o 
plantio do café, o qual vai sendo feito em larga escala na fazenda do 
Barreiro, propriedade do coronel Agostinho José da Costa Junqueira, que, 
com seus filhos e genros, já colhem boa porção do precioso produto. [...] As 
matas do município, cerrados e capoeiras, estão para os campos, nas seis 
fazendas do distrito, como 3 para 1. Há ainda aqui florestas virgens, em 
todas as fazendas, que pertencem ao coronel Agostinho José da Costa 
Junqueira, ao major Joaquim Candido da Costa Junqueira, ao capitão 
Manoel Junqueira, ao cidadão Joaquim Bernardes Junqueira, ao cidadão 
Antônio  de Andrade Junqueira e ao cidadão Manoel de Andrade Junqueira. 
Antes da Republica se vendia em Poços o alqueire de campo por 
60$000 e o de mato entre 40$000 e 50$000. Hoje, fazendeiro algum 
vende terras, porque ninguém quer trocar o que tem um valor real por 
pedaços de papel, que pouco valem 1019. 

 

Esses preços anteriores a república certamente estiveram inseridos no período 

entre os anos de 1870 e 1888. Lembramos que as terras de culturas nos anos de 1840 

eram vendidas por valores entre 8$000 e 20$000 réis, dependendo da qualidade e das 

circunstâncias. Chamamos a atenção também para o fato de que em 1896 já havia uma 

alta inflação, a taxa de câmbio implícita foi cotada em 26$667 nesse ano. Essa inflação 

de certa forma está indicada na frase “Hoje, fazendeiro algum vende terras, porque 

ninguém quer trocar o que tem um valor real por pedaços de papel, que pouco 

valem”. A visão do autor, portanto, é uma visão fisiocrática.  Entretanto, mesmo com a 

inflação alta é possível falar em valorização da terra nesse período e, apesar dela, o 

autor lamenta que o cafezal estivesse ameaçando a produção das culturas tradicionais 

porque estava absorvendo a escassa mão de obra disponível na região: “Infelizmente, 

                                                           
1018 A expansão do sistema judiciário no Brasil foi tratada por Reinaldo de Lima Lopes em: LOPES, 
José Reinaldo de Lima. A formação do direito comercial brasileiro:..., Op. cit. – pp40-41. 
1019LEMOS, Pedro Sanches. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas, Op. cit. – pp.204-
205. Grifos nossos. 
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por causa da escassez de braço, o cultivo dos cereais tende a diminuir; todos querem 

plantar e colher café”1020. Além disso, informa uma presença significativa de 

imigrantes estrangeiros, principalmente italianos, que chegam pela Mogiana. 

Os gastos para o plantio do café foram cotados da seguinte forma: “Pela 

formação de cada alqueire de café, com 75-75 braças, o fazendeiro paga a quantia de 

800$000 anuais por espaço de quatro anos, sendo os pagamentos feitos na forma 

ajustada”1021. Isso ajuda a explicar o porquê de muitas vezes o café ser colocado nas 

escrituras juntamente com as benfeitorias na descrição do imóvel nesse período, ele 

demandava um investimento considerável. Além disso, também explica o aumento das 

hipotecas de terras com café: o investimento na lavoura demandava recursos. 

                                                           
1020Op. cit. – p.205. 
1021 LEMOS, Pedro Sanches. Chorografia Mineira – Município de Poços de Caldas, Op. cit. – p205. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Na tese buscamos mostrar que o processo de formalização legal das transações de terras 

ocorrido após a independência do Brasil se iniciou com as transações de crédito - em função 

da importância que este tinha na circulação da economia pouco monetizada da época – e que 

intensificou as frequências das transações de compra e venda e de hipotecas de imóveis, 

catalisando a valorização da terra em contextos econômicos favoráveis. A demonstração dessa 

hipótese, feita ao longo dos cinco capítulos do trabalho, nos permite considerar o referido 

processo como mais uma condição de valorização da terra em meio a outras. O processo se 

tratou de uma modernização da legislação através da elaboração de novas leis mercantis em 

paralelo ao abandono gradual das Ordenações Filipinas, que se completou com a promulgação 

do Código Civil Brasileiro em 1916. Portanto, foi um processo relativamente longo.  

As Assembleias Gerais Constituintes foram o laboratório da produção de novas 

regras/formalidades, inclusive para os contratos de negócios de imóveis e para um novo 

sistema cartorial e de registro encarregado de aplicá-las e que, ao mesmo tempo, foi parte 

constituinte delas. Trabalhamos fatos econômicos em suas temporalidades, evidenciando que 

o processo de formalização legal das transações de terras se iniciou com o crédito a partir da 

liberação geral dos juros em 1832 e que isso se deveu a uma economia pouco monetizada em 

que a circulação comercial em grande parte dependeu do crédito e da dívida. 

Além da baixa monetização do Brasil em todo o século XIX, outra questão que fez a 

elite governante brasileira cedo se voltar para as transações de crédito envolvendo imóveis (os 

contratos hipotecários) foi a pressão inglesa para o fim da escravidão, porque era necessário 

encontrar outro bem capaz de substituir o escravo como possibilidade de investimento e base 

de garantia de crédito. Esse foi um dos motivos para a elite governante - mesmo que formada 

por grupos com interesses diversos - tentar estimular através de leis as transações de crédito 

com a terra como garantia. Leis que estruturaram um amplo sistema burocrático cartorial e de 

registro que visava ampliar a segurança jurídica dos negócios (contratos). Leis que deram aos 

contratos públicos de transações imóveis maior status legal do que os particulares. Deixamos 

claro que afirmar isso é bem diferente de dizer que as leis eliminaram completamente o valor 

legal dos contratos de gavetas. 

Fato é que para a terra ser uma boa garantia creditícia deveria ganhar preço, ser capaz 

de imobilizar cifras consideráveis de capital, o que no sistema econômico de então acontecia 

com o escravo, que significava a capacidade produtiva de fato em meio a uma ampla fronteira 
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agrícola aberta. Daí, nesse processo, enxergamos a Lei de Terras como um de seus episódios 

que tentou forçar o ganho de valor da terra, primeiro potencializando suas características de 

mercadoria com a instituição da propriedade privada, buscando torna-la o sistema oficial de 

ocupação da terra no Brasil, depois determinado que as terras devolutas não pudessem mais 

ser apossadas e que somente seriam adquiridas por compra ao Estado. Além disso, a referida 

Lei de 1850 e seu Regulamento de 1854 permitiram que a simples posse continuasse existindo 

ao lado da propriedade, mas teoricamente com um status jurídico inferior, com menor 

segurança jurídica e como etapa para atingir a propriedade privada via usucapião. Dizemos 

teoricamente porque o Regulamento de 1854 permitiu que o título particular que houvesse 

pagado a sisa tivesse a mesma legitimidade que os títulos emitidos pela Repartição de Terras 

Públicas para a realização de negócios de imóveis e não havia nenhum mecanismo 

burocrático e jurídico que de fato desse maior segurança jurídica aos títulos de terras emitidos 

pela Repartição de Terras Públicas. 

Mesmo que a tentativa da Lei de Terras de evitar os apossamentos das terras devolutas e 

estabelecer um preço mínimo para a sua aquisição tenha sido malograda, ou seja, que a lei 

“não pegou” como popularmente se diz, a intenção de forçar a valorização foi clara e 

certamente se encaixou nas tentativas de tornar a terra uma boa base de garantia de crédito 

que começaram com a criação do Registro Geral de Hipotecas em 1843. Essa perspectiva não 

exclui, se harmoniza e mesmo complementa Lígia Osório, que defende que o principal motivo 

da instituição da propriedade privada pela Lei de Terras em 1850 foi buscar vedar o acesso a 

terra para o imigrante pobre e para o ex-escravo, forçando-os a vender sua força de trabalho 

para a elite proprietária. Segundo a autora, esse foi o principal motivo para tentar forçar a 

elevação do valor do imóvel e, para sustentar esse ponto de vista, usou a teoria de colonização 

desenvolvida por Eduard Gibbon Wakfield para as colônias inglesas no século XIX, cuja ideia 

central era a de um “sufficient price” (preço suficiente)1021. 

Não há como negar que a preocupação com a formalização das transações hipotecárias 

precedeu a preocupação com a instituição da propriedade privada, basta observar que a 

instituição do primeiro cartório de registros do Brasil visando dar publicidade aos contratos 

dos negócios foi exclusiva para as hipotecas - o Registro Geral de Hipotecas de 1843 - e foi 

feito para estimular as transações hipotecárias de terras, embora o alcance desse objetivo 

inicialmente tenha sido dificultado por dois motivos: a) - pela permissão de hipotecas de 

escravos que concorriam com a terra como base de garantia e b) – pela dificuldade de provar a 

                                                           
1021 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio:..., 1996, Op. cit. – pp.99-103. 
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legitimidade da posse e averiguar a sua alienação anterior por causa da validade dos contratos 

particulares de compra e venda. A Lei de Terras não resolveu o segundo problema porque, 

embora tenha instituído a propriedade privada como forma oficial de ocupação do solo, 

potencializado as características de mercadoria, o sistema de emissão de seus títulos 

estruturado na Repartição Geral de Terras Públicas não teve a função de produzir um sistema 

de registro que gerasse a publicidade dos títulos e das suas alienações. Além disso, o 

regulamento de 1854 permitiu que títulos particulares de posse tivessem direito a 

praticamente as mesmas seguranças jurídicas que os títulos emitidos pela Repartição Geral de 

Terras Públicas, desde que houvesse sido pago o imposto de sisa da compra e venda. 

Também, as transações de compras e vendas de terras da família Tolledo por títulos 

particulares anteriores a 1850 - que analisamos nessa tese - indicam que as características de 

mercadoria dadas a terra pela lei de 1850 estavam sendo vivenciadas na prática pela 

população já há algum tempo e o que a lei fez foi oficializar essa situação. 

Acreditamos que a Lei de Terras teve o mérito de instituir a propriedade privada como 

forma oficial de ocupação do solo no Brasil, mas o que a ela deu substancia e a sustentou foi a 

montagem de um sistema cartorial de notas integrado ao de registro, que vinha sendo 

estruturado desde 1843. Esse sistema atingiu sua maturidade com a criação do Registro Geral 

em 1864 ao incluir nele as transmissões de propriedade, inclusive as compras e vendas, 

tornando a necessidade de escritura pública e seu registro, formalidades necessárias para a 

validade legal das transações de compra e venda. Isso buscou forçar a sua concentração nos 

cartórios e produziu sua publicidade via sistema de cartórios de registros. 

A Lei de Terras criou a propriedade privada, mas foi o sistema cartorial de notas e de 

registro - cuja montagem se iniciou nos anos de 1840 com a hipoteca - que deu condições para 

que ela circulasse comercialmente com maior segurança jurídica que a simples posse de boa 

fé, legalizada pelo pagamento da sisa de bens de raiz. Essas tiveram importância relevante 

principalmente nas áreas de fronteira agrícola, de ocupação recente e de confusão sobre a 

situação legal da ocupação do solo. Em áreas de ocupação antiga e que se tornaram 

disputadas, a cartorização e registro dos títulos de terras foram uma forma a mais de legitimar 

e defender o monopólio individual do uso do solo. Nesses casos as disputas pela terra cedo ou 

tarde forçariam o ingresso da posse no sistema cartorial e a sua transformação em 

propriedade. O fato é que, para obter crédito, conforme o processo de formalização legal das 

transações de terras se desenvolveu, tornou-se muito mais fácil hipotecar uma terra com título 

público e registrado. 
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Acrescentamos que inclusive a preocupação com o crédito e com a hipoteca parece ter 

se relacionado com as pressões inglesas para o fim da escravidão desde o início. Vejamos o 

resumo de um breve histórico a respeito, que foi montado por Lígia Osório Silva1022: 

Em 1807 a Inglaterra declarou o comércio de escravos ilegal para os súditos britânicos e 

que a aceitação dessa ilegalidade foi imposta á Portugal durantes as guerras napoleônicas, 

quando precisou do apoio inglês, tendo se comprometido a abolir o tráfico escravo no tratado 

de 1810 firmado com o governo britânico. 

Em 1817, outro tratado reforçou o compromisso de Portugal acabar com o comércio de 

escravos estabelecendo o mútuo direito de investigação com a Inglaterra através de comissões 

mistas, montadas para o julgamento dos infratores que insistissem em continuar traficando 

negros. As obrigações internacionais relativas ao combate à escravidão firmadas por Portugal 

com a Inglaterra passaram para o novo Estado Brasileiro logo após a independência: em 

tratado de 1826 o Brasil afirmou o seu compromisso com elas e com a ratificação absoluta do 

tráfico de escravos no prazo de três anos, ou seja, em 1829 o trafico de escravos já deveria ter 

sido extinto. Em 1831 um decreto imperial penalizava os traficantes de escravos e 

considerava livres os escravos introduzidos ilicitamente no Brasil e em 1832, outro decreto 

ordenava as medidas necessárias para a execução do decreto anterior. 

Coincidentemente no ano de 1832 também houve a liberação geral dos juros e começou 

a ser elaborado o projeto de um Código Comercial que, dentre as muitas matérias tratadas, 

versou sobre as hipotecas de bens de raiz, projeto que ficou pronto em 1834, mas que só foi 

promulgado em 1850, exatamente no ano da extinção definitiva do tráfico negreiro. E entre 

1832 e 1850 foi criado o Registro Geral de Hipotecas (1843). Portanto, todas as medidas 

legais visando estimular a circulação da economia através do crédito por meio de uma 

incipiente formalização legal de suas transações - e que já objetivava a ampliação de 

segurança jurídica contratual – foram gestadas dentro do contexto de pressão estrangeira e 

interna para o fim do tráfico negreiro e da escravidão. Dizemos também pressão interna 

porque o recém-criado Estado Brasileiro teve que repassá-la para a população através dos 

decretos de 1831, 1832 e da Lei Eusébio de Queirós em 1850. Esse contexto político e 

econômico parece indicar que diante da possibilidade de o escravo deixar de existir como 

principal bem de imobilização de capital e, por isso, garantia de crédito possível, fez com que 

a elite começasse a voltar o seu olhar para a necessidade de valorizar a terra. Isso, em novo 

                                                           
1022 Todo o histórico que fizemos das pressões inglesas, tratados, leis e decretos para o fim do tráfico negreiro e 
da escravidão foi retirado de: SILVA, Ligia Osório. Terras Devolutas e Latifúndio:..., 1996, Op. cit. – pp.118-
119. 
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contexto de liberdade de comercio no Brasil recentemente experimentada, iniciada em 1808 

com a abertura dos portos às nações amigas, que fez com uma elite que se enriquecia com o 

comércio mirasse também para formas de ampliar a circulação econômica por meio de 

políticas que procuraram resolver o problema da falta do meio circulante, dentre elas o 

estimulo do crédito através da produção de maior segurança jurídica dos contratos. 

Todos esses ingredientes juntos, fervendo no caldeirão de acontecimentos da época 

(entre os anos de 1822 e 1864), fizeram que o problema da necessidade de estimular o crédito 

se fundisse com a possibilidade de o escravo deixar de existir como bem de grande 

investimento de capitais e com a necessidade de resolver o problema da mão de obra no caso 

do fim do regime escravo. O livro de 1848 Os Bancos do Brasil de Bernardo de Souza 

Franco, que utilizamos em vários momentos da tese, é um exemplo ilustrativo de todas essas 

preocupações que fervilhavam entre as pessoas na época e de como elas se conectavam1023. 

Essas perspectivas também nos permitem olhar a lei do Ventre Livre em 1871 e a lei 

Eusébio de Queirós em 1884 como mais duas medidas que em paralelo com as feitas pela lei 

1237 de 1864 buscaram forçar o ganho de valor da terra, uma vez que cada vez menos o 

escravo significava uma concorrência como base de garantia de crédito. Relembrando, na 

referida lei de 1864 estão contempladas medidas que tentaram atender as seguintes 

preocupações:  

a) - a valorização da terra ao definir que a ela era a base de garantia principal da 

hipoteca e que o escravo só poderia ser hipotecado junto com ela, como assessório da fábrica 

agrícola, caso contrario o escravo só poderia ser base de crédito por contrato de penhor;  

b) - preocupou-se com o crédito ao padronizar, regularizar, registrar, tentar controlar e 

tornar públicas as transações hipotecárias produzindo maior segurança jurídica contratual;  

c) - preocupou-se com a circulação da economia ao criar as sociedades de crédito real e 

as letras hipotecárias, visando permitir que a riqueza imobilizada na terra se desamortizasse 

na forma de moeda escritural (a própria letra hipotecária). Se a lei 1237 já havia restringido a 

possibilidade do escravo ser garantia hipotecária isoladamente da terra, a lei do Ventre Livre e 

a lei Eusébio de Queirós provavelmente provocaram alguma insegurança na população em 

tomar unicamente o escravo como garantia de crédito. 

Lígia Osório Silva afirma que os bancos lutaram contra a adjudicação forçada do imóvel 

determinada pelo Regulamento da Sociedade de Crédito Real de 1865, que impunha aos 

                                                           
1023 FRANCO, Bernardo de Souza. Os Bancos do Brasil: sua história, defeitos da organização atual e reforma 
do sistema bancário. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1984.  
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bancos que deveriam aceitar o imóvel do fazendeiro como pagamento em caso de 

inadimplência, o que foi derrubado por lei em 1873, mas que... 

 

Nem isso, nem a tentativa da reforma hipotecária assimilar os escravos como bens 
imóveis, para aumentar a garantia dos credores (tendo em vista que estes valiam 
muito mais do que a terra), surtiu o efeito desejado. De 1864 a 1889, poucos 
estabelecimentos foram fundados com o objetivo de proporcionar crédito à lavoura 
com base na propriedade territorial. Os poucos que o foram, além de serem tidos na 
conta de instituições pouco sólidas, empregavam quantias ínfimas em operações 

hipotecárias
1024

. 

 

A autora está se baseando no trabalho de Granziera1025 e mesmo que ambos estejam 

certos, há que se considerar que 1864 foi o início de sistema hipotecário e de uma burocracia 

cartorial criada para sustentá-lo que levou um tempo para se sedimentar. Assim como um 

banco, o sistema do Registro Geral tinha que ganhar a confiança da população de que era 

capaz de gerar segurança jurídica dos contratos. A partir de 1871 reformas no sistema 

judiciário brasileiro o ampliaram, aumentando a capacidade de fazer valer os direitos 

garantidos pelos contratos dos negócios de terras em geral registrados nos cartórios do 

Registro Geral. E mesmo que os empréstimos hipotecários feitos pelos bancos aos fazendeiros 

tenham sido reduzidos entre 1864 e 1889, eles já foram um início de concessão de credito 

institucional com base na hipoteca. Contudo, acreditamos que estudos mais detalhados das 

sociedades de crédito real e emissões de letras hipotecárias após 1864 podem esclarecer 

melhor a dimensão do “malogro” da tentativa apontado por Lígia Osório. 

Porém, entre 1864 e 1889, se nos bancos os contratos hipotecários para a concessão de 

crédito não foram frequentes, vimos que em escala particular, na atividade de pessoas 

especializadas na concessão de crédito, como nos casos dos dois capitalistas de Caldas por 

nós analisados, as reformas hipotecárias de 1864 surtiram efeito. Além disso, os dados por 

nós analisado indicam que a formalização legal das transações de terras feita nos anos de 1850 

até 1864, apesar de ter visado estimular crédito em primeiro lugar, acabou tendo um efeito 

positivo no estímulo das transações de compra e venda. Poderíamos dizer que as leis 

formalizantes dos contratos negócios imóveis feitas nesse intervalo de tempo miraram no que 

viram (o crédito) e acertaram no que não viram (as compras e vendas). 

Tenha ou não surtido o efeito desejado na dinamização do crédito, o processo de 

formalização legal das transações de terras, ao tentar forçar o ganho de valor da terra em 

                                                           
1024 SILVA, Ligia Osório. Terras Devolutas e Latifúndio:..., 1996, Op. cit. – pg.151. 
1025 GRANZIERA, Rui Guilherme. A guerra do Paraguai e o capitalismo no Brasil. São Paulo: 
Huicitec/Inicamp, 1979. 
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relação ao escravo, acabou esbarrando na questão do que era a propriedade e de como ela 

poderia ser provada de forma segura e irrefutável, para que essa “prova de poder e domínio 

pessoal sobre um pedaço de chão” pudesse ser hipotecada, vendida e comprada. Com isso foi 

sendo definido e diferenciado o que era posse e propriedade após a abolição do sistema 

sesmarial em 1822. Nesse processo, o que dava o direito de uso privado do solo, a 

“propriedade” foi se metamorfoseando:  

a) - primeiro se deu pela tradição do bem feita por cláusula constitui em títulos 

particulares de compra e venda que havia pagado o imposto de sisa;  

b) - em 1850 o direito sobre o uso do solo foi discriminado em domínio pleno individual 

(propriedade privada), domínio pleno público (propriedade pública), e posse de boa fé (que 

poderia levar ao domínio pleno individual via usucapião), mas ao título de posse não emitido 

pela Repartição de Terras Públicas foi dado mesmo valor jurídico do emitido para a realização 

de negócios - desde que houvesse pagado a sisa - e ficou indefinido como o título de 

propriedade privada poderia ser transmitido sem passar pela Repartição Geral de Terras 

públicas;  

c) - depois, com a obrigatoriedade da transcrição da compra e venda no Registro Geral 

em 1864 para a validade legal da transação, começou ser discutido se a transcrição da 

transmissão da propriedade no Registro Geral substituía ou não a tradição e o título de posse 

na produção do direito de propriedade, apesar de a lei 1237 ter estabelecido que a transcrição 

da transmissão da propriedade no Registro Geral não induzia a prova de domínio;  

d) – essa discussão entrou no século XX até que o Código Civil de 1916 definiu que o 

registro da transmissão de propriedade era prova relativa de domínio, dito de forma simples, 

ele passou a encarnar a propriedade; 

e) - em 1973, com a criação e instituição do sistema de matrícula de imóveis no Brasil, a 

matricula passou a ser o registro e a constituir e significar a propriedade. 

 

Em síntese, podemos afirmar que as análises feitas nos cartórios de notas de Caldas, nas 

frequências anuais de seus contratos de negócios imobiliários e nas atividades de empréstimos 

a juros dos capitalistas regionais, se observadas em conjunto revelam que o processo de 

formalização legal das transações de terras teve o efeito de ampliar as frequências dos 

negócios imobiliários em geral e a sua segurança jurídica, mesmo que esse efeito não tenha 

sido o esperado e que tenha se processado com maior intensidade fora das instituições 

financeiras. O aumento das frequências dos contratos nos cartórios de notas depois de 

determinadas leis torna essa afirmação irrefutável ao menos para o caso de Caldas. Mesmo 
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que o aumento dos preços do alqueire de terra, deflacionado em libra esterlina, não tenha 

exatamente acompanhado o aumento das frequências dos negócios imobiliários ou que esse 

aumento tenha se dado por fatores além da terra - como as lavouras de café - o maior giro de 

transações imóveis significou a desamortização da riqueza investida na terra e a paulatina 

ampliação de sua utilização como garantia de crédito, fatores que por si já podem ser 

considerados uma valorização. Além disso, as pessoas viviam no Brasil uma realidade 

monetária em réis e não em libra esterlina e é preciso estudar mais acuradamente até que 

ponto a inflação influenciou o aumento dos preços do alqueire. Por fim, relembramos que não 

importa que certo aumento dos preços da terra tenham se dado por fatores exógenos, como o 

café e a política monetária de Rui Barbosa, eles teriam a capacidade reduzida de ampliar as 

frequências das transações sem a formalização legal das transações de terras e a segurança 

jurídica dos negócios que produziu. 

Encerramos informando que hoje a hipoteca - que deu início ao processo de 

formalização legal das transações de terras e ao sistema cartorial que sustenta a propriedade 

privada no Brasil - atualmente tem sido suplantada nos bancos pela venda fiduciária em 

garantia, porque esse contrato de crédito tem se mostrado mais seguro para o recebimento da 

dívida, uma vez que o imóvel torna-se propriedade do credor caso findo o prazo estabelecido 

no contrato a dívida não tenha sido quitada, não podendo ser executado para o pagamento, por 

exemplo, de direitos trabalhistas, os quais estão acima da hipoteca no direito da excussão do 

imóvel para o pagamento da dívida. Portanto, hoje a hipoteca tem menos segurança jurídica 

do que venda fiduciária em garantia nas instituições financeiras.  
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