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RESUMO                                      [PORTUGUÊS] 

 

Atualmente muitas pesquisas estão sendo realizadas, tendo como objetivo estudar o 

Tribunal do Santo Ofício na Península Ibérica e no Brasil. A proposta dessa dissertação é 

abordar a ação do tribunal inquisitorial contra os cristãos-novos, acusados de judaísmo em 

Portugal e no Brasil, por meio da análise de processos inquisitoriais de membros de uma 

família conversa, duramente atingida pela Inquisição, na segunda metade do século XVII.  

Após a conversão forçada dos judeus em Portugal, em 1497 e a implantação da 

Inquisição em 1536, os cristãos-novos (descendentes dos judeus convertidos) passaram a 

sofrer a mais cruel perseguição. Milhares de famílias foram denunciadas, presas, processadas 

e condenadas a algum tipo de penalidade. 

Nesta dissertação foram estudados os processos inquisitoriais de Gaspar da Costa de 

Mesquita e seus filhos. Essa família fazia parte, de acordo com o que os documentos indicam, 

de um importante círculo financeiro e intelectual português, com vários membros envolvidos 

no comércio, nas finanças e na vida intelectual de Lisboa. 

O patriarca era cristão-novo, banqueiro, casado pela segunda vez, teve sete filhos. Em 

1682, foi preso nos cárceres da Inquisição de Lisboa, com o confisco e todos os seus bens.  A 

filha, Michaela foi presa em 1683, na época com dezesseis anos de idade. Os filhos, José da 

Costa e Theotonio da Costa, buscaram refúgio na Vila de São Paulo, quando os primeiros 

parentes foram presos e acusados de judaísmo, em Portugal. Alguns anos depois, após 

denuncias feitas em Lisboa, foram expedidos mandados de prisão e em 9 de outubro de 1684, 

os dois irmãos foram presos em São Paulo e enviados para  Lisboa, onde foram processados e 

saíram em auto de fé. 

A problemática cristã-nova ou marrana é essencialmente uma questão ibérica, pois, o 

Tribunal do Santo Ofício, na Espanha e em Portugal, deu especial atenção a este segmento da 
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sociedade, tornando-o sua principal vítima. Tentando escapar dessa situação, muitos cristãos-

novos vieram para o Brasil, em busca de refúgio e liberdade. 

A colônia passou a ser uma das opções para fugirem do alcance da Inquisição, 

instaurada no território português. O fluxo migratório, que teve início com a colonização, 

continuou mesmo quando haviam impedimentos legais, estabelecidos pelo rei. 

 São Paulo, o local escolhido por José da Costa e Theotonio da Costa para se 

instalarem, era uma região de difícil acesso, longe dos principais centros de desenvolvimento 

da colônia e onde a vida era extremamente dura. Os conflitos entre jesuítas e os colonos eram 

constantes, principalmente, nos séculos XVI e XVII, em decorrência do sistema 

predominante no planalto, o bandeirismo.  

José da Costa e Theotonio da Costa viviam em São Paulo, como lavradores, 

possivelmente com pequenas porções de terra, como atestam suas declarações no processo. 

Mas, o deslocamento para São Paulo não foi suficiente para livrá-los das garras do Santo 

Ofício. A rede de informações da Inquisição contava com a presença de agentes inquisitoriais 

na Metrópole e na colônia, permitindo que muitas vezes se alcançassem em qualquer lugar do 

Reino os procurados por �crimes contra a fé�. 
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ABSTRACT          [INGLÊS] 

Currently, many researches deal with the Tribunal of the Holy Inquisition of the Iberian 

Peninsula and Brazil. This dissertation proposal approaches the action of the Tribunal of the 

Holy Inquisition against new-Christians, accused of practicing Judaism in Portugal, through 

Inquisition processes of a converted family, painfully reached by the Inquisition in the second 

half of the XVIIth century.   

After the forced conversion of the Jews in Portugal in 1497, and the Inquisition implantation 

in 1536, the new-Christians (descending from the converted Jews) started to suffer the 

cruelest persecution by the Roman Catholic Church. Thousands of families were denounced, 

imprisoned, persecuted and condemned to some kind of penalty. 

In this master dissertation we have studied the Inquisition processes of the Gaspar da Costa 

de Mesquita family. According to the analyzed documents, this family integrated a relevant 

financial and intellectual Portuguese group, with many members dealing with commerce, 

finances, and the intellectual life in Lisbon. 

The Head of this family was a new-Christian, bank owner, married for the second time, with 

seven children. In 1682, he was confined to the Lisbon Inquisition prison, having all his 

belongings confiscated by the Holy Church. His daughter Michaela was imprisoned in 1683 

when she was a 16th years old girl. The sons José da Costa and Theotonio da Costa escaped 

prison and evaded to Sao Paulo Village. At the time, the first family members were taken to 

prison and accused of Judaism in Portugal. Some years later, after being denounced in 

Lisbon, they were sentenced to prison and in October 9th, 1684, both sons were imprisoned 

and extradited to Lisbon, where they were indicted and left in auto-de-fé. 

The new-Christian or marrano issue is essentially an Iberian problem, which the Holy 

Tribunal of the Inquisition in Spain and Portugal, gave special attention to this ethnic group 
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in society, transforming it in its main victim. Trying to escape from this situation, many new 

Christians moved to Brazil hoping to be free and start a new life. 

The colony was an option to escape from the Holy Roman Church persecution, instituted in 

the Portuguese territory. The migratory trends, which started with the colonization, have 

continued even when legal restrictions were imputed by the king. 

São Paulo, the refuge village chosen by José da Costa and Theotonio da Costa was a difficult 

place to access, away from the main development centers at the colony and life was 

extremely painful. The conflicts between the Jesuits and the colonizers were common place, 

especially on the XVIth and XVIIth centuries, as consequence of the predominant system on 

the plateau, the bandeirismo. 

The brothers José da Costa and Theotonio da Costa worked in Sao Paulo as peasants, 

possibly with small pieces of land, as confirmed by the formal statements in their processes. 

Even as a region hard to reach, they were caught by the Inquisition hands of the Church. The 

Inquisition net of informers were based of agents, both in the metropolis and in the colony, 

together with the denounces� atmosphere at the Iberian society, making feasible to reach 

people indicted by the Holy Church Inquisition outside the kingdom.   

 

KEY-WORDS 

Inquisition, new-Christians, religion, Inquisition processes. 
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Nas últimas décadas muitos historiadores têm estudado o Tribunal do Santo Ofício, 

desde a sua instituição no século XV (Espanha), sua abrangência e a perseguição perpetrada 

aos conversos, o alvo principal da Inquisição na Península Ibérica. A Inquisição, instituição 

surgida na Baixa Idade Média, com o objetivo de combater desvios heterodoxos considerados 

�heréticos�, conheceu seu apogeu nos Tempos Modernos. A ação inquisitorial na Península 

Ibérica e em suas colônias foi prioritariamente para a perseguição aos cristãos-novos1. 

Esta pesquisa tem como finalidade estudar a ação do Tribunal do Santo Ofício contra 

os cristãos-novos acusados de judaísmo, por meio da descrição e análise da trajetória de uma  

família portuguesa, na segunda metade do século XVII, duramente atingida pela Inquisição 

em Portugal e posteriormente no Brasil. Serão analisados os processos inquisitoriais do 

patriarca Gaspar da Costa de Mesquita e de seus familiares, em Portugal e no Brasil e o 

funcionamento e atuação do Tribunal do Santo Ofício. Além disso, serão investigados os 

motivos para a vinda à Capitania de São Paulo de seus dois filhos; a integração dos cristãos-

novos à nova terra; além do conhecido espírito de luta e rebeldia dos moradores da cidade. 

Analisaremos as idéias, o cotidiano, as crenças e reações às perseguições impostas em 

Portugal aos cristãos-novos. 

Por muito tempo a Inquisição e sua real atuação na colônia foram objeto de silêncio, 

ausente de livros didáticos e de importantes obras da historiografia  brasileira sobre o período 

colonial. Apenas poucos historiadores, desbravadores do tema, introduziram o assunto à 

história do Brasil colonial. Na obra de José Gonçalves Salvador, Cristãos-Novos, jesuítas e a 

Inquisição, se estuda a ação inquisitorial nas Capitanias do Sul do Brasil entre 1530 e 1680. 

Anita Novinsky, com sua obra Cristãos-Novos na Bahia � 1624/165, analisa a devassa aos 

cristãos-novos, orquestrada pela Inquisição portuguesa. Tais obras revelaram a existência e a 

riqueza das fontes inquisitoriais para um melhor conhecimento de nosso passado colonial. 

                                                
1 Cristãos-novos: nome dos judeus convertidos à força ao catolicismo em 1497 e durante séculos suspeitos de 
apostasia pelo aparelho inquisitorial. 
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Após esses estudos outras obras de relevância apontaram a importância de se aprofundar a 

pesquisa sobre o tema.  

O estudo sobre a Inquisição Ibérica e o papel dos cristãos-novos nos ajudarão a  

entender melhor a dinâmica inquisitorial nos séculos XV - XVIII2, na Europa e seus 

desdobramentos no Brasil colonial. Conhece-se com base em estudos mais recentes, a história 

de uma pequena parte dos cristãos-novos presos em território brasileiro provenientes da 

Capitania de São Paulo e o processo inquisitorial que enfrentaram, ao serem enviados para 

Portugal. A história da família Costa de Mesquita abordada nesta dissertação é ainda cheia de 

situações incompreensíveis e questões a serem respondidas. 

 As fontes que utilizaremos para o desenvolvimento desse estudo são os documentos 

deixados pelo Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Os processos inquisitoriais da família 

Mesquita3, pouco estudados no Brasil, estão no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em 

Lisboa, e constituem minha documentação básica, além da bibliografia específica e auxiliar 

sobre a matéria.  Estudar este tema é relevante para a história do Brasil, pois por meio deles 

nós podemos chegar mais perto da história dos cristãos-novos, redescobrindo as idéias e o 

mundo clandestino em que viviam esses personagens, em Portugal e no Brasil. Os processos, 

além de indicarem informações valiosas sobre os indivíduos nos mostram o discurso 

necessário para salvar suas vidas, isto é, confessar as culpas fossem elas verdadeiras ou não e 

denunciar o maior número possível de pessoas. Ao ler o documento é necessário muito 

cuidado, pois devemos levar em consideração vários fatores, entre eles, a pressão psicológica 

sobre os réus, o medo, a humilhação, a angústia, a opressão em que viviam os cristãos-novos. 

Como nos diz Anita Novinsky, entre os cristãos-novos  havia os judaizantes, os bons 

                                                
2 A pesquisadora Anita Novinsky (USP) e sua equipe têm contribuído muito com o que atualmente é conhecido 
sobre a participação dos cristãos-novos no Brasil. 
3 O processo de Michaela dos Anjos  estudado nesta dissertação é inédito no Brasil, os outros membros da 
família foram citados no trabalho de Mestrado realizado por Marcelo A. Bogaciovas. 
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católicos, os incrédulos, mas todos eles eram �homens divididos�, que tinham a  obrigação  

de serem católicos, pelo menos na aparência.   

A problemática sobre os cristãos-novos é uma questão especificamente ibérica, apesar 

das questões judaicas também existirem em outras regiões da Europa. Como diz A. J. 

Saraiva: �Apesar de haver durante a Idade Média, em vários países da Europa, muitos judeus 

convertidos e assimilados, os judeus e conversos fugidos da Espanha constituem de forma 

sistemática e durável, a matéria de investigação e perseguição inquisitorial.� 4 

Os hereges, como eram chamados os cristãos-novos acusados pela Igreja de 

praticarem o judaísmo, tinham um modo de vida que revelava o grau de comprometimento 

com o passado (ser descendente de judeu) e com o seu presente. A mentalidade crítica em 

relação principalmente ao catolicismo também contribuiu para que os cristãos-novos se 

tornassem alvos da Inquisição e também suas principais vítimas. Segundo alguns autores, 

como J.G. Salvador, o Brasil colonial estava repleto deles, sendo que alguns vieram morar na 

Capitania de São Paulo.5 Ao trabalhar o percurso de uma família cristã-nova, presa em 

Portugal e no Brasil, proponho fazer uma releitura da dinâmica inquisitorial, e a reconstrução 

da trajetória de uma família, que representa a história de muitas outras. 

Os estudos tradicionais sobre a Inquisição concentravam-se, principalmente, na 

análise dos mecanismos políticos e econômicos. Atualmente, a histografia é ampla e 

privilegia diferentes abordagens sobre o tema. Essa problematização histórica atinge questões 

também muito complexas, como: (1) o papel do Santo Ofício para a formação do Estado 

Moderno na Península Ibérica; (2) a estrutura geográfica, econômica e administrativa dos 

Tribunais; os agentes que trabalhavam na máquina inquisitorial; (3) a questão de gênero entre 

os processados; (4) a análise quantitativa e sociológica dos processados; (5) o papel 

                                                
4 SARAIVA A. José. Inquisição e Cristão-novo. Ed. Estampa , Lisboa 1994, p.21 
5
SALVADOR, José Gonçalves. Cristãos-novos: Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro, 1530- 1680. 

Livraria Pioneira Editora/ EDUSP, São Paulo, 1976. 
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representado pela �massa� e a sua cumplicidade na durabilidade dessa instituição; sem contar 

os diversos trabalhos sobre a perseguição inquisitorial na colônia. Esta pesquisa, ao analisar 

os processos inquisitoriais, procura compreender os mecanismos que determinaram os 

destinos dessa família portuguesa, presa pelo Tribunal do Santo Ofício e como foi a conduta 

dos réus diante dos inquisidores. 

As humilhações, perseguições, prisões e o desfecho final da vida dos membros dessa 

família revelada por meio dos processos, mostram a ação do Tribunal do Santo Ofício e 

revela o alto grau de intolerância e racismo desse tribunal. Os cristãos-novos foram tratados 

como estranhos na sociedade, o �outro�, apesar de serem membros efetivos da sociedade 

ibérica e terem desempenhado um papel ativo no desenvolvimento econômico. 

A questão judaica em Portugal surgiu posteriormente ao que se passava na Espanha, 

onde os problemas com judeus sefaraditas eram mais antigos e complexos. Na Espanha, as 

conversões em massa ao cristianismo ocorreram desde o final do século XIV, e em Portugal, 

apenas um século depois. 

O estigma tradicionalmente imputado ao povo judeu ao longo da história provém dos 

padres da Igreja Católica e são muitos os estereótipos que levaram à exclusão dos judeus.  

Apesar do reconhecimento da religião judaica e do seu direito a existência durante a 

Idade Média, havia sempre por parte da Igreja a tentativa de excluir os judeus de atividades 

em que podiam se destacar. Instituiu-se na Península Ibérica um �racismo religioso� 6, que se 

transferiu para cada judeu, considerando-o inferior biologicamente, imputando-lhe também, 

características psicológicas, como a covardia, em contraposição ao valente combatente 

cristão. O testemunho de um judeu era inválido perante a palavra de um cristão.  

                                                
6 Jean Delumeau escreve: Assim como o racismo hitleriano deu ao anti-semitismo alemão da primeira metade 
do século XX uma agressividade e dimensões novas, também o medo ao judeu � verdadeiro racismo religioso -- 
experimentado pela Igreja militante entre os séculos XIV e XVII, numa psicose um pouco comparável à de um 
cerco, não somente exacerbou, legitimou os sentimentos hostis aos judeus locais, mas ainda provocou 
fenômenos de rejeição que, sem esta incitação ideológica, não se teria produzido. Jean Delumeau, História do 
medo no Ocidente- 1300-1800. Companhia das Letras, 1999. 
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Com a instituição do Tribunal do Santo Ofício no século XV na Espanha e no século 

XVI em Portugal, a situação dos judeus convertidos só piorou. O ódio alimentado durante 

séculos contra os judeus foi transferido para os cristãos-novos e seus descendentes. Os 

cristãos-novos foram forçados a construir uma sociedade subterrânea e manter uma dualidade 

no comportamento. O sigilo passou a ser parte do cotidiano e o criptojudaísmo passou a ser 

entendido como indissolúvel da própria religião judaica. 

A família Mesquita, presa pela Inquisição é um triste exemplo da perseguição aos 

cristãos-novos em Portugal. Na lógica inquisitorial portuguesa todo cristão-novo era 

judaizante em potencial, portanto, um herético. Todos eles eram suspeitos de judaísmo, a vida 

cotidiana era rigorosamente vigiada. Nada escapava aos olhos dos delatores e da Inquisição. 

Do nascimento ao túmulo, na vida doméstica e privada à vida social, tudo era observado e 

passível de denúncia. 

Gaspar da Costa de Mesquita, morador de Lisboa, foi um dos cristãos-novos 

denunciados, acusado de realizar cerimônias judaizantes e de se declarar fiel às Leis de 

Moisés entre as pessoas de sua nação. Ele foi preso, processado e tornou-se mais uma das 

vítimas dos cárceres secretos da Inquisição, em 1682. Seus filhos tiveram o mesmo destino 

trágico, assim como tantos outros cristãos-novos. 

Os suspeitos de judaísmo dos séculos XVI ao XVIII não diminuíram em Portugal, 

alguns eram punidos mais de uma vez. Durante toda a sua existência, a Inquisição contou 

com forte apoio popular, alicerçando seu poder sobre a cumplicidade que era renovada 

constantemente, por meio das cerimônias religiosas, os autos-de-fé e todo o seu espetáculo. 

Os instrumentos infalíveis de investigação das almas - a delação, a censura, a espionagem, as 

acusações secretas, as prisões, os interrogatórios constantes e a tortura - permitiram que a 
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Inquisição Ibérica assegurasse para si a instância privilegiada de inspiração divina, para 

aniquilar uma parte da população, que era econômica, política e socialmente ativa. 7 

O tempo passava e a Inquisição continuou a procurar hereges no meio dos cristãos-

novos, até sua supressão definitiva em 1773, com o fim da distinção entre cristãos-velhos e 

cristãos-novos.8 

A escolha deste tema foi baseada em leituras realizadas a respeito do assunto e por 

sugestão de minha orientadora Drª. Anita Novinsky, dentro de seu projeto sobre Marranismo. 

A leitura da bibliografia e dos Autos dos Processos aumentou meu interesse pelo tema e pelas 

trágicas histórias das famílias cristãs-novas. A história da família de Gaspar da Costa de 

Mesquita centra-se nos processos inquisitoriais, peças chaves para se entender como a 

Inquisição atuava e quais os rumos tomados por este núcleo familiar.  

O uso dos processos inquisitoriais deve ser feito com cuidado, pois além de nos 

transportar no tempo e na vida dos personagens, são fontes oficiais que pertencem a uma 

instituição que fazia parte do Estado e da Igreja. Sua análise deve ser cautelosa, mas ajuda 

compreender a dinâmica inquisitorial que atingiu diretamente os cristão-novos de Portugal. 

Diante de uma documentação escassa sobre a vida íntima da família Mesquita, o arquivo 

inquisitorial tornou-se fonte de primordial importância, pois nos fornece informações sobre as 

atividades econômicas e sociais da família e da sociedade portuguesa. Suas longas e 

detalhadas descrições devem ser analisadas criticamente, mas nos permitem conhecer o 

comportamento de uma parte da população. 

A família de Gaspar da Costa de Mesquita foi acusada de ser judaizante. Alguns, a 

fim de salvar a própria vida, confessaram ser judaizantes, sendo posteriormente 

reconciliados; outros foram condenados à fogueira ao negarem veementemente a condição de 

                                                
7 NAZARIO, L. Autos de fé como espetáculos de massa. Humanitas, São Paulo, 2005. 
8 BETHENCOURT, F. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália. Companhia das Letras, São Paulo, 
2004, p. 385 � 388. 
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judaizante. Os personagens dessa história eram todos cristãos-novos e foram alcançados pelas 

garras inquisitoriais � tios, primos, irmãos, pai � no século XVII. O fato de confessarem não 

significa que necessariamente fossem criptojudeus. Pelo contrário, a maioria dos processos  

de cristãos-novos já estudados mostram que muitos inocentes foram levados à fogueira. 

Como afirma Anita Novinsky, o cristão-novo era um ser dividido, pois, não era aceito pela 

comunidade judaica como judeu (fora de Portugal), e não era aceito como cristão pela 

Inquisição e pela sociedade portuguesa, por trazer o �sangue infecto�. O cristão-novo 

continuava marcado pelas características associadas aos judeus.9 

O primeiro capítulo aborda a historiografia sobre a Inquisição na colônia, desde os 

primeiros historiadores que estudaram o tema e o que disseram a respeito da Inquisição no 

Brasil e nas capitanias do sul.  

No capítulo II analiso a vinda dos primeiros cristãos-novos ao Brasil no século XVI, a 

adaptação à nova terra e a presença firme da Inquisição no Brasil.  

O capítulo III é dedicado ao contexto histórico-político, social e religioso de Portugal 

no século XVII, época em que viveu a família de Gaspar da Costa de Mesquita. A atuação 

dos cristãos-novos e do Padre Antônio Vieira nesse cenário e a crise que se estabeleceu entre 

a Inquisição portuguesa e o Papado em Roma.  

O capítulo IV é dedicado ao processo de Gaspar da Costa de Mesquita em Portugal e 

o furor com que a Inquisição alcançou seus parentes e a sua família.  

No capítulo V, abordo a presença cristã-nova em São Paulo, analiso os processos que 

a Inquisição moveu contra os filhos de Gaspar da Costa de Mesquita, moradores em São 

Paulo e em Portugal e o destino final de cada personagem.  

                                                
9 NOVINSKY, Anita. Cristãos-novos na Bahia: A Inquisição. Perspectiva, São Paulo, 1992, p. 33. 
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No capítulo VI são abordadas a presença dos cristãos-novos na vila de São Paulo, sua 

contribuição para a formação do �caráter� paulista e seu modo de vida, além de alguns 

conversos que se destacaram no cenário paulista, do século XVII. 

Para entender melhor quem foram esses novos personagens (cristãos-novos) que 

surgiram na Espanha a partir do século XV e em Portugal, no século XVI, é primordial rever 

como eles viviam na Metrópole e na colônia. 
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CAPÍTULO 1 

Análise historiográfica sobre a Inquisição no Brasil 
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Atualmente diversos pesquisadores tratam da questão inquisitorial no Brasil, 

analisando os documentos de época e descobrindo como funcionava o Tribunal, seus agentes 

e as perseguições perpetradas a alguns grupos, entre os quais os cristãos-novos durante o 

período colonial.10 Mas no século XIX, historiadores como Adolfo Varnhagem (1816 � 

1878), autor de História do Brasil11, pesquisou sobre o assunto e publicou listas de auto-de-

fé, com réus brasileiros, ao tomar contato com a Torre do Tombo. Era a primeira vez que se 

tinha contato com a documentação de brasileiros ou portugueses radicados no Brasil. 

 O historiador português João Lúcio de Azevedo, autor do livro História dos Cristãos- 

Novos Portugueses12 encontrou indícios da presença inquisitorial em São Paulo e publicou 

seu artigo na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1926.13 

Capistrano de Abreu após estudar a presença da Inquisição no Brasil, publicou dois 

livros, Confissões da Bahia 14e Denunciações da Bahia.15 

Paulo Prado, patrono da Semana de Arte Moderna de 1922, mencionou em sua obra 

Paulística16, a presença de cristãos-novos em São Paulo, sua influência na formação da 

sociedade paulista e a formação étnica do paulista: 

 

�Aqui encontravam, além da liberdade que o sertão garantia, a indulgente proteção 

que sempre para os cristãos-novos mostrava a Companhia de Jesus, proteção que 

chegou a provocar graves conflitos entre jesuítas e o Santo Ofício. A contribuição 
                                                
10 Citando os nomes de alguns historiadores temos: Anita Novinsky, Lina Gorenstein, Eneida Beraldi, R. 
Vainfas, Benair A. R. Ribeiro, Luiz Nazario, Rachel Mizrahi, Daniela Calainho, M. Bogaciovas, C. Calaça, etc. 
11 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil. Ed. Itatiaia, EDUSP, Belo Horizonte/ São 
Paulo, 1981. 
12 AZEVEDO, João Lúcio de.  �História dos Cristãos-Novos Portugueses�, Clássica Editora, Lisboa, 1989. 
13AZEVEDO, João Lúcio de. �Notas sobre Judaísmo e a Inquisição no Brasil�, in Revista de Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, vol.145, 1926, pp. 679-697. 
14 Primeira Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, pelo Licenciado Heitor Furtado de Mendonça 
(Denunciações da Bahia, 1591- 1593). Introdução de J. Capistrano de Abreu. São Paulo, Editor Paulo Prado, 
1925. 
15 Primeira Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, pelo Licenciado Heitor Furtado de Mendonça 
(Confissões da Bahia, 1591 � 1592) Prefácio de J. Capistrano de Abreu. 1° edição, 1923 e 2° edição 1935. 
16 PRADO, Paulo. Paulística.  Ed. Monteiro Lobato, São Paulo, 1925. 
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judaica trouxe para esse caldeamento o elemento inteligente, voluntarioso, irrequieto 

e nômade que outras influências mal explicam, e sobre tudo a rediviva preocupação 

de enriquecimento tão peculiar do judeu e que em toda parte o assinala como um 

pioneiro de civilização e progresso.� 17 

 

Em 1936, Gilberto Freire publica Casa Grande e Senzala18 e destaca entre outras 

coisas, a influência mourisca e judaica na formação do povo luso-brasileiro. Em 1936, Uri 

Zwerling organiza o livro Os Judeus na história do Brasil 19, com artigos de historiadores 

sobre a Inquisição. 

Autores como Antonio José Saraiva e I.S. Revah travaram importantes debates a 

respeito da Inquisição e dos cristãos-novos. Em seus livros, A Inquisição Portuguesa 20 

(1956) e Inquisição e cristãos-novos21 (1969), Saraiva defende a idéia de que a perseguição 

do Tribunal do Santo Ofício aos cristãos-novos se deveu por razões de ordem sócio-

econômica e étnica. Um conflito de classe entre a nobreza e os cristãos-novos, representantes 

da burguesia ascendente. A Inquisição criou uma �fábrica de judeus�, pois precisava justificar 

suas atividades sob a alegação da permanência de heresia entre os cristãos-novos e confiscar 

seus bens22. 

I.S. Revah discordava da explicação marxista de Saraiva. Acreditava que ainda havia 

resquícios da crença judaica entre os cristãos-novos e os documentos eclesiásticos provam a 

presença dessas heresias. O autor concorda parcialmente com o discurso oficial dos 

                                                
17 Ibid, p. 129 e 130. 
18 FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal, Ed. José Olímpio, Rio de Janeiro, 1981. 
19 ZWERLING, Uri (org.). Os Judeus na história do Brasil. Rio de Janeiro, Ed. U. Zwerling, 1936.   
20 SARAIVA Antonio José. A Inquisição Portuguesa.  Publicações Europa � América, Lisboa, 1964.  
21 SARAIVA Antonio José. Inquisição e Cristãos-Novos. Editorial Estampa Lisboa, 1985.      
22 Ibid. 
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inquisidores ao acreditar na existência de uma resistência, que era revelada por meio da 

manutenção de alguns preceitos judaicos. 

Em 1960, Arnold Wiznitzer, publicou o livro Os Judeus no Brasil Colonial,23 que  

aborda as visitações, os penitenciados e a questão marrana no Nordeste. 

 

�[...]Dentro de trinta dias deveria a população fazer confissões e denunciar outras 

pessoas, se quisesse obter um tratamento misericordioso por parte da Inquisição. Os 

objetivos da visitação incluíam não apenas a descoberta de práticas sexuais contra  a 

natureza, bruxaria e insultos à Igreja Católica, como também a denúncia de lares 

luteranos e judaizantes entre os cristãos-novos. Todas as ofensas contra a ordem 

estabelecida deveriam ser severamente punidas. Os judaizantes, ou indivíduos da 

nação, que professavam o catolicismo mas que observavam os ritos e costumes 

judaicos em segredo, eram a presa mais importante perseguida pela 

Inquisição.[...]�24 

 

Em 1962, José Gonçalves Salvador publicou um artigo na Revista de História, 

intitulado Os Cristãos-novos nas Capitanias do Sul25. Este artigo trouxe algumas informações 

a respeito do assunto nas Capitanias do Sul do Brasil. Em 1969, o autor lança seu primeiro 

livro, Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição: Aspectos de sua atuação nas Capitanias do Sul, 

1530-168026. E, em seguida, Os Cristãos-novos: Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro, 

1530-168027; Os Cristãos-novos e o Comércio no Atlântico Meridional: com enfoque nas 

                                                
23 WIZNITZER, Arnold. Os judeus no Brasil colonial. Livraria Pioneira, EDUSP, São Paulo, 1966. 
24 WIZNITZER, Arnold. Os Judeus no Brasil Colonial. Pioneira, São Paulo, 1959, pp. 10, 11. 
25 SALVADOR, José Gonçalves. Os Cristãos-novos nas Capitanias do Sul (séculos XVI e XVII), in Revista de 
História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, SP, 1962. 
26 SALVADOR, José Gonçalves. Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição (Aspectos de sua atuação nas 
Capitanias do Sul, 1530-1680). Livraria Pioneira Editora, São Paulo, 1969. 
27 SALVADOR, José Gonçalves. Cristãos-novos: Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro, 1530- 1680. 
Livraria Pioneira Editora/ EDUSP São Paulo, 1976.  
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Capitanias do Sul, 1530-168028; Os Magnatas do Tráfico Negreiro: séculos XVI e XVII29 e A 

Capitania do Espírito Santo e seus engenhos de açúcar (1535 � 1700): a presença de 

cristãos-novos30. A respeito da vinda de cristãos-novos para o Brasil, o autor escreveu : 

 

�[...] os cristãos-novos necessariamente voltaram o olhar para o Brasil na esperança 

de encontrar aqui o que lhes negavam o Reino: liberdade, segurança, condição para 

trabalhar e enriquecer. Vieram, viram e gostaram, acabando sua presença por 

exceder à dos patrícios refugiados noutra qualquer parte durante o século XVII.�31 

 

Outros historiadores brasileiros passaram a se dedicar a esse assunto, como Sonia 

Siqueira32 e Elias Lipiner33.  

Entre os pioneiros nos estudos inquisitoriais no Brasil, a historiadora Anita Novinsky 

tornou-se uma referência no estudo sobre o marranismo. Em 1968, ela escreveu um artigo sob 

o título Os israelitas em São Paulo34 e traduziu do alemão a obra História dos judeus em 

Portugal 35de Meyer Kayserling, publicado originalmente em 1867. 

                                                
28 SALVADOR, José Gonçalves. Cristãos-novos e o comércio no Atlântico Meridional (com enfoque nas 
Capitanias do Sul, 1530 � 168). Livraria Pioneira Editora, São Paulo 1978.   
29 SALVADOR, José Gonçalves. Os Magnatas do Tráfico Negreiro: séculos XVI e XVII. São Paulo, Pioneira/ 
EDUSP, 1981. 
30 SALVADOR, José Gonçalves.  A Capitania do Espírito Santo e seus engenhos de açúcar (1535 � 1700): a 
presença dos cristãos-novos. Vitória, UFES, 1994. 
31 Ibid. p. 48. 
32 SIQUEIRA, Sonia. A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial. Ática, São Paulo, 1978. 
33 LIPINER, Elias. Os judaizantes nas Capitanias de cima: estudos sobre os cristãos-novos do Brasil nos 
séculos XVI e XVII. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1969 
 LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem. Rio de Janeiro, Ed. Documentário, 1977. 
LIPINER, Elias. O tempo dos judeus: segundo as Ordenações do Reino. São Paulo, Nobel/ Secretária do Estado 
da Cultura, 1982. 
LIPINER, ELIAS. Gaspar da Gama: um converso na frota de Cabral. Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 
1987. 
34 NOVINSKY, Anita. Os israelitas em São Paulo, in São Paulo: Espírito, Povo, Instituições. São Paulo, 
Pioneira, 1968, pp. 107 � 126. 
35 KAYSERLING, Meyer. História dos Judeus em Portugal. São Paulo, Ed. Pioneira, 1971. 
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Em 1972 publicou o livro Os Cristãos-novos na Bahia36. Neste importante livro, 

afirma sua crença de que o marrano foi criado pela Inquisição por motivações econômicas, 

mas em contrapartida se fortaleceu e criou meios para a sobrevivência em meio à exclusão e a 

repressão. Em seguida A. Novinsky publicou uma série de livros de grande relevância para a 

historiografia do tema, entre os quais: Inquisição: inventário dos bens confiscados a cristãos-

novos (1976)37, A Inquisição (1982).38 Em 1992, ano do 5° Centenário da descoberta da 

América, publicou Inquisição: Rol dos Culpados � Fonte para a História do Brasil (século 

XVIII). 39; em 1996, juntamente com Diane Kuperman Ibéria � Judaica: Roteiros de 

Memória;40 em 2002, Inquisição: prisioneiros do Brasil (séculos XVI � XIX);41 em 2007, 

Gabinete de Investigação: uma caça aos judeus sem precedentes. �42  

 Diversas obras publicadas impulsionaram, pela riqueza das fontes e pelas correntes 

historiográficas ligadas à história cultural e das idéias, a que novos pesquisadores se 

dedicassem a pesquisar os delitos de jurisdição inquisitorial perpetuados na documentação do 

Tribunal. A equipe da Profª Drª Anita Novinsky, na Universidade de São Paulo, tem 

resgatado a história dos cristãos-novos (judaizantes ou não) perseguidos pela inquisição e 

desenvolvendo relevantes trabalhos sobre os cristãos-novos localizados em diferentes regiões 

do Brasil. Há que se destacar os trabalhos de Lina Gorenstein sobre os cristãos-novos no Rio 

de Janeiro no século XVIII43 e as mulheres judaizantes44; a pesquisa de Benair A. F. Ribeiro 

                                                
36 NOVINSKY, Anita. Os Cristãos-novos na Bahia. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1992. 
37 NOVINSKY, Anita. Inquisição: Inventários dos bens confiscados a cristãos-novos. Lisboa, Imprensa 
Nacional/ Casa da Moeda, 1976. 
38 NOVINSKY, Anita. A Inquisição. Ed. Brasiliense, 5° ed., 1988. 
39 NOVINSKY, Anita. Inquisição: Rol dos Culpados � Fontes para a História do Brasil (século XVIII). Rio de 
Janeiro, Expressão e Cultura, 1992.   
40 NOVINSKY, Anita e KUPERMAN, Diane (orgs). Ibéria � Judaica: Roteiros de Memória. Rio de Janeiro, 
Expressão e Cultura. São Paulo, EDUSP, 1996. 
41 NOVINSKY, Anita. Inquisição: Prisioneiros do Brasil (séculos XVI � XIX). São Paulo, Ed. Expressão e 
Cultura, 2002. 
42 NOVINSKY, Anita. Gabinete de Investigação: uma caça aos judeus sem precedentes. USP/FAPESP/LEI, 
São Paulo, 2007. 
43 SILVA, Lina Gorenstein Ferreira de. Heréticos e Impuros: a Inquisição e os cristãos-novos no Rio de Janeiro 
(séc. XVIII). Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, 1995. 
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sobre a história do poeta Antônio Serrão de Castro45; Rachel Mizrahi e o capitão-mor 

judaizante de Paraty46; Eneida B. Ribeiro sobre o cristo-novo Bento Teixeira47; a pesquisa de 

Marcelo M. A. Bogaciovas sobre as famílias cristãs-novas na Vila de São Paulo 48. 

Para meu tema também são relevantes os livros de John Manuel Monteiro49 e Ilana 

Blaj50. O primeiro faz um estudo sobre a ocupação portuguesa nas Capitanias do Sul, mais 

precisamente em São Paulo, enfocando os aspectos econômicos e sociais do sistema 

escravista indígena, mas sem citar a origem desses portugueses que a cá vieram. Ilana Blaj 

faz um estudo detalhado sobre o dinamismo interno de São Paulo em fins do século XVII e 

início do século XVIII, seu processo de mercantilização, as articulações e tensões que 

envolviam a sociedade e os personagens que compunham este quadro.  

Além das pesquisas acadêmicas, temos publicações recentes, não acadêmicas, sobre 

os primeiros anos da descoberta do Brasil, como o livro Náufrago, Traficante e Degredado51, 

de Eduardo Bueno, ou A Capital da Solidão � Uma história de São Paulo das origens a 

199052, de Roberto Pompeu de Toledo. Nestes livros não é citada a presença de judeus ou 

cristãos-novos entre os condenados ou foragidos. Esses livros relatam a formação de São 

Paulo a partir da chegada dos primeiros portugueses, a união com os índios da região e o 

sistema de produção criado, tendo como base o escravismo indígena, sem revelar quem eram 

esses homens que para cá vieram, suas origens, formação e as razões de sua vinda. 

                                                                                                                                                  
44 GORENSTEIN, L. A Inquisição contra as mulheres � Rio de Janeiro- Séculos XVII e XVIII. Humanitas, São 
Paulo, 2005. 
45 RIBEIRO, Benair Alcaraz Fernandes. Um morgado de Misérias. Humanitas, São Paulo, 2007. 
46 MIZRAHI, Rachel. A Inquisição no Brasil: Um capitão-mor judaizante. Associação Universitária de Cultura 
Judaica, São Paulo, 1984. 
47 RIBEIRO, Eneida Beraldi. Bento Teixeira  e a �Escola de Satanás�. Tese de Doutorado, USP, 2006. 
48 BOGACIOVAS, M. M. A. Tribulações do povo de Israel na São Paulo Colonial. Dissertação de Mestrado, 
USP, 2006. 
49 MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo Companhia das 
letras, São Paulo, 1994. 
50 BLAJ, Ilana. A Trama das Tensões: O processo de mercantilização de São Paulo colonial. Tese de 
Doutorado. USP, São Paulo, 1995. 
51 BUENO, Eduardo. Náufragos, Traficantes e Degredados. Objetiva, Rio de Janeiro, 2006. 
52 TOLEDO, Roberto Pompeu. A Capital da Solidão. Objetiva, Rio de Janeiro, 2003. 
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Os cristãos-novos e a Inquisição no Brasil 
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2.1 A instituição da Inquisição na Península Ibérica 

Os judeus sefarditas estavam na Península Ibérica desde a Diáspora do século I e a 

segunda destruição do Templo no ano 70 A.C. Desde então os judeus se adaptaram à região e 

desenvolveram a integração com o local. 

Durante o período chamado �Espanha das Três Religiões�53, da invasão mulçumana 

no século VIII até a Reconquista em 1492, os judeus, cristãos e os mouros tiveram em muitos 

momentos uma convivência pacífica. Essa tolerância era decorrente da necessidade de ordem 

pública nos territórios cristãos onde parte da população, a mais produtiva economicamente, 

não era cristã. 

A partir do século XIV a situação na Espanha foi mudando lentamente. Guerras 

sucessórias, disposições antijudaicas, a oposição do clero e alguns discursos fanáticos, 

contribuiram para isso.  Em 1391, ocorreu um massacre que se espalhou por quase toda 

Espanha e milhares de judeus foram mortos e outros milhares se converteram ao cristianismo. 

Os conversos, como são chamados os cristãos-novos na Espanha, surgem nesse momento. 

 Com a subida de Fernando e Isabel ao trono da Espanha, em 1469, a situação 

agravou-se. Em 1478 foi instituído o Tribunal do Santo Ofício na Espanha, �que cumpriu o 

duplo objetivo de apoiar o processo de unificação política e de iniciar o processo de 

purificação da fé naquele país.�54 Os conversos eram vigiados e julgados, caso não 

cumprissem todas as determinações de um bom cristão. Qualquer comportamento 

considerado inadequado era motivo para ser tratado com traidor e infiel às leis da Igreja, ao 

Estado e à Coroa. Ao receber as denúncias sobre o acusado, o Santo Ofício instaurava um 

processo, prendia o acusado e seqüestrava todos os seus bens. 

                                                
53 Espanha das Três Religiões, termo usado por Poliakov para denominar um período de tolerância e integração, 
no século XIII, in De Maomé aos Marranos. Ed. Perspectiva, 1984. 
54 VAINFAS, R. HERMANN, J. �Judeus e Conversos na Ibéria no século XV: Sefardismo, Heresia, 
Messianismo� in  GRINBERG, K. (org). Os Judeus no Brasil: Inquisição, Imigração e Identidade. Civilização 
Brasileira, Rio de Janeiro, 2005, p.25. 
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Em 31 de março de 1492, Fernando e Isabel publicam o édito de expulsão de todos os 

judeus da Espanha, exceto dos que optassem pela conversão. Muitos judeus partiram para 

diferentes regiões: Portugal, Itália, Holanda, norte da África etc.  

Em Portugal, a comunidade judaica possuía alguns direitos, garantias e a proteção da 

Coroa. Participavam do comércio, das operações financeiras, administravam a alfândega, 

eram banqueiros e tesoureiros da Coroa. Havia também os marceneiros, tecelões, ferreiros, 

oleiros, marceneiros, além dos que dispunham habilidades reconhecidas, como os médicos 

judeus. Com o aumento do fluxo migratório de judeus espanhóis para Portugal, a situação dos 

judeus portugueses realmente se agravou. 

Com o início do reinado de D. Manuel, em 1495, a vida dos judeus portugueses sofreu 

uma mudança definitiva. O contrato de matrimônio do rei português com a princesa de 

Castela, filha dos Reis Católicos, obrigava todos os judeus a deixarem Portugal no prazo de 

dez meses, até fins de outubro de 1497, sob pena de confisco de bens e pena de morte. A 

permanência estava condicionada à conversão para o cristianismo. Ao final do prazo, as 

embarcações prometidas pelo rei não foram autorizadas, milhares de judeus reunidos em 

Lisboa foram batizados à força ao cristianismo. Para Wiznitzer, �o decreto português de 

expulsão foi fraudulento em sua essência, pois o objetivo que visava não era a expulsão dos 

judeus e sim alcançar, mediante a força e artifícios, a conversão de aproximadamente 20% da 

população total do país.�55 

Ao compararmos a situação dos judeus na Espanha e em Portugal, vemos que na 

Espanha muitos já haviam se convertido ao cristianismo e outros tiveram a opção de sair do 

país após o édito de expulsão. Em Portugal, os judeus não tiveram escolha alguma, toda a 

população foi proibida de sair e obrigada a se converter. Surgia, a partir desses 

acontecimentos, a figura do cristão-novo português. 

                                                
55 WIZNITZER, A. Os Judeus no Brasil Colonial. Pioneira, 1959, p. 1. 
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Durante quarenta anos foi proibido todo tipo de investigação sobre os rituais 

religiosos que os cristãos-novos fizessem nos seus lares. Esse período serviu como adaptação 

à nova fé e para a continuidade da observância das leis judaicas de forma clandestina. Para 

Revah, nesse período os marranos portugueses aprendiam a dissimular, a transmitir sem 

demasiado perigo, o essencial da tradição judaica.56 

Mas o preconceito generalizado de odiar e humilhar o judeu fazia parte do sistema 

social, que a conversão em massa não aboliu. O ódio e o rancor ao judeu foram transferidos 

para os cristão-novos. Eles eram vistos como hereges que desprezavam a religião. Os 

pequenos clérigos, principalmente os dominicanos, incitavam a população em seus sermões, 

contra os criptojudeus, e os acusavam de todos os sortilégios, como a peste e a carestia, as 

quais abatiam a nação nesse período. 

Após intensa negociação da Coroa Portuguesa com o Papa Paulo III, foi instituída a 

Inquisição em Portugal em 1536. O Estado moderno, unido ao poder ideológico da Igreja 

Católica, iniciaria uma política de controle social baseada nos pareceres do rígido 

compromisso com a ortodoxia cristã, sendo o Tribunal do Santo Ofício o agente fiscalizador 

da vida das pessoas. 

 

2.2 - A Inquisição 

Com a instalação do Tribunal do Santo Ofício, em Portugal, a perseguição aos judeus 

conversos foi institucionalizada, o medo e o terror se espalharam. A Inquisição fiscalizava e 

punia os judeus forçadamente convertidos ao catolicismo e seus descendentes, acusados de 

continuar a praticar as crenças judaicas. A Igreja condenava todos os que, sendo batizados, 

afastavam-se da ortodoxia católica. Os hereges judaizantes eram aqueles que se mantinham 

fiéis às crenças judaicas e eram hostis à Igreja. Os denunciados tinham seus bens 

                                                
56 REVAH, I. S. �La herejia marrana em La Europa Católica de los Siglos XV AL XVIII� in Herejias y 
Sociedades em La Europa preindustrial (siglos XI-XVIII). Siglo Veintiuno Editores, 1962, p. 250. 
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provisoriamente seqüestrados57, eram presos, processados e, após a condenação tinham seus 

bens definitivamente confiscados. 

O motor principal da Inquisição eram as denúncias. Qualquer pessoa poderia 

denunciar, sendo idônea ou não; até mesmo cartas anônimas eram aceitas. Ao cristão-velho 

era dada a certeza de que participava de algo necessário, ao manipular os conceitos de honra, 

nobreza e fidalguia, tudo isso embasado legalmente nos Estatutos de Pureza de Sangue. 

Criados em Toledo, em 1449, os Estatutos de Pureza de Sangue, exerceram grande 

influência na Espanha e ,posteriormente, em Portugal, a ponto de fazer parte da política 

oficial desses países. Anita Novinsky, analisando a sociedade portuguesa do século XVII, 

mostra que os Estatutos de Pureza de Sangue já estavam reunidos na legislação portuguesa, 

impedindo judeus e cristãos-novos de usufruírem os mesmos direitos que os cristãos-velhos. 

Essa legislação discriminatória reforçou o preconceito e os mitos de pureza de sangue na 

mente da população.58 Os grupos que detinham o poder usufruíam de prestígio e reforçavam 

a idéia de que os excluídos da sociedade (cristão-novo, mouro, cigano, indígena e negro) 

eram impuros e �infectos�. A Legislação era permeada de uma linguagem racista e 

excludente. 

A legalização da discriminação aconteceu antes da instauração da Inquisição em 

Portugal (1536). A primeira Lei da Legislação Portuguesa, com base na pureza de sangue, é 

de 1514 e versava sobre cargos públicos. Qualquer indivíduo português ou espanhol que 

aspirasse entrar nas ordens religiosas, militares ou a cargos públicos, devia provar que não 

possuía entre seus ascendentes nenhuma gota de sangue judeu ou mouro. Bastava haver um 

antepassado judeu, duas ou três gerações atrás, para determinar uma família como cristã-

                                                
57 Na ordem de prisão expedida pelo Tribunal do Santo Ofício era ordenado o seqüestro imediato de todos os 
bens do denunciado. Apenas na sentença final (libelo), divulgada antes do auto-de-fé, vinha a ordem de confisco 
total dos bens do réu. 
58 NOVINSKY, Anita. Inquisição: Inventário de bens confiscados a cristãos-novos. Imprensa Nacional, Casa da 
Moeda, 1978. 
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nova. Essa discriminação racista durou séculos e se tornou a política oficial da Igreja e dos 

Estados espanhol e português. 

 Outro procedimento inquisitorial importante era o segredo absoluto em todas as 

instâncias do processo, a culpabilidade imposta ao réu imputava a ele a impossibilidade de 

uma autêntica defesa. As conseqüências surgiam após a denúncia: o imediato seqüestro de 

todos os seus bens; a infâmia que recaía sobre toda a família; a impossibilidade de exercer 

cargos públicos; a supressão de privilégios e prerrogativas; a prisão, a tortura, o uso do 

sambenito, as penitências e, em muitos casos a morte. 

A ação do Santo Ofício baseava-se em denuncias que poderiam ou não ser verdadeiras 

e que ao longo do processo seriam �comprovadas�. As suspeitas que recaíam sobre os 

cristãos-novos não eram pelo fato de serem criptojudeus, mas simplesmente porque eram 

cristãos-novos. 

Após a denúncia ser aceita pelo Santo Ofício, era expedido um mandado de prisão 

contra o suspeito. O Familiar era acompanhado por um notário, responsável pelo 

levantamento e seqüestro dos bens do réu. Se estivesse na colônia, o réu permanecia sob a 

responsabilidade do Familiar, até a chegada em Portugal. Ao chegar a Lisboa, o réu era 

levado ao Estaus59, era entregue ao alcaide da prisão. Começava, neste instante, os momentos 

mais cruéis e indescritíveis vividos pelos réus nos cárceres inquisitoriais. 

A princípio o réu deveria declarar espontaneamente suas culpas. Não lhe diziam os 

motivos de sua prisão, nem quem o havia denunciado. O interrogatório era dividido em três 

sessões. A primeira era a Genealogia, em que o réu dava sua identificação e sua biografia, 

discursava sobre sua prática religiosa, suas viagens, estudos e seu conhecimento da liturgia 

católica.  

                                                
59 Estaus: Nome dado ao local que se instalava o Tribunal Inquisitorial de Lisboa, e que também servia como 
prisão dos acusados.  
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Na sessão in genere o réu era indagado a respeito das crenças e cerimônias da religião 

de que supostamente fazia parte. Não adiantava afirmar  inocência. O inquisidor continuava a 

fazer todas as perguntas que compunham o interrogatório, até esgotar todos os ritos e 

cerimônias.  

Na sessão in specie, os fatos denunciados eram indagados. O regimento permitia criar 

mais denúncias ao indagar o réu, para induzi-lo ao engano e dar a ilusão de que elas eram 

mais numerosas do que de fato o eram.  

Caso o réu desse ao Tribunal um depoimento considerado insatisfatório, ou negativo 

(negando sua culpa), a tortura poderia ser utilizada. No século XVII, os dois instrumentos 

mais utilizados eram a polé e o potro. O primeiro utilizava corda e roldana. O indivíduo era 

içado até o teto com as mãos atadas atrás das costas e solto com violência. A corda deixava-o 

cair até perto do chão, sacudindo os braços e as costas. Qualquer coisa dita na tortura era 

registrada pelo notário e analisada pelos inquisidores. Se a declaração não satisfizesse ao 

inquisidor, o tormento prosseguia. Após vinte quatro horas as confissões feitas durante o 

tormento eram ratificadas pelo réu.  

O Promotor também fazia parte dos quadros da Inquisição. Cabia a ele formular a 

acusação contra o réu, os libelos. No libelo constavam todas as acusações contra o réu, as 

perguntas que lhe foram feitas e o que diziam as testemunhas denunciantes. Além da 

confissão, exigia-se do réu a denúncia de outras pessoas (parentes, amigos, conhecidos). Caso 

a confissão fosse considerada satisfatória e completa, o Promotor registrava as confissões 

como prova de culpa e pedia que o réu fosse castigado, mas livre da pena de morte. Mas, se o 

acusado negasse suas culpas ou voltasse atrás da confissão era condenado e entregue à justiça 

secular. 

Todo réu tinha direito a um advogado, nomeado pelo Tribunal do Santo Ofício. Todas 

as alegações que constassem na defesa do réu eram vinculadas à sua responsabilidade. O 
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advogado não conhecia o processo, não era permitido acompanhar o réu nos interrogatórios e 

só tinha conhecimento dos libelos e sentenças comunicadas ao réu. Após a apresentação da 

defesa geral, onde o réu negava as acusações, era publicada a �prova de justiça�, que era a 

leitura dos depoimentos de acusação. Só depois o réu podia apresentar as �contraditas�, 

indicando quem eram seus inimigos. Como o réu não sabia quem o havia denunciado, ele 

ficava totalmente à mercê do Tribunal. 

Para provar as �contraditas�, ele deveria indicar seis testemunhas de defesa. Todos 

deveriam ser cristãos-velhos, ficando proibidos parentes até o quarto grau, cristãos-novos, 

antigos presos do Santo Ofício ou pessoas de má fama. 

Os réus poderiam permanecer presos por tempo indeterminado. Aqueles que 

confessavam deveriam ratificar sua confissão, alguns dias depois, de livre vontade, sem a 

pressão da tortura. A sentença dependia da qualidade da confissão e do maior número 

possível de denúncias.  

A legislação inquisitorial era totalmente desfavorável ao réu. O Regimento de 1640 

apresentava algumas modalidades de sentenciamento. As condenações eram dispostas em 

duas categorias, a reconciliação e o relaxamento à justiça secular. 

O relaxamento à justiça secular era a condenação à morte, quando este não aceitava 

as culpas que lhe haviam sido impostas. O réu considerado negativo era entregue à justiça 

civil para proceder à execução da sentença no auto-de-fé. Recebia também a pena capital o 

réu que omitisse alguma culpa do conhecimento do Tribunal ou que não declarasse algum 

parente da família nuclear. A essa categoria de réu, o Regimento denominava de diminuto. Se 

momentos antes do cumprimento da pena o réu resolvesse confessar-se culpado, era-lhe 

reservado a clemência de ser garroteado antes de ser queimado. 

O réu reconciliado tinha sua vida poupada. Ao réu confitente (confissão satisfatória) 

eram reservadas diferentes penalidades de acordo com a gravidade do delito. Na abjuração 
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em forma, o réu era obrigado a assinar um documento (após conhecimento da sentença) onde 

reconhecia sua culpa e jurava não mais praticar tais atos que o levaram à prisão. Na sentença 

de cárcere e hábito penitencial perpétuo, o réu era impedido de deslocar-se para fora do local 

de residência, sem prévia autorização da Mesa do Santo Ofício e era obrigado a usar o 

sambenito, túnica amarela com faixas em vermelho dispostas de acordo com a sentença 

infligida ao réu. O réu condenado ao degredo era enviado para o Brasil, para terras 

portuguesas na África ou para as galés. 

O segredo deveria ser mantido durante todo processo e após o término do mesmo. O 

réu que, mesmo liberto, comunicasse com outras pessoas o que havido se passado durante a 

sua permanência nos Estaus, poderia ser preso novamente, pois a violação do segredo era 

equivalente ao crime de heresia. Todo réu era obrigado a assinar o Termo de Segredo ao final 

de sua permanência nos Estaus. 

A Inquisição, ao menos teoricamente, objetivava o extermínio de toda e qualquer 

lembrança de judaísmo em seu território. Sendo assim, aos cristãos-novos não restava outra 

saída para salvar suas vidas ou conseguir penas mais brandas, que a confirmação de suas 

culpas perante o Tribunal. Mesmo que fossem inocentes, fiéis aos dogmas e à ortodoxia 

católica, deveriam confessar que criam na Lei de Moisés.  

Diversas famílias cristãs-novas eram totalmente inseridas no catolicismo e haviam 

deixado de lado toda e qualquer forma de criptojudaísmo, mas todos sabiam que eram 

cristãos-novos, e o fato de serem bons cristãos não seria suficiente para livrá-los da 

perseguição. Era necessário estar preparado para uma provável prisão. Por isso, desde a 

adolescência, eram orientados nos procedimentos mais adequados diante do Tribunal, para 

assim se livrarem das punições mais cruéis. 
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A notícia da prisão de parentes e amigos servia de alerta para que se mantivessem 

prevenidos contra uma possível prisão. Por desconhecer os caminhos que o processo iria 

tomar, muitos cristãos-novos partiam para outros lugares em busca de refúgio e proteção. 

 

2.3 - A colônia 

A colônia passou a ser uma opção para fugir do alcance da Inquisição instaurada no 

território português. Os cristãos-novos que fugiram para o Brasil buscavam um lugar seguro 

contra a discriminação que sofriam em seu país de origem. Desde os primeiros momentos da 

conquista os cristãos-novos estiveram presentes, atuando em todos os níveis da vida colonial. 

 Um dos primeiros cristãos-novos de que se tem notícia no Brasil é Fernão de 

Noronha, que de 1501 a 1515 arrendou o Brasil juntamente com um consórcio de cristãos-

novos, para o comércio de madeira brasileira. 

 Enquanto a Ásia era a grande esperança de riqueza para o rei D. Manuel, os cristãos-

novos chegavam ao Brasil. Os navios que aportavam às terras brasileiras, duas vezes por ano, 

traziam muitos conversos e degredados60. Eles foram por muito tempo a maioria da 

população branca do país.61  

 Desde o início da colonização os cristãos-novos e cristãos-velhos desempenharam um 

importante papel no povoamento e colonização ao conquistarem a confiança dos indígenas, 

aprenderem sua língua nativa e unirem-se às índias através de concubinatos e casamentos.

 Segundo J. G. Salvador, o cristão-novo no Brasil apresenta características peculiares e 

que o distinguem dos cristãos-novos que emigraram para outros países. Miscigenou-se com a 

população nativa, criou raízes na terra, integrando-se plenamente na organização social e 

                                                
60 Degredados: Todos aqueles que eram banidos para outras terras, dentro do próprio território ou para além- 
mar. Essa prática se deu costumeiramente em Portugal, principalmente com a  expansão marítima dos séculos 
XV e XVI. Vários cristãos-novos foram condenados pela Inquisição ao degredo para o Brasil. 
61 SALVADOR, José Gonçalves. Cristãos-novos: Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro, 1530- 1680. 
Livraria Pioneira Editora/ EDUSP São Paulo, 1976, p.5. 
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política local. Essa integração e acomodação permitiram uma reciprocidade, isto é, o cristão-

novo influenciou profundamente a sociedade colonial.62  

Nas Capitanias do Sul a miscigenação entre brancos e indígenas se deu de forma 

marcante devido ao movimento sertanista das bandeiras e ao sistema econômico diferenciado 

do resto do território. 

 O primeiro núcleo de cristãos-novos de que se tem notícia ficava em São Vicente, 

onde foram construídas as primeiras fábricas de açúcar. Com a chegada de Tomé de Souza 

aumentou o número de colonos cristãos-novos que se dedicavam à agricultura. 

 A presença desse grupo no Brasil se fez em vários setores da sociedade. É um erro 

supor que todos eram ricos, muitos eram humildes e sem recursos financeiros. Enquanto 

alguns receberam amplos territórios como doação para ocupação ou colonização, outros 

mantinham uma vida muito simples. 

 Os membros da família Mesquita estudados nessa dissertação, José da Costa e seu 

irmão Theotonio da Costa, filhos de Gaspar da Costa de Mesquita e Inês Gomes, vieram para 

a Vila de São Paulo provavelmente no final da década de 1670. Moravam nos termos de 

Santo Amaro quando foram presos e enviados a Lisboa. Diante do inquisidor se identificaram 

como sendo lavradores na Vila de São Paulo.63 Sendo filhos de um banqueiro de Lisboa, 

conforme consta nos documentos, causa estranheza o fato de ambos serem lavradores em 

uma terra totalmente inóspita e difícil.   

Mesmo sendo considerado um pária na sociedade, devido à sua condição de 

�descendente de sangue judeu�, o cristão-novo conseguia muitas vezes alcançar privilégios 

idênticos aos dos nobres. Os cristãos-novos na colônia tiveram a oportunidade de integrar-se 

na elite dominante e conquistar em diversas ocasiões a �honorabilidade� do �aristocrata de 

sangue�. O respeito que os cristão-novos esperavam alcançar na colônia estava ligado à 
                                                
62 SALVADOR,J. G. Cristãos-novos: Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro, 1530- 1680. Livraria Pioneira Editora/ 
EDUSP São Paulo, 1976. 
63 IAN/TT. Inquisição de Lisboa. Processo nº 8448 � José da Costa. 
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extensão de seus latifúndios, ao número de escravos que possuíam e a ostentação e luxo que 

pudessem manter. Havia engenhos de propriedade de cristãos-novos na Bahia, em 

Pernambuco, São Vicente, Rio de Janeiro. Sendo um senhor de engenho, o cristão-novo se 

equiparava ao cristão-velho, quanto à posição social.64  

 Alguns cristãos-novos alcançaram posições de destaque não só do ponto de vista 

econômico, mas também na área administrativa, como procurador da Câmara, vereador, 

oficial, escrivão, tesoureiro, síndico. Havia também cristãos-novos letrados, médicos, 

advogados e que gozavam de semelhante respeito na sociedade colonial. Mas nem todos os 

cristãos-novos eram ricos, alguns faziam parte de um grupo de homens livres, sem grandes 

posses, os sapateiros, alfaiates, barqueiros, lavradores, mecânicos, mestres de açúcar, artesãos 

e aventureiros de todo tipo. 

 Assim como os cristãos-velhos, muitos cristãos-novos que vieram para a colônia 

uniram-se com a população indígena ou se casaram com cristãs-velhas, muitas vezes na 

tentativa de apagar sua origem judaica. O elevado número de casamentos mistos e os 

negócios entre cristãos-novos e velhos comprovam que a discriminação foi menor na colônia. 

José da Costa e Theotonio da Costa casaram-se com cristãs-velhas, na Vila de São Paulo, 

durante o período que aqui estiveram, prática comum, principalmente nas capitanias do Sul. 

 Outro grupo que se destacou na colônia foram os dedicados ao comércio. Eles faziam 

parte da burguesia comercial e muitos viajavam a Portugal e ao norte da Europa para 

comercializar suas mercadorias. Muitos deles, juntamente com uma parte dos senhores de 

engenho, foram presos pela Inquisição. Apesar da atuação na sociedade colonial e a situação 

econômica favorável, os cristãos-novos viviam em estado de alerta, pois, serem presos e 

terem todos os bens confiscados eram um perigo constante. 

                                                
64 NOVINSKY, A. Cristãos-novos na Bahia: A Inquisição. Editora Perspectiva, São Paulo, 1992, p. 59. 
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 A prisão de um dos membros do grupo, em geral, significava a possível prisão dos 

demais, o confisco e a falência da família. Quando a Inquisição aprisionava um membro de 

um grupo de comerciantes, aquela sociedade já estava condenada ao desaparecimento como 

empreendimento econômico. Mesmo que alguns dos membros continuassem livres, não 

teriam mais condições materiais para continuarem seus negócios, devido ao confisco dos 

bens. Quando a notícia vinha a público, ninguém mais dava crédito a um grupo que estivesse 

em risco de desaparecer ou ter seu capital indisponível.65 

 No Brasil, a Inquisição também exerceu o controle religioso e moral, por meio dos 

Familiares, Comissários e Visitações.66 A função do Visitador era a de receber denúncias e 

confissões, que manifestassem erros de doutrina, desvios na prática religiosa e atitudes 

suspeitas, a fim de serem julgadas e punidas. As mais conhecidas são: a primeira Visitação, 

feita em 1591, que durou até 1595, à Bahia e a Pernambuco, feita pelo Visitador Heitor 

Furtado de Mendonça; a segunda, em 1618, à Bahia, pelo Visitador Marcos Teixeira; e a 

terceira, que ocorreu apenas em 1763, até 1769, ao Grão-Pará. Lina Gorenstein67 indica em 

sua pesquisa mais uma visitação as Capitanias do Sul, em 1627, baseado nas indicações dos 

Cadernos do Promotor. Por meio das Visitações, a Inquisição Portuguesa ampliou sua área de 

atuação, alcançando as possessões portuguesas de ultramar. Francisco Bethencourt68 nos 

lembra que o Santo Ofício até então só atuava no Reino, à exceção do Tribunal de Goa, 

instituído em 1560 com jurisdição sobre o Oriente. 

A Visitação de 1591 teve como incumbência processar os desvios da fé como a 

bigamia, a sodomia, as blasfêmias e a heresia. Nos delitos contra a fé católica deveria instruir 

os processos e mandar os réus para Lisboa, sendo os cristãos-novos acusados de 

                                                
65 MONTEIRO, Y. N. Economia e fé: a perseguição inquisitorial aos cristãos-novos in GORENSTEIN, L., 
CARNEIRO, M. L. T. (orgs). Ensaios sobre a intolerância. Humanitas, São Paulo, 2005. 
66 SIQUEIRA, S. A. A Inquisição portuguesa e a sociedade colonial. São Paulo, Ática, 1978. 
67 GORENSTEIN, Lina. A Terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil (séc. XVII) in A Inquisição em 
cheque. CNPQ/ FAPERJ, Rio de Janeiro, 2006. 
68 BETHENCOURT, F. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália. Companhia das letras, São Paulo, 
2004, pp. 167 � 197. 
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criptojudaísmo, as principais vítimas. Os delitos de heresia eram de foro inquisitorial, 

devendo ser levados ao conhecimento dos inquisidores. 

Era considerado crime de judaísmo qualquer atitude suspeita, como: guardar o sábado; 

não comer carne de porco; jejuar no dia de Yom Kipur; colocar roupa limpa nas mesas, 

camas e lavarem-se às sextas-feiras, entre outros. Havia muitos cristãos-novos com parentes 

presos, penitenciados ou condenados à pena capital na Metrópole, as notícias que chegavam 

muitas vezes enchiam de tristeza e luto muitos lares no Brasil. Esse luto era também objeto 

de várias denúncias macabras perante a Mesa.69 

Na época das Visitações era concedido o �tempo de graça� (trinta dias), durante o  

qual, todos os culpados do delito de heresia que se apresentassem espontaneamente para 

confessar suas culpas seriam recebidos com maior benevolência pelos inquisidores. Essa 

aparente generosidade escondia outra intenção: a confissão realizada dependia da 

�sinceridade� do penitente. Essa sinceridade era medida pelos detalhes sobre as 

circunstâncias nas quais a heresia havia sido cometida. Esses interrogatórios só tinham 

validade quando os atos cometidos eram pormenorizados e principalmente identificados 

todos os que participaram do ato. O édito da graça servia como um primeiro arquivo de 

suspeito, posteriormente submetidos a inquérito. 70 

Durante as Visitações era fixado, nas portas das igrejas, o Monitório, no qual estavam 

arroladas as práticas e atitudes que eram consideradas indícios de judaísmo e que deveriam 

ser denunciadas, perseguidas e punidas. Assim, o Monitório servia para esclarecer as próprias 

culpas a serem confessadas e as alheias a serem denunciadas.  

Os ritos judaicos, citados no Monitório de 1536, eram: guardar os sábados sem 

trabalhar, vestir roupas limpas às sextas-feiras, limpar a casa às sextas-feiras, realizar 

cerimônias nas sextas-feiras, degolar aves, jejuar às segundas e quintas-feiras, jogar água fora 
                                                
69 LIPINER, Elias. Os judaizantes nas capitanias de cima. Brasiliense, São Paulo, 1969, p. 40. 
70 BETHENCOURT, História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália- Séculos XV-XIX. Companhia das 
Letras, São Paulo, 2004, pp. 153-157. 
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dos potes, negação do batismo ou da crisma, circuncisão, não comer carne de porco ou lebre, 

comemorações anuais (como o Dia do Perdão, a Páscoa judaica e o jejum da Rainha Ester), 

enterrar os mortos segundo os ritos judaicos, o luto, rezar a oração do Pai Nosso sem a 

palavra Jesus no final, abençoar os filhos baixando a mão pelo rosto, sem fazer o sinal da 

cruz, não crer no Santíssimo Sacramento do altar nem nos dogmas da Igreja Católica, negar a 

virgindade da Virgem Maria, não acreditar na santificação das missas, nas confissões e na 

absolvição por meio dos padres, negar que Jesus é Deus Verdadeiro, invocar o diabo, fazer 

malefícios e feitiçarias, ofertar a alma ao diabo, ter posse ou ler obras proibidas pela Igreja, 

ler a Bíblia traduzida para o português, etc.  

Os cristãos-novos que violavam um desses pontos eram o alvo principal da 

Inquisição. Mesmo aqueles que acreditavam e seguiam piamente a religião católica 

carregavam a marca de terem em sua descendência o �sangue judaico�. Ao ser denunciado e 

preso, geralmente o suspeito já tinha seus bens seqüestrados. Julgados e condenados, esses 

bens eram confiscados. O confisco tornou-se parte do sistema inquisitorial e por causa dele 

muitos processos foram forjados para justificá-lo. Os bens eram leiloados publicamente e  

riquezas como ouro, prata ou pedras preciosas eram guardadas no tesouro do Santo Ofício. 

Foi o confisco que, durante muito tempo, sustentou a máquina inquisitorial e os gastos do 

Estado.  

A Visitação de 1618 também provocou movimentos migratórios na colônia, entre os 

cristãos-novos apavorados com a possibilidade de serem denunciados. Muitos se dirigiram 

para as Capitanias do Sul e para as regiões do Rio da Prata.71 

Na Visitação de 1627, o licenciado Luís Pires da Veiga passou no Rio de Janeiro, São 

Paulo, Vitória (Espírito Santo). Seguindo a tradição, é possível que o Monitório, o Édito da 

Fé e da Graça tenham sido fixados. Nesta visita várias denúncias foram recebidas, mas 

                                                
71 LIPINER, Elias. Op.cit. p. 24. 
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apenas um réu foi processado, pelo que se tem conhecimento até o momento. Em São Paulo, 

um cristão-novo foi acusado de açoitar um crucifixo e outro por não comer peixe de rio, sem 

escamas. Um foi acusado por ter questionado a virgindade da mãe de Jesus e outro porque 

batizou a carne como peixe.72 Essas pesquisas representam apenas alguns registros já 

pesquisados, não a totalidade deles.  

O número de cristãos-novos nas capitanias do sul cresceu nessa época, pois muitos 

vieram em fuga do Nordeste, que por ser a região mais rica era também a mais visada pelas 

investigações do Tribunal. 

Embora o Santo Ofício fizesse Visitações esporádicas à colônia, ele nunca teve um 

tribunal permanente nos seus domínios atlânticos. Só em finais do século XVII a rede de 

familiares e comissários inquisitoriais, os agentes locais do Santo Ofício, começou a se 

formar realmente na América portuguesa.73 O Regimento inquisitorial de 1613 já previa a 

existência de familiares no além-mar, mas só no Regimento de 1640 suas funções foram 

detalhadas. O familiar desempenhava um papel importante na estrutura da Inquisição. Era 

escolhido dentro das camadas privilegiadas da sociedade e de comprovada �pureza de 

sangue�. Atuavam como �espiões�, pois estavam sempre em alerta para qualquer sinal de 

judaísmo em quem quer que fosse. A suspeita de um familiar contra um cristão-novo 

resultava em prisão. Quando ocorriam autos de fé, os familiares acompanhavam a procissão 

dos prisioneiros até a cerimônia.  

Segundo Daniela B. Calainho, os familiares no Brasil estavam principalmente ligados 

ao comércio. No século XVII, muitos familiares eram homens de negócio afortunados.74A 

ação dos familiares se reduzia à vigilância e à execução de missões para os Comissários ou 

Visitadores. Essas missões consistiam, na maioria das vezes, na prisão de pessoas a serem 
                                                
72GORENSTEIN, Lina. A Terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil (séc. XVII) in A Inquisição em 
cheque. CNPQ/ FAPERJ, Rio de Janeiro, 2006, p. 29 
73 FEITLER, Bruno. Poder episcopal e ação inquisitorial no Brasil in A Inquisição em Cheque. CNPQ/ 
FAPERJ, Rio de Janeiro, 2006. 
74 CALAINHO, D. B. Agentes da Fé. EDUSC, São Paulo, 2006, pp.89 - 98 



33 
 

enviadas para Lisboa, o que podia ser delicado, quando se fazia necessário vigiar os 

prisioneiros de perto por muito tempo até o seu envio. José da Costa e Theotonio da Costa 

foram presos por um desses familiares, na Vila de São Paulo. 

A denúncia (delação) passa a ser primordial para o funcionamento da máquina 

inquisitorial, juntamente com a confissão. Os fiéis eram obrigados, sob pena de excomunhão 

maior, a denunciar �se sabiam ou se ouviram� que algum cristão batizado disse ou fez alguma 

das coisas que no edital eram declaradas.75 

A delação foi sendo assimilada pela população ao longo dos anos. A sua tática de 

dissolver a solidariedade entre os membros da família, nas ligações afetivas e sociais, era 

essencial para descobrir as supostas heresias. Por meio dos depoimentos, a Inquisição reunia 

um número cada vez maior de suspeitos judaizantes. A maioria desses cúmplices participava 

da rede de parentesco, já que o segredo que permeava a observância das leis mosaicas 

indiciava os entes mais próximos. Era muito comum denunciarem-se mutuamente amigos e 

parentes. Essa atitude era vista como uma demonstração de zelo pela fé católica, estimulada 

pelo sigilo que era exigido pelo Tribunal do Santo Ofício. 

�(...) e lhe farão saber que está obrigado a dizer dos vivos, mortos, ausentes, presos, 

soltos ou reconciliados, tudo o que tiver com eles comunicado contra nossa Santa Fé (...)�76 

Uma das motivações ao se denunciar era a tomada de consciência da obrigação de 

fazê-lo, uma obrigação moral e religiosa, decorrente da versão inquisitorial da culpabilidade e 

do medo. Esse mecanismo assumiu na Península Ibérica conseqüências imprevistas, pois 

além de induzir à culpa pessoal pelos possíveis pecados cometidos, para se alcançar o perdão 

era necessário confessar e descobrir as culpas de seu próximo, para assim desfazer-se de um 

peso que o impedia de viver normalmente. O verdadeiro cristão que vivia a sua fé estava 

                                                
75 SALVADOR, A. J. Inquisição e Cristãos-novos. Ed. Estampa, Lisboa, 1994, p. 58.  
76 Regimento de 1649, Livro II, Título VII, art. II. 
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servindo a causa de Deus, de onde decorria um sentimento de satisfação, por ter cumprido um 

dever religioso, anulando assim qualquer culpabilidade.77 

Mas essa não era a única motivação, muitos denunciavam por diferentes razões: 

inimizades, disputas políticas e econômicas, tortura ou tentando salvar a si próprio, 

antecipando-se a uma futura delação. Estimulados e protegidos pelo sigilo e o anonimato, 

vários denunciantes se excediam em sua narrativa, recompensados por um tribunal 

predisposto a receber denúncias, que em muitos casos não passavam de mesquinha desforra 

pessoal contra um velho inimigo.78 

De acordo com o Regimento, se um cristão-velho não denunciasse o suspeito 

judaizante, o castigo seria a excomunhão maior, que significava ser excluído dos bens 

espirituais aos quais tinha direito como membro da Igreja. Ele não poderia mais participar de 

preces públicas, receber sacramentos, comunicar-se com os outros fiéis, além de não ser mais 

permitido enterrar seu corpo em sepultura religiosa. A excomunhão funcionava como um 

alerta à má consciência. Quem cometesse atos proibidos estaria consciente de que, perante 

Deus, cometia mais erros, o que só acarretava em mais culpas e medo das conseqüências. 

Tudo isso fazia sentido para aqueles que tinham a religião como o centro de sua existência. O 

medo dessas conseqüências provocava no indivíduo a necessidade de denunciar. 

Não é possível saber se todos os denunciados eram realmente judaizantes ou não. 

Vivendo em uma sociedade onde a religião permeava toda a existência dos indivíduos, cabia 

ao cristão-novo integrar-se a essa sociedade. Ele era como todo cristão: batizado ao nascer e 

educado para ser bom católico. Freqüentava a missa, confessava regularmente, comungava, 

era crismado, conhecia as orações católicas. Exteriormente tinha um comportamento igual a 

de qualquer cristão-velho. Muitos eram realmente católicos, os resquícios de judaísmo, ao 

longo das gerações foram se perdendo ou se transformando apenas em vestígios, sem nenhum 
                                                
77 FEITLER, Bruno. Nas malhas da consciência. Igreja e Inquisição no Brasil. Phobus-Alameda, São Paulo, 
2007, pp. 229-231. 
78 Lipiner, E. Os judaizantes na Capitania de Cima. Brasiliense, São Paulo, 1969, p.36-37. 
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valor religioso. Mas para o Santo Ofício isso também era um sinal de criptojudaísmo, levando 

muitos cristãos-novos para os cárceres de Lisboa. 

Apesar de muitos serem católicos, os cristãos-novos recebiam orientações desde cedo 

a respeito do procedimento que deveriam ter caso fossem denunciados aos Familiares ou aos 

Visitadores do Tribunal do Santo Ofício. Essa educação era diferente da educação formal que 

muitos recebiam, e guardava a memória dos sofrimentos dos judeus e cristãos-novos,  

conservando a identidade do grupo enquanto  párias da sociedade portuguesa ou colonial. 

Aprendiam a ajustar seu depoimento às normas inquisitoriais, ao utilizarem métodos de 

confissão o mais pragmático possível para conseguir salvar suas vidas.79 

De acordo com os estudos mais recentes realizados por Anita Novinsky e sua equipe 

junto ao Arquivo da Torre do Tombo, foram presos e enviados do  Brasil  para Portugal: 778 

homens e 298 mulheres, acusados de vários crimes. Desse total, grande parte foi presa no 

século XVIII, quando ocorreu a mais violenta perseguição aos cristãos-novos em Portugal e 

no Brasil.80Esses números ainda não são conclusivos, pois há muitos processos a serem 

estudados, sem contar aqueles que se perderam, desapareceram, estragaram ou de presos que 

morreram antes de serem levados a Portugal.  

Os inquisidores identificavam um judaizante de duas maneiras: pela �cerimônia�, isto 

é, a realização de ritos e práticas consideradas judaicas, mesmo que fossem apenas 

reminiscências sem conotação religiosa; ou pela �comunicação� entre as pessoas da mesma 

nação. Mesmo aqueles cristãos-novos que não praticavam nenhum ritual religioso, mas se 

comunicavam com outros cristãos-novos eram considerados judaizantes. Em todos os 

processos estudados, os inquisidores questionavam com quais pessoas cristãs-novas o réu 

                                                
79 CALAÇA, C. E. �Cristãos-novos do Rio de Janeiro na Universidade de Coimbra�  in VAINFAS, R., 
FEITLER, B. LAGE, L. (orgs)  A Inquisição em xeque, CNPQ/ FAPERJ, Rio de Janeiro, 2006, p.195. 
80 NOVINSKY, A. Inquisição e Prisioneiros no Brasil. Ed. Expressão e Cultura, São Paulo, 2002, pp. 27-43. 
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havia se comunicado e de quais as cerimônias que participaram. A simples comunicação 

poderia ser considerada uma identificação de judaísmo. 

 No Brasil, a posição política e social dos cristãos-novos muitas vezes os ajudou a 

escapar da Inquisição e também permitiu ajudar outros cristãos-novos que, ao fugir do 

Tribunal em Portugal, vinham para o Brasil. Essa ajuda podia ser financeira, ou a oferta de 

um emprego e habitação. Em pouco tempo esses recém-chegados construíam sua vida 

material. Não encontramos ainda indícios de que José da Costa e Theotonio da Costa tenham 

recebido algum tipo de ajuda de outros cristão-novos na Vila de São Paulo. O que sabemos é 

que ambos possuíam a terra que cultivavam, como lavradores levando uma vida simples. 

 De acordo com Wiznitzer, a maior parte dos judaizantes brasileiros entregue aos 

tribunais da Inquisição em Lisboa durante a segunda metade do século XVII era originária da 

Bahia. Mas, no século XVIII, o maior número de judeus extraditados para Lisboa era 

proveniente do Rio de Janeiro, o que sugere que o Rio de Janeiro e regiões adjacentes haviam 

então se tornado um grande centro de população marrana81 Anita Novinsky constatou que, no 

início do século XVIII, a cidade do Rio de Janeiro se tornara-se o principal foco das atenções 

do Santo Ofício.82 Passando a ocupar um lugar importante na economia colonial, a população 

aumentou e os número de cristãos-novos que fixaram residência na região cresceu. Famílias 

inteiras eram presas ao mesmo tempo, aqueles que conseguiam escapar eram encarcerados na 

leva seguinte. Poucos conseguiram fugir do alcance do Santo Ofício, principalmente no 

século XVIII.83 

 De acordo com Marcelo Bogaciovas, dez homens moradores da Vila de São Paulo 

foram presos e enviados para Portugal84. Desse grupo, três eram provenientes de Portugal e 

                                                
81WIZNITZER, A. Os Judeus no Brasil Colonial, Pioneira, São Paulo, 1959, p. 130. 
82 NOVINSKY,A. Inquisição e Prisioneiros no Brasil. Ed. Expressão e Cultura, São Paulo, 2002, p.28. 
83 GORENSTEIN, Lina. A Inquisição contra as mulheres. Rio de Janeiro, séculos XVII e XVIII. Humanitas, São 
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84 BOGACIOVAS, M.M. A. Tribulações do povo de Israel na São Paulo Colonial. Dissertação de Mestrado, 
USP, 2006. 
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sete eram naturais de São Paulo. Os filhos de Gaspar da Costa de Mesquita, da qual 

analisaremos os processos, fazem parte desse levantamento de dados.  

 Em 1627, na terceira Visitação à colônia, o licenciado Luís Pires da Veiga passou 

pelas Capitanias do Sul. Essa Visitação é citada nos Cadernos do Promotor da Inquisição de 

Lisboa e no processo de Izabel Mendes, presa nessa Visitação.85 Após passar pelo Rio de 

Janeiro, o licenciado passou por São Paulo, Santos e Vitória. Em São Paulo recebeu várias 

denúncias, mas apenas a denúncia contra Izabel Mendes sofreu processo.86 

 As ocupações desses homens e mulheres variavam de região para região. A maioria 

dos cristãos-novos presos fazia parte da �classe média�, poucos foram os grandes magnatas. 

Entre os presos do Rio de Janeiro, muitos eram bacharéis, formados na Universidade de 

Coimbra. Na Paraíba os prisioneiros representavam uma camada social mais modesta, assim 

como em outros lugares do Brasil. Muitos eram contratadores, mercadores, lavradores, 

artesãos, profissionais liberais, militares etc. 
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CAPÍTULO 3 

Portugal - Século XVII: A Sociedade e os Cristãos-novos 
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3.1 -  A Sociedade portuguesa O  

A estrutura da sociedade portuguesa no século XVII não era muito diferente do século 

anterior. A sociedade européia era basicamente composta por três grupos: a nobreza, o clero e 

o povo. No final do século XVII, os regimes absolutistas começavam a emergir, oriundos da 

união das monarquias com a nobreza. Essa união aos regimes absolutistas foi possível, entre 

outros fatores, por causa do declínio econômico da nobreza e as aspirações da pequena 

burguesia emergente, esta aliança garantia a continuidade do predomínio das classes 

privilegiadas. O clero também apoiou essa nova configuração do poder, na esperança de 

preservar a situação social já existente.  

 

3.1.1 - A nobreza e o clero 

  A nobreza em Portugal não era homogênea e tinha algumas subdivisões.  Esses 

grupos disputavam maiores privilégios e não era raro quando lutavam entre si na disputa de 

melhores oportunidades. Quanto à classificação existiam seis graus dentro da nobreza: os 

titulares ocupavam as mais altas posições no reino, eram os duques, marqueses e condes; os 

fidalgos possuíam castelos ou grandes extensões de terra; os fidalgos dos livros de El-Rei, 

tinham seus brasões e armas, marcados na coroa; os fidalgos simples eram as famílias que 

não tinham nenhum envolvimento com trabalho manual nas últimas quatro gerações; os 

fidalgos de espada tinham altas posições na hierarquia militar; e os fidalgos togados  

ocupavam posições de ministros civis no Reino.87 

A nobreza e o clero eram proprietárias de grandes extensões de terra. Essa posse 

permitia a manutenção da posição na ordem social, e graças aos privilégios e o trabalho dos 

camponeses obedientes criavam uma oposição às pretensões da burguesia urbana e as 

ameaças feitas à Coroa.  
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No século XVII, a exploração da terra pela nobreza era baseada nos direitos de 

primogenitura, cavaleiros do Rei e doações feitas a oficiais do reino. Devido à primogenitura, 

os filhos mais novos das famílias nobres muitas vezes iam para as colônias em busca de 

fortuna para engordar os cofres da família, mas, como as atividades mercantis eram vistas 

com desprezo pela nobreza, todo o dinheiro conquistado era investido em terras, a fonte 

tradicional de riqueza e prestígio da nobreza. Os fidalgos se envolviam em transações 

comerciais, somente quando podiam obter lucro rápido e fácil, mesmo que isso implicasse em 

contato com os negociantes cristãos-novos. 

A Igreja era possuidora de um terço das terras em Portugal e suas rendas vinham das 

propriedades e da décima parte dos proventos reais repassados; de doações caridosas, que no 

início eram voluntárias, mas depois passaram a ser obrigatórias; e o pagamento por todo 

serviço realizado na Igreja, como batismos, funerais, etc.88 Além disso, uma parte da riqueza 

acumulada pela Igreja nas colônias era enviada para Portugal, enriquecendo ainda mais a 

instituição. 

Nos séculos XVII - XVIII, a proliferação do clero e o seu enriquecimento causaram 

alguns atritos entre a Igreja e a coroa. Mas apesar das disputas os dois poderes apoiavam-se 

mutuamente, principalmente quando envolvia deliberações envolvendo os cristãos-novos. 

O clero explorava  sua privilegiada posição em benefício próprio e em detrimento da 

grande maioria da população portuguesa, que vivia na ignorância e na pobreza. 

A Igreja desempenhou um papel importante como detentora de poder. Sua atuação 

atingia as famílias, as comunidades e as esferas maiores da sociedade. A Igreja tinha o 

controle sobre todas as ações, sentimentos e consciência das pessoas. Nos registros 

eclesiásticos se anotavam todas as práticas religiosas das pessoas, desde o batismo, 

                                                
88 GODINHO, V. M. Estrutura da antiga sociedade portuguesa. Arcádia, Lisboa, 1975, p. 87 e 88. 
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matrimônio, extrema-unção e o funeral. Além das práticas que deveriam ser cumpridas, por 

ocasião das festas religiosas, como as penitências, confissão e comunhão. 

Os bispos e vigários costumavam freqüentar as paróquias, mesmos as mais distantes 

para vigiar a liturgia, as cerimônias e a vida religiosa das pessoas.  Os pecados eram 

classificados conforme a gravidade. De um lado todos os pecados de âmbito moral: adultério, 

sodomia, bigamia; e, do outro, as heresias, feitiçaria, blasfêmia e pactos com o demônio. 

Dentre as heresias, a mais grave era o judaísmo, atribuído a todos os cristãos-novos. Este tipo 

de heresia era apenas de jurisdição inquisitorial. 

Com a implantação da Inquisição em Portugal em 1536, no reinado de D. João III, o 

Tribunal do Santo Ofício era encarregado se fiscalizar e disciplinar a população.  Os 

Tribunais na Península Ibérica apoiavam-se nos fundamentos básicos que nortearam a 

Inquisição durante a Idade Média, mas adquiriram características e técnicas de ação 

próprias.89 Visava a unidade da doutrina, propondo e fiscalizando uma obediência total à 

ortodoxia católica.  

 

3.1.2 - O povo 

Além da nobreza e do clero, a população se dividia numa imensa variedade de 

membros, entre a cidade e o campo. Nas principais cidades viviam os advogados, 

comerciantes, oficiais do governo, professores universitários, ourives e outros profissionais. 

Hanson90 afirma que tais classes eram constituídas nas suas camadas mais baixas por 

pequenos comerciantes, funcionários menores, artesãos prósperos que tendiam a ter meios de 

subsistência próprios e não dependiam de outros. Um extrato superior era composto por 

burocratas, advogados, trabalhadores do serviço público.  

                                                
89 NOVINSKY, A. W. A Inquisição. Brasiliense, 5ª edição, São Paulo, 1988, p. 12. 
90 Ibid, p.58. 
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Neste grupo encontrava-se também uma burguesia mercantil formada por grandes 

mercadores que faziam comércio de longa distância e empréstimo de dinheiro. Essa 

burguesia de cristãos-novos aspirava ascender socialmente e para isso mandava seus filhos 

estudar nas Universidades de Direito e Medicina, pois assim teriam a possibilidade de 

progredirem socialmente.  

Os graduados universitários serviam aos interesses da Coroa e seus conhecimentos 

eram utilizados pelo poder real. Eram chamados de letrados ou licenciados e mais tarde 

serviram como representantes qualificados dos interesses da Coroa. Muitos cristãos-novos 

faziam parte desse grupo e colaboravam como administradores e financistas para a Coroa. 

Mas devemos lembrar que para os cristãos-novos, após a instauração dos Estatutos de Pureza 

de Sangue nenhum descendente de judeu e mouro, até a sexta ou sétima geração, podia 

pertencer às corporações profissionais, cursar universidades, ingressar nas ordens religiosas e 

militares ou ocupar qualquer posto oficial.  

Os médicos e advogados gozavam de privilégios maiores, antes do Estatuto. Alguns 

cristãos-novos foram médicos de importantes monarcas nos séculos anteriores. Os advogados 

também trabalhavam como escrivães, secretários, notários nos ministérios da Coroa, nas 

administrações municipais ou na Igreja. Profissionais como ourives, pintores, escultores, 

livreiros, cirurgiões, boticários, comerciantes constituíam uma classe distinta da população 

comum, usufruindo de algumas isenções. Quando os Estatutos de Pureza de Sangue 

adquiriram força de lei, em meados do século XVI, os cristãos-novos formavam uma casta ou 

classe social, burguesa e letrada, estritamente ligada à nobreza e às vezes vivendo à sua 

sombra ou servindo-a, mas a quem toda promoção social era proibida. Por isso sua existência 

era uma tragédia permanente.91 

                                                
91 POLIAKOV, L. De Maomé aos Marranos. Ed. Perspectiva, São Paulo, 1984, p. 190. 
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A classe mercantil portuguesa estava nas mãos dos cristãos-novos. Era dividida em 

três categorias: o comerciante médio, o grande comerciante e o comerciante�banqueiro.92 O 

comerciante médio fazia parte da pequena burguesia - juntamente com os artesãos e alguns 

outros grupos- comercializavam artigos como: panos, cereais, especiarias; e também o 

empréstimo. Alguns possuíam terras ou propriedades e muitas vezes investiam em empresas 

como a Companhia de Comércio do Brasil. Atuavam como importadores e exportadores, ao 

mesmo tempo em que faziam o comercio varejista. 

Os grandes comerciantes negociavam quantidades maiores do que os comerciantes 

médios. Estavam envolvidos no comércio marítimo e internacional. Possuíam propriedades, 

bens pessoais de grande luxo, e muitas vezes eram donos de parte de um navio mercante. Eles 

também emprestavam dinheiro, mas em quantidades maiores que o comerciante-médio.  

O comerciante-banqueiro - da qual figurava o personagem Gaspar da Costa de 

Mesquita, que será analisado mais adiante - dedicava a maior parte de suas atividades ao 

empréstimo de grandes quantidades. Tinha uma ampla rede de contatos internacionais e 

financiava muitos projetos da coroa. Também praticava o comércio em larga escala de artigos 

como, tabaco, açúcar, vinho, diamantes, artigos orientais. Nesta época ainda não existia em 

Portugal a figura do banqueiro que se dedicava unicamente à atividade bancária.  

No processo de Gaspar da Costa de Mesquita, ele é identificado como banqueiro, mas 

ainda não foi possível saber que tipo de banqueiro ele foi. Entre os familiares e amigos de 

Gaspar da Costa de Mesquita, alguns pertenciam a esse segmento da população portuguesa. 

Havia ainda muitos comerciantes, mercadores, ourives, médicos, boticários, contratadores, 

letrados, etc. 

É importante destacar que entre os três níveis de comerciantes existiam os 

comerciantes cristãos-velhos e cristãos-novos. As origens regionais dos comerciantes 

                                                
92 MAURO, F. Mercadores e mercadores-banqueiros no século XVII. Nova Historia e Novo Mundo, Ed. 
Perspectiva, São Paulo, 1969p. 132-33. 
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cristãos-velhos de Lisboa eram diversas, mas os cristãos-novos eram em geral da própria 

cidade e alguns do Alentejo e da Beira. Essas províncias faziam fronteira com a Espanha, de 

onde tinham vindo muitos judeus após a expulsão em 1492. Os cristãos-velhos não tinham 

tradição no comércio, pelo contrário, o pai e o avô possivelmente eram artesãos ou 

lavradores. Sua experiência nos negócios era mais limitada, ao contrário dos cristãos-novos 

que tinham a tradição no comércio vinda de seus antepassados. 

Em Portugal, nos séculos XVI e XVII, o cristão-novo era sinônimo de �homem de 

negócio� e na mente dos portugueses todos os cristãos-novos eram comerciantes. Mas, não 

podemos generalizar, entre os processos existentes nos arquivos da Inquisição encontramos 

cristãos-novos artesãos, sapateiros, vendeiros ou que viviam de seu próprio trabalho manual.  

Alguns deles tiveram um papel relevante nas finanças do país e as freqüentes ligações 

familiares e comerciais, que se estendiam por diversas partes do mundo, facilitava os contatos 

e as transações comerciais e financeiras. A atuação em diferentes pontos do Atlântico criou 

uma estrutura baseada no parentesco e que fazia parte de uma rede comercial importante no 

comércio mundial. Esses mercadores trocavam informações sobre a compra e venda de 

produtos, a tendência do mercado, os preços das mercadorias. 

Também faziam parte dessa sociedade os homens envolvidos nas profissões 

mecânicas, os artesãos.  Eles eram ligados às corporações urbanas e também ansiavam pela 

ascensão social, para isso tinham como aprendizes apenas seus filhos, para garantia da 

manutenção e aumento da riqueza familiar. 

Nas grandes cidades portuguesas era grande o número de uma população conhecida 

como �gente baixa�, isto é, os elementos mais baixos da camada social e que ficavam à 

margem da sociedade portuguesa. Era composta por: contrabandistas, bêbados, prostitutas, 

mendigos, ciganos, escravos e ociosos.  
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Mesmo diante de um quadro de desigualdades, com a exploração pelos privilegiados e 

as limitadas oportunidades de subir na escala social, o povo português não se sentia vítima de 

um sistema opressivo. A ordem social era mantida e a desestabilização não existia.  O único 

motivo que ameaçava este cenário era a riqueza e a influência da classe mercantil.  

As classes privilegiadas olhavam a riqueza dos cristãos-novos comerciantes, isto é, da 

burguesia emergente, como uma ameaça, pois poderia angariar o apoio do rei e, através de 

um vibrante comércio internacional, desestabilizar uma economia enraizada na produção 

agrária, para uma baseada no capitalismo comercial. Como a maior parte dos membros da 

classe mercantil eram cristãos-novos, as perseguições do Santo Ofício também ajudaram na 

redução da sua presença no âmbito social. 

 

3.1.3 - A política portuguesa � século XVII 

No campo político, Portugal enfrentou, durante o século XVII, uma série de 

acontecimentos. A morte de D. Sebastião abriu caminho para a União Ibérica, que perdurou 

até 1640.  

No início da união, Portugal não sofreu grandes mudanças, a estabilidade econômica 

permitiu a continuidade dos negócios portugueses e a obtenção de grandes lucros com o 

monopólio da venda do açúcar de origem brasileira. Com o passar dos anos surge um 

despontar de descontentamento entre os portugueses, com o aumento dos impostos, o ataque 

às colônias portuguesas pelos holandeses e a nomeação ao governo português do Duque de 

Olivares, que fez reformas administrativas que cercearam as liberdades e privilégios da 

nobreza e do clero portugueses. 

Na tentativa de minimizar os problemas, o Duque de Olivares tentou aliciar o mais 

poderoso nobre português, o Duque de Bragança, nomeando-o governador militar de Portugal 

e obrigando-o a recrutar milhares de homens para lutar pela Espanha. Isto foi o estopim da 
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revolta da aristocracia portuguesa e a aclamação do Duque de Bragança como D. João IV, em 

dezembro de 1640. 

Os cristãos-novos portugueses tiveram um papel importante nesse momento, pois 

financiaram os Braganças e a Companhia de Jesus, a favor da soberania portuguesa. 

Com a morte de D. João IV em 1656, nova crise se abate sobre Portugal. A viúva do 

rei, Dª. Luiza de Gusmão, ficou na regência do trono por algum tempo, mas foi deposta por 

seu filho, Afonso VI, em 1662. O articulador do golpe era um aristocrata hábil e ambicioso, o 

conde Castelo Melhor (D. Luís Vasconcelos e Sousa), que dominou com facilidade o 

irresponsável e deformado fisicamente Afonso VI. O casamento desastroso com a princesa 

francesa Marie Françoise de Nemours, em 1666 - como parte do acordo feito com a França 

contra a Espanha � e o posterior escândalo do romance entre a princesa e o seu cunhado, o 

príncipe D. Pedro, deixou o rei Afonso VI enfraquecido.  Apoiado pela aristocracia 

portuguesa e francesa, D. Pedro tomou o trono como príncipe regente, após o aprisionamento 

de Afonso VI nas masmorras do Castelo de Sintra. 

Em 1668, com a ajuda da Inglaterra, D. Pedro assina o tratado de paz com a Espanha, 

após 28 anos de luta. Depois da morte de Afonso VI, em 1683, D. Pedro recebeu o título de 

D. Pedro II e reinou até 1706. 

É neste cenário político que se desenrola toda a ação que culminaria com os processos 

inquisitoriais, na segunda metade do século XVII, da família de Gaspar da Costa de 

Mesquita. 

 

3.2 - Os cristãos-novos e a Inquisição 

Após a instalação do Tribunal do Santo Ofício em 1536, no reinado de D. João III, o 

Santo Ofício Português perseguiu os cristãos-novos acusados de judaísmo. Para os 

inquisidores portugueses a palavra heresia tinha um sentido definido e específico, registrado 
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em seus Regimentos. Era considerada heresia toda proposição que se opunha aos preceitos 

católicos, contida explícita ou implicitamente nas Escrituras, cabendo à Igreja, detentora dos 

fundamentos da verdade, ensinar esses princípios.93 No caso dos portugueses cristãos-novos, 

a expressão �herege judaizante� era utilizada em todas as sentenças e documentos oficiais da 

Inquisição, significando os portugueses descendentes de judeus que foram forçados ao 

batismo de 1497, durante o reinado de D. Manuel I e que, obstinada e secretamente, seguiam 

a religião judaica.94 

 Intensas campanhas antijudaicas responsabilizavam os cristãos-novos por todos os 

males que afligiam a nação. As classes baixas tinham numerosos preconceitos e superstições 

contra os cristãos-novos e assim como as classes privilegiadas, achavam que os negociantes 

com ancestrais judeus eram inescrupulosos e insaciáveis na sua ambição. É importante 

destacar o importante papel da Igreja, principalmente dos párocos. Eles eram mediadores 

muito importantes de conflitualidade social, sobretudo no seio das comunidades 

camponesas.95  

A figura do converso passou a ser vista de forma depreciativa e deturpada. A Igreja, 

aliada à nobreza e à burguesia cristã-velha, reforçava a imagem de que todo cristão-novo era 

um falso cristão. Quem não era cristão-velho era considerado infiel e relegado à condição de 

inferior, sendo ridicularizado por sua condição física, cultural ou religiosa. 

O preconceito contra os cristãos-novos se intensificou. Outros valores se misturavam 

e se associavam à discriminação contra os cristãos-novos, como a honra, a honestidade, a 

fidelidade e a dignidade. Na maioria das vezes os cristãos-novos eram acusados de serem 

desonestos, infiéis, indivíduos sem honra. 

                                                
93 EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores. Ed. Rosa dos Tempos/Edunp, Rio de Janeiro, 1993, p. 34. 
94 NOVINSKY, A. A Inquisição. Brasiliense, São Paulo, 1988, p.13.  
95 HESPANHA, A. M. As vésperas do Leviathan- Instituições e poder  político � Portugal - século XVII. 
Livraria Almedina, Coimbra, 1994, p.342.  
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Os Estatutos de Pureza de Sangue apregoavam que não era a fé religiosa que 

determinava o lugar do indivíduo dentro da sociedade cristã, mas a sua origem étnica e 

religiosa. Ter um antepassado judeu significava um impedimento para o acesso a cargos ou 

funções no governo, à hierárquica e às ordens religiosas, à Inquisição, às Universidades. Para 

Kaplan, as origens ideológicas dessa discriminação não eram raciais, e sim religiosas e 

sociais, que aumentavam à medida que era questionada a autenticidade das conversões ao 

catolicismo, tornando o converso uma grande ameaça à integridade do cristianismo.96 

Mas, não devemos considerar apenas as questões de ortodoxia religiosa e de pureza 

racial, é importante lembrar as questões econômicas que estavam por trás do conflito entre a 

nobreza e a burguesia cristã-velha contra a burguesia cristã-nova. 

Antonio J. Saraiva tentou mostrar que os cristãos-novos estavam se assimilando e que 

uma grande parte tinha abandonado as suas crenças judaicas no final do século XVII. Ele 

argumentou que a Inquisição unida com a nobreza, havia perpetuado o mito dos criptojudeus 

a fim de eliminar a predominante classe mercantil dos cristãos-novos e com isso encher seus 

cofres com as riquezas confiscadas.97  

O termo cristão-novo implicava uma série de pressupostos, atributos e características 

errôneas que eram aplicadas a todos os cristãos-novos. Para a sociedade católica ibérica 

daquela época, todo cristão-novo era judeu secreto, zombava da Igreja, profanava as imagens 

sagradas, tinha restrições alimentares, era desonesto e ambicioso. Esses sintomas mostram o 

profundo conflito que existia em todas as áreas da sociedade. As reações manifestavam-se 

numa oposição violenta aos desvios da ortodoxia católica, cujo principal defensor era o Santo 

Ofício da Inquisição. 

Durante as décadas seguintes, após sua instauração, a Inquisição estabeleceu tribunais 

em várias cidades portuguesas, das quais os de Lisboa, Évora e Coimbra possuíam maior 

                                                
96 KAPLAN, Yosef. Judíos nuevos em Amsterdam. Gedisa Editorial. p. 64, 65. 
97 SARAIVA, A. J. Inquisição e os cristãos-novos. Ed. Estampa, Lisboa, 1994, pp. 208-317-19. 
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influência. O inquisidor-mor nomeado pelo rei dirigia uma organização burocrática que 

teoricamente respondia ao rei e ao papa, mas nenhum dos dois tinha realmente um verdadeiro 

controle sobre o Santo Ofício em Portugal. Graças a essa �autonomia�, o inquisidor-mor, 

juntamente com o conselho de deputados nomeado por ele, os familiares e os funcionários 

expandiam sua dimensão e aumentavam o campo de ação.     

O Santo Ofício rejeitava qualquer idéia de perdão geral aos cristãos-novos. Isso leva à 

idéia de que o Tribunal se sentia ameaçado ao não poder desfrutar do confisco dos bens. Para 

A. J. Saraiva, a Inquisição tinha total interesse na riqueza dos cristãos-novos, pois ela era 

distribuída a todos, desde o inquisidor-mor, os procuradores, notários e familiares.98    

A principal vítima dessa discriminação de classe eram os indivíduos com 

antepassados judeus, um grupo que estava acima de 75% da classe mercantil e provavelmente 

um número semelhante de prósperos artesãos e camponeses.99 

Ricos comerciantes também caíam nas malhas da Inquisição. Em 1672, a Inquisição 

de Lisboa confiscou os bens de um rico comerciante, Fernão Rodrigues Penso, que perdeu 

uma grande residência com frente para o Rossio e os valiosos móveis e pratas que estavam 

em seu interior. Os inquisidores confiscaram as riquezas que estavam dentro da casa, como 

objetos de ouro e prata, além de cavalos, coches e outros bens.100 

O confisco dos bens era uma pena estabelecida pela lei eclesiástica. Todos os 

Tribunais do Santo Ofício eram obrigados a aplicá-la sob pena de ser acusado de 

desobedecerem a Igreja Romana.101 

  

 

 

                                                
98SARAIVA, A. Op cit, p. 257. 
99 HANSON, C. A. Economia e Sociedade no Portugal Barroco. Pub. Dom Quixote, Lisboa , 1986, p.96. 
100 Ibid., p. 97. 
101 EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores. Ed. Rosa dos Tempos/ Edunb, 1993, p.242. 
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3.3 - O importante papel do Padre Antonio Vieira 

Os cristãos-novos tiveram no padre jesuíta Antonio Vieira seu defensor. Sua defesa 

aos cristãos-novos determinou importantes episódios na história de Portugal, a intensificação 

da perseguição e a própria prisão de Vieira. 

Padre Antonio Vieira foi orador, missionário, escritor, diplomata, homem de estado 

no reinado de D. João IV e economista. Nascido em Lisboa, em 1608, Vieira chegou à Bahia 

aos seis anos de idade, com sua família. O pai, Cristovão Ravasco, conseguira o emprego de 

Escrivão dos Agravos e Apelações Cíveis da Relação da Bahia. Ainda muito jovem entrou na 

Ordem Jesuíta e logo alcançou prestígio entre os colegas. O seu relacionamento com os 

cristãos-novos se deu desde o tempo que viveu no Brasil e presenciou na Bahia as 

inquietações dos cristãos-novos face à presença do Visitador Marcos Teixeira, que chegou ao 

Brasil em 1618. Vieira conviveu intimamente com os mais ricos homens de negócios 

(cristãos-novos), sendo daí sua amizade com o rico mercador e financista do Rei D. João IV, 

Duarte da Silva 

Em 1641, Vieira volta a Portugal, tornando-se diplomata e conselheiro do novo Rei, 

D. João IV.  Em 1643, aconselhou o rei a tomar medidas para a recuperação econômica de 

Portugal. Para Vieira, a riqueza e a atividade comercial dos cristãos-novos eram à base da 

independência nacional de Portugal e da manutenção do seu império colonial. Entre essas 

medidas, estava o incentivo para o retorno dos ricos mercadores cristãos-novos, que fugiam 

constantemente da Inquisição, a eliminação da discriminação entre cristãos-novos e cristãos-

velhos, além da solicitação do perdão geral aos judaizantes. 

A influência de Vieira na corte de D. João IV suscitou uma séria oposição no Reino e 

com os eclesiásticos. A primeira providência foi restringir a locomoção de Vieira, 

confinando-o ao Porto inicialmente, depois desterrando-o para Coimbra e intimando-o 

finalmente a regressar a Lisboa, em 1663, onde começa o processo inquisitorial que nos anos 
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seguintes teria seguimento na cidade de Coimbra até a decisão final. No processo, Vieira é 

acusado de sacrilégio, blasfêmia, heresia e judaísmo. Após algum tempo de confinamento, 

Vieira é absolvido, mas não abandonou suas idéias milenaristas e em defesa dos cristãos-

novos.  

Para A. Novinsky, a prisão de Vieira está ligada à sua mensagem política, à sua crítica 

social e aos seus escritos a favor dos cristãos-novos. Vieira acreditava que a Inquisição criou 

o mito do cristão-novo judaizante, pois os cristãos-novos penitenciados pelo Santo Ofício 

eram inocentes. As regras e o funcionamento do Tribunal induziam os réus às confissões e 

denúncias. 102 

Após intensa perseguição e meses na prisão Vieira foi solto e proibido de expressar 

publicamente as suas opiniões, incluindo sermões. Passado esse período, padre Vieira 

continuou sua campanha contra o Tribunal e a favor dos cristãos-novos indo até Roma em 

1669. Sua luta contra os excessos do santo Ofício visava à reforma dos processos usados no 

tribunal português para condenar os acusados. A relação do papa com o jesuíta português foi 

das mais profícuas, particularmente para Vieira. Clemente X assinou vários Breves 

favoráveis aos judeus portugueses, por influência do empenho de Vieira em modificar a 

mecânica processual da Inquisição e também o restabelecimento das leis de D. João IV, sobre 

as companhias de comércio com a participação dos cristãos-novos. Mas, em Portugal, D. 

Pedro não ousou aplicar esses Breves, alegando que todos em Portugal � o clero, a nobreza e 

o povo- queriam o Tribunal intacto. 

Em 1672, cristãos-novos de todos os grupos sociais eram presos, muitos ricos 

comerciantes tiveram sua fortuna confiscada. Alguns presos, devido ao rigor extremamente 

severo da prisão, morreram no cárcere. Muitos financiadores na luta contra a Inquisição 

foram presos, entre eles Antônio Rodrigues Marques, D. José de Castro, Pedro Álvares Calda 

                                                
102 NOVINSKY, A. Padre Antônio Vieira, a Inquisição e os judeus.  Novos Estudos, CEBRAP, nº. 29, 1991. 
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e a família Mogadouro e permaneceram nos cárceres por mais de oito anos. Os que morreram 

foram punidos postumamente, tendo seus corpos desenterrados e seus ossos lançados na 

fogueira. 

Enquanto isso, em Roma, foi elaborada uma proposta de perdão geral aos cristãos-

novos, que seria entregue ao príncipe-regente. Participaram da elaboração desse projeto em 

Roma, o padre Antonio Vieira, o padre Baltasar da Costa (Provincial de Malabar) e Manuel 

da Gama de Pádua (rico comerciante cristão-novo, que viajou para Roma em defesa da classe 

mercantil). Em troca do perdão geral concedido pelo papa aos cristãos-novos, a classe 

mercantil concordou em financiar uma Companhia de Comércio da Índia Oriental, que viria 

recuperar as possessões orientais perdidas para os holandeses. Pedia-se ainda a libertação dos 

presos que estivessem nos cárceres do Santo Ofício e o fim do segredo das testemunhas nos 

processos. 

Vários pedidos chegaram à corte e ao Santo Ofício, que sempre rejeitava qualquer 

mudança, afirmando que isso poderia provocar um incentivo à heresia. O perdão geral se 

distanciava ainda mais. A situação dos excessos inquisitoriais tinha atingido uma situação 

crítica em Roma. Em 16 de outubro de 1674, cinco anos após a chegada do Padre Antonio 

Vieira a Roma, o papa Clemente X, determinou a cessação dos autos-de-fé, a suspensão das 

sentenças e do andamento dos processos, o envio de processos para análise, e a suspensão das 

funções do Santo Ofício em Portugal. 

Durante o período de sete anos e meio (1674-1681) não ocorreram autos-de-fé em 

Portugal, mas os prisioneiros permaneceram presos nos cárceres por todo período, enquanto 

se travava a luta pelo poder entre os inquisidores, o príncipe-regente e os representantes 

papais. Entre os aprisionados no cárcere em Lisboa, estava Antonio Serrão de Castro que fez 

a denúncia contra Gaspar da Costa de Mesquita, preso em 1682.  
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Em 17 de abril de 1675, o papa emitiu um Breve isentando para sempre o padre 

Antônio Vieira da jurisdição dos inquisidores de Portugal, fazendo com que ficasse sujeito 

única e exclusivamente à Congregação do Santo Ofício de Roma. 

Em 1676, morre o papa Clemente X e o seu sucessor Inocêncio XI mostrou-se 

enérgico também na tentativa de descobrir as irregularidades do Tribunal do Santo Ofício em 

Portugal. 

Mas, sucessivas vezes, a ordem de enviar os processos para análise em Roma não foi 

obedecida pelos inquisidores portugueses, que trataram de fazer parecer ao rei que a Santa Sé 

se imiscuía em questões relativas a Portugal. O rei, mais uma vez, foi favorável aos 

inquisidores e as Cortes, proibindo o envio dos processos e ordenando o fechamento das 

casas de arquivo onde os documentos ficavam guardados. 

O Padre Antonio Vieira continuava em Roma e orientava os cristãos-novos a 

apresentar ao papa seus apelos e súplicas, com objetivo de conseguir o perdão geral. Os 

pedidos deveriam ser fundamentados de todas as formas. Ao solicitar o perdão, deveriam 

provar que o �estilo� do Tribunal levava a gravíssimas injustiças, pois morriam muitos 

inocentes. Era necessário apresentar ao papa informações muito bem documentadas, pois se 

tratava da necessidade de mudar leis e métodos de um Tribunal constituído à muitos anos.103 

 Após anos de luta, o papa se rendeu. Para salvar as aparências aceitou apenas dois 

processos para inspeção. Eram documentos muito antigos que em nada comprometiam o 

Tribunal. Após análise e atendendo aos desejos da sociedade portuguesa para a manutenção 

do status quo, o papa  Inocêncio XI, restabelece a Inquisição  Portuguesa, em 22 de agosto de 

1681. 

Apesar da suspensão ordenada pelo papa, o Santo Ofício português continuou suas 

atividades, prendendo suspeitos e seqüestrando seus bens, durante toda a década de 1670. 

                                                
103 Ibid., p. 15. 
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Com o restabelecimento do Tribunal nos anos de 1681 e 1682, um grande número de  

comerciantes foi preso e todos os seus bens seqüestrados e posteriormente confiscados. 

Durante a primeira metade de 1682, todos os três tribunais (Lisboa, Coimbra e Évora) 

realizaram autos-de-fé. 

Em 10 de maio de 1682, realizou-se o primeiro auto-de-fé em Lisboa, após a 

restauração do Tribunal. Este foi considerado um dos mais pavorosos e espetaculares da 

história da Inquisição portuguesa. Parecia querer vingar-se dos cristãos-novos judaizantes que 

haviam tentado, recorrendo ao Papa, escapar de suas garras.104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 KAYSERLING, M. História dos judeus em Portugal. Pioneira, São Paulo, 1971, p. 273. 
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CAPÍTULO 4 

A nova fúria inquisitorial: Os Castros e os Mesquitas em Portugal 
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4.1 - Os processos contra os cristão-novos 

O processo inquisitorial era secreto, sem apelo e dava aos inquisidores o poder de 

condenar ou absolver os indivíduos denunciados ao Tribunal. Na opinião dos inquisidores, a 

conversão, mesmo que verdadeira, não era garantia de que ele era um sincero católico. O 

cristão-novo estava sempre associado ao judaísmo, suas origens estigmatizavam-no diante do 

catolicismo português.  

Para o Tribunal, a luta contra a apostasia dos cristãos-novos deveria ser constante, 

pois continuavam a praticar as crenças hebraicas. Sua vida cotidiana continuava a ser 

rigorosamente vigiada. Desde o nascimento, sua vida doméstica e íntima, assim como sua 

vida social, poderia ser denunciada. Eram suspeitos todos aqueles que não se confessassem 

na época do Natal, da Páscoa ou outros feriados católicos e que demonstrassem 

comportamentos considerados dúbios. 

Era comum, muitos cristãos-novos manterem em suas casas imagens e aparatos 

religiosos, que demonstrassem externamente sua fé católica, na tentativa de revelar sua 

profunda religiosidade. Em seu depoimento, Gaspar da Costa de Mesquita relatou ter várias 

imagens de santos e representantes da Igreja Católica.105 Passados tantos anos após a 

conversão forçada em Portugal, os cristãos-novos continuavam sendo acusados de observar 

os preceitos do judaísmo clandestinamente. A mínima suspeita de um comportamento 

judaizante era motivo para prendê-los nos cárceres da Inquisição de Lisboa, Coimbra ou 

Évora. 

As denúncias eram, juntamente com as confissões, a base principal do processo do 

Santo Ofício. Os fiéis eram obrigados, sob pena de excomunhão maior, a denunciar se sabiam 

ou ouviram algum cristão dizer ou fazer alguma coisa suspeita. Se o denunciante indicava 

outras testemunhas, estas seriam chamadas e, caso seu depoimento não satisfizesse o 

                                                
105 IAN/TT. Inquisição de Lisboa. Processo de Gaspar da Costa de Mesquita -  nº 1240. 
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Tribunal, lhes era dito que o Santo Ofício tinha informações de que eles sabiam ou tinham 

notícias de coisas que lhe foram perguntadas. Todas as facilidades eram dadas para os 

indivíduos denunciarem e todas as dificuldades para que seu depoimento fosse eliminado ou 

excluído.  A influência da Igreja era suficiente, em grande parte dos casos, para criar uma 

obediência espontânea dos fiéis aos seus preceitos. Caso isso não acontecesse, a Igreja 

dispunha de meios disciplinares para vencer resistências. Essa estrutura disciplinar era 

constituída pelos tribunais eclesiásticos existente em cada bispado, sob responsabilidade do 

vigário-geral, com jurisdição delegada pelo bispo. Esses tribunais aplicavam penas de 

natureza espiritual: penitências públicas, excomunhão, interditos para os leigos e correção 

para os clérigos.106 

 

4.1.1 - Gaspar da Costa de Mesquita 

Gaspar da Costa de Mesquita nasceu em 1632, em Lisboa, onde viveu até o momento 

em que o Familiar do Santo Ofício, Mano Lopes, o levou para os cárceres da Inquisição em 

25 de abril de 1682.  

Cristão-novo, pouco se sabe sobre sua infância e juventude. Sua família trazia a marca 

de cristã-nova há várias gerações e fazia parte da burguesia local. Na vida adulta, ele exerceu 

o ofício de banqueiro, seguindo a tradição de seus familiares. Homem inteligente e 

alfabetizado, Gaspar fazia comércio com a Itália, o Brasil e a Índia. Disse em seu depoimento 

ter viajado para Roma algumas vezes e também para o Brasil. 

Seus avós paternos se chamavam Gaspar Gomes e Izabel Vaz, eram naturais e 

moradores das Vilas Olivença e Viçosa, onde faleceram. Seu avô �vivia de sua fazenda�, isto 

é, era negociante. 

                                                
106 HESPANHA, A. M. As vésperas do Leviathan- Instituições e poder  político � Portugal - século XVII. 
Livraria Almedina, Coimbra, 1994, pp. 333 e 334. 
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De seus avós maternos, não sabia dizer o nome, nem o ofício, sabia apenas que foram 

naturais e moradores de Roma. 

Os pais de Gaspar da Costa de Mesquita chamavam-se Manoel Gomes da Costa, 

homem de negócios e Catherina de Mesquita. Eram naturais das Vilas Viçosa ou Olivença e 

também foram moradores em Roma. Tiveram cinco filhos, Izabel da Costa, Joana da Costa, 

Jeronima da Costa, Gaspar da Costa de Mesquita e Bento de Mesquita107. 

Gaspar da Costa de Mesquita casou duas vezes, a primeira esposa chamava-se Inês 

Gomes. O avô de Inês Gomes, Estevão Rodrigues, cristão-novo, era cirurgião e a avó, 

nascida na Índia, cuja origem se ignora, chamava-se Anna Francisca. O casal teve quatro 

filhos: Bento Fernandes, casado com Maria Telles; Inês Mendes, casada com João Mendes; 

Francisca Gomes, casada com Fernão Martins e Anna Francisca casada com Pedro Serrão.  

Do casamento de Francisca Gomes e Fernão Martins nasceram os filhos: Belchior 

Vaz; Garcia Gomes; Antonio Gomes, que se tornou mercador e morador em Pernambuco108; 

Frei Estevão; Manuel Serrão; Ana Francisca; Soror Izabel da Conceição; Sebastiana Serrão; 

Mariana Serrão; Brites Gomes; Inês Gomes (esposa de Gaspar da Costa de Mesquita) e 

Antônio Costa. 

Do casamento de Anna Francisca e Pedro Serrão nasceram os filhos: Fernão Álvares; 

Estevão Rodrigues; Paula de Castro; Inês Duarte; Francisco Serrão e Antônio Serrão de 

Castro. As denuncias contra a família de Gaspar da costa de Mesquita começaram a partir das 

prisões dos membros dessa família. 

Gaspar da Costa de Mesquita e Inês Gomes transferiram à sua descendência a marca 

de cristão-novo. Quando Gaspar da Costa de Mesquita foi preso, seus pais, seus avós, sua 

                                                
107 O nome de Bento de Mesquita só é citado durante as denuncias de seu irmão Gaspar da Costa de Mesquita. O 
réu disse que seu irmão era falecido à muitos anos e não teve ofício nenhum. Ele não foi citado em nenhum dos 
outros processos inquisitoriais estudados. 
108 Antonio Gomes é citado no processo de Theotonio da Costa, nº 2816. Diz ser mercador e morador em 
Pernambuco, mas já falecido à essa época. Casado com Ângela Soares, cristã-nova, da qual tem uma filha 
chamada Mariana Soares, de dezoito anos de idade. 
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primeira esposa e dois de seus filhos (João da Costa e Catarina da Costa), já haviam falecido. 

O paradeiro de suas irmãs e sobrinho é ignorado.  

Dos numerosos parentes de Inês Gomes e Gaspar da Costa de Mesquita, vários foram 

homens de negócio: Manuel Gomes da Costa, Antonio Gomes, Estevão Rodrigues, Fernão 

Martins, Belchior Vaz, Bento Brabo da Silva, Manoel Serrão Gramacho, Belchior Dias 

Bocarro, Paulo de Mesquita, Manoel Serrão, Fernão Martins Gramacho, Domingos Soares da 

Costa. Alguns médicos e boticários: Luis Serrão, Francisco Telles, Antonio Serrão de Castro, 

Fernão Alvarez. Alguns poetas, membros da Academia dos Singulares: Pedro Duarte Ferrão, 

Luis de Bulhão e Antonio Serrão de Castro. 

O paradeiro das irmãs de Gaspar da Costa de Mesquita à época de sua prisão era 

duvidoso. Izabel da Costa era casada com o médico já falecido, Francisco Telles, e teve dois 

filhos: Francisco Telles (estudante) e Bento Telles. As outras irmãs, possivelmente morassem 

em Roma. 

Gaspar da Costa de Mesquita e Inês Gomes tiveram sete filhos: Manoel da Costa, 

religioso, beneficiado na Igreja de Castelo de Vide, com cerca de 29 anos de idade na época 

do processo do pai; José da Costa, 25 anos de idade, morador na Vila de São Paulo; João da 

Costa (falecido), Theotonio da Costa, 22 anos de idade, também morador na Vila de São 

Paulo; Antonio da Costa (morador talvez na Índia)109, Catarina da Costa (falecida) e Michaela 

da Costa. 

A família de Gaspar da Costa de Mesquita contava com alguns cristãos-velhos, 

agregados por casamento. O próprio Gaspar da Costa de Mesquita era filho de uma cristã-

velha. Seus filhos, moradores em São Paulo, também se casaram com cristãs-velhas. Essa 

prática era comum entre as famílias cristãs-novas que buscavam proteger-se contra as 

investidas do Santo Ofício. 
                                                
109 O nome de Antonio da  Costa é citado apenas na Genealogia dos Processos de José da Costa e Theotonio da 
Costa, sempre lembrando estar ausente em algum lugar da Índia.  O pai, Gaspar da Costa de Mesquita não se 
refere a este filho na sua sessão de Genealogia. 
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Gaspar da Costa de Mesquita e sua família receberam instrução, todos sabiam ler e 

escrever, mas apenas o pai, Gaspar da Costa de Mesquita era identificado como banqueiro, 

conforme consta em seu processo e de seus filhos. J. A. Salvador também se refere a Gaspar 

da Costa de Mesquita como um banqueiro português.110 

No século XVII, em Portugal ainda não havia a figura no banqueiro que trabalhava 

apenas como financista de grandes quantidades de dinheiro, mas �homens de negócio�111, isto 

é, além de emprestarem dinheiro, principalmente à Coroa e à nobreza, também praticavam o 

comércio. Bogaciovas explica que são banqueiros no século XVII não só os comerciantes, 

que se dedicavam exclusivamente ao negócio de banco, e transações sobre seus arbítrios, mas 

os que estabeleciam caixa e escritório fixo, em que recebiam somas em guarda, e delas 

faziam pagamento por ordens ou cheques, mediante pagamento de comissão ou sem ela. 112 

Por meio do estudo das fontes acreditamos que Gaspar da Costa de Mesquita também 

praticava o comércio, pois ele mencionou em seu depoimento várias viagens que fez para 

Roma, Brasil e Índia.113 

Em meados de 1670, alguns cristãos-novos de posses estavam em negociações com o 

rei e a Santa Sé. Buscavam um perdão geral e modificações nos procedimentos do Tribunal 

do Santo Ofício em Portugal. Eram �homens de negócio�, com larga atuação no comércio e 

estavam ligados ao rei por acertos financeiros, em troca da proteção dos direitos dos cristãos-

novos. Entre eles estavam ricos mercadores e financistas, como Antonio Rodrigues 

Mogadouro, Fernão Rodrigues Penso, Diogo Chaves, Simão Rodrigues Chaves, os Pestanas, 

                                                
110 SALVADOR, J. A. Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição. Livraria Pioneira Editora, São Paulo, 1969, p. 8. 
111 A partir da baixa Idade Média, a expressão �homem de negócio� foi tomando sentido restritivo, aplicando-se 
aos judeus ibéricos. Em meados do século XVII já é sinônimo de �negociante hebreu�, conforme se lê em 
declarações do padre Vieira e de D. João IV. 
112 BOGACIOVAS, M. M. A. Tribulações do povo de Israel na São Paulo Colonial. Dissertação de Mestrado, 
USP, 2006, p. 201. 
113 ANTT. Inquisição de Lisboa. Processo  de Gaspar da Costa de Mesquita - n º 1240. 
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entre outros114. Mas pouco adiantou tal negociação, a Igreja recusava-se a aceitar um perdão 

geral e, sob a acusação de serem hereges, traidores da fé católica, muitos desses cristãos-

novos foram acusados, processados e penitenciados pelo Santo Ofício. 

Os cristãos-novos eram as vítimas preferidas do Tribunal do Santo Ofício, sob o 

pretexto da proteção à fé católica, prendia-se e confiscavam-se todos os bens, punindo de 

forma severa todos os suspeitos. Uma vez preso, o suspeito sofria forte pressão psicológica e 

maus-tratos físicos. Diante da tortura e da morte o réu confessava qualquer coisa que o 

inquisidor quisesse ouvir. 

Em 1673, os parentes de Gaspar da Costa de Mesquita são alcançados pelo Santo 

Ofício. A família de seu primo Antonio Serrão de Castro foi presa e enviada ao cárcere de 

Lisboa. Surgem as primeiras denúncias contra Gaspar da Costa de Mesquita e sua família. 

 

4.1.2 - Família Serrão de Castro 

A família de Antônio Serrão de Castro teve participação importante na prisão de 

Gaspar da Costa de Mesquita e de seus filhos José da Costa, Theotonio da Costa e de sua 

filha Micaela dos Anjos da Costa.  

Antonio Serrão de Castro era cristão-novo, boticário e morador de Lisboa. A botica 

herdada de seu pai ficava na Rua dos Escudeiros. Recebera instrução estudando gramática e  

 

 

                                                
114 SALVADOR, J. A. Os cristãos-novos e o comércio no Atlântico Meridional. Livraria Pioneira Editora, São 
Paulo, 1978, p. 235. 
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Figura 4.1: Genealogia da família de Gaspar da Costa de Mesquita 
Fonte: Autoria própria (baseado nos processos analisados) 
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Figura 4.2: Genealogia de Inês Gomes (esposa de Gaspar da Costa de Mesquita) 
Fonte: Ribeiro 2007, p.123 (organograma incompleto na fonte) 
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filosofia, conhecia muito bem latim e espanhol115. Era poeta e membro da Academia dos 

Singulares. Seu parentesco com a família de Gaspar da Costa de Mesquita se deu por parte 

materna. Seus avós maternos foram Estevão Rodrigues e Anna Francisca, natural da Índia. O 

casal teve alguns filhos, entre eles: Anna Francisca � mãe de Antônio Serrão de Castro- e 

Francisca Gomes � mãe de Inês Gomes, primeira esposa de Gaspar da Costa de Mesquita. 

As duas famílias (Mesquita e Serrão de Castro) eram próximas, se relacionavam e 

freqüentavam a casa um do outro. Gaspar da Costa de Mesquita é denunciado por quase todos 

os familiares de Antonio Serrão de Castro, o que pode demonstrar a afinidade e proximidade 

que existia entre as famílias. A família de Antonio Serrão de Castro foi presa em 1672 e 

permaneceu no cárcere até o auto-de-fé de maio de 1682. 116 

A primeira denúncia contra Gaspar da Costa de Mesquita aconteceu em 16 de abril de 

1682, feita por Francisca Serrão, irmã de Antonio Serrão de Castro. Após longos anos no 

cárcere117 e sessões de tortura, ela o denuncia. 

As outras denúncias foram feitas por outros membros da família de Antonio Serrão de 

Castro, em 1682. Entre eles estavam: Luís de Bulhão, filho de Francisca Serrão e do médico 

Luís de Bulhão, inquiridor civil da corte e poeta, membro da Academia dos Singulares118; 

Pedro Duarte Ferrão, filho de Paula de Castro, membro da Academia dos Singulares; 

Antonio Serrão de Castro, réu reconciliado119, denunciou o primo e amigo Gaspar da Costa 

de Mesquita, no dia 23 de maio de 1682 e Paula de Castro, irmã de Antonio Serrão de 

                                                
115 RIBEIRO, Benair Alcaraz Fernandes. Um morgado de Misérias. Humanitas, São Paulo, 2007, pp. 122-127. 
116 Durante o período de 1674 a 1681 a Inquisição portuguesa esteve suspensa por ordem do papa Clemente X. 
Apesar da suspensão, o Santo Ofício em Portugal continuou suas atividades clandestinamente, prendendo, 
torturando e mantendo os réus no cárcere. Apenas em 1681, o Tribunal é restabelecido em Portugal, voltando a 
realizar autos-de-fé de maneira rigorosa e suntuosa. 
117 A ré Francisca Serrão morava com Antonio Serrão de Castro e foi presa em 1673. Saiu em auto-de-fé em 10 
de maio de 1682. 
118 RIBEIRO, Benair Alcaraz Fernandes. Um morgado de Misérias. Humanitas, São Paulo, 2007, p. 129. 
119 Reconciliado: readmitido no seio da Igreja. Para os cristãos-novos isso representava na maioria das vezes o 
�hábito e cárcere penitencial perpétuo�, que significava ficar confinado numa aldeia determinada pelo 
inquisidores, com a obrigatoriedade de usar, por toda a vida, o sambenito. 
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Castro, saiu em auto-de-fé em 1682, juntamente com seus parentes. Foi condenada a hábito 

penitencial perpétuo, cárcere e três anos de degredo para o Brasil, por ter judaizado na prisão.  

O degredo para o Brasil era uma das punições para os condenados pelo Tribunal do 

Santo Ofício, vários heterodoxos da religião e da moralidade católica (�hereges�) foram 

enviados para a colônia. De acordo com Geraldo Pieroni, entre eles, mais da metade, ou seja, 

52% foram condenados por serem cristãos-novos, sendo que as mulheres eram a maioria 

(65%). Nessas listas, os homens �judaizantes� banidos para o Brasil representam uma 

porcentagem menor, porque eram condenados a cumprir trabalhos forçados nas galés, 

punição esta destinada a réus do sexo masculino.120 

 Thereza Maria de Jesus era a filha mais nova de Antonio Serrão de Castro e 

também denunciou Gaspar da Costa de Mesquita. Ela foi presa em 1673 e permaneceu nove 

anos negando suas culpas. Em 1682, Thereza Maria de Jesus foi condenada à morte na 

fogueira. Quando soube que seus irmãos e seu pai a denunciaram, resolveu declarar suas 

culpas. Após a confissão, teve um novo libelo, foi condenada a cárcere e hábito penitencial 

perpétuo sem remissão e teve pintado as insígnias de fogo, além do degredo para o Brasil 

pelo tempo de sete anos.  

Em maio de 1682, Thereza Maria de Jesus pediu audiência ao inquisidor para 

denunciar mais pessoas, entre os nomes denunciados estava o de Gaspar da Costa de 

Mesquita. Quando fez a denuncia alegou ser seu primo, Gaspar da Costa de Mesquita, seu 

inimigo, porque a molestou em sua casa e depois da prisão do pai, na casa de seu primo Luis 

de Bulhão, onde se abrigou.121Saiu em auto-de-fé em 10 de maio de 1682. 

                                                
120 PIERONI, Geraldo. Os Excluídos do Reino.UNB, Imprensa Oficial do Estado, São Paulo, 2000, p. 102. 
121 RIBEIRO, Benair Alcaraz Fernandes. Um morgado de Misérias. LEI, São Paulo, 2007, p.171. 
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Todos os membros da família de Serrão de Castro presos, passaram pelo tormento122e 

denunciaram Gaspar da Costa de Mesquita e seus filhos, com exceção de Pedro Serrão que 

foi relaxado à justiça secular123, no auto-de-fé de 10 de maio de 1682. 

Uma prática muito estimulada durante as confissões era receber o maior número 

possível de denúncias, pois disso dependia o maior ou menor grau de �misericórdia� do 

Tribunal para com o réu. Nesse momento, o réu deveria dar detalhes de quem ensinou o erro 

de que era acusado, o tempo e o lugar em que aconteceu, as pessoas que estavam presentes e 

todos os detalhes possíveis. De acordo com o Regimento era tido como suspeito de heresia 

aquele que tivesse intimidade com os hereges reconhecidos, ou que os visitasse, acolhesse e 

tivesse negócios juntos.124 

O conteúdo das denúncias da família Serrão de Castro contra a família Mesquita era 

similar. Todos declararam ser a família Mesquita judaizante, observante da Lei judaica e 

credora na Lei de Moisés para a salvação de suas almas. Algumas práticas declaradas eram: a 

guarda do sábado; o jejum do �Grande Dia� (Yom Kipur); e o jejum da Rainha Ester. 

Podemos perceber a similaridade que havia entre essas denúncias e outras denúncias 

posteriores, contra a família. As alegações de judaísmo são as mesmas. Com esses dados, 

baseados nas declarações realizadas após sessões de tortura, não podemos dizer que 

realmente a família Mesquita era judaizante ou não. As acusações de judaísmo são 

superficiais para confirmar tais práticas, pois sabemos que muitas vezes os cristãos-novos 

eram instruídos, desde muito jovens, a saber o que dizer para o inquisidor no momento 

devido. 

                                                
122 Tormento: O Santo Ofício submetia presos de todas as idades e condições à tortura. Podia-se torturar velhos e 
crianças. A tortura era praticada diante de um médico que estabelecia a dosagem adequada. As torturas mais 
usadas eram o potro, a roda e a polé. 
123 Relaxado à justiça secular: Ao ser condenado à morte, a Igreja entregava o réu para a Justiça secular, para 
assim , cumprir a ordem determinada pelo Tribunal. Dessa forma por meio da sacralização do momento, se 
restabelecia a aliança entre a Igreja e o estado, com este voltando a exercer de forma renovada e absoluta o seu 
poder de matar e a Igreja lhe fornecendo os inimigos que só ela era capaz de reconhecer na sociedade. Quando o 
réu se encontrava ausente no auto-de-fé, era representado simbolicamente na figura de um boneco de pano, que 
era preso a uma cruz e queimado. 
124 EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores. Ed. Rosa dos Tempos/ Edunb, 1993, p. 80. 
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Caso o depoimento fosse considerado incompleto, várias sessões eram destinadas à 

confissão e o réu seria admoestado e advertido. No caso da família Serrão de Castro, os 

interrogatórios duraram anos, período na qual o Tribunal do Santo Ofício esteve oficialmente 

impossibilitado de funcionar, mas, na prática, ele continuou clandestinamente com a rotina 

dos interrogatórios e torturas. 

O réu diminuto, isto é, cuja confissão fosse considerada incompleta ou contra o qual 

não houvesse provas suficientes, era levado ao tormento. Qualquer coisa dita na tortura era 

registrada pelo notário e analisada pelos inquisidores. Se a declaração não satisfizesse ao 

inquisidor, o tormento prosseguia. O acusado torturado tinha sua vida preservada para ser 

libertado (reconciliado) ou para ser executado125. Todos os membros da família de Serrão de 

Castro foram postos em tortura, de acordo com os processos inquisitoriais. 

Saber as razões porque a família Serrão de Castro denunciou Gaspar da Costa de 

Mesquita e seus filhos, apenas pouco tempo antes do auto-de-fé de 1682, após longos anos na 

prisão, é tarefa árdua. Baseado nos documentos, acreditamos que a família de Antonio Serrão 

de Castro era muito próxima da família de Gaspar da Costa de Mesquita e os seus membros 

só foram denunciados nas sessões de interrogatório, em que a família Serrão de Castro 

denunciou uns aos outros, já ao final do longo processo. Durante todos esses anos presos nos 

cárceres da inquisição, a família Serrão de Castro sustentava a idéia de que eram inocentes, 

apenas após sessões de tortura e com a sentença final decretada, as confissões aconteceram, 

com exceção de Pedro Serrão.  

Uma vez torturados e relaxados à justiça secular, vendo a morte se aproximando, 

dominados pelo pavor, pediram nova audiência na última esperança de salvarem as próprias 

vidas. Muitos confessavam o respeito aos dias de sábados, os jejuns e ritos judaicos e 

declarações na fé mosaica. Isso não significava obrigatoriamente que eles haviam praticado o 

                                                
125 Ibid. p. 211. 
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que confessavam, mas o fato de reconhecerem a culpa era a única maneira de escapar da 

condenação à morte. Muitos deles aceitavam a acusação do inquisidor, confessando aquilo 

que sabiam, ou aquilo que lhes vinha à memória, principalmente quando sofriam as torturas 

da polé e do potro. 

O padre Antônio Vieira, ao ver a violência despendida aos cristãos-novos, 

desaprovava o método utilizado pelos inquisidores de seu país. Comentou que com a exceção 

de alguns cristãos-novos, a maioria era constituída por cristãos que morriam com todos os 

sinais de um verdadeiro e sincero cristão. 

 

4.1.3 - Parentes e amigos 

Com o fim da suspensão do Santo Ofício português (1674 � 1681), o Tribunal saiu 

revigorado, novas prisões foram realizadas. Vários cristãos-novos de posses foram presos e 

enviados aos cárceres de Lisboa.  

Em 1683, o Tribunal recebe outras denúncias contra Gaspar da Costa de Mesquita, 

que já estava preso há quase um ano, após as denúncias da família Serrão de Castro. Amigos 

e parentes denunciam o réu, sob a acusação de judaizar com a família. 

 Entre os denunciantes estava Fernão Martins, cristão-novo, 52 anos de idade, 

negociante de uma loja em Lisboa, morador da Rua Nova, sobrinho de Inês Gomes e Gaspar 

da Costa de Mesquita. Ele era casado com Mariana Ferreira, que mais tarde foi denunciada 

por seu marido, acusada e presa por judaísmo e levada para o cárcere do Santo Ofício no dia 

04 de janeiro de 1683. Entre várias acusações, ela foi condenada por não comer carne de 

porco e de lebre. Em 26 de novembro de 1684 recebeu pena de sete anos de degredo para o 

Brasil. Apesar de todas as acusações que constam no processo, a ré continuou afirmando ser 
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uma boa católica, o que foi atestado pelos padres do Santo Ofício, que confirmaram que ela 

estava suficientemente instruída sobre os mistérios da santa fé católica.126 

 Outros que o denunciaram foram Ambrósio Ferreira da Silva, meio cristão-novo, 29 

anos de idade, mercador, preso pela Inquisição de Évora; Bento Brabo da Silva, meio 

cristão-novo, negociante, 37 anos de idade, natural de Aljubarrota e morador de Lisboa, 

primo de Antonio Serrão de Castro e que por um período de tempo ajudou o jovem Luís 

Serrão, estudante de medicina em Coimbra e filho de Antonio Serrão de Castro127; Manoel 

Serrão Gramacho, cristão-novo, 42 anos e idade, mercador da Rua Nova, natural da cidade 

de Lagos; Rafael da Silva, cristão-novo, 35 anos de idade, escrivão, irmão de Bento Brabo 

da Silva, primo de Antonio Serrão de Castro, natural de Aljubarrota de morador de São 

Vicente (Santarém); Sebastião Nunes da Silva, cristão-novo, 40 anos de idade, natural de 

Alcobaça e morador de Lisboa; Belchior Dias Bocarro, meio cristão-novo, 40 anos de idade, 

negociante. 

 Gaspar da Costa de Mesquita foi denunciado por um total de treze pessoas, divididos 

cronologicamente em dois grupos. O primeiro grupo foi preso em meados de 1672-1673, mas 

que o denunciou apenas em 1682 (membros da família Serrão de Castro). O outro grupo foi 

preso em 1682-1683, formado por outros parentes e amigos. 

Em todos os processos analisados, o notário do Tribunal do Santo Ofício, ao redigir o 

texto colocava que o réu �cria e vivia na Lei de Moisés para salvação de sua alma�, isto é, 

que acreditava apenas no Antigo Testamento, as Leis (Torá) escritas por Moisés, para o povo 

judeu. Essa afirmação qualificava o réu como herege, pois, sendo cristão batizado, ele não 

poderia se desviar da fé católica.  

 Além dessa afirmação, todos os acusados ao fazer as denúncias repetem que faziam o 

jejum no Grande Dia, guardavam o sábado, respeitavam as restrições alimentares 

                                                
126 ANTT. Inquisição de Lisboa. Processo de  José da Costa - n º 8414 . 
127 RIBEIRO, Benair Alcaraz Fernandes. Um morgado de Misérias. LEI, São Paulo, 2007, p. 127. 
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obrigatórias aos observantes do judaísmo, enterravam os mortos em terra virgem, usavam 

camisas lavadas aos sábados. Essas declarações eram sempre desconectadas no tempo-

espaço. Os denunciantes não afirmavam com precisão as cerimônias na qual o réu estava 

envolvido e nem exatamente quando isso aconteceu. Em geral não se lembravam das práticas 

em detalhes, apenas se referiam às práticas já conhecidas para a identificação dos suspeitos. 

Essas confissões faziam parte de uma série de instruções do Santo Ofício, para a 

identificação de criptojudeus e a delação dos mesmos. Em seus sermões, os clérigos 

instruíam as pessoas a identificarem os judaizantes por suas atitudes, como: não comer carne 

de porco; ir raramente à Igreja; ter contato com outros cristãos-novos; guardar o sábado; 

comer carne às sextas-feiras; trabalhar nos dias das festas católicas; mudar de nome.128 A 

instituição insistia em convencer o povo de que a �heresia judaica� era uma ameaça à 

sociedade cristã. Qualquer atitude ou comportamento diferente ao permitido era denunciado 

ao Tribunal. 

 Por meio dos depoimentos percebemos o conhecimento que cada um tinha das 

cerimônias judaicas. A documentação processual não nos permite afirmar se eram realmente 

judaizantes ou se as confissões faziam parte de uma tentativa das famílias cristãs-novas de 

saírem vivas do cárcere, pois somente após o reconhecimento das culpas e o máximo possível 

de denúncias, os inquisidores permitiam que o réu se livrasse da condenação à morte. 

 

4.2 - O processo de Gaspar da Costa de Mesquita 

 No dia 23 de abril de 1682, foi expedida a ordem de prisão contra Gaspar da Costa de 

Mesquita, para que qualquer Familiar ou Oficial do Santo Ofício o prendesse, com seqüestro 

de bens. Ele deveria levar para a prisão uma cama e mais o que fosse necessário para o seu 

uso, além de cinqüenta mil réis para cobrir despesas com sua alimentação. Tudo o que era 

                                                
128 EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores. Ed. Rosa dos Tempos/ Edunb, 1993, p. 132. 
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feito para o réu deveria ser pago pelo próprio acusado. Ao final do processo fazia-se a soma 

de todas as despesas gastas, que seriam pagas por meio dos bens seqüestrados, no momento 

da prisão. 

 Gaspar da Costa de Mesquita foi levado ao cárcere, em cela isolada, dois dias depois 

da ordem expedida, no dia 25 de abril de 1682, pelo Familiar Mano Lopes e entregue ao 

alcaide, André Pereira. 

 O processo transcorreu como muitos outros. No primeiro momento, o réu negou todas 

as acusações que os inquisidores diziam existir contra ele. Uma das estratégias do Santo 

Ofício era afirmar que tinha conhecimento de muitas culpas que pesavam sobre o réu, sem 

nunca revelar os motivos de sua prisão. O interrogatório era dividido em quatro partes 

iniciais. A primeira era a genealogia; inventário; depois a sessão in genere e a sessão in 

specie. 

  Na sessão genealogia, falou sobre seus pais, sua família e preocupou-se em mostrar 

ser um bom e fiel cristão, batizado e crismado. Disse que praticava todos os deveres 

religiosos, rezou o Padre Nosso, a ave Maria, o Credo, a Salve Rainha e disse os 

mandamentos. 

 Ao réu sempre era perguntado se tinha conhecimento do motivo que o levou ao 

cárcere e este sempre se defendia dizendo que havia sido preso por testemunhos falsos, de 

pessoas inimigas. Para o Tribunal era importante saber quais eram os outros membros da 

família processados, para assim aumentar a pressão sobre o réu e conseqüentemente sobre a 

família.  

 Os acusados eram submetidos a numerosos interrogatórios, cada palavra, cada detalhe 

tinha um aspecto considerável para esclarecer aos inquisidores as informações que eles 

precisavam. Os inquisidores eram homens perspicazes, tinham um sólido método de 

investigação e coerção, que a experiência da confissão e os manuais dos confessores lhe 
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deram. Completamente angustiados, muitas vezes os cristão-novos se viam embaraçados 

nessa rede inquisitorial e não sabiam exatamente o que responder. 

 Na sessão do inventário, Gaspar da Costa de Mesquita disse que não possuía bens de 

raiz. Declarou ter apenas alguns móveis, como: quatro ou cinco cadeiras, seis tamboretes já 

muito usados, alguns bofetes provenientes do Brasil e da Índia; alguns contadores velhos 

provenientes das Ilhas (não sabia dizer o nome) e outro de marfim da Índia. Relata ainda a 

posse de dois painéis, um do Santíssimo Sacramento e outro de Santo Antônio, uma lâmina 

com moldura dourada com o retrato de Santo Antônio e muitas relíquias em volta da imagem, 

mas já danificada. Tinha também um retrato do Papa Alexandre VII; seis painéis pequenos de 

flores; retratos de São Francisco e São Francisco de Sales; retratos de Nossa Senhora em 

seda; dois oratórios em madeira, provenientes do Brasil, de quatro palmos cada um, uma com 

a imagem de Cristo crucificado, Nossa Senhora e o Evangelista ao pé da cruz e outro com 

imagem nenhuma. Disse ter apenas o necessário de peças de vestuário. 

Podemos avaliar a situação econômica do réu não só pelos bens móveis e imóveis que 

declarou ser possuidor em seu processo inquisitorial, mas também por seus negócios, sua 

rede de contatos comerciais e financeiros. Tudo isso serve como fator de mediação do 

desenvolvimento da ocupação profissional, pois em certa medida, seu patrimônio financeiro é 

resultado da evolução das atividades empreendidas. 

 Ao confrontar a lista de bens e a ocupação profissional do réu, podemos levantar 

algumas hipóteses. 1º) Sendo um banqueiro, Gaspar da Costa de Mesquita tinha um alto 

padrão financeiro para a época, ao comercializar grandes quantidades de mercadoria e 

realizar empréstimos, que rendiam muito dinheiro. Essa situação econômica não condiz com 

seu depoimento, onde afirmou não ter bens de raiz, apenas alguns parcos objetos 

domésticos129. 2º) Apesar de relatar  possuir poucos móveis, alguns deles são provenientes 

                                                
129ANTT. Inquisição de Lisboa. Processo de Gaspar da Costa de Mesquita - n º 1240. 
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das colônias, cujos produtos Portugal comercializava, isso indica sua condição econômica 

confortável para  a época e a posse de móveis exóticos, provenientes de lugares distantes. 

Alguns móveis citados foram fabricados em couro e marfim, matéria prima rara e cara nessa 

época; 3º) A quantidade de objetos religiosos em sua casa indica um esforço comum à época, 

reforçar a idéia de ser bom cristão. 

Os valores dos objetos ditos por Gaspar da Costa de Mesquita ficavam em torno de 

doze mil réis130. Valores baixos para um homem de sua posição profissional � banqueiro. No 

processo de Michaela dos Anjos (filha), a ré afirma ser seu pai dono de sua fazenda, mas não 

especifica quais eram esses bens materiais.131 

 Podemos dizer que essa artimanha de não revelar tudo o que possuía poderia ser uma 

tentativa ingênua de �enganar� e não aguçar a ganância dos inquisidores. Tentativa essa 

inútil, pois o réu foi preso, condenado e teve todos os seus bens confiscados. Em seguida, três 

de seus filhos também foram presos e processados. 

Na sessão de interrogatório in genere (31 de agosto de 1682) fizeram perguntas sobre 

as crenças e as cerimônias da religião de que era acusado. Todas as perguntas versavam a 

respeito dos cultos e cerimônias da Lei de Moisés. Mesmo negando qualquer prática, o 

inquisidor prosseguia perguntando se ele praticava cada uma delas. Após negar todos os ritos, 

o réu foi admoestado novamente a confessar suas culpas, mas foi irredutível e negou todas 

elas. 

Na sessão in specie (04 de novembro de 1682) foi perguntado a respeito das denúncias 

contra o réu, baseado nos depoimentos dos denunciantes. Nesta sessão os inquisidores 

faziam muitas perguntas, dando a impressão ao réu de que muitas pessoas o haviam 

                                                
130 Réis: valor atribuído no reinado de D.  Pedro II ao tostão ou quarto cruzado, moeda de prata. 
131 ANTT. Inquisição de Lisboa. Processo de Michaela dos Anjos � nº 8412. 
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denunciado. Essa estratégia era feita para confundir e induzir o réu ao engano dando a 

ilusão de que as denúncias eram mais numerosas do que realmente  eram.132 

A acusação era formulada por um funcionário do Santo Ofício, chamado Promotor. 

Ele era como um �agente do ministério público privativo da Inquisição�, como 

denominou Antônio J. Saraiva.  Concluído o interrogatório, o promotor leu o Libelo, 

recomendando a sentença ao réu, diz o texto: 

�... o réu Gaspar da Costa de Mesquita como herege, apóstata da nossa Santa Fé 

Católica, negativo, impenitente e pertinaz, seja declarado por tal  e incorre com sentença 

de excomunhão maior e em confiscação de todos os seus bens para o Fisco e a Câmara 

Real e nas mais penas em direito contra os semelhantes estabelecidos e relaxado a 

justiça secular.  Feito em tudo inteiro cumprimento da justiça.�  

Essa sentença expõe a apreciação que era feita pelo Santo Ofício  e apresentada ao réu, 

após diversas sessões realizadas. O réu era declarado culpado e por negar suas culpas 

continuamente era considerado �negativo e pertinaz�, seria entregue à justiça para que fosse 

cumprida a ordem determinada pelo Tribunal inquisitorial, isto é, a morte na fogueira.  

Após ser lida a sentença foi apresentado ao réu o seu procurador, Francisco 

Quintanilha, e tomando conhecimento do caso, preparou junto com o réu a sua defesa. O 

procurador tinha como única função redigir e homologar os fatos alegados pelo réu na defesa 

e nas contraditas133, negando as acusações e dizendo ser bom cristão.  

Foi convocado para sua defesa: o Frei Pero de Castelo de Vide, 38 anos de idade, 

morador no Hospício da cidade; Blazia Rodrigues, 62 anos, vizinha do réu; Frei Manoel 

Santiago, 32 anos de idade, religioso da Ordem de Santo Agostinho dos Descalços, disse que 

                                                
132 SARAIVA, A. J. Inquisição e Cristão-Novos. Editora Estampa, Lisboa, 1994, p.63. 
133 Contraditas : Momento do processo em que o réu apresentava sua defesa, nomeando uma série de pessoas . 
Poderiam ser pessoas que ele imaginava serem seus inimigos e deveriam explicar o porquê dessa inimizade e 
também pessoas idôneas, sempre cristãos-velhos, para confirmar a inocência do réu. 
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o réu freqüentava constantemente a Igreja de seu convento; Frei Lázaro Leite, da Ordem de 

São Domingos, também disse ser o réu freqüentador de sua Igreja. 

  Gaspar da Costa de Mesquita chamou apenas quatro testemunhas de defesa, quando 

lhe era permitido até seis delas. Na estratégia de defesa era comum chamarem religiosos que 

tinham bom relacionamento com os réus. Neste processo, três das quatro testemunhas eram 

religiosos, que alegaram ser o réu assíduo freqüentador de missas, confissões e festejos 

religiosos. 

 No mês de novembro de 1682 várias sessões são realizadas e o réu ouviu 

continuamente mais provas de justiça134 contra ele. Sempre tomando as precauções  

necessárias para que o réu não tivesse o conhecimento dos nomes das testemunhas, nem dos 

lugares ou datas dos �crimes�.  

No processo de defesa e acusação, o réu ficava privado dos meios de prova e a 

acusação poderia utilizar-se de todo tipo de denúncia, até o depoimento de criados e escravos. 

Só depois de ouvir todos os depoimentos de acusação contra o réu, tomando o cuidado de não 

revelar quem denunciou ou quando isso ocorreu, é que o réu apresentaria suas contraditas, 

indicando quem eram seus inimigos. Como ele não sabia quem o havia denunciado, ele ficava 

totalmente à mercê do Tribunal. 

 No processo de Gaspar da Costa de Mesquita não há indicação de que ele foi posto em 

tormento, prática comum em muitos casos. Após ter sua defesa anulada de valor e ter 

conhecimento de sua sentença, considerando-o: apóstata, herege convicto, negativo e 

pertinaz, sendo entregue à justiça secular; o réu resolveu confessar. 

 Podemos perceber que o processo do Santo Ofício era um simulacro de processo, um 

conjunto de formas ambíguas e ilusórias que permitiam ao Tribunal uma decisão totalmente 

                                                
134 Prova de justiça: Leitura dos depoimentos de acusação. 
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arbitrária.135 A Inquisição portuguesa tinha autoridade sobre todos os tribunais civis e 

eclesiásticos, com jurisdição sobre todas as heresias, comportamentos anormais, publicações 

e principalmente a perseguição aos cristãos-novos. A diferença do Tribunal do Santo Ofício e 

a justiça secular, entre todos os elementos citados, estava no terror gratuito: o Tribunal 

julgava e punia os crimes imaginários, cometidos pela alma, contra a fé, �crimes� que ela 

própria criava com sua doutrina, ao passo que a justiça comum pretendia julgar e punir 

crimes reais. 136 

O Regimento da Inquisição Portuguesa de 1640, vigente até o período pombalino137, 

que orientava todo o funcionamento do Tribunal, estava acima de todo o sistema jurídico 

secular. Era baseado no Manual dos Inquisidores138 de Nicolau Eymerich, elaborado na Idade 

Média e atualizado por um conhecido jurista canônico espanhol, Francisco La Penã, em 1578. 

Também orientavam os procedimentos inquisitoriais as Instrucciones, de Frei Tomás de 

Torquemada; os tratados de teólogos como Afonso de Castro, Diego de Simancas, Pablo 

Garcia, Juan de Rojas, Gabriel de Quemada, Luís de Paramo, Diego Garcia de Trasmiera.139 

A �onipotência� do Tribunal do Santo Ofício Português pode ser vista, inclusive, na 

continuidade dos procedimentos inquisitoriais no breve período de cessação de todas as 

atividades, decretada pela Bula Papal de 1674. Este documento ordenava a soltura de todos os 

presos que ainda não tinham sentença, na qual se incluía a família de Antônio Serrão de 

Castro, sendo todos eles membros da família de Gaspar da Costa de Mesquita.  

                                                
135 SARAIVA, A. J. Inquisição e Cristão-Novos. Editora Estampa, Lisboa, 1994, p. 74. 
136 NAZARIO, L. Autos de fé como espetáculo de massa. LEI/FAPESP, São Paulo, 2005, p. 81. 
137 �Existem três Regimentos da Inquisição portuguesa anteriores ao pombalino. O primeiro, redigido por 
ordem do Rei, data de 1552(...) O segundo foi publicado em 1613 por ordem do Inquisidor-Geral, D. Pedro de 
Mascarenhas. O terceiro foi publicado em 1640, com a indicação de ter sido aprovado e confirmado pelo 
Inquisidor Geral D. Francisco de Castro. Neste último (...) vem codificada toda a legislação inquisitorial à 
maneira das Ordenações do Reino... não é um mero quadro legal dentro do qual agiam os inquisidores, mas a 
sistematização das sucessivas leis, jurisprudência, ordens e praxes (...) que no decorrer do tempo e no exercício 
da atividade inquisitorial se foram acumulando, definindo a  fisionomia do Tribunal�. SARAIVA, A. J. 
Inquisição e Cristãos-novos. Ed. Estampa Lisboa, 1994, pp. 57 e 58. 
138 EYMERICH, N. Manual dos Inquisidores, Rosa dos Tempos, São Paulo, 1993. 
139 Ibid., p.21. 
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Como vimos no capítulo anterior, os inquisidores não soltaram os presos, continuaram 

os interrogatórios e as sessões de tortura. Declaradamente, os inquisidores portugueses 

enfrentaram e desobedeceram as ordens do Papa. Após anos de luta pelo poder, os 

inquisidores portugueses venceram a resistência de Inocêncio XI e voltaram à sua dinâmica 

costumeira a partir de agosto de 1681. 

 

4.2.1 - A confissão 

 A confissão exercia um duplo papel, pois ao mesmo tempo em que ela confirmava e 

condenava o réu ao crime de heresia, também era a única maneira de salvar a vida, ao 

confessar e denunciar outros indivíduos.  

Vejamos um caso ocorrido na família de Antonio Serrão de Castro. Paula de Castro, 

uma das denunciantes de Gaspar da Costa de Mesquita, foi presa em 1673, denunciada por 

seus amigos, todos presos nos cárceres do Santo Ofício. Por não �declarar todas as suas 

culpas� e por não dizer os nomes das pessoas das quais, sabiam os inquisidores, ela tinha 

conhecimento, foi entregue à justiça secular em 1682. Certa de que morreria na fogueira, 

Paula pediu nova audiência, em que confessou suas �culpas� e denunciou o irmão, as irmãs, 

os sobrinhos e o filho. A tortura psicológica impingida aos réus era insuportável. Muitos se 

tornavam dementes pela culpa que sentiam ao verificarem que inseriam seus entes queridos 

na mesma engrenagem. Paula de Castro saiu no auto-de-fé do dia 10 de maio de 1682, foi 

condenada ao degredo no Brasil e obrigada a usar o hábito penitencial perpétuo. 140 

Sendo Gaspar da Costa de Mesquita conhecedor da sentença de morte determinada 

pelo Tribunal e consciente do que deveria fazer para salvar sua vida, pediu audiência e fez a 

primeira e longa confissão em 16 de novembro de 1682, sete meses depois de sua prisão 141. 

Tais declarações não significavam que obrigatoriamente ele e as pessoas a quem denunciou 

                                                
140 RIBEIRO, B. A. F. Um Morgado de Misérias. Humanitas, São Paulo, 2007, pp. 163-164. 
141 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, Processo de Gaspar da Costa de Mesquita -  nº 1240. 
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haviam praticado aquilo que confessou. O fato de reconhecer a sua culpa era a única maneira 

de escapar da condenação à morte. Em sua declaração denunciou os nomes de pessoas 

falecidas, algumas que já estavam presas, outras de que não sabia o paradeiro e também 

algumas que ainda estavam em liberdade.  

O total de pessoas denunciadas por Gaspar da Costa de Mesquita foi de 86 pessoas. 

Vejamos os nomes: Antônio Serrão de Castro, boticário (que o teria introduzido na Lei de 

Moisés); Paula de Castro; Inês Duarte; Francisca Serrão; Luís Serrão (médico); Pedro Serrão 

(estudante); Duarte Serrão (estudante); Thereza Maria de Jesus; Luís de Bulhão; Antônio 

Duarte; Catherina de Castro; Francisco da Silva; Pedro Duarte; Dona Antônia (não se 

lembrava do sobrenome); Pedro Rodrigues Maia (negociante); Gaspar Francisco (mercador); 

João da Costa Cáceres (tratante); Gerusa da Costa; Pedro Ribeiro (ajudante); Manoel da 

Costinha (negociante); Jorge Ribeiro; Luís Aluerey; Antônio Nunes da Veiga (negociante); 

Helena Manoel; Violante Manoel; Izabel Manoel; Francisco Soeiro (negociante); Diogo da 

Silva; Aires Rodrigues (negociante); Anna Telles; Francisca Telles; Bento Brabo da Silva 

(negociante); Antônio de Andrade Leão; Gaspar Gracia (negociante); Diogo Vaz; João da 

Costa; Manoel da Costa; José da Costa e Theotonio da Costa; Jeronima da Costa (viúva de 

Paulo de Mesquita, negociante); Joana da Costa (moradora de Roma e também viúva); Bento 

de Mesquita (falecido e sem ofício); Manoel Gomes da Costa (negociante), Catarina 

Mesquita; Antônio Correa Bravo (negociante); Leonardo Roiz  da Paz (negociante) ; Manoel 

de Siqueira (vivia de sua fazenda); Izabel da Costa; Francisco Telles (médico); Francisco 

Telles (estudante); Bento Telles (irmão de Francisco Telles); Francisco de Távora; Micaela 

da Costa (filha de Gaspar da Costa de Mesquita e Inês Gomes) e pela primeira vez,  menciona   

um filho chamado Antonio da Costa142, morador na Índia; e mais, Diogo Vaz de Almeida 

(tratante); Duarte Rodrigues Roiz (tratante); Manoel de Abreu (mercador); Luís de Abreu 

                                                
142 Antônio da Costa só é mencionado neste momento do processo do pai, na sessão de Genealogia ele não foi 
citado.  No processo de seu irmão José da Costa, ele também não é lembrado. 
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(mercador); Mathias Vaz (ourives); Fernão Martins (mercador); Manoel Serrão (mercador); 

Antônio Gomes Serrão (mercador, irmão de Manoel Serrão e sobrinho de Inês Gomes); 

Gaspar Alvarez (mercador); Fernão Martins Gramacho (mercador);  João da Costa Cáceres 

(tratante); Manoel da Costa Martins (contratador dos portos); Leonor da Costa; Duarte de 

Tomás (advogado); Jorge de Andrade; Roque Nunes (boticário); João Soares da Costa 

(contratador de sedas); Maria Henriques (reconciliada); Domingos Soares da Costa 

(mercador); Luís de Almeida (negociante); Vicente Pinhel (negociante da Rua Nova); Ilário 

de Azevedo (negociante); Manoel Rodrigues Nogueira (contratador); Ignácio de Azevedo 

(tratante); Manoel Pinhão (�guarda de números na Alfândega�); Lourenço da Costa 

(soldado); Martinho Pestana (negociante); Ana Pessoa; Manoel Lopes de Leão (mercador); 

Julio Coelho (meio cristão-novo); Luís de França e Antônio Mendes (negociante de jóias).  

Dentre os denunciados estão os nomes de parentes muito próximos, como pai, mãe, 

filhos, tios e muitos primos. Há também um grande número de amigos e pessoas que se 

relacionavam com o réu por meio dos negócios. Devemos pensar se realmente todos eram 

judaizantes secretos ou se faziam parte apenas de uma desesperada estratégia do réu de 

salvar-se, por meio da denúncia da maior quantidade possível de pessoas. Algumas pessoas 

citadas, já não eram vistas pelo réu há décadas, de outros ele sequer sabia o nome completo, 

alguns o réu tivera apenas um contato superficial e esporádico.  

Após dois meses, desde a última publicação da sentença condenatória, e várias sessões 

de denuncias, foi declarada uma nova sentença, baseada nas confissões feitas: 

�Visto porém, como usando de bom conselho, confessou suas culpas na Mesa do 

Santo Ofício com mostras e sinais de arrependimento, pedindo delas perdão e misericórdia 

com os mais que dos Autos resulta. Recebem o réu Gaspar da Costa de Mesquita ao grêmio e 

união da Santa Madre Igreja, como pede e mandam que em pena e penitência das ditas 

culpas vá ao Auto Público de Fé, na forma costumada e nele ouça sua sentença e abjure seus 
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erros em forma. E terá cárcere e hábito penitencial perpétuo e será instruído nos mistérios 

da Fé , necessários para a salvação de sua alma. E cumprirá as mais penas e penitências 

espirituais que lhe forem impostas...�143 

A sentença foi publicada e o réu saiu em auto-de-fé em 8 de agosto de 1683, no 

Terreiro do Paço, em Lisboa, na presença de todas as autoridades eclesiásticas, além de 

membros da Coroa e da nobreza. Nessa época, seus filhos já estavam encarcerados 

aguardando a sentença, como veremos nos próximos capítulos. 

Quinze dias depois do auto-de-fé, o réu é trazido do cárcere, admoestado para não 

cometer os mesmos erros novamente e instruído na fé. Ele deveria confessar-se nas principais 

festas cristãs � Natal, Páscoa da Ressurreição e do Espírito Santo. Além de cumprir as ordens 

estabelecidas pelo Tribunal sobre as rezas e a presença nas missas com o seu hábito 

penitencial - o sambenito144. O réu prometeu cumprir todas as regras, fez o juramento dos 

Santos Evangelhos e assinou o documento. 

Aos cristão-novos eram reservados, mesmo quando estavam em minoria nas listas de 

acusados, as penas mais severas.145 

 Por meio das denúncias de Gaspar da Costa de Mesquita percebemos que ele se 

relacionava com um grande número de homens de negócio e que essas pessoas, além de seus 

familiares, dominaram as suas denúncias. Entre os cristãos-novos eram muito comum 

relações comerciais entre os parentes. Suas denúncias são compostas na grande maioria por 

homens de negócios, mercadores, contratadores, homens letrados e desempenhando funções 

na área comercial.   

                                                
143 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, Proc. N 1240, fls. 187, 188. 
144 O sambenito, vestimenta que acarretava humilhação, escárnio e insulto nas ruas. Deveria ser usado enquanto 
o reconciliado vivesse. Aos que foram mortos na fogueira, o sambenito era retirado antes do réu e exposto nas 
Igrejas paroquiais, para perpetuar a memória de sua vergonha e advertir seus descendentes. 
145 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições: Portugal, Espanha  e Itália- Séculos XV-XIX. 
Companhia das Letras, São Paulo, 2004, p.344. 
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 Os cristãos-novos estavam envolvidos em uma diversidade de cargos e funções, 

principalmente as de natureza comercial. Os cristãos-velhos, por outro lado, desprezavam tais 

negócios, entretidos com as novas conquistas marítimas. Não havia ramo no comércio em 

que estivessem ausentes, desde pequenos comerciantes a compradores de minérios preciosos. 

As valiosas especiarias do Oriente e o açúcar produzido nas Américas percorriam diferentes 

lugares graças aos cristãos-novos portugueses.146 

Os homens de negócio correspondiam aos comerciantes que dispunham de alto capital 

circulante destinado a transações de importação e exportação. Os mercadores atendiam a 

demanda interna de Portugal, além de ter contato com outras localidades. Os pequenos 

comerciantes engajados no comércio varejista supriam as demandas da população local. 

Além desses haviam os grandes comerciantes envolvidos no comércio marítimo internacional 

e os comerciantes banqueiros, dedicados principalmente ao empréstimo de grandes 

quantidades. Para muitos cristãos-novos, proibidos de possuírem grandes extensões de terra, 

restava inserir-se na área comercial, financeira. Na consciência coletiva portuguesa estava 

bem embutida a identificação dos cristãos-novos com os mercadores ou homens de 

negócio.147 

Durante todo o século XVII, os cristãos-novos ainda tinham representantes na 

burguesia mercantil, apesar das contínuas prisões de cristãos-novos no setor. Durante certo 

tempo eles dominaram o comércio interno e ultramar. Muitos navios empregados nos 

transportes atlânticos pertenciam aos cristãos-novos. Chegaram a monopolizar o tráfico de 

açúcar e de escravos, o comércio de especiarias e outros produtos comerciais. O pai de 

Gaspar da Costa de Mesquita, Manuel Gomes da Costa, era um grande homem de negócios. 

No início do século XVII, ele possuía sozinho cinco navios e junto com Jorge Roiz e Pero de 

                                                
146 SALVADOR, J. G. Vozes da História. Humanitas.,São Paulo, 2001, p. 117. 
147 SARAIVA, Antonio José. Inquisição e Cristãos-novos. Editorial Estampa, Lisboa, 1994, p.139. 
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Baeça148, Manuel Gomes da Costa era responsável pelas rendas marítimas da alfândega de 

Lisboa. Em um documento proveniente do Santo Ofício em 1602, os cristãos-novos são 

acusados de dominar o tráfico de escravos e de serem os detentores do dinheiro, dos 

contratos, das mercadorias e o maior poder do Reino. (ANTT, Inquisição, cod. 1507).149 

As ligações familiares e comerciais dos cristãos-novos portugueses se estendiam por 

diversas partes do mundo, facilitando o contato e as transações comerciais e financeiras. 

Tanto em Portugal, como na Espanha, os cristãos-novos estavam preparados para preencher o 

vazio que existia entre os camponeses e a aristocracia que menosprezava toda espécie de 

comércio.150 A perseguição inquisitorial fez com que a dispersão do cristão-novo se 

realizasse de tal forma que membros de uma mesma família se dispersaram por diferentes 

pontos vitais do comércio mundial, criando uma infra-estrutura baseada no parentesco sobre 

qual se assentou uma grande rede comercial.151 

No início do século XVII, as mais ricas famílias cristãs-novas ainda dominavam o 

setor mercantil. A demanda por capitais de giro se resolvia em família ou com auxílio de 

empréstimos, ou associando ao empreendimento de algum sócio, ou por meio de fiadores. A 

burguesia dispunha de recursos.152 O exílio de cristãos-novos portugueses e espanhóis, em 

diferentes lugares da Europa e fora dela facilitava as transações comerciais. 

 Gaspar da Costa de Mesquita fazia parte desse grupo de homens de negócio, por 

intermédio de seu processo vemos a forte e estreita ligação que possuía com esse setor da 

sociedade portuguesa. Herdou de seu pai a vocação comercial. Em seu processo não faz 

referência aos negócios de seus antepassados, apenas atribui ao pai a qualidade de �homem 

de negócio�. Mas, na pesquisa descobrimos que seu pai era um importante negociador 

mercantil, possuidor de navios que faziam o transporte de mercadorias no Atlântico. Todo 

                                                
148 Em 1641, Pero de Baeça é degolado por traição ao rei bragantino e seus bens foram seqüestrados. 
149 SALVADOR, op.cit, p. 116- 124. 
150 NOVINSKY, Anita. A Inquisição. Brasiliense, São Paulo, 1988, p. 38 e 39. 
151 SARAIVA, Antonio José. Inquisição e Cristãos-novos. Editorial Estampa, Lisboa, 1994, p. 177.  
152 SALVADOR. Op. cit., p. 117 
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esse cabedal de conhecimento na área dos negócios e sua real condição financeira, Gaspar da 

Costa de Mesquita não deixa transparecer em seu processo. Mas, podemos aferir diante das 

pesquisas realizadas, quão importante foi a presença da família de Manuel Gomes da Costa 

na vida econômica e financeira de Portugal no século XVII. 

 A resistência de Gaspar da Costa de Mesquita em denunciar os parentes e amigos 

durou até a declaração de sua sentença de morte. Inseguro, submetido a vários 

interrogatórios, pressionado física e mentalmente percebeu que sua última saída era denunciar 

o maior número de pessoas possível, incluindo sua família. Suas confissões envolveram 

muitas pessoas, a maioria delas residentes em Lisboa. Os únicos cristãos-novos que não 

residiam em Portugal eram seus dois filhos, José da Costa e Theotonio da Costa, residentes 

na vila de São Paulo.  

 A prisão de vários homens de negócios cristãos-novos, dentre os quais Gaspar da 

Costa de Mesquita, mostra-nos como Portugal (Coroa, nobreza e clero) estava unido e 

empenhado por meio do funcionamento do Tribunal do Santo Ofício, a cercear as atividades 

de um grupo que ainda se mostrava como uma ameaça ao tipo de sociedade estabelecida: a 

burguesia cristã-nova. 

Ao promover a perseguição sistemática aos cristãos-novos, a Inquisição tolheu a 

possibilidade de desenvolvimento industrial, ao retirar da burguesia a liberdade de ação, a 

promover fuga para outras localidades e o êxodo dos capitais, com advertiu o Padre Antonio 

Vieira ao rei D. João IV. Ao forçar a fuga de elementos importantes da sociedade e minar os 

alicerces econômicos de Portugal, a Inquisição relegou o Estado português à estagnação. 

 

4.2.2 - Os crimes 

 Embora Gaspar da Costa de Mesquita tenha sido acusado e processado como 

judaizante, a simples leitura do processo não nos permite concluir que realmente seguisse os 
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preceitos da religião judaica. Uma instituição baseada na delação indiscriminada e na total 

arbitrariedade com que julgava os réus nos leva a pensar que todo o processo em que se 

baseou a sentença dos inquisidores dependia diretamente no posicionamento do acusado 

diante da arbitrariedade e das crueldades impostas pelo Tribunal. 

 Partindo desse princípio, judaizante ou não, Gaspar da Costa de Mesquita teria de 

assumir as acusações a fim de tentar obter penas menos severas. Conhecer algumas práticas 

judaicas além de ser uma estratégia de defesa perante o Tribunal, também muitas vezes 

representava a própria consciência judaica do acusado.  

 De acordo com Gaspar da Costa de Mesquita, ele teve contato com sua origem judaica 

ainda jovem na casa de seus pais. Possivelmente entre a família Mesquita, como em muitas 

outras famílias de conversos, a tradição cultural e religiosa judaica era transmitida oralmente 

de geração a geração. Mas a distância da religião dos seus antepassados e das reminiscências 

da memória (ritos e cerimônias) foram perdendo seu eixo principal. No Regimento da 

Inquisição de 1640, exigia-se a publicação do Edital da Fé, que deveria ser afixado em todos 

os conventos e paróquia no primeiro domingo da quaresma153. Os editais da fé154 publicados 

periodicamente pela Igreja informavam sobre as práticas e costumes judaicos condenáveis, 

difundindo-se entre a população. Os cristão-novos informavam-se sobre essas práticas, e 

muitos deles ainda mantinham contato com conversos de outras localidades, permitindo o 

aumento do conhecimento sobre o judaísmo. 

 Gaspar da Costa de Mesquita mencionou que foi introduzido às práticas judaicas por 

Antonio Serrão de Castro. Não é possível saber se isso realmente aconteceu, ou se disse isso 

apenas por saber que Antonio Serrão de Castro já estava preso há muitos anos. Mas diante da 

proximidade das duas famílias essa hipótese não pode ser descartada. 

                                                
150. SARAIVA, Antonio José. Inquisição e Cristãos-novos. Editorial Estampa, Lisboa, 1994, p. 58 
154 Éditos: difundiam as classificações dos delitos submetidos à jurisdição inquisitorial; essas classificações 
eram  regularmente atualizadas a partir da análise de novos movimentos heterodoxos. 
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A descrição das práticas judaicas confessadas pelo réu é muito evasiva, no princípio, o 

réu disse não se recordar dos acontecidos. Mas afirmou ter celebrado o �Dia Grande� (Yom 

Kippur), guardado os sábados do trabalho (Shabat) e o jejum da Rainha Ester (que antecede o 

Purim). 

A guarda do sábado e a observância de manter a casa e as roupas lavadas foram as 

mais confessadas no processo. O jejum da Rainha Ester, cerimônia que relembrava a 

intervenção da rainha Ester junto ao rei persa Assuero e o jejum de três dias oferecido a Deus 

para que a intervenção a favor de seu povo fosse vitoriosa, eram encerrados com a ceia na 

casa de parentes de Gaspar da Costa de Mesquita ou de amigos cristãos-novos. Segundo 

Cecil Roth, o jejum da Rainha Ester ganhou a mesma importância do Yom Kippur como 

solenidade maior do judaísmo.155  

Além desses, outros ritos apareceram em suas confissões e que foram praticados pelo 

réu e por seus denunciantes: desangravam a carne que vinha do açougue; liam os Salmos de 

Davi; enterravam seus defuntos em covas fundas; não comiam carne de porco, lebre, coelho e 

peixe sem pele. Freqüentemente declararam que o faziam em observância à Lei de Moisés156. 

Pela declaração confessional foi possível identificar diferentes formas de assumir suas 

�culpas�, a única maneira de não ser considerado �réu negativo� e ser sentenciado à pena de 

morte. A princípio Gaspar da Costa de Mesquita assumiu suas culpas, confessando ser 

observante da Lei de Moisés, sem dar detalhes de cerimônias, dizendo apenas nomes de 

outros cristãos-novos envolvidos. O notário que intermediava a fala dos acusados, sempre 

usava os termos entre práticas que tiveram, se declararam como crentes e observantes da Lei 

de Moisés, algumas vezes afirmava, que esteve o réu entre práticas da qual não se lembra. 

Após admoestações, o réu passava a confirmar a realização de cerimônias e a prática de ritos 

e costumes em que ele participava, juntamente com outros cristãos-novos. Ao Tribunal não 

                                                
155 ROTH, Cecil. Los judios secretos: historia de los marranos. Altalena, Madrid, 1979, p. 130. 
156 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, Processo de Gaspar da Costa de Mesquita - nº 1240. 



86 
 

bastava apenas conhecer as cerimônias, ritos e costumes praticados, mas acima de tudo, 

aumentar a lista de suspeitos e conseqüentemente a continuação dos confiscos de bens. 

Não há como assegurar que todos os denunciados e o próprio réu fossem judaizantes, 

apenas pressupor que poderiam estar mais inclinados ao judaísmo ou ao catolicismo. Não 

devemos esquecer que muitos cristãos-novos receberam intensa formação católica em 

Portugal e eram versados em teologia cristã. Os cristãos-novos estavam isolados do Judaísmo 

bíblico e rabínico já há muitos séculos. Mesmo para aqueles que escolheram permanecer no 

Judaísmo, sua crença sofrera mudanças profundas, do ponto de vista judaico. Sem ninguém 

para instruí-lo nos livros judaicos, sua fé era baseada nas reminiscências daqueles que 

lembravam um pouco mais as tradições judaicas de seus antepassados. Este fato é confirmado 

na experiência de retorno ao Judaísmo, daqueles que conseguiram ir para Amsterdã e 

retornaram ao Judaísmo.157 No entanto, podemos dizer que todos tinham consciência de sua 

origem judaica, em uma sociedade enraizada no anti-semitismo institucionalizado pelo 

Estado e pela Igreja Católica e que tinha o cristianismo como único ponto de referência.  

Gaspar da Costa de Mesquita, sentindo-se ultrajado pelos sofrimentos que passavam 

seus parentes e amigos, mostrou estar consciente de sua posição como cristão-novo, ao 

revelar: 

�... só em Roma se pode viver, porque só aí se consegue estar sem o susto de lhe 

baterem à porta, e só aí são os cristãos-novos senhores do que é seu.�158 

Nos processos analisados todos afirmavam e repetiam que criam na Lei de Moisés 

para a salvação de suas almas. Esse conceito de salvação era muito semelhante ao conceito 

cristão de alcançar a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Os cristãos-novos, talvez pela 

assimilação sofrida ao longo dos séculos, assimilaram o conceito cristão, somente mudando a 

crença em Jesus, pela crença em Moisés. Ao contrário do Cristianismo, no Judaísmo não 
                                                
157 KAPLAN, Yosef. Judíos nuevos em Amsterdam. Gedisa Editorial. Cap. I, pp.23- 48. 
158 SALVADOR, J. G. Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição. Livraria Pioneira Editora, São Paulo, 1969, pp. 8-
9. 
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existe a salvação pessoal, mas a maioria dos cristãos-novos assimilou a idéia de uma salvação 

individual por meio da Lei de Moisés.159 

Outro ponto a se destacar nas confissões era a crença em um Deus único, reafirmando 

o primeiro dos dez mandamentos e essência do Judaísmo, em oposição ao Deus Trino cristão  

(Deus Pai, Filho e Espírito Santo). Sem analisar a veracidade dessas confissões, mas 

tomando-as como exemplo de confissão, para muitos cristãos-novos o criptojudaísmo 

restringia-se à crença na Lei de Moisés para salvação de sua alma e a prática de alguns 

poucos rituais e cerimônias, como o jejum, a abstinência de certas carnes, etc.  

Outra prática muito difundida e que surge nas confissões era rezar o Pai Nosso sem 

dizer o nome Jesus no final. As assimilações e apropriações feitas pelos marranos criaram 

situações onde se procurou adaptar rituais cristãos aos rituais judaicos. Esse sincretismo 

permeou a religião praticada pelos cristãos-novos, não só em Portugal, como em suas 

colônias também. 

Outros denunciados nos processos foram acusados de guardar o sábado, vestir camisa 

limpa, restrições nos hábitos alimentares, a comemoração de datas especiais no calendário 

judaico e a prática do jejum, condição para observância da crença na Lei de Moisés. 

Várias dessas práticas constavam dos Editos de Fé e foram seguidas por muitos 

conversos. O número de denúncias e de confissões não significava a admissão das práticas e 

cerimônias, muitas vezes o réu admitia na primeira confissão e depois só repetia que tinha fé 

na Lei de Moisés para a salvação da alma e que não falaram em cerimônias. 

A circuncisão, prática essencial ao Judaísmo que comemora o pacto entre Deus e 

Abraão, grandemente difundida entre os judeus ibéricos, foi uma das primeiras a desaparecer 

entre os cristãos-novos, por ser de fácil identificação, outras práticas também desapareceram 

ou transformaram-se no decorrer dos tempos. 

                                                
159 GORENSTEIN, Lina. A Inquisição contra as mulheres- Rio de Janeiro, séculos XVII e XVIII. Humanitas, 
São Paulo, pp.323-326 
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Durante os anos em que foram discriminados muitos desenvolveram uma profunda 

hostilidade ao cristianismo, ao mesmo tempo, absorveram e assimilaram vários símbolos e 

conceitos teológicos de seus opressores.160 Essa simbiose criou homens e mulheres que 

refletiam uma dualidade intrínseca em sua existência, e que apesar de viverem como fiéis 

cristãos seguiam vivendo em dois mundos antagônicos. 

 

4.3 - O processo de Michaela dos Anjos 

 Michaela dos Anjos era a filha mais jovem de Gaspar da Costa de Mesquita e Inês 

Gomes. Morava com seu pai e sua madrasta, em Lisboa. Quando seu pai foi preso nos 

cárceres da Inquisição, a jovem era menor de idade. Não sabemos se ela tentou se esconder 

em casa de outros parentes ou se permaneceu em sua casa, na companhia de sua madrasta, 

Isabel Gouvea.  

 Seu pai, Gaspar da Costa de Mesquita viveu o drama que certamente muitos 

cristãos-novos sofreram: a tragédia de denunciar os próprios filhos. Isso aconteceu somente 

oito meses depois sua prisão, após várias tentativas de ocultar essa informação. O pai, em sua 

estratégia para poupá-los, denuncia primeiro os que já haviam morrido; aqueles que já 

estavam presos; ou pessoas fora do seu núcleo familiar. Conhecedor de sua sentença de 

morte, Gaspar da Costa de Mesquita resolveu denunciar seus filhos. 

  A ordem de prisão contra Michaela dos Anjos foi expedida em 07 de dezembro de 

1682. Seu auto de entrega consta no dia 14 de janeiro de 1683, entregue pelo Familiar João 

da Costa. Não sabemos se esse período longo, de pouco mais de cinco semanas, que 

antecedeu a sua prisão, foi devido a problemas para encontrá-la. O fato é que agora a jovem 

passaria momentos aterrorizantes nos cárceres secretos da Inquisição. 

 

                                                
160 KAPLAN. Op.cit. p. 27. 
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4.3.1 - As denúncias 

 Michaela dos Anjos foi denunciada por cinco pessoas, todas elas membros de sua 

família. As primeiras denúncias foram feitas por seu pai, Gaspar da Costa de Mesquita, no 

dia 16 de novembro de 1682. A denúncia feita por seu pai e escrita pelo notário, dizia: 

 ... se achou em sua casa com Antonio da Costa, filho legítimo, que fora para a 

Índia na mesma ocasião em que fora o Vice- Rei Francisco de Fausta e na companhia de 

Michaela dos Anjos estando os três em casa entre práticas que não se lembra, se declararam 

como criam e viviam na Lei de Moisés para a salvação de suas almas, sem falarem em 

cerimônias e nem falarem na Lei de Moisés.161   

 Os outros denunciantes foram: Fernão Martins Serrão (primo);  Manoel Serrão 

Gramacho( primo e mercador da Rua Nova);  Leonor de Santo Antonio (esposa de Manoel 

Serrão) e José da Costa, seu irmão, preso em 09 de outubro de 1683.  

 Em 20 de fevereiro de 1683, na sessão de Genealogia, a ré disse ter 16 anos de 

idade, ser solteira, natural e moradora em Lisboa. Vivia na casa de seus pais, Gaspar da Costa 

de Mesquita e Inês Gomes (sua mãe já falecida) e posteriormente com a segunda esposa de 

seu pai, Isabel de Gouvêa, cristã-velha. Em sua declaração, disse não ter conhecido nenhum 

de seus avós, tanto paterno como materno, e que não sabia sequer seus nomes ou ofícios. 

Sabia somente que já eram falecidos. Conheceu apenas uma tia de nome Izabel da Costa, mas 

não sabia com quem era casada, nem mesmo se estava viva ou morta. Sabia que se ausentara 

de Portugal. Ao relatar acerca de seus irmãos, disse que tinha quatro: Manuel da Costa 

(morador em Roma); José da Costa (morador no Brasil); Theotonio da Costa (morador no 

Brasil); e Antonio da Costa, que se ausentara para terras muito distantes, não sabia dizer o 

nome delas. Quando de sua prisão, seus irmãos moradores no Brasil ainda não haviam sido 

encarcerados, isso só aconteceu nove meses após sua prisão. 

                                                
161 IAN/TT. Inquisição de Lisboa. Processo de Michaela dos Anjos -  nº 8412. 
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 Michaela sabia ler e escrever. Esse dado é significativo à medida que entendemos o 

que era ser mulher naquela época. No século XVII, em Portugal, ter nascido mulher 

significava assumir uma série de atitudes, já estabelecidas de antemão. O aprendizado 

restringia-se ao mínimo possível, limitando o acesso das mulheres à cultura. Aprendiam o 

que fosse útil para o uso doméstico. Aprender a ler e a escrever demandava um mínimo de 

educação formal e isso nem sempre era possível. A alfabetização não era considerada 

essencial para a formação feminina, pois o mais importante era ser uma boa esposa e ter 

desenvoltura nas prendas domésticas. Um grande número de mulheres era iletrada, em 

Portugal e também nas colônias. Michaela não fazia parte desse grupo. Em sua família todos 

eram alfabetizados, indicando a preocupação e o tratamento diferenciado que era dispensado 

à educação e a formação dos filhos nas famílias cristãs-novas. 

 Michaela disse na sessão de Genealogia que era cristã batizada na Igreja de São 

Julião, ia à Igreja, ouvia a missa e a pregação, fazia todas as obras de cristã. Pôs-se de joelho, 

se benzeu, rezou o Padre Nosso, a Ave Maria, Salve Rainha, Credo em Deus Padre, os 

Mandamentos da Lei de Deus e os da Santa Madre Igreja. 

 As denúncias (testemunhos) contra o réu constituíam a prova de justiça contra o 

acusado e eram anexados ao processo. Muitas vezes essas denúncias eram feitas quando os 

acusados já estavam presos, e serviam apenas para reforçar as acusações. Quando um parente 

ou a família denunciava um encontro que a acusada não havia confessado, novos 

interrogatórios eram realizados, até que fosse confessado, caso contrário o réu seria 

condenado ao tormento. 

 A princípio Michaela afirmou que não tinha culpas a confessar, mas após três 

meses de prisão, sob forte pressão psicológica, sofrimento e dor, a ré pediu audiência e fez a 

sua primeira confissão e algumas denúncias. Michaela dos Anjos denunciou suas primas Ana 

Telles e Francisca Telles, casada com Pedro Lobo, não sabia o ofício dele; Tereza de Jesus, 



91 
 

filha de Antonio Serrão de Castro; Anna Pessoa, casada com um mercador, não sabia o 

nome; Mariana Correa, cristã-nova, filha de um soldado que freqüentava sua casa; suas 

primas Aldonça e Francisca, cujos sobrenomes ela não se lembrava, sabia apenas que eram 

freiras, viviam no mosteiro e eram filhas de seu tio Antonio Gomes, homem de negócio; 

Roque Nunes, primo, boticário; Fernão Martins, primo, mercador; Gaspar Nunes, primo, 

mercador; Pedro Serrão, primo; Fernão Martins Serrano,162mercador; Manoel Ferreira, 

filho de Fernão Martins Serrano; Manoel Serrão Gramacho, mercador; Leonor Santo 

Antonio, esposa de Manoel Serrão Gramacho; Ângela Soares, viúva de Antonio Gomes, tio, 

mercador; Mariana Soares, filha de Antonio Gomes, prima, solteira; Dona Izabel, prima de 

Mariana Correa; Simão de Fontes, contratador; Dona Catarina, casada com Simão de 

Fontes. 

 Michaela atribuiu a Anna Telles e Francisca Telles a culpa por introduzi-la no 

judaísmo, quando era uma menina, com apenas 7 anos de idade. Disse que ambas as primas a 

ensinaram as Leis de Moisés. O Santo Ofício rejeitou a idéia de que eram essas as pessoas 

que a introduziram na heresia judaica. O Tribunal acreditava que a ré estava encobrindo o 

verdadeiro mentor de seu judaísmo, por respeito a ele. Não satisfeitos os inquisidores 

buscavam mais denuncias. O Tribunal sempre buscava chegar à família do réu, pois 

acreditava que os ensinamentos judaicos vinham da família mais próxima, do contato 

permanente entre quatro paredes. No caso de Michaela, os inquisidores a pressionavam cada 

vez mais.  

 Podemos notar que o número de pessoas denunciadas pelos réus nos processos 

excedia em muito o número de denúncias contra ele próprio. Essa prática era comum, pois o 

inquisidor repetia as mesmas denúncias de várias formas, dando a impressão ao réu de que 

muitas pessoas o havia denunciado. Muitos cristãos-novos ao perceberem que não adiantaria 

                                                
162 Em alguns momentos no processo de Michela dos Anjos, o nome Fernão Martins Serrão é grafado como 
Fernão Martins Serrano. 
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negar os crimes de que era acusado ou denunciar apenas um pequeno número de pessoas, no 

limite da pressão psicológica e sofrendo maus tratos indescritíveis, denunciava o maior 

número possível de pessoas, para satisfazer o inquisidor. A inquisição portuguesa se 

alimentou, ao longo dos séculos em que vigorou em Portugal, das denúncias que eram feitas 

nos porões dos Estaus. 

 Muitas pessoas denunciadas por Michaela fizeram parte das denúncias de seu pai e 

de seu irmão, José da Costa. A grande maioria dos denunciados era de parentes, 

principalmente primos do lado materno, e também de pessoas ligadas ao comércio, homens 

de negócio, mercadores, contratadores, que possivelmente freqüentavam sua casa, devido ao 

ofício de seu pai. A análise dos processos inquisitoriais deixa transparecer as profundas 

ligações que a família Mesquita mantinha com a burguesia mercantil de Lisboa à época. 

 Considerando inconsistentes as denúncias da ré, o Tribunal a declarou falsa, 

simulada, herege, apóstata, diminuta e impenitente, em sentença de excomunhão e confisco 

de todos os seus bens, e que fosse relaxada à justiça secular.  

 Por ser menor de idade foi designado o licenciado Francisco de Quintanilha como 

seu advogado, para preparar seus artigos de defesa. Na apresentação da defesa, a ré assumiu a 

sua culpa, mas disse estar arrependida, pediu perdão e misericórdia.  

 Feitas as reperguntas aos denunciantes, todos ratificaram os seus depoimentos. 

Admoestada a confessar mais culpas, antes da publicação de novas provas de justiça, 

Michaela disse não ter mais culpas a confessar. 

 Após várias sessões de interrogatório, onde a ré inúmeras vezes declarou e revogou 

alguns nomes que já havia denunciado, foi posta em tormento, em 21 de junho de 1683. A 

partir daí, Michaela voltaria outras vezes para o tormento. Nas sessões seguintes, Michaela 

negou crer na Lei de Moisés ou que soubesse quem eram seus seguidores. O inquisidor disse 

ser a tentação do demônio que a impedia de salvar sua alma e aliviar sua consciência. 
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Figura 4.3: Tormentos realizados a mando dos inquisidores aos acusados: garrote, água, 
corda, garrucha, e roda. 

 
Fonte: Extraído de Nazario 2005, p.29. 

 

 Em 17 de fevereiro de 1684, foi designado um novo procurador para a menor, 

Francisco de Figueiredo Leal. Michaela dos Anjos pediu nova audiência e disse que pela 

perturbação que lhe causou a Casa de Tormento revogou suas confissões, mas que livre dessa 

perturbação, por sua própria vontade queria finalmente confessar sua crença na Lei de 

Moisés, as cerimônias e as pessoas com quem compartilhava.  Primeiramente Michaela 

denunciou seu irmão: Manoel da Costa, e seu primo Ambrosio Ferreira da Silva. Disse 

que com eles se declarava crente na Lei de Moisés para salvação de suas almas. 
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 Apenas em 29 de agosto de 1684 denuncia seu pai, Gaspar da Costa de Mesquita 

e diz que com ele aprendeu a não comer carne de porco, lebre, coelho e peixe sem escama. 

Na sessão de 06 de setembro de 1684, denunciou seu irmão José da Costa. Em 17 de 

outubro, denunciou seus irmãos Theotonio da Costa, João da Costa (falecido), Antonio da 

Costa (ausente na Índia), Catarina Gomes (falecida) e sua mãe Inês Gomes (falecida). Mais 

uma vez, o fator familiar era o mais importante nas denúncias. Era considerada culpa grave a 

falta de denúncia contra algum membro da família nuclear. 

 

4.3.2 � A sentença 

 Michaela dos Anjos foi presa e torturada quando ainda era menor de idade. De 

acordo com o primeiro Regimento da Inquisição portuguesa, o menino era considerado capaz 

de discernir entre o certo e o errado a partir de 14 anos, deixando assim de ser criança. Para 

as meninas esse amadurecimento era a partir dos 12 anos. A abjuração163 pública era 

destinada obrigatoriamente a partir dessa idade. Sendo considerada culpada, a criança deveria 

pedir perdão pelos seus erros publicamente.  

 O Regimento de 1552, que ratificou o concílio de Toulouse de 1229 e o concílio de 

Valladolid de 1388, estabeleceu idades mínimas para a abjuração, modificando uma antiga 

tradição que previa como idade mínima para as meninas os nove anos e meio e para os 

meninos, dez anos e meio. O Regimento de 1640 retoma em parte essa antiga tradição ao 

estipular que  

 [ ...para tirar a dúvida, que pode haver sobre a abjuração dos menores: 

declaramos que o varão, que for menor de dez anos e meio, e a fêmea de nove e meio, não 

abjurarão, nem em público, nem em secreto na mesa; ou serão apresentados, ou 

                                                
163 Abjuração era o ato de expressão pública e formal do arrependimento do penitente, de recusa das heresias e 
do compromisso de passar a ajudar o tribunal em sua missão de punir os heréticos erros humanos, uma espécie 
de contrição e expiação dos pecados cometidos contra a fé cristã. Funcionava mais como uma to de reeducação, 
destinado como pena dos crimes de menor importância ou  como parte do ritual punitivo das penas mais severas. 
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denunciados; e passando da dita idade, até os anos que chamam de discrição, que são 14 no 

varão, e 12 na fêmea, contanto judicialmente, por testemunhas, e juntamente por exame com 

as pessoas, feito com fé no notário, que a ele assistir, que tem entendimento, e são capazes de 

dolo, para poderem pecar, e caírem neste crime; abjuração na mesa, sem se esperar que 

cheguem a iadde dos ditos 12, ou 14 anos, porque nesses termos a malícia supre a idade, 

conforme o direito, e tanto que a fêmea for de 12 anos de idade compridos, e o varão de 14, 

farão abjuração em público, assim como a fazem os de maior idade.]164 

 Com relação a idade do acusado o Regimento dividia em três grupos: do primeiro 

grupo faziam parte aqueles que não tivessem capacidade, nem consciência do crime 

praticado, no segundo grupo aqueles com a idade acima de nove anos e meio para as meninas 

e dez e meio para os meninos, nesse caso, cabia aos inquisidores examinar e avaliar o nível 

de consciência da criança em relação ao crime cometido. O Tribunal receberia a ajuda das 

testemunhas, do notário e de quem mais tivesse contato com a criança. No terceiro grupo 

estavam aqueles que atingiam a idade da discrição, os meninos aos quatorze e as meninas aos 

doze anos de idade e que já poderiam sofrer as penas devidas. 

 Essa conceituação inquisitorial a respeito da criança marcava socialmente a 

passagem da infância para a juventude, isto é, o início da idade em que passariam a ser 

considerados relativamente capazes perante as leis inquisitoriais. Em Portugal a maioridade 

só era atingida aos 25 anos. 

 Michaela tinha 16 anos ao ser presa, portanto, para o Tribunal ela tinha a 

consciência do crime cometido e por não confessar foi levada à tortura. Para o crime de 

heresia, considerado crime de lesa-majestade, não existia isenção, nem privilégio, todos 

podiam ser torturados165. A tortura era usada em algumas situações, como: o vacilo do réu em 

suas respostas; ter apenas uma testemunha contra o réu, mesmo sendo um boato; suspeito 
                                                
164 MONTEIRO, A. S. O pecado dos anjos: a infância na Inquisição portuguesa, século XVI e XVII in 
Inquisição em Xeque. Ed UERJ, Rio de Janeiro, 2006, p. 89. 
165 EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores. Ed. Rosa dos Tempos/ Edunb, 1993, p. 211. 
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com vários indícios graves ou violentos; mesmo não tendo nenhuma testemunha de acusação, 

mas apenas indícios veementes166. Não se devia recorrer à tortura nos delitos já evidentes, 

mas somente nos delitos ocultos, que eram mais difíceis de comprovar. 

 Após várias sessões de tortura e satisfeitos com as novas denuncias, o Tribunal do 

Santo Ofício encerrou o processo contra Michaela dos Anjos, declarando-a herege e apóstata 

da fé de Cristo, recebendo a sentença de excomunhão maior. Por confessar suas culpas e dar 

sinais de arrependimento, ao pedir perdão e misericórdia, a Igreja a recebeu de volta.  

 Michaela dos Anjos saiu no auto-de-fé de 26 de novembro de 1684, o mesmo auto-

de-fé em que saiu seu irmão José da Costa. Teve como sentença o cárcere e o hábito 

penitencial perpétuo.  

 Não sabemos o que aconteceu com Michaela após o auto-de-fé, sabe-se apenas que 

a tortura e o sofrimento a fez mudar de atitude e a confessar os nomes de sua família, 

certamente isso teve conseqüências permanentes em sua vida. Também não foi possível saber 

se Gaspar da Costa de Mesquita, sua filha Michaela dos Anjos e seu filho José da Costa, que 

passaram pelo cárcere e sobreviveram, voltaram a ficar juntos; a Inquisição não relata a 

trajetória de seus sentenciados. Fica apenas a certeza de que esse momento histórico causou a 

destruição de inúmeras famílias cristãs-novas de origem portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 Ibid. p. 208-209. 
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CAPÍTULO 5 

Os destinos de uma família cristã-nova 
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5.1 - A Inquisição e a família Mesquita 

A família de Gaspar da Costa de Mesquita nos mostra alguns elementos comuns à 

época. Era uma família com vários filhos, sendo que dois (João e Catarina) faleceram muito 

jovens; os cristão-novos em sua grande maioria eram alfabetizados; alguns filhos tornavam-

se religiosos, por falta de opção, pressão ou tentativa de salvar-se, ingressando nas ordens 

religiosas. Todos estavam sujeitos a denúncias e punições, a idade cronológica não interferia 

nas responsabilidades perante o Tribunal inquisitorial, crianças e jovens também eram 

denunciados. 

Todos os filhos de Gaspar da Costa de Mesquita e Inês Gomes, com exceção dos que 

faleceram antes das acusações de criptojudaísmo, do filho beneficiado pela Igreja e o outro 

ausente na Índia, foram presos e processados pelo Tribunal do Santo Ofício. Theotonio da 

Costa recebeu a pena capital, foi entregue à justiça secular e teve morte na fogueira, em 1686. 

A família Mesquita nos chama a atenção pelo fato de dois dos seus membros terem se 

mudado para a Vila de São Paulo, no momento em que o Santo Ofício fazia as primeiras 

vítimas em sua família.  

Com a prisão de Gaspar da Costa de Mesquita, a Inquisição chegara ao núcleo da 

família Mesquita. As famílias cristãs-novas (séc. XVII) sabiam que quando um membro da 

família era preso pelo Tribunal do Santo Ofício, ela corria perigo de ser denunciada e 

destruída. Imediatamente as famílias eram incluídas diretamente, na lista de suspeitos da 

Inquisição. 

Para a Inquisição, a família era a principal cúmplice do crime de heresia, pois a 

pressuposição de que todo cristão-novo era judaizante trazia a convicção de que o ambiente 

familiar era o mais suscetível à realização de práticas judaicas secretas. Nas confissões, a 

omissão dos nomes daqueles que figuravam nas anotações dos inquisidores, sobretudo os 
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parentes mais diretos, levava-o a ser qualificado como �diminuto�, isto é, não os denunciando 

era condenado à morte.167  

José da Costa e Theotonio da Costa não foram denunciados por moradores da Vila de 

São Paulo. Todas as denúncias partiram de parentes e amigos presos em Lisboa. O mandado 

de busca e prisão teve início em Portugal, diferentemente de muitos casos de cristãos-novos 

que foram denunciados na colônia e enviados para os cárceres de Lisboa.  

Em 1673, com a prisão dos primos do lado materno (família de Antônio Serrão de 

Castro), a família de Gaspar da Costa de Mesquita passou a correr perigo e estava na mira do 

Tribunal do Santo Ofício. 

Alguns primos presos em 1683 também denunciaram Gaspar e seus filhos. Constam 

no processo de José da Costa as denúncias dos primos Fernão Martins Serrano e Manoel 

Serrão Gramacho. 

As prisões se sucediam geração após geração e também no círculo de amigos ou 

simplesmente conhecidos, alcançando a todos, mesmo aqueles espalhados no Reino ou nas 

colônias. 

Nos processos analisados não consta a data em que os dois filhos de Gaspar da Costa 

de Mesquita, a saber, José da Costa e Theotonio da Costa vieram para o Brasil, mas podemos 

supor baseados nas confissões dos réus que isso se deu em seguida às primeiras prisões na 

família. 

O que motivou a vinda desses dois jovens para o Brasil? O que fez esses jovens 

trocarem o ambiente de conforto e de cultura que desfrutavam em Lisboa pelas terras 

brasileiras, onde viveram até a Inquisição descobri-los e vir buscá-los? A sucessão de prisões 

em 1673, na família de Antonio Serrão de Castro - seus primos - pelo Tribunal Inquisitorial 

de Lisboa, pode ter sido o motivo principal para a vinda de José da Costa e Theotonio da 

                                                
167 SANTOS, M.S. Uma família cristã-nova portuguesa na Bahia setecentista. In GORENSTEIN, Lina; 
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.) Ensaios sobre a Intolerância. LEI, São Paulo, 2005, p.166. 
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Costa à Vila de São Paulo. Mas por que escolheram a Vila de São Paulo? Tinham aqui algum 

vínculo ou parente morando desse lado do Atlântico? Por que não foram para Pernambuco, 

onde tinham um tio envolvido na área comercial? Uma região inóspita, sem grandes atrativos, 

mas com uma qualidade talvez conhecida por esses dois corajosos rapazes, era uma vila sem 

grande destaque na Colônia, terra de homens brutos, índios hostis, conhecida em toda região 

como sendo lugar de pessoas alheias à religião e aos preceitos cristãos. 

José da Costa e Theotonio da Costa poderiam ter seguido o ofício do pai, tornando-se 

banqueiros, mercadores e dar continuidade à tradição da família, mas, diante dos 

acontecimentos e do desfecho que possivelmente ambos já conheciam, decidiram vir para a 

colônia. 

 

5.2 - A Vila de São Paulo e os cristãos-novos 

 São Paulo no século XVII era uma comunidade composta por portugueses, mestiços 

(mamelucos) e índios. A ausência de mulheres brancas no século anterior permitiu a grande 

quantidade de mestiços no povoado, em decorrência da união dos portugueses com as índias. 

São Paulo era diferente do resto do Brasil português, a miscigenação foi uma das 

características da Vila. 

A pobreza, a autonomia e a presença de homens rebeldes são algumas das 

características da Vila de São Paulo no século XVII. A raridade da moeda tornava usual o 

pagamento em espécie nas trocas, nos salários, nas taxas municipais, mas esse fenômeno era 

geral na colônia e não só específico a São Paulo. Era um local de seguidos conflitos entre 

jesuítas e colonos ávidos pelo apresamento de índios. Os deslocamentos populacionais eram 

contínuos, a ida para o sertão na busca do índio e na procura de metais preciosos; a falta de 

um sistema de comunicação; o isolacionismo e o desenvolvimento de uma economia de 
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subsistência auto-suficiente baseada nos clãs familiares fazem parte da visão que temos hoje 

de São Paulo. 

Paulo Prado traça um vínculo entre o isolamento da vila e formação de uma nova 

�raça�, que segundo ele é possuidora de ótimas qualidades. Do cruzamento do índio 

habituado ao sertão e do branco aventureiro, forte, surgiu um novo homem, dotado de 

coragem, de firmeza e principalmente de independência.168 O mameluco nessa visão passa a 

ter a grandiosidade da colônia, suas características � coragem, audácia, altivez, 

independência, auto-suficiência e liberdade - são intrinsecamente relacionadas à Vila de São 

Paulo. 

 Nascia, assim, a imagem do bandeirante, símbolo desse novo homem, figura 

enaltecida pelos escritos paulistas da Primeira República. Essa visão idealizada dos paulistas 

é contestada por alguns estudiosos. Sergio Buarque de Holanda rejeita essa transposição de 

valores, segundo o autor o que se cria é algo singular, reflexo do meio, da cultura e da 

sociedade do momento, algo provisório, sujeito a mudanças, nunca algo definitivo169.  

No século XVII a dispersão dá lugar a uma maior fixação na vila e em seus arredores. 

O cultivo de novas culturas e a criação de animais contribui para isso. Em fins do século 

XVII, o crescimento populacional da vila é notório e começam a aparecer paulistas de posses 

para a época. O apresamento indígena passa a ser não só para suprir outras regiões, mas 

também para mão de obra na própria região. As trocas em espécie desaparecem, sendo 

substituídas pelo ouro, mais abundante na época. 

As categorias de urbano � rural, muitas vezes vista de forma antagônica, não devem 

ser consideradas no caso de São Paulo colonial, onde campo e cidade formam um todo único, 

tanto na esfera do econômico, do social e do político.170 O escoamento da produção, o 

                                                
168 PRADO, Paulo. Paulística. História de São Paulo, pp. 21-24. 
169 BLAJ, Ilana e MALUF, Marina. Caminhos e Fronteiras. O movimento na obra de Sergio Buarque de 
Holanda, in  Revista de História, nº  122,  1990, p.25. 
170 BLAJ, Ilana. A Trama das Tensões: O processo de mercantilização de São Paulo colonial. São Paulo, 1995 
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apresamento indígena, a venda interna, o comércio com as outras vilas e com as áreas 

litorâneas, a busca dos metais preciosos criaram diversas rotas, ligando São Paulo a outras 

áreas e a outras regiões da colônia. 

Na São Paulo colonial, a escravidão indígena foi um meio alternativo de tornar 

produtivas as terras recém conquistadas. A necessidade de mão de obra fez com que a 

escravização indígena imperasse no núcleo paulista, exercendo múltiplas atividades para os 

habitantes do planalto.171 Como nos disse Antonil, os índios passam a ser �as mãos e os 

pés�172 do paulista, tornando-se presença obrigatória  e predominante no sistema econômico 

paulista, até finais do século XVII. 

No século XVIII, com a dificuldade cada vez maior de se obter com segurança e de 

maneira relativamente barata a mão de obra indígena, os proprietários paulistas passaram a 

dedicar-se à pecuária, que era mais rentável e dependia menos de mão de obra. Assim, só os 

mais estruturados continuaram a produzir gêneros alimentícios, nas áreas mais longínquas. A 

vila e os arredores passaram a se dedicar à criação de gado.  

Dessa forma, a produção de alimentos caiu e a população com menos recurso, mal 

conseguia produzir para sua própria subsistência. A vila passou a ter uma população 

extremamente pobre, estratificada, diferente da imagem de auto-suficiência, citada 

anteriormente.   

A escassez de gêneros alimentícios para consumo e a carestia decorrente desse 

processo, foram traços característicos da vida paulistana no final do século XVII. Essas 

características tanto do ponto de vista econômico, quanto social, encontram-se bem distantes 

das imagens criadas pela historiografia a seu respeito. Não se trata nem do quadro de pobreza 

absoluta e de uma economia voltada para a subsistência e nem a opulência plena que alguns 

autores ressaltavam. 
                                                
171 MONTEIRO, John M. Negros da Terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. Companhia das 
Letras, São Paulo, 1994, p. 57. 
172 ANTONIL. Cultura e Opulência do Brasil, p. 159. 
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Do ponto de vista social, a elite local, dona de propriedades de terras e de escravos, 

dava ao dono valorização econômica e social. As grandes propriedades encontravam-se nas 

mãos de poucas pessoas, obtidas por concessões reais, por herança, por compra, ou devido a 

laços matrimoniais. Os grandes proprietários eram os �homens bons�, membros da elite local, 

e possuidores de grande prestígio, se distinguindo dos demais segmentos da sociedade. 

 Na sociedade colonial, os paulistas eram vistos como uma ameaça ao Estado, traidores 

que tramavam a separação da Espanha durante os anos de União Ibérica. Nas reduções 

jesuíticas, os bandeirantes eram acusados de invadir as igrejas, cometer sacrilégios, destruir 

tudo o que encontravam pela frente. Os jesuítas os acusavam de serem judeus e hereges, 

como diz o padre Francisco Crespo: 

 Que muchos dellos son christianos nuevos y se han hecho yndomitos sin conocer a La 

divina y Vana Vuestra Magestad.173 

Tanto a população cristã-nova como a cristã-velha se expressavam em termos 

contestatórios às ordens da Coroa e da Igreja, mas os inquisidores recebiam informações 

sobre o comportamento e o modo de pensar da população. 

Os cristãos-novos que vieram para o Brasil tinham a esperança de encontrar aquilo 

que não tinham no Reino: liberdade, segurança, condição para trabalhar e enriquecer. Eles se 

espalharam por todo o Brasil, incluindo o planalto de Piratininga, apesar das condições serem 

piores em relação ao Nordeste e posteriormente ao Rio de Janeiro. Os cristãos-novos foram 

desbravadores do sertão, lavradores, mestres de açúcar, soldados, ferreiros, senhores de 

engenho e capitães-mor.174  

Os primeiros cristãos-novos chegaram desde o início da colonização, e procediam de 

diversos níveis sociais, culturais e econômicos. Recebiam os informes da nova terra, 

prestados por marinheiros, mestres de navio, cartógrafos, mercadores, etc. Um desses 
                                                
173 SALVADOR, José Gonçalves. Os cristãos-novos. Povoamento e conquista do solo brasileiro. Livraria 
Editora Pioneira, São Paulo, p. 310. 
174 NOVINSKY, A. Cristãos-novos na Bahia. Ed. Perspectiva, São Paulo, 1992. 
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cartógrafos foi Pedro Nunes, cristão-novo, amigo de Martim Afonso de Souza, comandante 

da primeira armada colonizadora e primeiro donatário da capitania de São Vicente. Lopo 

Dias, ancestral de muitos na capitania; Estevão da Costa, cristão-novo e genro de Martim 

Afonso de Souza, entre outros. 

O planalto de Piratininga tornou-se o local propício para viver com maior liberdade, 

os moradores cristãos-velhos não molestavam constantemente os cristãos-novos. Segundo as 

pesquisas mais recentes, realizadas por Anita Novinsky e sua equipe, a Inquisição incomodou 

menos em comparação à Bahia, a Pernambuco e vizinhanças e Rio de Janeiro (século XVIII). 

A vasta região das capitanias do sul até o Rio da Prata aguçava a curiosidade e a 

ambição de portugueses e espanhóis. O Reino, desprovido de elemento humano para ocupar 

as novas terras e colonizá-las, não podia dispensar os cristãos-novos, mesmos aqueles já 

condenados pelo Santo Ofício e enviados por degredo às possessões portuguesas. Navios de 

mercadores cristãos-novos freqüentavam os portos da região sul, como Manuel Veloso de 

Sardinha, e no século XVII o do traficante negreiro Antonio Fernandes Delvas, o de Manuel 

Caldeira e Francisco Ramires, o de Gaspar Dias de Mesquita e de Antonio Rodrigues 

Mogadouro, rico homem de negócios, preso pela Inquisição na década de 1670175. 

A presença cristã-nova era marcante e embora fossem tolhidos pelas prescrições 

legais de ingressarem no funcionalismo estatal, eles transpuseram em grande número as 

barreiras, vindo a exercer cargos e ofícios em todos os setores da vida pública. À medida que 

os cristãos-novos se encontravam em várias funções, auxiliavam outros em suas pretensões, 

fosse para obter um cargo, ou realizar um bom negócio ou para escapar de certos deslizes.  A 

influência de clérigos, funcionários, poderosos mercadores ou senhores de engenho da 

mesma etnia contribuiu para o fortalecimento da tolerância que usufruíram nos primeiros 

séculos na Vila de São Paulo.  

                                                
175 SALVADOR, J. G. Op.cit. Cap. 4 e 5. 
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O afluxo de cristãos-novos se acentuava a ponto de religiosos jesuítas chamarem a 

atenção para o elevado número, o temperamento rebelde e a ameaça que eles constituíam por 

serem suspeitos na fé. Ao se recorrer às Atas da Vila de São Paulo, vemos que a finta176 era 

cobrada a todos os cristãos-novos. Em 1616, em uma das sessões o procurador lançou um 

protesto na Câmara, pois Jorge Neto Falcão dissera na véspera, em casa do provedor Diogo 

de Quadros, �que havia de fintar este povo com a finta dos cristãos-novos [...] e sendo tais os 

podia botar, fossem cristãos-velhos ou não�. Podemos perceber que a população cristã-nova 

era numerosa e o próprio fintador tinha dúvidas para distinguir os dois grupos.177 

Os cristãos-novos que aqui viviam podiam ser distribuídos em cinco categorias gerais 

de atividades: os artesãos de várias modalidades; o funcionalismo público; os lavradores, da 

qual os irmãos Mesquita fizeram parte; os homens de negócio; e os desbravadores dos 

sertões. 

É neste local ainda inóspito, distante, mas com um considerável número de cristãos-

novos, que os dois filhos de Gaspar da Costa de Mesquita, buscaram refúgio ao sair de 

Portugal.  

Apesar da distância e do isolamento a que São Paulo estava relegado, às conexões que 

o Tribunal passou a ter em suas colônias com o passar do tempo e as visitações esporádicas, 

faziam com que os cristãos-novos deixassem a tranqüilidade e passassem a viver novamente 

intranqüilos, em permanente circulação. Muitos se tornaram mercadores, e percorriam 

distâncias longas entre as cidades, dificultando a vigilância sobre eles. Como em Portugal, 

quando um membro da família era preso, os parentes se movimentavam em busca de lugar 

mais seguro, certos de que seriam envolvidos nos autos do processo. 

                                                
176 Finta: taxa cobrada a todos os descendentes da etnia hebréia, desde 1606, na Vila de São Paulo. A quantia 
era dividida em Portugal e repartida mais ou menos equitativamente a quantos habitassem também nas 
conquistas, segundo as áreas de localização. 
177 SALVADOR, J. G. Vozes da História. Humanitas, São Paulo, 2001, p. 133. 
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Aqui nossos personagens José da Costa e Theotonio da Costa buscaram refúgio, 

viviam como lavradores, possivelmente com pequenas porções de terra, casaram com cristãs-

velhas, como afirmam no depoimento, na sessão de genealogia.178 José da Costa casou com 

Maria da Silva e Theotonio da Costa casou com Ana Vidigal, filha de André Mendes Vidigal, 

membro da família Ribeiro, uma das mais conceituadas famílias de São Paulo179. Não há 

indícios de que tinham parentes ou amigos no planalto, o fato de casarem talvez com cristãs-

velhas mostra uma tentativa de se misturarem com a sociedade local para ocultar a origem 

judaica. 

Mas essa mudança não foi o suficiente para livrá-los das garras do Santo Ofício. A 

rede de informações da Inquisição, conectando seus agentes inquisitoriais, aliada ao espírito 

de delação que impregnava a sociedade ibérica, muitas vezes alcançava em qualquer reino 

aqueles procurados por �crimes contra a fé�. Os deslocamentos para outras cidades eram 

atitudes comuns entre os cristãos-novos, para evitarem ou adiarem a prisão, mas no caso dos 

irmãos não foi o suficiente. Com medo das prisões e dos confiscos que a Inquisição realizava, 

os cristãos-novos tentavam manter consigo as riquezas, como jóias e dinheiro, na tentativa de 

se livrarem da prisão. Muitas vezes, as riquezas imóveis não eram valorizadas pelos cristãos-

novos, na Vila de São Paulo, em decorrência da necessidade de eventuais mudanças rápidas. 

 Os mandados de prisão, expedidos pelo Tribunal de Lisboa em 1682, alcançaram 

José da Costa e Theotonio da Costa em outubro de 1683. 

 

5.3 - As prisões 

 Em 12 de dezembro de 1682 foi requisitada pelo Tribunal do Santo Ofício de Lisboa a 

prisão de José da Costa e Theotonio da Costa, com seqüestro de bens. Já era do conhecimento 

                                                
178 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, Processo de José da Costa -  n˚ 8448. 
179 BOGACIOVAS, Marcelo M. A. Tribulações do povo de Israel na São Paulo Colonial. Dissertação de 
Mestrado,São Paulo:USP, 2007, p.200.  
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do Tribunal, que José da Costa e seu irmão Theotonio da Costa estavam no Brasil, de acordo 

com as denúncias que pesavam contra eles. A Inquisição de Lisboa estava muito atenta para 

controlar a vida dos cristãos-novos que viviam nos domínios portugueses ultramarinos.  

Com a ajuda de Familiares, os irmãos José da Costa e Theotonio da Costa foram 

localizados e presos na Vila de São Paulo do Rio de Janeiro180 em 9 de outubro de 1683. Os 

dois irmãos foram os primeiros cristãos-novos presos em São Paulo que se têm notícias até 

agora. Era comum o preso ir para a casa de algum familiar do Santo Ofício e ficar até o dia 

do embarque. Em 10 de novembro de 1683, um mês após a prisão, os dois irmãos chegaram a 

Lisboa e foram entregues a Gaspar Soares, alcaide do cárcere, no Palácio dos Estaus. 

 As primeiras denúncias contra os réus aconteceram em 19 de novembro de 1682, 

dadas por seu pai, Gaspar da Costa de Mesquita, após meses de silêncio. Por se tratar do 

depoimento do pai, para os inquisidores a denúncia teve um aspecto de maior veracidade, 

corroborando a idéia de que a família era o lugar mais propício às práticas criptojudaicas. 

Evidentemente, este aspecto não levava em conta a crueldade e a pressão psicológica 

envolvidas na questão, nem se este tipo de denúncia estava comprometida, devido ao 

contexto brutal e desumano do sistema. 

 As outras denúncias contra José da Costa foram feitas por Fernão Martins Serrano 

(primo), cristão-novo, mercador em Lisboa, 52 anos de idade, casado com Mariana Ferreira, 

morador da Rua Nova, preso em 4 de janeiro de 1683. Manoel Serrão Gramacho (primo), 

meio cristão-novo, 42 anos de idade, mercador, natural da cidade de Lagos e morador de 

Lisboa, na Rua Nova, preso por �culpa de judaísmo� em 4 de janeiro de 1683, denunciou 

José da Costa em 6 de maio do mesmo ano. A última denúncia foi de Michaela dos Anjos, 

irmã caçula de José da Costa, presa em 14 de fevereiro de 1683, com 16 anos de idade. Após 

sessões de tortura, a prisioneira denunciou o irmão em 6 de setembro de 1684, quase um ano 

                                                
180 A capitania do Rio de Janeiro estendia-se até a fronteira do Rio de Prata e incluía São Paulo e Minas Gerais. 
Em 1708, depois do levante dos Emboabas foram criadas as capitanias de São Paulo e  Minas Gerais. 
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depois da prisão de seus irmãos (9 de outubro de 1683). De acordo com os estudos de 

Marcelo Bogaciovas181, José da Costa também foi denunciado por Antonio da Costa de 

Mesquita, seu irmão, em Goa, no ano de 1685.  

As denúncias contra Theotonio da Costa também foram feitas por Fernão Martins 

Serrano, seu primo; Ambrosio Ferreira da Silva, meio cristão-novo, mercador, primo por 

parte materna, preso pela Inquisição de Évora; José da Costa e Michaela dos Anjos. 

 No texto do processo, as acusações contra o réu têm conteúdos gerais e superficiais. O 

notário que redigia as sessões utilizava-se ao descrever as acusações, das mesmas expressões 

para todos os réus, repetindo várias vezes as mesmas incriminações e as mesmas 

especificidades.  

 

5.4 - O processo de José da Costa:  

Em suas declarações, José da Costa afirmou ter 26 anos de idade, ser natural de 

Lisboa, mas morador e lavrador em Santo Amaro, termo da Vila de São Paulo. De acordo 

com um dos denunciantes, Ambrozio Ferreira da Silva, preso pelo Tribunal do Santo Ofício, 

José da Costa e Theotonio da Costa tinham ido para o Brasil em meados de 1678182. Se 

realmente os dois irmãos vieram para São Paulo nesta época, já era de seu conhecimento a 

prisão dos seus primos (família Serrão de Castro), presos há alguns anos, esperando o 

cumprimento das sentenças. Isso talvez nos indique o motivo da saída de Lisboa e a fuga para 

um lugar muito distante do Tribunal, a Vila de São Paulo. 

No século XVII, o planalto possuía algumas chácaras, sítios ou fazendas situados nas 

proximidades das vilas ou ao redor dos latifúndios. Colhiam legumes, frutas, algodão e 

principalmente mandioca. Os donos dessas terras eram indivíduos livres, possuidores de 

pequenas áreas. Estavam em uma situação melhor do que o simples colono, que dependia do 
                                                
181 BOGACIOVAS, Marcelo M. A. Tribulações do povo de Israel na São Paulo Colonial. Dissertação de 
Mestrado,São Paulo:USP, 2007, p.205.  
182 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, Processo de Theotonio da Costa -  n˚ 2816. 



109 
 

salário exclusivamente ou do artesão que manejava um ofício qualquer. Muitos cristãos-

novos eram proprietários desse tipo de chácara. Outros estavam integrados ao sistema da 

monocultura, como simples lavradores de cana, que cultivavam em sua propriedade ou em 

terras arrendada pelo senhor de engenho. José da Costa e Theotonio da Costa eram homens 

simples, que cultivavam a terra e viviam sem ostentação e luxo. 

José da Costa afirmou ser cristão, batizado na Igreja de São Nicolau, pelo seu pároco, 

crismado na Igreja de São Julião, em Lisboa, pelo Bispo de Targa, D. Francisco de Souto 

Maior. Teve como padrinho Francisco Maciel Cavalheiro, da Ordem de Cristo.  Estes 

detalhes mostram o bom relacionamento que seus pais tinham entre as pessoas de nível social 

elevado e a necessidade de ficar próximo de cristãos-velhos, na tentativa de convencer os 

inquisidores a respeito de sua boa índole e seu sincero cristianismo.  

José da Costa sabia ler e escrever. A alfabetização era uma das características dos 

cristãos-novos, diferentemente do restante da sociedade portuguesa, que era em sua maioria 

iletrada. 

Na sessão Genealogia declarou ter quatro irmãos e duas irmãs: Manoel da Costa, 

Theotonio da Costa, João da Costa (falecido aos 14 anos de idade), Antonio da Costa 

(ausente no Estado da Índia), Catarina da Costa (falecida aos 17 anos de idade) e Michaela 

dos Anjos. Afirmou ser casado com Maria da Silva, cristã-velha, moradora da Vila de São 

Paulo e que  teve dois filhos, Estevão e Alberto, que morreram ainda meninos. 

 O casamento183 entre cristão-velho e cristão-novo dava aos filhos desse 

relacionamento, na visão racista da Inquisição, a classificação como meio cristão-novo, 

medindo a origem judaica em termos fracionais. No Brasil colonial, onde as ordens régias 

eram aplicadas conforme as conveniências, o casamento entre cristãos-novos e cristãos-

                                                
183 A primeira lei proibindo o casamento entre cristão-novo e cristão-velho foi promulgada em 1581, e sua 
revogação aconteceu apenas durante as reformas pombalinas, que puseram fim a distinção da origem étnica na 
população portuguesa. 
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velhos, era muitas vezes almejado, principalmente, pelos cristãos-novos de posses, que 

queriam esconder sua origem judaica184. 

 José da Costa disse que comungava, rezava, ia à missa e fazia toda obra de bom 

cristão. Obrigaram-lhe então, a ajoelhar-se e falar as orações do Padre Nosso, Ave Maria, 

Credo, os Mandamentos da Lei de Deus e os da Santa Madre Igreja.  

Seguiram-se depois a sessão In Genere, na qual José da Costa  negou todas as práticas 

de que era acusado. Como era comum ao procedimento, ao questionar, o inquisidor não se 

referia especificamente a pessoas, tempo ou lugar. Na sessão In Specie o réu continuou 

afirmando não ter culpas a confessar, por ser um fiel e bom católico. Nesta sessão é dito ao 

réu que o Tribunal tem conhecimento de denúncias que pesam contra ele. 

 No dia 23 de novembro de 1683 foi lida a sentença contra José da Costa:  

 Pelo Regimento e provado o necessário, o réu José da Costa seja declarado por 

herege, que incorras em sentença de excomunhão maior, e confiscação de todos os seus bens 

para o Fisco e Câmara Real e nas mais penas estabelecidas e que como herege, apostata de 

Nossa Santa Fé Católica, negativo e pertinaz, seja relaxado à justiça secular, feito tudo em 

inteiro cumprimento de justiça. 185 

     Na defesa do réu, foram apresentadas as contraditas e a lista de testemunhas de 

defesa, quase toda composta por religiosos moradores da Vila de São Paulo e de Lisboa.  

 No dia 26 de novembro de 1683, o réu em audiência declara-se culpado e inicia sua 

confissão. Os primeiros a quem denuncia são seus pais, que lhe pediram para deixar a fé 

católica e passar a viver como fiel à Lei de Moisés, quando ele tinha 14 anos de idade. Em 

seguida denuncia a família de Antonio Serrão de Castro; a família de duas primas, Anna 

Telles; os irmãos: Manoel da Costa, Theotonio da Costa, João da Costa (falecido), Catarina 

                                                
184 NOVINSKY, A. Cristãos-novos na Bahia.  Ed. Perspectiva, São Paulo, 1992, p. 60. 
185 IAN/TT. Inquisição de Lisboa. Processo de José da Costa -  nº 8448. 



111 
 

da Costa (falecida) e Michaela da Costa; seu primo Fernão Martins e família; sua tia Izabel da 

Costa e seu filho Bento da Costa Telles.  

 As denuncias feitas por José da Costa nos mostra um padrão comum nos processos 

analisados. Ao fazer as denúncias à Mesa do Tribunal da Fé, o réu primeiro denuncia as 

pessoas que são do seu conhecimento que já estão presas; parentes que não vê há muitos anos 

e cujo paradeiro desconhece; outros que já morreram e, finalmente, para satisfazer a ânsia do 

Tribunal por mais denunciados, os nomes de todos com quem teve algum contato. 

 Após as confissões e ratificações dos nomes denunciados, o réu teve nova sentença 

publicada. Saiu em auto-de-fé no dia 26 de novembro de 1684, na Igreja do convento de São 

Domingos da cidade de Lisboa, na presença dos senhores inquisidores, deputados e mais 

ministros, alguns bispos, cabido, prelados e muitos religiosos de várias religiões, além de 

grande parte da nobreza e da Corte. O réu também teve cárcere e hábito penitencial perpétuo. 

A prisão por cárcere seria na Vila de São Paulo, onde era morador e deveria cumprir as penas 

espirituais sob a vigilância da Igreja de sua freguesia, sempre portando o sambenito sobre 

suas vestes. 

Em dezembro de 1684, o réu assinou o termo de penitência e de segredo. Após o auto-

de-fé, não há indicativos se realmente o réu tenha voltado ao encontro de sua esposa na Vila 

de São Paulo, ou se permaneceu em Lisboa. Se permaneceu na cidade por um tempo, é 

possível que tenha assistido o auto-de-fé de 14 de julho de 1686, em que seu irmão Theotonio 

da Costa foi levado à fogueira.  

Não é possível determinar até que ponto o acusado pelo Tribunal era ou não um 

judaizante, principalmente no caso de José da Costa. Em sua família há fortes indícios de que 

alguns membros realmente criam na Lei de Moisés, mas por se tratar de uma família culta, as 

denúncias faziam parte das regras do jogo e todos as conheciam, ou o réu confessava ser 

adepto de práticas judaicas ou teria a pena de morte. A melhor defesa era a confissão, só 



112 
 

assim o réu teria alguma chance de sobrevivência. Esse processo revela o drama íntimo 

vivido por cristãos-novos, quando deviam confessar e denunciar os outros.  

Para o cristão-novo, uma das mais importantes orientações que recebia de seus pais 

era a respeito da estratégia a ser tomada, caso fosse denunciado e preso pelo Santo Ofício. 

Essa educação dos procedimentos para a própria sobrevivência era diferente da educação 

formal, pois tinha a memória de martírio e conservava na identidade do grupo a presença 

coercitiva do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Era necessário ensinar como proceder, 

caso os jovens se vissem encarcerados. O réu para sobreviver deveria ajustar seu depoimento 

às normas inquisitoriais para resolver seu problema.186 

 O tempo que o réu ficava preso e a sentença recebida dependia daquilo que 

confessava e de quem denunciavam. Aqueles que confessavam pouco tempo após a prisão e 

denunciavam um grande número de pessoas, principalmente os membros da família, eram os 

que menos tempo permaneciam presos, independente das práticas que realizaram ou não. O 

que interessava ao Tribunal eram principalmente as denúncias. José da Costa ficou um ano 

preso, desde sua detenção até o dia do Auto-de-fé. A rapidez com que José começou a 

confessar e a denunciar, apenas duas semanas após sua prisão, nos revela algumas 

possibilidades: ou o réu era realmente judaizante e resolveu confessar ou sabia que deveria 

confessar e denunciar os parentes próximos para permanecer menos tempo no cárcere. 

 Para o Santo Ofício era indispensável o réu dizer quem o havia ensinado. Nesse 

aspecto a família tem uma importância imensa, pois essas reminiscências de judaísmo eram 

ensinadas na família. Devemos lembrar que a conversão já havia acontecido há quase 

duzentos anos, portanto muitas tradições já haviam desaparecido mesmo entre os judaizantes. 

Sem sinagogas, escolas, livros e rabinos, o judaísmo transmitido oralmente foi se 

impregnando de práticas e conceitos cristãos.  

                                                
186 CALAÇA, C. E. �Cristãos-novos do Rio de Janeiro na Universidade de Coimbra� in VAINFAS, R., 
FEITLER, B. LAGE, L. (orgs). A Inquisição em Xeque. Ed. UERJ, Rio de Janeiro, 2006, pp.194 e 195.  
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No processo de José da Costa, o réu coloca como seu mentor os próprios pais e 

posteriormente, reforçando os ensinamentos, os primos maternos, na época de sua 

adolescência.  Em suas declarações, o criptojudaísmo restringia-se à crença na Lei de Moisés 

para a salvação de suas almas. Essa crença é a única culpa admitida pelo réu e foi citada todas 

as vezes que confessava e denunciava outros cristãos-novos.  

Para L. Gorenstein, admitir que a salvação da alma proceda da fé na Lei de Moisés é 

um conceito sincrético, pois no judaísmo rabínico não é fundamental a idéia de salvação 

individual, mas a pureza da vida diária, diferentemente do cristianismo, que tem em Cristo o 

caminho para a verdadeira salvação. Ao unir um conceito cristão de salvação e uma 

interpretação judaica, os cristãos-novos adotaram a idéia de uma salvação individual, não em 

Cristo, mas na crença na Lei de Moisés, como o verdadeiro caminho para se alcançar um 

paraíso celeste.187 

Outras práticas e cerimônias judaicas não foram declaradas ao Tribunal do Santo 

Ofício e, portanto, não constam no processo de José da Costa. 

 

5.5 - O processo de Theotonio da Costa: 

  Theotonio da Costa era o quarto filho de Gaspar da Costa de Mesquita e Inês 

Gomes. Rapaz inteligente, culto, sabia ler e escrever, neto de cirurgião, por parte materna e 

negociante, por parte paterna, filho de banqueiro e como vários membros da família 

ocupando posição econômica e social privilegiada, teve ceifada sua vida ainda jovem. Após 

sair de Lisboa, provavelmente devido às prisões que estavam ocorrendo na família, iria viver 

o mais triste episódio da família Mesquita, de que se tem notícia até agora.   

 Preso em São Paulo e enviado para Lisboa, a fim de ser julgado, Theotonio da 

Costa foi levado para os cárceres privados da Santa Inquisição, na Praça do Rossio, em 10 de 

                                                
187 GORENSTEIN, Lina. A Inquisição contra as mulheres- Rio de Janeiro , séculos XVII e XVIII. Humanitas, 
São Paulo, 2005, pp. 325- 329. 
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outubro de 1683. Ao ser preso, Theotonio declarou ter 23 anos de idade, sendo assim, é 

possível que tenha vindo para o Brasil ainda muito jovem, com 17 ou 18 anos, de acordo, 

com a denúncia de seu primo Ambrosio Ferreira da Silva. 188 

 Na Vila de São Paulo Theotonio tinha uma vida simples e de poucas posses. Era 

lavrador e morava em Santo Amaro. Casou com Ana Vidigal, cristã-velha e teve um filho 

chamado André. Ana Vidigal era filha de André Mendes (Ribeiro) Vidigal e de sua mulher, 

Antonia Coutinho. Todos eram moradores em Santo Amaro. André Mendes (Ribeiro) Vidigal 

era membro de uma das mais importantes famílias paulista da época, deixou testamento em 

1671 na Vila de São Paulo. 189 

 De acordo com as regras inquisitoriais, por ser menor de 25 anos de idade foi 

nomeado para o réu um procurador chamado D. Amaro de Araujo Buytrago e, por advogado 

de defesa, o Licenciado Francisco de Quintanilha, o mesmo advogado designado nos 

processos de Gaspar da Costa de Mesquita e de José da Costa. 

 Diante do inquisidor, Theotonio rezou as orações do Padre Nosso, Ave Maria, 

Credo, Salve Rainha e os Mandamentos da Igreja. Negou todas as acusações, disse ser um 

católico fiel e praticante. Declarou ser batizado na Igreja de São Julião em Lisboa, crismado 

na Igreja dos Mártires, pelo Arcebispo D. Antonio de Mendonça.  

 As denúncias contra Theotonio da Costa não foram numerosas, apenas cinco 

pessoas o denunciaram, todos os membros da família. As informações fornecidas nas 

denúncias foram suficientes para que o Santo Ofício o considerasse suspeito de práticas 

heréticas. O réu foi denunciado por seu pai; seus primos, Fernão Martins Serrão, Ambrozio 

Ferreira da Silva; seu irmão, José da Costa e sua irmã, Michaela dos Anjos. 

 Todas as denúncias não fugiam ao padrão das outras denúncias vista em outros 

processos. Todos eles afirmaram que em companhia de Theotonio, declararam: 
                                                
188 IAN/TT. Inquisição de Lisboa. Processo de Theotonio da Costa,  nº 2816. 
189 BOGACIOVAS, Marcelo M. A. Tribulações do povo de Israel na São Paulo Colonial. Dissertação de 
Mestrado,São Paulo:USP, 2007, p.200.  



115 
 

 Que criam e viviam na Lei de Moisés, para a salvação de suas almas;  

 Que não comiam carne de porco, lebre, coelho, nem peixe de pele; 

 Faziam a oração do Padre Nosso, sem dizer a palavra Jesus no final. 

 Apenas essas acusações foram suficientes para abertura de processo e desfecho 

trágico. 

 Em todas as sessões ao ser questionado pelo inquisidor, Theotonio reiterava sua 

inocência. Foi admoestado inúmeras vezes, provocando cada vez mais o agravamento de sua 

condição perante o Tribunal. Lido o primeiro libelo foi-lhe pedido que confessasse, mas ele 

negava todas as acusações. 

 Mais uma vez as denúncias foram ratificadas e a defesa apresentou as contraditas. 

Foram chamadas pessoas que pudessem testemunhar a seu favor. Para ser testemunha de 

defesa em um processo inquisitorial era necessário ser cristão-velho e ter a idoneidade 

assegurada.  

 Após dois meses de prisão, em dezembro de 1683, o inquisidor Estevão de Brito 

Foios, mandou chamar três testemunhas de defesa. 1) Frei Lourenço Barli, religioso da 

Ordem dos Pregadores, disse conhecer Theotonio desde menino, em razão da casa de Gaspar 

ser em frente ao seu hospício. 2) Frei Estevão de Santa Rosa, da Ordem dos Pregadores e 

morador desse convento, perguntado se conhecia Theotonio da Costa disse não o conhecer. 3) 

Francisco Rodrigues de Almeida, Familiar, de 21 anos de idade. Disse conhecer Theotonio 

desde menino, em razão de serem vizinhos e que o tinha por boa conta por ouvi-lo dizer as 

orações na Igreja e a doutrina. 4) Gaspar Rodrigues190, cristão-velho, de 85 anos de idade 

conhecia Theotonio por ser o pai do réu casado com sua filha e que também o tinha por bom 

cristão, freqüentador da Igreja e por fazer obras de cristão. 

                                                
190 Gaspar Rodrigues era sapateiro, pai de Isabel Gouvea (segunda esposa de Gaspar da Costa de Mesquita). 
Declarou ser natural  da vila de Pombal, mas morador de Lisboa, era cristão-velho. 
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 Após apresentação das contraditas, cuja defesa procurou mostrar a sinceridade e a 

inocência do réu, o Tribunal fez as reperguntas aos declarantes que o denunciaram, que as 

confirmaram, mais uma vez, todas as acusações. Theotonio se recusou a apresentar novas 

contraditas de defesa, ratificou sua condição de inocente, não pedindo perdão por nenhuma 

culpa, tão pouco por misericórdia. 

 A Inquisição estava estruturava de forma a facilitar o maior número possível de 

�provas� contra o réu, negando à defesa qualquer possibilidade da busca da verdadeira 

justiça. O acusado era envolvido numa trama de dificílima solução, onde na maioria ou 

totalidade das vezes, era considerado culpado. As regras do processo inquisitorial eram 

incompatíveis com a imparcialidade de juízo e automaticamente levava a condenação de 

inocentes.191 

 As acusações do libelo se baseavam nas denúncias, no que havia sido dito nos 

testemunhos e não nos fatos apurados pelo confronto dos depoimentos. Em geral as 

acusações eram muito maiores do que os fatos, a mesma denúncia podia ser multiplicada se 

fosse relatada por diferentes testemunhas. Os indícios e presunções justificavam por si só a 

pena de morte, caso o réu não se confessasse.192 

 Durante todo o tempo em que esteve preso nos cárceres da Inquisição, o réu negou 

sua culpa. Disse que as denúncias constituíam testemunhos falsos, de pessoas inimigas. 

Mediante o estado deteriorado de algumas páginas do processo de Theotonio da Costa, não 

foi possível identificar se o réu foi posto em tortura. Mas, por ser uma prática comum àqueles 

que não confessavam suas culpas e por ter estado preso por quase três anos, podemos aferir 

que isso deve ter acontecido.   

 Por não reconhecer a culpa e não denunciar outros cristãos-novos, o réu foi 

condenado à morte. Após quase três anos na prisão, Theotonio vê sua pena prestes a ser 

                                                
191 SARAIVA, Antonio José. Inquisição e Cristãos-Novos. Editorial Estampa, Lisboa, 1994, p. 57. 
192 Ibid., p. 67. 
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cumprida. Na sexta-feira imediatamente anterior ao auto-de-fé, o notário comunicava ao réu 

que estava �relaxado ao braço secular�. O preso com as mãos atadas ouviu sua sentença de 

morte, que seria obrigatória e imediatamente executada à vista dos inquisidores. 

 Declaro o réu Theotonio da Costa por convicto no crime de heresia e apostasia e 

que foi e ao presente é herege, apóstata de Nossa Santa Fé Católica e que incorreu em 

sentença de excomunhão maior e confiscação de todos os seus  bens para o Fisco  e Câmara 

Real e nas mais penas em direito contra os semelhanças estabelecida. E como herege e 

apostata de Nossa Santa Fé Católica, convicto, negativo e pertinaz, o condenam e relaxam a 

justiça secular a quem pedem com muita instância e eficácia se haja com ele benigna e 

piedosamente e não proceda a pena de morte  nem efusão de sangue.193 

 Assinam: Pedro Athaide de Castro e Estevão de Brito Foios. 

 

5.5.1. O auto-de-fé 

 No dia 14 de julho de 1686, dia do auto-de-fé, as autoridades reuniram os 

condenados pela Inquisição, vestidos com os sambenitos194 e a carocha, espécie de mitra de 

papelão com pinturas extravagantes, colocada na cabeça, geralmente dizendo o �crime� pela 

qual foi condenado. Além da humilhação publica no momento do auto-de-fé, os sambenitos 

deveriam ser usados depois da cerimônia pelos penitentes. Os condenados à fogueira tinham 

seus sambenitos expostos nas igrejas paroquiais, para perpetuar sua vergonha e a de sua 

família. 

 
 
 
 
 
 

                                                
193 IAN/TT. Inquisição de Lisboa. Processo de Theotonio da Costa,  nº 2816. 
194 Sambenitos: Torquemada recuperou o uso dos sambenitos já em desuso. Dez anos depois, Jimenez de 
Cisneros reintroduziu com desenhos estampados. Chamas viradas para cima significavam que o réu seria 
queimado, se fosse para baixo escaparia da fogueira. 
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Figura 5.1: Trajes característicos que os acusados de judaizantes tinham que usar. 

 
Fonte: Sambenitados, de P. Van Limborch (extraído de Nazario 2005, p.95). 

 

  Organizava-se a procissão penitencial que os levaria diretamente da Igreja de São 

Domingos em Lisboa, até o Terreiro do Paço ou na Ribeira. Alguns autos-de-fé podiam durar 

até três dias, devido à quantidade de condenados. 

 Estiveram presentes os inquisidores, Ministros e Oficiais da Inquisição, o Núncio 

Apostólico, o Cabido, alguns prelados e religiosos de várias ordens religiosas, além da 

nobreza e o povo que acompanhava com entusiasmo todo o espetáculo de horrores.  
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 Nos autos-de-fé, a ordem em que andavam os réus tinha como critério a gravidade 

de seus crimes. Os condenados a ler penitências avançavam primeiro, com a cabeça e pés nus 

e com o sambenito. Depois dos penitentes, vinham os condenados às galeras e às prisões. Em 

seguida, os que deviam morrer, acompanhados por dois familiares e dois religiosos. Todos 

seguravam na mão um círio de cera amarela, significando que como neles se extinguira a luz 

da fé, assim poderia voltar a acendê-la com a penitência.  

 Os reconciliados levavam as velas acesas, os impenitentes as velas apagadas. 

Depois vinham as efígies de papelão dos ausentes ou suicidas, e os ossos dos condenados 

mortos antes da pena ser cumprida, levados em cofres. Conselheiros, inquisidores, eclesiastas 

vinham em seguida e para fechar o cortejo, vinha o inquisidor geral, vestindo traje violeta, 

escoltado por sua guarda particular.195     

 Após ouvir a sentença, aqueles que eram penitenciados voltavam em procissão, 

com as tochas acesas nas mãos, de volta aos cárceres, acompanhados pelos meirinhos. Os 

impenitentes seguiam para o queimadeiro com as velas apagadas. Os queimadeiros eram 

geralmente construções muito simples: um palco quadrado formado por pilhas de lenhas 

entrecruzadas sobre as quais se colocava um banco apoiado num tronco vertical, onde a 

vítima podia ser estrangulada antes da cremação, caso optasse pela salvação da alma. Durante 

a travessia pela cidade, em direção ao queimadeiro, adultos e crianças demonstravam seu 

ódio atirando pedras aos condenados. Somente a presença de alguns soldados os protegiam 

do furor das massas.196  

 No processo de Theotonio da Costa não consta o tipo de morte que a justiça secular 

destinou ao réu. Não sabemos exatamente como ele morreu. De acordo com outros processos 

similares, fato ocorrido com seu primo Pedro Serrão, o condenado que era entregue à justiça 

secular poderia morrer de duas maneiras.  Alguns antes de ter o corpo queimado, seriam 

                                                
195 NAZARIO, L. Autos de fé como espetáculos de massa. Humanitas,São Paulo, 2005, pp111-121. 
196 Ibid, p. 163. 
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estrangulados por meio do garrote. Alguns documentos citam que o condenado deveria ser 

levado ao Ribeira onde seria afogado e depois queimado. Essa frase não significa que ele 

seria literalmente afogado em água, mas seria estrangulado antes de ser queimado. 

 O garrote em Portugal era feito com tiras de couro que apertadas ao pescoço levava 

à morte. Esse termo não aparece nas sentenças inquisitoriais, era um termo usado pela justiça 

secular, que executava o condenado.  

 

Figura 5.2: Tipos de punições impingidas aos cristãos-novos acusados de serem judaizantes. 

 
Fonte: O Garroteado, de Francisco Goya (extraído de Ribeiro 2007, p.168). 
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 A outra forma de execução era levar o condenado ainda vivo para ser queimado, 

preso às estacas ou sentado na pilha de madeiras. 

 

Figura 5.3: Cremação de hereges após auto-de-fé em Lisboa. 

 
Fonte: Litografia do século XVIII (extraído de Nazario 2005, p.138). 

 

 Devemos lembrar que não era a Igreja que executava a sentença, mas a justiça 

civil. A Igreja não poderia sujar suas mãos, ela apenas condenava o acusado e o entregava. 

Mas antes de ser morto, a Igreja poderia usar de �misericórdia� e determinar se o condenado 

seria garroteado e depois lançado à fogueira. Mesmo morto o infeliz ainda teria seus bens 

confiscados para pagar suas custas processuais.197 Se declarasse não possuir bens materiais, 

os inquisidores iam atrás de outros parentes para pagar a dívida do morto. 

 Mas quais as razões que teriam levado Theotonio da Costa à pena de morte? De 

acordo com a dinâmica do Tribunal do Santo Ofício, aquele que não confessasse suas culpas 

era considerado culpado de praticar o judaísmo e, portanto, não poderia receber o perdão da 

Igreja. Seus irmãos, José da Costa e Michaela dos Anjos e seu pai, Gaspar da Costa de 

Mesquita após o libelo final, numa última tentativa de salvarem suas vidas, confessaram suas 

culpas e denunciaram outras pessoas.  

                                                
197 IAN/TT. Inquisição de Lisboa. Processo de Theotonio da Costa,  nº 2816. 
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 A Inquisição era clara ao subordinar o bem individual ao bem da Igreja, pois uma 

das finalidades do processo e da condenação à morte, não era salvar a alma do acusado, mas 

buscar o �bem comum� e aterrorizar os outros. As punições eram vistas como �benevolência 

e misericórdia da Igreja� para com o acusado, a fim de proteger os interesses dos detentores 

de poder na Igreja. A Igreja apenas condenava e entregava os �culpados�, à justiça secular, 

para a execução da condenação. 

 Esse processo revela o drama aterrorizante que vivia os acusados. Não é possível 

saber se realmente Theotonio da Costa era judaizante ou um fiel católico. A consciência de 

não trair sua religião, o remorso que sentiria ao denunciar um parente, o desejo de salvar sua 

vida falando a verdade ou a honra de reiterar sua religião não denunciando nenhum parente, 

pode ter influenciado a decisão de Theotonio de negar suas culpas até a hora da morte. Se 

acreditarmos que ele não judaizou, podemos também pensar que as denúncias proferidas por 

seu pai e irmão faziam parte da única estratégia para a manutenção da vida.  

 Muitos não resistiram aos sofrimentos, à tortura, à solidão, e morreram  nas 

prisões. Alguns ficaram loucos, outros confessaram e denunciaram. Essa era a única maneira 

de salvar suas vidas. Theotonio optou por calar-se e negar suas culpas, mas por quê? Estamos 

inclinados a crer, a partir do processo, que apesar das evidências de que teria judaizado 

(denúncias) é possível que o réu fosse inocente da acusação que sofreu. Por ser de uma 

família culta é possível que ele tenha recebido a orientação de como deveria se comportar e o 

que deveria fazer para salvar-se, caso o Tribunal o prendesse, mas ele não tomou essa 

decisão. 

 O padre Antônio Vieira levantou essa questão, ao afirmar que a maior parte dos 

portugueses cristãos-novos que foram penitenciados pelo Santo Ofício era inocente do 

�crime� de que eram acusados. As regras e o funcionamento do Tribunal não permitiam outra 

saída a não ser assumir sua culpa. Vieira denunciou a desonestidade dos inquisidores, a 
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injustiça e as arbitrariedades do julgamento, pois os juízes estavam revestidos de ódio, 

apoiados numa ideologia racista, construída ao longo dos séculos, e que deu à Igreja as bases 

para sua atuação nesse período.198 

 Theotonio foi uma vítima não exclusivamente de seu suposto criptojudaísmo, mas 

simplesmente por pertencer ao grupo considerado de �sangue infecto�. O racismo e o ódio na 

alma do povo, doutrinados com os sermões do auto-de-fé foi alimentado durante séculos e 

ceifou a vida de milhares de inocentes. 

 Não sabemos como ficou a família (esposa e filho) de Theotonio da Costa, em 

Santo Amaro, na vila de São Paulo, nem mesmo se seu pai e irmãos assistiram esse terrível 

auto-de-fé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
198 NOVINSKY, Anita. Padre Antônio Vieira, a Inquisição e os judeus. Novos Estudos CEBRAP, Março, 1991, 
p. 1- 21. 
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CAPÍTULO 6 

A formação cristã-nova de São Paulo  
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6.1. A presença dos conversos na Vila de São Paulo 

 A terra distante e ignorada por muitos, onde buscaram refúgio os irmãos José da Costa 

e Theotonio da Costa, deve muito aos cristão-novos. Os conversos marcaram presença em 

São Paulo desde o início da colonização. Companheiros de Martim Afonso de Souza eram 

portadores de sangue hebreu. Entre os primeiros colonizadores estavam Lopo Dias, Antônio 

do Vale, Estevão Gomes da Costa, Vaz de Barros, etc. As condições econômicas das 

Capitanias do Sul, que no princípio eram muito difíceis, melhoraram com a indústria 

açucareira e a possibilidade de se chegar às minas do Peru passando pela Vila de São Paulo, 

isso trouxe novos moradores à Capitania.  Surge a família Dias Paes, a família Fernandes, 

povoadores e que possuíam sangue cristão-novo, mas que ficaram notórios no século XVII, 

por suas atuações na vida pública, principalmente como desbravadores do sertão. 

 Em certa ocasião em São Paulo, em frente  à Igreja Matriz, Fernão Dias Paes teve uma 

áspera discussão com outras pessoas. D. Francisco de Sousa tentou apaziguar, mas Fernão 

Dias Paes manteve-se intransigente. Então, o governador irou-se demasiado e chamou-o de 

�cão judeu�. Outros membros da família também eram cristãos-novos, como José Serrão, 

Pedro Vaz de Barros, Manuel João Branco. Seu neto, Fernão Dias Paes, o das esmeraldas, 

casou-se com Maria Garcia Beting, de reconhecida ascendência judaica.199 

 Em 1549, na embarcação que trouxe Tomé de Souza e Manuel da Nóbrega, veio 

também o padre Leonardo Nunes, cristão-novo que fundou, na Bahia, a escola e a Igreja da 

Companhia de Jesus. Mudou-se para São Vicente e posteriormente, com a ajuda de outros 

companheiros jesuítas, fundou o Colégio da Companhia (1554), que viria a ser os primórdios 

da criação do povoado no planalto. José de Anchieta, um dos fundadores do Colégio, também 

tinha ascendência judaica, por parte materna. 

                                                
199 SALVADOR, J. G. Os Cristãos-novos - Povoamento e conquista do solo brasileiro (1530-1680). Livraria 
Pioneira Editora, São Paulo, p. 135. 
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 Em 1564, Manuel Fernandes Ramos, cristão-novo, natural do Algarve, já estava em 

São Paulo exercendo cargos na vila. Casou com Suzana Dias e teve dezessete filhos, dos 

quais três fundaram as vilas de Parnaíba, Sorocaba e Itu. Eram eles os bandeirantes André 

Fernandes, Baltazar Fernandes e Domingos Fernandes. Outros membros da família também 

se uniram em matrimônio com outras famílias cristãs-novas, os Leitão e os Mendes. Baltazar 

Fernandes no segundo casamento uniu-se com Isabel de Proença, neta de Brás Cubas, cristão-

novo. Nessa família o progenitor deixou dezessete filhos. Baltazar Fernandes deixou mais 

treze, sendo que apenas um morreu sem geração. Diversos dos Fernandes casaram com 

mulheres de linhagem cristã-nova. É o caso de Domingos Fernandes, cuja mulher, Ana da 

Costa, era cristã-nova, e os seis filhos que lhes nasceram. 

 À medida que o perigo indígena diminuía e com riquezas à vista, novos elementos 

humanos chegavam à Vila de São Paulo, entre eles, Martins Rodrigues Tenório, Sebastião de 

Freitas, ambos cristãos-novos e Jerônimo Pedroso e Joana Vaz de Barros, meio cristãos-

novos. 

 De 1590 a 1606, a população da vila crescera atingindo cerca de 1.150 moradores, 

muitos dos quais cristãos-novos inteiros ou em parte e mamelucos, filhos de cristãos-velhos e 

cristãos-novos. Já eram muitos os descendentes dos Gomes da Costa, dos Mendes, de Lopo 

Dias, de Cristovão Dinis, de Manuel Fernandes Ramos, além de outros. Alguns documentos 

ibero-americanos se referiam à vila de São Paulo como ninho de judeus.200 

A família do dramaturgo Antônio José da Silva, o �judeu�, também morou na 

Capitania. Em 1656, o capitão Luís Fernandes Crato, tio-avô de Antônio José da Silva, 

prestou serviços à Câmara da vila de São Paulo e chegou a ser tabelião. 

                                                
200 Ibid. p. 142. 



127 
 

Outros cristãos-novos moravam na vila, entre eles: Gaspar Gomes, cobrador de 

fintas201; seu irmão N. de Fontes, marchante na vila de Santos; Jorge Neto Falcão, cobrador 

de fintas em 1614; Sebastião de Freitas, blasfemo; Isabel Nunes, filha de Lucas Fernandes 

Pinto e de Maria Nunes; Diogo Vaz Pinto; Miguel Vaz Pinto; Custódio Vaz Pinto; Brites 

Gomes; Miguel Nunes Bicudo, Antônio Luís Grou; Diogo Fontes; Frutuoso da Costa, 

escrivão da Câmara; Belchior da Costa, tabelião e genro de Lopo Dias; os quatro irmãos, 

Afonso, Manoel, Domingos e Pascoal Afonso de Gaia; os irmãos, Manuel e Francisco João 

Branco; Belchior da Veiga e Jerônimo da Veiga; Luís Fernandes Folgado; João Lopes de 

Ledesma, concunhado de Francisco Vaz Coelho; Lucas Rodrigues de Cordova, ouvidor em 

1610; Francisco Rodrigues Sarzedas; Antônio Pardo, tabelião; Diogo Rodrigues Salamanca; 

o sertanista Domingos Cardoso Coutinho; André Rodrigues de Matos, mercador; Belchior 

Ordas de Leão, advogado; Diogo de Medina, advogado, entre outros.202  

As expedições mineralógicas do século XVII, também contaram com a presença de 

conversos. Vários bandeirantes cristãos-novos embarcaram nessa empreitada, como Paulo 

Adorno (filho de Francisco Rodrigues); Antônio Mendes; Sebastião de Freitas; Antônio Roiz 

de Andrade; Diogo Martins de Leão; Manoel de Crasto; Pero Cardoso; João Pereira de 

Souza.  

Os primeiros resultados dessas tentativas foram modestos, mas eficientes, ao abrirem 

novos caminhos, novas rotas e maior conhecimento sobre a região. Novas bandeiras são 

realizadas, agora por Fernão Dias Pais, Garcia Rodrigues Pais e o genro Manoel de Borba 

Gato. Os descobrimentos auríferos produziram efeitos formidáveis. Os paulistas 

consagraram-se à mineração, dando novos rumos e desenvolvimento à região das Minas. 

Passou-se a recorrer ao escravo africano; novos povoados surgiram de forma organizada, para 

suprirem as necessidades da região explorada; as áreas de exploração foram povoadas 

                                                
201 Fintas:  
202 Ibid. p.153. 
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rapidamente; deslocamento de cristãos-novos para as regiões das Minas e a luta entre 

paulistas e emboabas203. 

  A forte presença de cristãos-novos na vila de São Paulo, desde sua gênese, e em todas 

as áreas da sociedade, contribuiu para a formação do caráter do paulista. Autoridades civis e 

eclesiásticas queixavam-se dos paulistas de forma veemente, achavam São Paulo um lugar 

perigoso e com muitas suspeitas de judaísmo.  

 Os ataques às reduções jesuíticas, a invasão de igrejas, a profanação de objetos de 

culto, o desacato aos sacerdotes, a desobediência aos dias santos e aos jejuns eram 

comportamentos associados aos judeus convertidos e hereges. Alguns documentos revelam: 

 ...judios y confesos y herejes qual parecem muchos destos que vienem al serton. Bien 

es verdad que entre ellos no faltarian herejes, y judios.204 

 Alguns bandeirantes diante do castigo eminente declaravam que renegariam o 

batismo. Essa atitude era inconcebível para um cristão, pois o batismo era algo totalmente 

intrínseco à sua vida, algo inquestionável. Mas para o cristão-novo não existia esse mesmo 

valor, pois para muitos o batismo estava associado à sua condição de pária da sociedade. Em 

nenhuma parte do Brasil cultivava-se tanto a rebeldia como nas capitanias do sul, 

principalmente no Planalto de Piratininga. Não temiam as autoridades, mesmo aquelas 

revestidas de poderes inquisitoriais. Não temiam a Justiça, conforme declararam mais de uma 

vez os próprios ministros. Não temiam a excomunhão, fosse por causa das entradas ao sertão, 

ou por negligenciar dívidas ou o cumprimento de certas obrigações.205 

                                                
203 Emboabas: Portugueses ou brasileiros de outras regiões (forasteiros), apelidados de emboabas, por andarem 
descalços à semelhança de certas aves que tinham os pés cobertos de penas e que entraram em conflito com os 
paulistas na região das Minas. 
204 SALVADOR, J. G. Opcit. p. 53. 
205SALVADOR, J. G. Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição. Livraria Pioneira Editora, São Paulo, 1969, p.157. 
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 Es dicho logar de San Pablo es poblado de los malechores de todo el Brasil; muchos 

dellos son christianos nuevos y se han hecho por domitos sin conocer a la divina y umana 

vuestra magestad.206 

 Paulo Prado afirmava que da mesma forma que os judeus influenciaram a Península 

Ibérica, os cristãos-novos também deixaram sua marca na vila de São Paulo, marcando as 

características raciais e a própria vida dos habitantes da Capitania.207  

 

6.2 - Os bandeirantes e os jesuítas 

Os bandeirantes merecem destaque nas pesquisas atuais sobre os cristãos-novos no 

Brasil. A bandeira foi o sistema de vida dos habitantes do planalto no século XVII. 

Começando como apresamento indígena, evoluiu até o tipo de organização que desmantelou 

as reduções jesuíticas do Paraguai. A bandeira era confiada a um chefe superior, o qual por 

sua vez, executava os objetivos delineados. O sistema assemelhava-se aos moldes da 

infantaria, no preparo para a distância que seria percorrida, os suprimentos, a topografia do 

terreno. Nas expedições participavam brancos, índios, mamelucos e algumas vezes padres 

jesuítas. O paulista aprendia desde pequeno com os pais e com os índios da casa a arte do 

sertanismo.  

As primeiras entradas (de apressamento ou mineração) foram conduzidas e chefiadas 

por cristãos-novos, moradores de São Paulo.  Quem participava das entradas ou bandeiras 

mereceria uma sesmaria, ou recebia em paga alguns índios ou participava das riquezas 

minerais encontradas, ou seria digno do hábito de qualquer uma das três ordens militares, o 

que bastava para encobrir a �mácula de sangue� hebreu mouro ou de outra �infecta nação�.208  

                                                
206 SALVADOR, J. G. Op cit.,  57. 
207 PRADO, Paulo. Paulística .  Ed. Monteiro Lobato, São Paulo, 1925. 

208 SALVADOR, J. G. Vozes da História. Humanitas, São Paulo, 2001, p. 139. 
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As capitanias do sul foram um manancial para o escravismo bandeirante, mas, antes 

que se esgotassem, os paulistas voltaram-se para as reduções jesuíticas do Guaíra, na margem 

direita do rio Paraná, defronte o Paraguai. Após 1628, as guerras contra as reduções jesuíticas 

se alastraram. Bandeirantes como Antonio Raposo Tavares, Pero Vaz de Barros e seus filhos, 

cristãos-novos, destruíram reduções em vários lugares, do Guaíra à Vila Rica. Novas 

possessões foram conquistadas para a Coroa a portuguesa. Isso gerou uma disputa acirrada 

entre portugueses e espanhóis.  

Segundo Jaime Cortesão, os bandeirantes na figura de Antônio Raposo Tavares foram 

os descobridores de um continente, pois ao destruir as reduções jesuíticas no Paraguai, 

alargaram o Brasil.209 Na última de suas entradas, Antonio Raposo Tavares gastou cerca de 

três anos, quando após destruir a redução de Mboimboi, na província do Itatim, percorreu 

terras do Peru e, por fim, desceu o Amazonas até a desembocadura. Os portugueses eram 

conhecidos com inimigos, traidores dos interesses da União Ibérica, por não aceitá-la.  

A participação de cristãos-novos nas bandeiras aumentava especialmente por ocasião 

das Visitações.  A bandeira de Manuel Preto em 1619 aconteceu na mesma época da segunda 

Visitação, chefiada por Marcos Teixeira e contou com a participação de vários deles.  

A relação entre os bandeirantes e os jesuítas oscilava de acordo com os objetivos da 

empreitada. Nas entradas e bandeiras cujo objetivo fosse o desbravamento geográfico ou a 

busca por minério, quase sempre havia a presença de um jesuíta, que dava assistência 

espiritual ao grupo e promovia o convívio harmonioso entre brancos, índios e mamelucos. 

Nas bandeiras de apressamento as disputas com os jesuítas eram cada vez mais acirradas. 

O aumento no número de reduções jesuíticas significava maior ocupação de território,  

maior poderio da Companhia, menos escravos disponíveis e maiores dificuldades para se 

chegar ao Paraguai e ao Peru. Diante dessa situação várias bandeiras foram organizadas, 

                                                
209 CORTESÃO, Jaime. Raposo Tavares - Formação Territorial do Brasil. Departamento de Imprensa 
Nacional, Rio de Janeiro, 1958. 
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tendo como ponto de partida a vila de São Paulo. Raposo Tavares é nome de destaque neste 

momento, assim como Brás Leme e André Fernandes, pois organizaram algumas bandeiras 

em direção ao Paraguai e ao Guaíra. 

Os jesuítas, agentes do Tribunal do Santo Ofício nas Américas, recriminavam o 

comportamento dos paulistas de invadir as igrejas, cometer sacrilégios, apresar os índios e 

destruir tudo o que encontravam nas reduções, como sendo delitos dos hereges cristãos-

novos.  

A Inquisição também estendeu sua fiscalização na América espanhola e portuguesa. 

Apesar de nunca ter um Tribunal estabelecido oficialmente, como tiveram Lima, Cartagena e 

México, a Inquisição portuguesa enviou �Comissários� e introduziu um sistema de 

investigação, criando um corpo de agentes (Familiares) nomeados pela Metrópole e que 

tinham como incumbências fiscalizar o comportamento da população e efetuar a prisão de 

suspeitos, que eram enviados para os cárceres de Lisboa. Durante o período da União Ibérica 

(1580-1640), o Tribunal da Inquisição de Lima interveio em muitos momentos no conflito 

dos padres da Companhia de Jesus com os paulistas, além de prender e condenar centenas de 

portugueses acusados de judaísmo.  

A perseguição aos portugueses e espanhóis de origem judaica foi herdada da antiga 

tradição antijudaica ibérica, endossada pelo Estado Absolutista da época. A Inquisição na 

América espanhola e portuguesa funcionou como um órgão não só religioso, mas também 

político, interessado no usufruto econômico das vítimas, adquirido por meio dos confiscos.210 

D. Fernão Martins de Mascarenhas, que dirigia a Inquisição portuguesa (1616 a 

1628), nunca atendeu às ordens de Felipe III, rei da Espanha, para a criação do Tribunal do 

Santo Ofício em solo português. Essa recusa se deve talvez por saber que se o pedido fosse 

atendido muitos cristãos-novos deixariam a colônia, o comércio e a indústria açucareira 

                                                
210 NOVINSKY, A. �Novos elementos para a história de são Paulo: paulistas, cristãos-novos contra os 
jesuítas� .Revista USP, Março, Abril, Maio, 2005, São Paulo, p. 99. 
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declinariam, cessariam os descobrimentos mineralógicos e a expansão territorial. As 

bandeiras e as reduções jesuíticas também tinham suas finalidades econômicas, pois supriam 

de mão de obra as carências do planalto e os engenhos espalhados pela costa até o nordeste, 

sobretudo o Rio de Janeiro e a Bahia. 

A partir de 1627 os ataques às reduções se intensificaram, passaram a ser mais 

freqüentes e com danos maiores ao domínio espanhol. Vejamos uma relação dos que 

formaram na bandeira ao Guairá, em 1628: o capitão-mor era Antônio Raposo Tavares, 

seguindo-se, nos postos imediatos, Antônio Pedro de Alvarenga (aparentado com Sebastião 

de Freitas e com a família Bicudo), Pedro Vaz de Barros, André Fernandes e Sebastião de 

Freitas. Acompanhavam também Manuel Pires, sogro de Antônio Raposo Tavares, e dois 

filhos; Salvador Pires e alguns filhos; Diogo da Costa Tavares, irmão de Antônio Raposo 

Tavares, ambos aparentados por laços matrimoniais com os Bicudo, alistados, igualmente, na 

bandeira; Salvador de Lima, primo do grande chefe; os Buenos, netos maternos de Salvador 

Pires; Calisto de Moura e um irmão, descendentes do cristão-novo Estevão Gomes da Costa; 

Francisco de Proença, casado em segundas núpcias com Maria Bicudo; Ascenço de Quadros, 

cristão-novo e outros. 211  

O padre jesuíta Nicolas Duran escreveu do Paraguai para o padre Francisco Crespo, 

procurador da Companhia em Buenos Aires, dizendo-lhe que se entendesse com as 

autoridades de Portugal e de Madri a fim de opor paradeiro às correrias dos paulistas, pois 

não fazem caso de nada. A menos que se arrase a vila de São Paulo, não se porá termo a essas 

tiranias e crueldades, conclui ele.212  

                                                
211 SALVADOR, J. G. Vozes da História. Humanitas, São Paulo, 2001, p.142. 
212 SALVADOR, J. G. Os Cristãos-novos - Povoamento e conquista do solo brasileiro (1530-1680). Livraria 
Pioneira Editora, São Paulo, p. 312. 
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As evidências históricas vão demonstrando, à medida que estão sendo descobertas e 

estudas, que os jesuítas do Paraguai não exageravam em suas declarações quando afirmaram 

que muitos bandeirantes eram cristãos-novos. 

Apesar das queixas, a lentidão da Coroa em resolver essas questões permitiu que os 

bandeirantes paulistas destruíssem muitas outras reduções. Em 1639, o Conselho do Tribunal 

propõe uma série de medidas: 1. Mandar os governadores da Bahia e do Rio de Janeiro 

prender os culpados, e mais especificamente a Antônio Raposo Tavares, a Frederico Melo e 

outros eclesiásticos de São Paulo e do Paraguai, a fim de serem julgados pela Inquisição; 2. 

Criar a diocese do Rio de Janeiro, devendo o bispo ser assistido por um comissário do Santo 

Ofício e se caso os ouvidores ou outros cargos se recusassem a dar cumprimento aos 

decretos, que fossem depostos, processados com confisco de bens. O rei transformou esta 

proposta em resolução.  

Apesar da vitória dos jesuítas, a reação dos paulistas foi imediata: a expulsão dos 

jesuítas da vila. Por um período os paulistas ficavam livres do domínio habsburgo e do 

encalço da Inquisição, que não poderia mais atingir os portugueses de São Paulo.  

O anti-semitismo jesuítico, baseado nos Estatutos de Pureza de Sangue, na América, 

esteve ligado a interesses políticos e econômicos e adquiriu grandes dimensões durante as 

cruéis batalhas entre os bandeirantes paulistas e os jesuítas. Pesquisas realizadas por Anita 

Novinsky e sua equipe nos arquivos da Inquisição portuguesa nos mostraram a origem dos 

ancestrais dos portugueses que combatiam as reduções, oferecendo-nos algumas hipóteses de 

que os jesuítas tinham noção da origem dos bandeirantes, sua identidade e crença. 

O anti-semitismo jesuítico está registrado na documentação da Companhia. Ao 

denunciarem a seus superiores os bandeirantes paulistas, referiam-se a eles como cristãos, 

mas que agiam como judeus e que estavam todos infectados de judaísmo. Bastante 

elucidativo dessa relação é o caso de Diogo de Alfaro. Ele foi nomeado comissário do Santo 
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Ofício da Inquisição de Lima e tinha como missão encontrar os hereges, puni-los e 

excomungá-los. Os bandeirantes o mataram.213 

Às interpretações tradicionais sobre as origens da guerra nas missões jesuíticas, 

podemos agora acrescentar novos fatores: o anti-semitismo dos jesuítas e a irreligiosidade dos 

bandeirantes. A violência e o ódio presentes nas batalhas das reduções, destruindo e 

saqueando as igrejas, a aversão às imagens, aos padres, à confissão, matando e aprisionando 

indivíduos ligados à Igreja, pode ser entendida como uma resposta a séculos de 

desumanidade com que os conversos foram tratados, a discriminação que permeava a relação 

dos conversos com os cristãos-velhos e com a Igreja. 

Para entender a mentalidade dos paulistas, é necessário entender suas origens, quem 

eram esses homens. Aventureiros, destemidos, audaciosos, amantes da liberdade, assim 

foram os primeiros habitantes do Planalto e que aqui formaram verdadeiros clãs familiares, 

apoiados em uma organização solidária, que não excluía nenhum membro da família, criando 

no início um ambiente sem distinção de classe, onde todos eram inseridos no sistema: 

brancos, índios, mamelucos (filhos de cristãos-novos ou cristãos-velhos), todos faziam parte 

da estrutura da sociedade e tinham sua importância.  

A conexão dos cristãos-novos com sua origem judaica aparece em diversos 

momentos, como quando o padre Antônio Rodriguez, superior das missões do Guairá soube 

de um índio criado pelos ditos portugueses que guarban el sábado por dia de fiestas. Las 

quaresmas comen carne en el serton, aunque tengan manjares quaresmales. 214  

Os cristãos-novos foram essenciais para o desenvolvimento das entradas e bandeiras e 

de outras atividades (policultura, criação de animais), encontrando nessas atividades um 

estímulo para seu espírito de aventura e lucro. São Paulo conheceu nos séculos XVI ao XVIII 

um sistema de vida em que estavam envolvidos todos os seus moradores. Esse 
                                                
213 Novinsky, A. �Novos elementos para a história de são Paulo: paulistas, cristãos-novos contra os jesuítas� 
Revista USP, Março, Abril, Maio, 2005, São Paulo, p. 100. 
214 Ibid. p. 101. 
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entrelaçamento de culturas deu à sociedade um espírito de liberdade que repercutiu não só na 

economia, mas também na política local. 

 

6.3 - Antônio Raposo Tavares 

 Antônio Raposo Tavares é considerado o maior expoente do bandeirismo paulista, e 

podemos dizer ser o mais representativo dos conversos paulistas. Revolucionário, violento, 

rebelde, lutou com toda força contra a Companhia de Jesus, além de contribuir para a 

expansão do território de possessão portuguesa. Nasceu em Beja, era cristão-novo por parte 

de mãe, morou com seu pai, irmãos e sua madrasta, também cristã-nova, até a vinda para o 

Brasil, então com 18 anos de idade. Era filho de Fernão Vieira Tavares, cristão-velho, 

contador-mor da Coroa.  

Seu pai casou-se duas vezes, na primeira vez com Francisca Pinheiro da Costa Bravo, 

cristã-nova e teve os filhos: Maria de Assunção, Margarida Pinheiro, Manuel Tavares e 

Antônio Raposo Tavares, nascido entre 1598 e 1600. Do segundo casamento em 1611, com 

Maria da Costa215, cristã-nova, nasceram Pascoal, com 8 anos, em 1619 (achando-se a mãe 

presa pelo Santo Ofício), Diogo e Ana, de menos idade. Todos passaram a formar uma só 

família, recebendo as mesmas influências. 

Talvez em razão das circunstâncias, Fernão Vieira Tavares veio para o Brasil com seu 

filho, Antônio Raposo Tavares. A princípio fixaram-se na Bahia, na expectativa de melhores 

dias, pois graves denúncias pesavam sobre o pai, visto que em Portugal pesava uma denúncia 

de ter desviado 6000$000 (seiscentos reais), pertencentes aos fundos de Cruzada, segundo os 

documentos da época. Sua esposa, em audiência perante o tribunal do Santo Ofício, disse que 

seu marido pretendia resgatar a dívida, praticada em momento de extrema dificuldade, quem 

                                                
215 Maria da Costa era nascida em Évora por volta de 1584. Filha de Inês Alvares e João Lopes d�Élvas, 
mercador e fazendeiro em Moura e duas vezes preso pelo Santo Ofício. Tinha seis irmãos, todos cristãos-novos 
e moradores em Beja. Maria da Costa antes de se casar com Fernão Vieira Tavares, era viúva de Diogo Nunes 
Machado, cristão-novo, rendeiro e teve com ele dois filhos: Isabel da Costa, que esteve presa com ela no 
Limoeiro e Brito, falecido ainda solteiro. 
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sabe com a ida ao Brasil. Mas, de acordo com o desenrolar de suas histórias, nada foi feito 

contra Fernão, por razões que desconhecemos. Nenhuma ordem de prisão foi emitida contra o 

mesmo. Em 1622, Fernão com o filho, foi a São Vicente, onde foi designado como capitão-

mor do território vicentino. 

 Em Beja, porém, antes da vinda para o Brasil, os familiares de Maria da Costa foram 

denunciados como judaizantes e presos em 1618. Temendo ser denunciado, João Lopes 

d�Élvas resolve sair de Beja e partir para Lisboa, afim de seguir para o Brasil com suas filhas, 

Maria da Costa e Francisca e ir ao encontro de seu genro e do seu filho, Antônio Raposo 

Tavares. Mas, descoberto os planos de fuga, todos foram encarcerados e processados como 

judaizantes. Maria da Costa ficou vários anos presa nos cárceres da Inquisição, foi torturada, 

penitenciada, separada do marido e dos filhos. Perdera todos os bens antes mesmo de ser 

presa. Tomaram-lhe os bens, a fim de cobrir o desvio de 600$000 feito por Fernão, quando 

este era tesoureiro da Bula da Cruzada, em Beja.216 Maria da Costa saiu em auto-de-fé em 6 

de maio de 1624, em Lisboa e nunca mais reviu sua família no Brasil.217 Neste mesmo ano, 

os filhos Diogo e Pascoal, meio-irmãos de Antônio Raposo Tavares, vieram para o Brasil 

após a soltura de Maria da Costa. 

 Pelo menos Diogo da Costa Tavares e Antônio Raposo Tavares vieram morar na Vila 

de Piratininga, iniciando no planalto o tipo de vida que os caracterizaria até o final, 

demonstrando desta forma que São Paulo era um reduto de judeus. Antônio casou-se com 

uma paulista, Beatriz Furtado de Mendonça, filha de Manuel Pires, antigo morador do 

planalto. O irmão Diogo casou duas vezes, a primeira esposa pertencia à família Bicudo. 

Antonio Raposo Tavares fundou um sítio em Quitaúna. Após radicar-se, toma parte 

importante no movimento das bandeiras. Em 1633, foi eleito Juiz Ordinário e em seguida se 

                                                
216 SALVADOR, J. G. Os Cristãos-novos - Povoamento e conquista do solo brasileiro (1530-1680). Livraria 
Pioneira Editora, São Paulo, p. 145-146. 
217 BOGACIOVAS, M. M. A. Tribulações do povo de Israel na São Paulo Colonial. Dissertação de Mestrado, 
USP, 2006, p. 133. 
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tornou ouvidor da Capitania. Dá início aos ataques contra as missões jesuíticas e fez isso 

durante anos. 

 Hoje com o conhecimento que temos da origem de Antônio Raposo Tavares, sua 

história como descendente de conversos, criado por uma madrasta judaizante, prima de sua 

mãe e que foi presa e torturada, nos levam a crer que ele não saiu incólume dessa dramática 

situação familiar. Isso talvez nos explique sua personalidade e os valores herdados, que não 

se ajustavam aos valores religiosos impostos pela Igreja Católica. Não sabemos se ele 

respeitava alguma prática judaica em São Paulo, mas suas atitudes e algumas acusações que 

lhe eram imputadas nos levam a crer que sua história de vida o influenciou em demasia. Certa 

ocasião, quando questionado por um jesuíta sobre a autoridade moral dos paulistas em 

guerreá-los, respondeu que com a autoridade �que Deus lhe dava nos livros de Moisés�.218 

 Jaime Cortesão, historiador português, escreveu excelente biografia de Antônio 

Raposo Tavares. Apesar de não ter conhecimento de sua origem judaica, ele destacou seu 

espírito revolucionário ao defender a preeminência da alçada civil sobre a eclesiástica, da 

soberania nacional sobre a hierarquia religiosa.219 

 Os bandeirantes eram chamados pelos jesuítas de �brutos�, que destruíam as reduções 

para apodera-se dos índios, vendê-los e também deixá-los morrer sem a extrema-unção. Eram 

acusados dos mais graves delitos, atrocidades e sacrilégios, profanadores do sagrado, 

enunciadores de blasfêmias, sanguinários com os jesuítas. Nas Cartas Ânuas, os jesuítas 

chamam São Paulo de �terra de hereges�.220  

                                                
218 �Memorial do padre Francisco Crespo da Companhia de Jesus à sua Majestade � 28 de abril de 1631� in 
Anais do Museu Paulista, São Paulo, Diário Oficial, 1925, II, p. 313. 
219 CORTESÃO, Jaime. Raposo Tavares - Formação Territorial do Brasil. Departamento de Imprensa 
Nacional, Rio de Janeiro, 1958. 
220 Novinsky, A. �Novos elementos para a história de São Paulo: paulistas, cristãos-novos contra os jesuítas� 
Revista USP, Março, Abril, Maio, 2005, São Paulo, p.102. 
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 No memorial do padre jesuíta Francisco Crespo, procurador geral das Índias 

Orientais, escrito entre 1631 e 1636, para o rei da Espanha, consta alguns exemplos de 

acusações221: 

 � [...] muitos deles são cristãos-novos e se fizeram indômitos sem conhecer a [lei] 

divina e humana...� 

 �[...] quebraram a pia de água benta, jogaram ao solo ornamentos sagrados e os 

santos óleos...� 

 �[...] os escárnios que fizeram aos sacerdotes e estes maus homens deviam de ser de 

judeus hereges ou algum deles porque um disse apesar de Deus me tenho de salvar ainda que 

não tenha feito boas obras, porque basta que seja cristão, e de outros se dizia publicamente 

que traziam nas solas dos sapatos por escárnio as imagens de Nossa Senhora, de São João e 

de Santo Inácio...� 

 Raposo Tavares foi o expoente maior na destruição das reduções jesuíticas 

espanholas. Em certa ocasião, junto com André Fernandes (cristão-novo), 200 brancos e 

mamelucos e 1000 índios, destruíram a rede jesuítica espanhola de Itatim. Várias vezes os 

jesuítas tentaram entregá-lo à Inquisição, mas nada conseguiram. Seu legado de liberdade, 

dessacralização, aventura e coragem continuarão a fazer parte da história de São Paulo. 

  Muito já se escreveu sobre os bandeirantes e as missões jesuíticas. De um lado 

aqueles que se referem aos bandeirantes como uma �raça de gigantes�, homens intrépidos que 

expandiram com bravura o território nacional. De outro lado, uma corrente historiográfica 

inspirada nas fontes jesuíticas, que os consideram desumanos, criminosos e hereges. Jaime 

Cortesão ao estudar a correspondência da Companhia, em que os paulistas são acusados de 

serem judeus e infiéis, mostra-nos o quanto as informações são deformadas e deturpadas. 

                                                
221 BOGACIOVAS, M. M. A. Tribulações do povo de Israel na São Paulo Colonial. Dissertação de Mestrado, 
USP, 2006, p. 135. 
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Segundo o historiador português não há provas dos crimes de que foram acusados ao longo 

dos séculos. As Cartas Ânuas estão repletas de doses de racismo, excluindo qualquer 

possibilidade de imparcialidade. Como a seguinte frase de Francisco Crespo: �Os 

portugueses de São Paulo, uns são judeus outros são hereges.� 

 As novas pesquisas sobre os bandeirantes e a guerra das missões devem abranger as 

recentes descobertas que envolvem seus personagens principais: o racismo, o anti-semitismo, 

a discriminação da Companhia de Jesus e a origem judaica dos bandeirantes paulistas. Sem 

essas novas perspectivas essa compreensão ficará incompleta.  

Como afirma Anita Novinsky, �a luta dos bandeirantes foi anti-religiosa, anti-

jesuítica e antiteocrática � pois nem no catolicismo, nem na Companhia de Jesus havia lugar 

para os judeus. Se os bandeirantes conversos não foram judeus pela religião, o foram por 

sua história.�222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
222 NOVINSKY, A. Opcit.  p. 104. 
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 Durante o século XVII milhares de cristãos-novos foram presos em Portugal e no 

Brasil, e enviados para os cárceres do Santo Ofício. Lá foram humilhados, torturados e 

condenados com diferentes tipos de penitências, em alguns casos à pena capital. A 

discriminação contra o judeu convertido, isto é, o converso ou cristão-novo, foi uma criação 

da Península Ibérica. Os Estatutos de Pureza de Sangue resgatavam o sangue judeu em cada 

cristão-novo. A repressão aos cristãos-novos foi diferente da repressão à outros tipos de 

crime, no processo de cristianização e moralização da sociedade portuguesa ou colonial. O 

Tribunal incorporou o anti-semitismo que já existia na Península Ibérica mantendo-o ativo e 

institucionalizado por trezentos anos, mesmo sem existir mais judeus, mas apenas cristãos-

novos. Todos eram suspeitos de heresia para o Tribunal do Santo Ofício.  

 Gaspar da Costa de Mesquita era descendente dos judeus convertidos à força ao 

catolicismo e recebeu em casa os primeiros fundamentos do judaísmo, provavelmente com 

sua mãe e os parentes do lado materno. Tinha consciência de sua condição de cristão-novo e 

de como deveria proceder, caso fosse preso pelo Tribunal. Quando seus parentes e amigos 

começaram a ser presos, a família Mesquita sabia que poderia estar entre os arrolados nas 

denúncias. 

Entre os cristãos-novos, famílias inteiras foram encarceradas simultaneamente, 

aqueles que escapavam eram presos algum tempo depois, poucos foram aqueles que 

conseguiram fugir das malhas da Inquisição. Com o objetivo aparente de investigar a heresia 

judaica, presente entre os cristãos-novos, muitos foram presos injustamente. Educados no 

catolicismo, batizados, crismados, pagadores dos dízimos da igreja, doadores, membros de 

confrarias, mesmo assim, todos eram tidos como falsos e mentirosos. 

Diversos autores sustentam que a função real da Inquisição na sociedade ibérica foi a 

de perseguir um grupo social em ascenção, sendo o pretexto religioso utilizado pelas classes 
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dominantes para preservar a estrutura do antigo regime. O rei, a nobreza e o clero 

encontraram nessa instituição meios para garantir seus privilégios. Para isso eliminaram o 

único grupo que poderia fazer oposição: a burguesia. Os Estatutos de Pureza de Sangue 

serviram como base ideológica para tal perseguição. Ao se exigir as provas genealógicas de 

pureza de sangue, impediam-se os cristãos-novos de quaisquer possibilidades de ascenderem 

às classes mais elevadas da sociedade, assim como às militares, clericais e até mercantis. 

Discriminado, o cristão-novo revestiu-se de diversos mecanismos para sobreviver a 

esta sociedade que o excluía. A humilhação e o sofrimento se iniciavam bem antes de sua 

prisão, no cotidiano opressor, no medo, que era um elemento participativo em sua vida. Todo 

cristão-novo português no período moderno vivia debaixo dessa tensão. A análise dos 

processos da família de Gaspar da Costa de Mesquita nos permitiu  melhor compreensão dos 

dois grupos atuantes: o tribunal do Santo Ofício e os cristão-novos. Esses processos 

reproduzem o rigor e a infâmia com que a Inquisição agia ao longo de seus quase trezentos 

anos de existência e a ação dos perseguidos. 

Alguns pontos são importantes ressaltar ao final dessa pesquisa: 

1. No século XVII, muitos cristãos-novos eram católicos verdadeiros. A conversão 

forçada em 1497 já ficara para trás há muito tempo. Mas o medo das denúncias e da própria 

Inquisição obrigava alguns cristãos-novos a viver como réus durante toda a vida, tendo que 

provar constantemente sua condição de bom cristão. Mesmo aqueles que eram católicos 

fervorosos e de fé, viviam sob ameaças e suspeitas. Ser cristão-novo de forma fracionada 

(meio cristão-novo, um quarto de cristão-novo) ou inteiro (por parte paterna e materna) não 

fazia diferença. 

2. Os judaizantes eram obrigados a serem extremamente cautelosos, ao pensar de uma 

maneira e agir de outra. Viviam divididos em dois mundos antagônicos. Mas eram raros os 

marranos que cultivavam o puro judaísmo. As circunstâncias gerais tinham concorrido para 
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uma série de modificações. O sincretismo foi o caminho para alguns judaizantes, que muitos 

anos após a conversão de seus antepassados judeus ainda mantinham resquícios de ritos e 

cerimônias judaicas.  

3. O sistema inquisitorial tinha como um de seus pilares as denúncias (delação). Os 

réus eram incentivados e coagidos a denunciarem o maior número possível de pessoas que 

haviam praticado algum ato condenável, e principalmente, os nomes dos membros da família 

nuclear. De posse de todos os nomes, a Inquisição continuaria a processar outros cristãos-

novos, aumentando o número de confiscos e de condenações. Assim, os réus sempre 

confessavam muito mais do que lhes era imputado. Alguns cristãos-novos foram denunciados 

mais de uma vez ao longo de sua vida. 

4. A condição social do réu não o isentava de incorrer em processo inquisitorial. 

Fazendo parte do mundo das finanças internacionais encontramos a família Mesquita. O rigor 

do Tribunal do Santo Ofício alcançou esta família de forma devastadora. O patrimônio 

econômico e cultural, o relacionamento com personalidades do clero e da nobreza não a 

impediu de escapar da legislação discriminatória vigente. Nos diversos nomes que surgem 

nos processos analisados, grande parte era de homens de negócio, mercadores, membros da 

burguesia na segunda metade do século XVII. O rigor com que a Inquisição agia fez com que 

parte dos membros da família de Gaspar da Costa de Mesquita fugisse para o Brasil, onde 

encontraram abrigo na Vila de São Paulo. 

5. Mas porque a Vila de São Paulo? A emigração de cristãos-novos para o sul do 

Brasil pode ser verificada desde a expedição de Martim Afonso de Sousa, quando vieram 

para cá cristãos-novos, como: Antônio do Vale, Lopo Dias, Gomes da Costa, os Mendes, etc. 

Portugal, carente de elemento humano para atender as necessidades em suas novas 

conquistas, não poderia dispensar os descendentes de judeus. Assim, quando D. João III 

conseguiu junto ao Papa o estabelecimento da Inquisição, a Vila de São Paulo, distante de 
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tudo, era um abrigo perfeito para os cristãos-novos que buscavam manter-se longe das garras 

do Santo Ofício. Para cá vieram José da Costa e Theotonio da Costa. Casaram, tiveram filhos, 

eram proprietários de pequena extensão de terra, juntamente com outros cristãos-novos que 

aqui já viviam. Devemos considerar que a população judaica nas capitanias do sul teve 

número expressivo, não só pela sua quantidade, mas pela influência exercida na vida social, 

nos negócios e na administração pública. 

6. Apesar de nunca ter se instalado no Brasil, o Tribunal do Santo Ofício criou uma 

estrutura de apoio e vigilância constante e ininterrupta na colônia, a partir do século XVII223. 

José da Costa e Theotonio da Costa muito distantes de Portugal, mas foram encontrados e 

levados de volta para Lisboa, pouco tempo depois da decretação de suas prisões. Podemos 

perceber que a rede de informações criada pelo Santo Ofício foi eficiente, não só com esses 

dois jovens, mas com outros indivíduos espalhados pelo Brasil, que também foram 

denunciados, expropriados de seus bens, processados e levados para os Estaus. As pesquisas 

recentes realizadas pela equipe da Prof. Anita Novinsky têm feito descobertas 

importantíssimas sobre a presença de cristãos-novos em todo território brasileiro, suas 

contribuições e como a Inquisição atuou na colônia. 

7. Outro ponto a ressaltar é a comunicação que havia entre os cristãos-novos, pois 

mesmo aqueles que não praticavam as cerimônias e rituais judaicos mantinham íntimos 

contatos comerciais e familiares, com outros cristãos-novos. Alguns mantinham reuniões 

secretas, onde cultivavam viva a memória de sua história. Gaspar da Costa de Mesquita 

denuncia uma lista enorme de familiares, parceiros comerciais, amigos, todos eles membros 

da nação hebréia. As conexões que os cristãos-novos estabeleciam com outros cristãos-novos 

ultrapassavam as barreiras da Metrópole e se ramificavam em outros locais: na Europa, na 

África, na Ásia, na América. 

                                                
223 FEITLER,B. Poder Episcopal e ação inquisitorial no Brasil  in Inquisição em cheque. Ed. UERJ, Rio de 
Janeiro, 2006, p. 33. 
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Muitos são os pontos para reflexão nesta pesquisa, mas gostaria de destacar o dilema e 

a dificuldade em classificar os cristãos-novos enquanto judaizantes ou católicos verdadeiros. 

O cristão-novo era um ser dividido, expressão usada por Anita Novinsky, que expressa muito 

bem o verdadeiro sentimento desses indivíduos. Eles não eram mais judeus, pois o judaísmo 

estava proibido na Península Ibérica, mas todos eram considerados suspeitos de praticarem o 

judaísmo. A sua memória judaica era constantemente reavivada, por meio dos Monitórios, 

fazendo com que se identificassem com os antepassados judeus, não pela religião, mas pela 

exclusão, pois nunca foram realmente aceitos enquanto católicos.  

Edgar Morin224utiliza-se do termo marrano para identificar uma situação presente no 

século XX. Para este autor, marrano é todo ser humano que quer ser livre, mas tem 

consciência de seus limites, advindos de sua educação e formação, mas sofre grande 

influência do mundo em que vive, gerando um sentimento de desmembramento, de divisão 

interna, de duplicidade. O marrano atual é uma nova categoria de indivíduo, assim como foi o 

cristão-novo durante o período inquisitorial. 

O cristão-novo viveu essa dupla identidade, pois ele era considerado judeu para os 

católicos, e cristão para os judeus. A família de Gaspar da Costa de Mesquita viveu esse 

dilema. Os processos analisados mostram o sofrimento, as dúvidas e o entendimento que 

todos tinham de antemão para poder saírem vivos dos cárceres. Theotonio da Costa rompeu 

com esse ciclo, ao morrer afirmando ser um católico verdadeiro. Em nenhum momento 

denunciou sua família, seus parentes e amigos. Apesar dos anos que passou no cárcere não se 

dobrou perante o autoritarismo e o anti-semitismo da Igreja. Morreu, não por afirmar sua fé 

na Lei de Moisés, na Lei de seus ancestrais, mas na própria Lei do opressor, que não via nele 

um igual, mas um ser inferior. 

 

                                                
224 MORIN, E. Os meus demônios. Lisboa, Publicações Europa-América, 1995. 
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1.1 Processo de Gaspar da Costa de Mesquita: Ordem de prisão. 
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1.2 Processo de Gaspar da Costa de Mesquita: Auto de entrega. 
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1.3 Processo de Gaspar da Costa de Mesquita: Primeiro Libelo. 
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1.4 Processo de Gaspar da Costa de Mesquita: Denúncia contra os filhos. 
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1.5 Processo de Gaspar da Costa de Mesquita: Termo de acordo (1). 
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1.5 Processo de Gaspar da Costa de Mesquita: Termo de acordo (2). 
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1.5 Processo de Gaspar da Costa de Mesquita: Termo de acordo (3). 
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1.6 Processo de Gaspar da Costa de Mesquita: Termo de Segredo. 
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2.1 Processo de José da Costa: Ordem de Prisão. 
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2.2 Processo de José da Costa: Auto de Entrega. 
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2.3 Processo de José da Costa: Abjuração in forma. 
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2.4 Processo de José da Costa: Termo de ida e penitências (1). 
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2.4 Processo de José da Costa: Termo de ida e penitências (2). 
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3.1 Processo de Michaela dos Anjos. 
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3.2 Processo de Michaela dos Anjos: Ordem de Prisão. 
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3.3 Processo de Michaela dos Anjos: Primeiro Libelo de Justiça. 
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3.4 Processo de Michaela dos Anjos: Termo de Ida e Penitências (1). 
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3.4 Processo de Michaela dos Anjos: Termo de Ida e Penitências (2). 
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4.1 Processo de Theotônio da Costa. 
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4.2 Processo de Theotônio da Costa: Ordem de Prisão. 

 



175 
 

4.3 Processo de Theotônio da Costa: Auto de Notificação. 
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4.4 Processo de Theotônio da Costa: Auto de Citação. 
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4.5 Processo de Theotônio da Costa: Libelo Final (1). 
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4.5 Processo de Theotônio da Costa: Libelo Final (2). 
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