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“— A verdade, meus senhores, é que os 

estrangeiros invejam-nos... E o que vou a dizer 

não é para lisonjear a vossas senhorias: mas 

enquanto neste país houver sacerdotes 

respeitáveis como vossas senhorias, Portugal 

há-de manter com dignidade o seu lugar na 

Europa! Porque a fé, meus senhores, é a base 

da ordem! 

— Sem dúvida, senhor conde, sem dúvida, 

disseram com força os dois sacerdotes. 

(...) E o homem de Estado, os dois homens de 

religião, todos três em linha, junto às grades do 

monumento (a estátua de Camões), gozavam 

de cabeça alta esta certeza gloriosa da 

grandeza do seu país, — ali ao pé daquele 

pedestal, sob o frio olhar de bronze do velho 

poeta, ereto e nobre, com os seus largos 

ombros de cavaleiro forte, a epopéia sobre o 

coração, a espada firme, cercado dos cronistas 

e dos poetas heróicos da antiga pátria — pátria 

para sempre passada, memória quase perdida!” 

 

O Crime do Padro Amaro, Eça de Queiroz. 



 

RESUMO 

 

O objetivo dessa dissertação foi contribuir com os estudos da ilegitimidade na América 

Portuguesa setecentista, ao descrever um procedimento de legitimação dos filhos espúrios de 

padres, os sacrílegos. A metodologia utilizada foi, inicialmente, bibliográfica. Desse modo, 

utilizou-se da literatura jurídica e histórica mais atual sobre o tema, além de leis e doutrinas 

do período, como as Ordenações Filipinas, as Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia e o jurisconsulto do século XVIII Pascoal José de Melo Freire. Com base nisso, 

ofereceu-se um panorama institucional do Antigo Regime, do Direito Colonial, do clero 

tridentino e da família na colônia. Em seguida, abordou-se a condição jurídica dos ilegítimos, 

no Direito Secular e Canônico. Ao final, utilizando-se da análise documental de 

requerimentos de Cartas de Legitimação, foi possível comparar os dados obtidos por via 

bibliográfica, com os dados levantados dos manuscritos, e constatar como, de fato, funcionava 

o procedimento de legitimação por graça régia e quais as consequências materiais possíveis. 

Com isso, concluiu-se que a condição jurídica do filho sacrílego, no Direito Colonial, tinha 

um caráter flexível, que refletia a tolerância institucional secular e eclesiástica para com o as 

uniões ilícitas entre párocos e mulheres solteiras, permitindo a inserção social da prole 

bastarda ao afastar as normas impeditivas dos direitos dos espúrios, através de um 

procedimento que os legitimava. 

Palavras-chaves: Direito Colonial. América Portuguesa. Filhos sacrílegos. Legitimação 

Régia. 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this work was to contribute to the studies of illegitimate offspring in eighteenth-

century Portuguese America, by describing a procedure of legitimization of the spurious sons 

of priests, called sacrileges. The methodology used was initially bibliographic, using the most 

current legal and historical literature on the subject, as well as laws and doctrines of the 

period, such as the Philippine Ordinances, the First Constitutions of the Archbishop of Bahia 

and the 18th century jurisconsult Pascoal José de Melo Freire. This way, it was offered an 

overview of the Old Regime of the Portuguese Empire, the Colonial Law, the Tridentine 

clergy and the family on both sides of the Atlantic. After that, it was adressed the legal 

condition of the illegitimate both in Secular and Canon Law. In the end, using the 

documentary analysis of Letters of Legitimation, it was possible to compare the data obtained 

through bibliographic research, with the data raised from the manuscripts, and see how, in 

fact, the procedure of legitimization by royal grace worked and what were the common 

consequences. Finally, the conclusion was that the legal status of the sacrilegious offspring in 

Colonial Law had a flexible character, which reflected the secular and ecclesiastical 

institutional tolerance with illicit unions between priests and single women, allowing the 

social insertion of their bastards. by granting them inheritance rights and noble status.  

 

Keywords: Colonial Law. Portuguese America. Sacrilegious Offspring. Royal Legitimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, em 2010, haviam cerca de 5 milhões de crianças sem o nome do pai na 

certidão de nascimento. Esses são os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça em 

20111. Com base nisso, nos anos seguintes, iniciou-se uma campanha chamada “Pai Presente, 

o reconhecimento que todo filho espera”. Embora a igualdade entre os filhos e o registro civil 

sejam direitos fundamentais previsto no Ordenamento Jurídico, os dados mencionados acima 

revelam que a ilegitimidade e a irresponsabilidade paterna não ficaram na Colônia, mas fazem 

parte de uma tradição cultural e jurídica enraizadas no país.  

Esses foram os dados que motivaram uma pesquisa inicial ao Arquivo Histórico 

Ultramarino, onde busquei documentos que pudessem revelar algo além do que as fontes 

escritas do período me permitiam enxergar. De acordo com os Direitos Régio e Canônico, os 

filhos ilegítimos eram divididos entre naturais e espúrios, sendo esses últimos os de coito 

danado, isto é, filhos de incesto, adultério ou sacrilégio. Tratava-se de um defeito de 

nascimento que os tornavam impuros de sangue e, desse modo, eram impedidos de exercer 

cargos importantes e de herdar os bens, nome e títulos dos pais. Ou seja, o bastardo eram uma 

classe inferior na sociedade, completamente destituídos de direitos. Ou não seria esse o caso? 

Qual a correspondência entre o discurso jurídico de exclusão dos bastardos e as práticas 

observadas na Colônia? 

Durante a investigação no arquivo, um fato curioso surgiu: padres recorrendo ao 

Rei para obter a legitimação dos seus filhos ilegítimos. Eram os filhos da fragilidade humana, 

sob os quais recaia toda o estigma da imoralidade do relacionamento entre os genitores, mas 

que, com a legitimação, poderiam tornar-se aptos aos atos da vida civil, como se houvessem 

nascido de legítimo matrimônio. Diante disso, as Cartas de Legitimação foram, para mim, a 

primeira evidência da tolerância institucional com que a Coroa Portuguesa lidava com a 

questão da filiação ilegítima no território americano. 

No que diz respeito à historiografia familiar, existem diversos trabalhos dedicados 

à análise do concubinato, inclusive, com foco nas relações afetivas entre padres e mulheres 

solteiras2, em diferentes partes da Colônia. Contudo, no que diz respeito à filiação ilegítima e 

                                                 
1 A cartilha “Pai Presente” pode ser acessada no site do CNJ, disponível em: https://www.cnj.jus.br/. Acessado 
em: 10/01/2020. 
2 Destacam-se: SILVEIRA, Alessandra da Silva. O amor possível: um estudo sobre o concubinato no Bispado do 
Rio de Janeiro em fins do século XVIII e no XIX. 2005; LONDOÑO, Fernando Torres. A outra família: 
concubinato, Igreia e escândalo na colônia. Edições Loyola, 1999; MENDONÇA, Pollyanna Gouveia. Vivendo 
Apartados: famílias de padres no Maranhão setecentista. SANTOS, Gustavo Augusto Mendonça. Transgressão e 
cotidiano: A vida dos clérigos do hábito de São Pedro nas freguesias do açúcar em Pernambuco na segunda 
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as relações entre pais e filhos, especialmente no século XVIII, a literatura é bem mais 

reduzida.  

Apoiada nesses estudos, reconheci que o período Colonial foi marcado pela alta 

incidência de uniões ilícitas e irregulares. Nesse cenário, como era possível impedir que, em 

alguma medida, houvesse a inserção social dos bastardos? Qual a real condição jurídica dos 

filhos ilegítimos no Brasil Colônia?  

Nesse contexto, para iniciar um estudo sobre Direito Colonial, o jurista precisa ter 

em mente a premissa de que o Direito Régio era apenas uma forma de manifestação 

normativa do período, dentre diversas outras, como o Direito Canônico e o Direito Comum, 

ou seja, o pluralismo fazia parte da cultura jurídica do Antigo Regime. Some-se a isso o fato 

de que coexistiam duas experiências jurídicas distintas, uma de tradição escrita, os letrados, e 

a outra de tradição oral, os rústicos, de modo que quanto mais afastando do centro de poder, 

maior era a autonomia local na solução de conflitos, pois não havia, ao menos até meados do 

século XVIII, noção de hierarquia normativa.  

Essa pluralidade normativa3 era uma realidade que, nem sempre, se refletia nas 

fontes primárias ou nos discursos oficiais, especialmente no que diz respeito à eficácia dos 

comandos normativos régios do outro lado do Atlântico. Por essas razões, os arquivos 

históricos são uma fonte imprescindível de investigação das práticas locais. Da análise 

documental, é possível identificar normas, instituições, ideias, tradições e as estruturas do 

pensamento legal, o que a mera leitura do texto legislativo não é capaz de oferecer. Boa parte 

das correspondências entre centro administrativo do Império e sua colônia americana, 

pertencem ao Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal, mas foram catalogadas e 

digitalizadas pelo Projeto Resgate, e se encontram disponíveis online.   

No acervo, encontrei Cartas de Legitimação de filhos espúrios de padres, 

provenientes de diversas capitanias da América Portuguesa, de zonas mais centrais como 

                                                                                                                                                         
metade do século XVIII (1750 -1800). Recife, 2013. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
3 Duve propõe substituir o termo pluralismo jurídico por multinormatividade, pois considera o primeiro 
fortemente influenciado pela noção moderna de lei, enquanto o segundo seria mais adequado para analisar 
ordens normativas que nem sempre derivavam de elementos formais do direito. O autor alemão usa como 
exemplo de normatividade a teologia moral, representada pelos diversos escritos e manuais que serviram para 
catequizar a população do Novo Mundo. De acordo com o jurista, a teologia moral foi fundamental na formação 
de ordens normativas nas missões católicas na América Latina e em algumas partes da Ásia e da África. In: 
DUVE, Thomas et al. Global Legal History: Setting Europe in Perspective. Dubber, Markus et al.(a cura di), The 
Oxford Handbooks Online–Law, Oxford, v. 10, 2017, p. 133. Para ver mais:  Duve, Thomas (2014), European 
Legal History – Concepts, methods, challenges. In: Duve, Thomas (Ed.), Entanglements in Legal History: 
conceptual approaches, Frankfurt am Main, 29-66. Nessa pesquisa, trabalha-se principalmente com legislação 
secular. Além disso, optou-se por seguir Antònio Manuel Hespanha como referencial teórico. O autor lusitano 
adota o termo pluralismo jurídico, que é o mesmo que se seguiu nessa pesquisa sem, contudo, ignorar os 
problemas decorrentes da nomenclatura.  



 
16 

Pernambuco e Bahia, até zonas mais periféricas, como Ceará e Alagoas. Contudo, a maior 

incidência desses documentos corresponde ao fundo da capitania do Rio de Janeiro, motivo 

pelo qual se trata do meu recorte espacial. O período se deve ao fato de que os manuscritos 

catalogados vão de 1746 a 1796, iniciando na regência de D. João V, abrangendo o período 

pombalino e a finalizando com o reinado de Dona Maria I. Durante a segunda metade do 

século XVIII, houveram diversas reformas legislativas, especialmente no âmbito da sucessão 

hereditária. 

Além das questões de natureza material, também me dediquei a entender a 

legitimação como um procedimento jurídico, sobre o qual eu não encontrava respostas claras 

na bibliografia, especialmente no que diz respeito à forma, a competência e as etapas. Por esse 

motivo, notei a oportunidade de contribuir também para a história do processo, no Brasil, 

considerando que é um ramo ainda negligenciado. Foi então que me dei conta do potencial 

desses documentos, tendo em vista que, pelo nome de Cartas de Legitimação, os manuscritos 

do arquivo continham também escrituras de perfilhação, despachos do ouvidor da comarca, 

consulta do Conselho Ultramarino, decisão do Rei e “bilhetes” sobre o pagamento de custas e 

a confecção das Cartas.  

A própria existência dessas Cartas no arquivo do Conselho, já evidenciam uma 

flexibilização do Direito Régio, em relação à Colônia, pois o Desembargo do Paço era o 

Tribunal, tradicionalmente, incumbido das petições de graça. Tanto que, no século XIX, com 

a vinda da família real portuguesa ao Brasil, criou-se uma Mesa do Desembargo para 

despachar as Cartas de Legitimação. Essa mudança fez com que se formasse, no Rio de 

Janeiro, um acervo expressivo desses documentos, o que pode ser observado nos trabalhos de 

Maria Beatriz Nizza da Silva, os quais cito ao longo dessa dissertação. 

Por tais razões, e com pretensões de não me limitar a repetir o que já vem sendo 

consolidado pela historiografia brasileira, no que diz respeito à ilegitimidade, tendo em vista 

as minhas limitações, enquanto jurista, é que, nesse trabalho, busquei trazer um enfoque maior 

às normas pertinentes – seculares e eclesiásticas –, observando como elas se relacionam com 

os documentos transcritos, avaliando a eficácia e a validade desses comandos. Disso, pude 

compreender não só o alcance material das Cartas de Legitimação, mas também como se dava 

a legitimação, enquanto procedimento, com suas etapas e requisitos próprios. 

Tendo isso em vista, optei por iniciar a dissertação com um panorama 

institucional do Antigo Regime, desse modo, pude avaliar qual o nível de centralização que a 

Coroa experimentava nesse período, e como isso se refletia na dinâmica imperial entre 

colônia e metrópole. Ademais, tratei da competência do Desembargo do Paço e do Conselho 



 
17 

Ultramarino. Por fim, com apoio da ampla historiografia sobre o assunto, abordei a família 

nas duas margens do Atlântico, o que era fundamental para entender o processo de tradução 

cultural do direito de família lusitano para a América Portuguesa.  

No capítulo seguinte, me dediquei às fontes do direito que diziam respeito à 

ilegitimidade, tratando não só da condição jurídica oficial dessas pessoas, mas também de 

questões como o abandono e a maternidade. No terceiro capítulo, narrei minhas transcrições 

documentais, trazendo os casos de cinco padres.  

Ao final, pude comparar as informações levantadas acerca da condição jurídica 

dos filhos sacrílegos, com os dados obtidos da catalogação dos manuscritos. Além disso, da 

comparação entre semelhanças e divergências entre os documentos, fui capaz de traçar um 

procedimento padrão para essas Cartas, e quais as consequências jurídicas materiais que 

poderiam ser alcançadas.  
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2 DIREITO COLONIAL NA AMÉRICA PORTUGUESA: PANORÂMA 

INSTITUCIONAL DO ANTIGO REGIME 

 

O primeiro capítulo deste trabalho pretende oferecer ao leitor uma visão ampla do 

que é o Direito Colonial, com enfoque no Direito Régio, visto como uma espécie de sistema 

jurídico. Isto é, além de traçar um panorama geral do pluralismo jurídico na América 

Portuguesa, este capítulo também analisa as fontes normativas primárias do direito da Coroa e 

o funcionamento institucional do Antigo Regime, porquanto para se saber o que é o Direito, 

inicialmente, é necessário compreender a dinâmica institucional de aceitação, criação e 

aplicação das normas jurídicas, num dado contexto. No entanto, ressalta-se que essa 

abordagem não é suficiente para tratar de uma cultura jurídica plural, de modo que, com a 

análise dos casos concretos trazidos no último capítulo, é possível avaliar a relação entre local 

e central na construção do espaço jurídico colonial. Isso porque o procedimento de 

legitimação por carta régia envolve comunicação entre colônia e metrópole. 

Portanto, no primeiro tópico, trata-se do pluralismo jurídico na América 

Portuguesa, abordando conceitos como hierarquia, vigência, eficácia e validade, com o 

objetivo de oferecer uma visão sistêmica da complexidade normativa do período. Após, 

abordar-se a estrutura institucional do Império Português na sua colônia americana, com 

especial destaque para a Secretaria dos Assuntos do Reino, o Conselho Ultramarino e o 

Desembargo do Paço. Em seguida, trata-se das fontes do direito seculares, observando o 

caráter jurisdicional e legislativo do rei, com foco no poder de graça. Ao final deste capítulo, o 

foco são as práticas familiares nas duas margens do Atlântico, ressaltando as diferenças 

culturais entre a família portuguesa e a família na colônia, pois é precisamente nesse contexto 

que o direito lusitano é transferido, em um processo de tradução legal. 

 

2.1 O DIREITO COLONIAL BRASILEIRO: PLURALISMO JURIDICO E 

TRADUÇÕES CULTURAIS 

 

No início da Idade Moderna, em Portugal, iniciava-se um lento e gradual processo 

de centralização do poder real, compatível com a manutenção das estruturas locais no âmbito 

da administração da justiça. Assim, a cultura jurídica se mostrava com um certo nível de 

continuidade das estruturas medievais, em que ainda conviviam diversas fontes de direito em 
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um determinado território, eram elas o Direito Comum4, Direito Canônico e Direito dos 

Reinos (normas emanadas do Poder Soberano, como as Ordenações e a práxis dos 

Tribunais)5. O que irá distinguir a cultura jurídica moderna da medieval é a crescente tensão 

entre a manutenção do ius proprium e a ampliação do poder legislativo do rei, ou seja, esse 

movimento de centralização da estrutura governativa e jurisdicional em torno do monarca.  

Essa pluralidade de ordens e o poder local se acentuavam quanto mais distante a 

jurisdição estivesse do poder central, de onde irradiava o Direito Régio, pois maiores seriam 

também as dificuldades em garantir a primazia das normas emanadas pelo Soberano. Isso se 

dava, principalmente, por dois motivos: desconhecimento das normas por parte das 

autoridades locais que nem sempre eram letradas; e por menor eficácia da autoridade régia e 

maior influência política de outros corpos sociais. Ademais, ainda como parte da tradição do 

ius commune, normas específicas deveriam derrogar normas gerais, o que aumentava a 

flexibilidade do Direito.  

No Brasil colonial, da mesma forma que ocorria na Europa, maiores distâncias 

significavam maior espaço de autonomia jurídica em relação à Coroa. Sobre a normatividade 

na América Portuguesa, cita-se: 

 
According to this idea, the State (in this case, the Portuguese Crown) is seen as one 
actor in the dynamics of law-making, probably the most relevant, but surely not the 
only one. The many actors in this process had different roles in this context. Some 
were more bound to the Crown, and other relatively independent; erudite or popular; 
their sources were written or oral. Despite their structural differences, there were 
common features, such as the dependency of juridical orders on theological 
elements.6 
 

Nesse contexto, é comum a existência de divergências doutrinárias e decisões 

contraditórias, o que não pode ser observado com uma simples análise normativa-estatal, 

motivo pelo qual a micro-história desempenha um papel fundamental na averiguação da 

criação e aplicação normativa, através da análise de documentos que reflitam as práticas 

locais. Some-se a isso o fato de que a monarquia portuguesa não editou tantas normas 

                                                 
4O Direito Comum, característico do Medievo, vigorou até a Idade Moderna, quando aos poucos, foi perdendo 
eficácia para o Direito Régio. Era essencialmente doutrinário e continha elementos normativos do ius civile 
romano, direito canônico, direito feudal e costumes dos povos germânicos. Para aprofundar a discussão: 
CABRAL, Gustavo César Machado. Ius commune: uma introdução à história do direito comum do Medievo à 
Idade Moderna. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 
5Nesse período, vale ter em mente que as Ordenações do Reino de Portugal traziam algumas normas secundárias 
sobre a validade e a aplicabilidade dessas demais modalidades normativas, no território do Império.  
6CABRAL, Gustavo César Machado. Normative orders in a Seaborn Empire: Sources of Law in Portuguese 
America. No prelo, p. 41. 
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específicas para a sua colônia americana, quanto o fez a monarquia espanhola7, deixando 

espaços em branco que foram preenchidos pela prática local.8 Isso porque o Brasil era zona 

periférica da Coroa portuguesa, separados por um oceano de distância.  

O mesmo fenômeno é observado dentro do próprio território Brasileiro. À medida 

em que nos afastamos do litoral e adentramos nas pequenas vilas nos sertões e florestas, as 

divergências sociais se acentuam, sejam elas raciais, laborais, dentre outras. E isso é um fator 

relevante na análise dos processos de tradução cultural das normas seculares e eclesiásticas 

que, geralmente, eram produzidas em território europeu e, muitas vezes, baseada em costumes 

e tradições bem consolidadas. Ou seja, além do pluralismo jurídico característico do período e 

do maior grau de autonomia colonial, é importante ter em perspectiva que a realidade cultural 

da colônia era bastante diversa da metrópole, pois conforme uma norma jurídica atravessa 

fronteiras para uma realidade diversa da sua, não carrega em si e intacto o seu significado, que 

deverá ser analisado no novo contexto em que se encontrar9.  

Nesse sentido, o direito não é moldado apenas por normas, instituições e ideias, 

mas também por estruturas do pensamento legal, pela linguagem, pela tradição, experiência e 

hábitos dos juristas, dos oficiais e da população. Dessa forma, avaliar o processo de 

transferência legal entre metrópole e colônia requer atenção às peculiaridades locais, para que 

se tenha uma correta dimensão de como o direito português foi recepcionado e quais as 

modificações sofridas, no sentido de se amoldar às expectativas legais dos jurisdicionados, no 

que Foljanty10 chama de tradução cultural do Direito.   

Com esse trabalho, verifica-se que as práticas locais nem sempre correspondiam a 

modelos de conduta criados no contexto europeu e, nem por isso, eram consideradas anormais 

por quem as exercia, tampouco eram combatidas pelo poder central na mesma medida que o 

direito prescrevia. Nesse contexto, apesar da flexibilidade ser um traço da cultura jurídica 

europeia, em território americano, essa elasticidade alcançou um grau mais extremo. Isso se 

deve, principalmente, às diferenças culturais entre ambos os espaços jurídicos. No entanto, a 

flexibilização do direito, na América, teve um papel fundamental em garantir a fidelidade da 

                                                 
7 Apesar da Coroa Espanhola ter editado normas especificas para suas colônias (Recopilación de Leyes de los 
Reynos de las Indias) ainda assim, o grau de autonomia local era bastante elevado, como apontam os trabalhos 
de Víctor Tau Anzoátegui.  
8 HESPANHA, António Manuel. Porque è que existe e em que è que consiste um direito colonial brasileir. 
Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, v. 35, n. 1, p. 59-81, 2006, p. 61. 
9 LEGRAND, Pierre. A impossibilidade de “transplantes jurídicos”. Tradução de Gustavo Castagna Machado. 
Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito/UFRGS, vol. 9, n. 1, 2014. 
10 FOLJANTY, Lena. Legal Transfers as Processes of Cultural Translation: on the Consequences of a Metaphor. 
"Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series", No. 2015-09. Available at: 
http://ssrn.com/abstract=2682465. 
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elite local e, consequentemente, a preservar o pacto colonial11.    

Um exemplo dessa elasticidade de normas e institutos jurídicos, tratado mais 

adiante nesse trabalho, é a família que, na América Portuguesa, foi frequentemente exercida 

por meio do concubinato, uma forma marginal de laço conjugal. O fruto dessas uniões ilícitas 

era a bastardia, modalidade de filiação também desestimulada pelas normas de direito régio e 

canônico, porém mais aceita socialmente no contexto colonial, dadas as dificuldades de se 

formar uma família tradicional nos moldes europeus, por diversos motivos que serão melhor 

explorados, como a diversidade racial, a vida nômade e os custos do procedimento religioso 

matrimonial. Tudo isso faz parte do cotidiano em que o direito se inseria, acarretando em 

mudanças que transformavam as normas transferidas. 

Portanto, estudar as fontes do Direito Colonial é uma tarefa complexa, pois além 

de fatores como o pluralismo jurídico e as transferências legais, observa-se que não havia uma 

noção de sistematização e regras secundárias12. Tampouco existia grande preocupação com a 

solução de antinomias, pois havia uma tolerância diante da flexibilidade e do casuísmo, 

considerados necessários para garantir maior justiça em cada caso13.  

Todos esses fatores dificultam a identificação de elementos normativos como 

validade, vigência e eficácia, ao contrário dos sistemas jurídicos contemporâneos 

autopoiéticos14 e plenos de regras referenciais. Esses fenômenos se intensificam conforme 

mais ou menos letrada for a zona em análise.  Ademais, ao menos até o final do Antigo 

Regime, promover alteração nas normas não era um objetivo, ao contrário disso, a cultura 

jurídica, até o início do século XVIII, ainda se fundamentava na ideia de manter a ordem 

natural das coisas, própria do Direito Medieval. 

Diante disso, nesse capítulo, optou-se por oferecer um panorama geral das 

                                                 
11 AGÜERO, Alejandro. Local Law and Localization of Law. In: MECCARELLI, Massimo; SASTRE, María 
Julia Solla. Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries, v. 6, Max 
Planck Institute for European Legal History, p. 101-129, 2016, p. 123.  
12 De acordo com Hart, no sexto capítulo de “The concepto f Law”, as regras secundárias fazem parte de um 
sistema jurídico maduro, e são regras que se referem a outras regras, com a finalidade de remediar defeitos das 
regras primárias (obrigações), tais como a ineficácia, a inércia, a incerteza e a invalidade. Existem três 
modalidades de regras secundárias, são elas: regras de reconhecimento (unificam e dão validade ao sistema), 
regras de alteração (produção legislativa), e regras de julgamento (tratam da aplicação das normas, ou seja, da 
jurisdição). Assim, regras secundárias são regras que especificam como as regras primárias podem ser 
determinadas, criadas, alteradas e eliminadas. HART, H. L. H., “The Concept Of Law”, 3ª ed., Oxford 
University Press, 2012.   
13 Um exemplo disso é a graça régia e as dispensas eclesiásticas. Ambos os institutos são analisados com maiores 
detalhes, mais adiante.  
14 De acordo com Luhmann, Sistemas jurídicos contemporâneos são autorreferentes. O que significa que a 
validade de um ato jurídico é encontrada dentro do próprio Direito. LUHMANN, Niklas, “Law as a Social 
System”, p. 426, Oxford University Press, 2004. Ao contrário disso, no período analisado, a validade das normas 
jurídicas encontrava fundamento no divino, na ordem natural do mundo.  
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instituições do Antigo Regime que, de alguma forma, são relevantes para a análise das Cartas 

de Legitimação, enquanto procedimento institucionalizado.  

 

2.2 ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO BRASIL COLONIAL COMO PARTE DE 

UM IMPÉRIO 

 

Estudar a história de um Império, em uma perspectiva global, é observar como, 

através da expansão territorial, se desenvolviam as relações entre culturas diversas, pois é 

precisamente a análise dessas relações que fornecerão a correta dimensão do que foi era 

moderna.15 Para a História do Direito, é fundamental que essa metodologia seja aplicada do 

ponto de vista institucional, como forma de identificar conteúdo, validade e eficácia 

normativa. Ou seja, importa entender as fontes de autoridade jurisdicional e como isso se 

manifestava na prática (e se sequer se manifestava), nas diferentes localidades.  

A relação entre monarquia portuguesa e a sua colônia americana pode ser 

analisada a partir de duas perspectivas que dividem a historiografia contemporânea, são elas: 

a forte presença política e institucional do monarca, na figura de seus oficiais, como centro 

absoluto de poder; ou a descentralização desse poder da metrópole, com maior autonomia dos 

seus oficiais e das jurisdições locais, além do reconhecimento da influência do poder político 

dos demais corpos sociais, como clero e nobreza16. Nesse trabalho, parte-se da segunda 

premissa.  

Ao tratar da centralização régia do poder, Cardim nega a presença de um Estado 

anterior às revoluções liberais do Oitocentos, afirmando seguir a linha historiográfica de 

trabalhos que:  

 

(...) demonstram que as tendências centralizadoras sempre coexistiram com outras 
forças, igualmente fortes, que apontavam no sentido da descentralização política e 
da manutenção da pluralidade de polos de poder. Depois, revelam que o processo de 
descentralização percorreu um caminho descontínuo, com muitos avanços, mas 
também com inúmeros recuos, tendo sido levado a cabo por personagens, por forças 
ou por grupos sociais que, em geral, tiveram pouca consciência do alcance de seus 
atos. Tais trabalhos sublinham que, em muitos casos, essas forças centralizadoras 
capitularam ante as ancestrais formas de auto-organização social e perante os 
interesses corporativos desde há muito estabelecidos. 

 

                                                 
15 MARCOCCI, Giuseppe. Too much to rule: State and Empires Across the Early Modern World. Journal of 
Early Modern History, vol. 20, p. 511 -525, koninklijke brill nv, Leiden, 2016, p. 525. 
16 CARDIM, Pedro. “Centralização política e Estado na recente historiografia sobre o Portugal do Antigo 
Regime”. In: Revista Nação e defesa. Lisboa: Instituto de Defesa Nacional, 1998, nº. 87, p. 131. 



 
23 

Entender que a centralização se deu de forma gradual e nem sempre linear 

permitirá analisar os conflitos de jurisdição, o funcionamento institucional do Antigo Regime 

e o desenrolar do alcance do poder central, através da bibliografia disponível, e como as 

fontes documentais retratam isso na prática, por meio do procedimento da legitimação por 

Carta Régia. Todavia, ressalta-se que não se trata de negar movimentos de centralização, 

apenas que a sua consolidação veio após o período de três séculos (XVI – XVIII), que 

demarcam o desenvolvimento desse processo, em que um dos movimentos iniciais teria sido a 

fixação do centro de poder no território de Lisboa, com a corte régia e as demais instituições, 

vinculadas ao Rei, como o Desembargo do Paço e a Casa de Suplicação17. Nesse contexto, a 

metrópole era o principal palco de colaboração entre os corpos sociais, de onde irradiavam as 

decisões políticas de um Império fundamentado na economia de mercês, que eram 

pagamentos por serviços prestados por vassalos, sem obrigação jurídica, num regime de 

gratidão18.  

Sobre o assunto, Hespanha afirma que a sociedade colonial era formada por um 

complexo sistema de troca de favores entre indivíduos e instituições, uma espécie de 

burocracia “constituída por uma rede emaranhada de compromissos interpessoais, geralmente 

muito mais interiorizados do que o compromisso teórico com a função, com o dever de ofício 

ou com a fidelidade ao rei.”19 Ou seja, muito embora os regimentos fossem bem detalhados, 

não havia uma noção muito clara de competências, além disso, os cargos eram utilizados 

pelos oficiais como forma de promoção pessoal, e não como meio de execução de estratégias 

políticas de longo prazo. Aliás, a falta de consistência e longevidade dos atos políticos do 

período é frequentemente destacado não só por Hespanha, mas por Nuno Monteiro, Pedro 

Cardim e José Subtil, em diversas obras. 

Conforme dito anteriormente, a legislação régia era apenas uma modalidade 

normativa, num contexto de diversas outras formas jurídicas. Quanto a isso, o mesmo pode 

ser dito sobre ao poder político no Antigo Regime. Na sociedade corporativa, o monarca é 

apenas um dos corpos sociais, além da nobreza e do clero, com os quais divide o poder em 

semelhante nível de dignidade, porém com funções distintas. O rei da primeira modernidade 

exercia um papel de mediador dos demais corpos sociais, atuando muito mais como um juiz 

                                                 
17 SUBTIL, José Manuel Louzada Lopes. O desembargo do Paço (1750-1833). Lisboa: Universidade Autônoma 
de Lisboa, 1996, p 179. 
18 HESPANHA, António Manuel. “A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime”. Tempo, v. 11, n. 21, p. 
121-143, 2006. 
19 HESPANHA, António Manuel. “Por que é que foi "portuguesa" a expansão portuguesa?” In: SOUZA, Laura 
de Mello; FURTADO, Junia Ferreira; BICALHO, Maria Fernanda (Orgs.). O governo dos povos. São Paulo: 
Alameda, 2009, p. 39 – 62, p. 326. 
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do que como um legislador, ou seja, o seu papel era o de manter a ordem natural das coisas, 

através da justiça.  Sobre o assunto, cita-se Hespanha: 

 

O poder era, por natureza, repartido; e, numa sociedade bem governada, esta partilha 
natural deveria traduzir-se na autonomia político-jurídica (iurisdictio) dos corpos 
sociais. A função da cabeça (caput) não é, pois, a de destruir a autonomia de cada 
corpo social (partium corporis operatio própria, o funcionamento próprio de cada 
uma das partes do corpo), mas por um lado, a de representar externamente a unidade 
do corpo e, por outro, a de manter a harmonia entre todos os seus membros, 
atribuindo a cada um aquilo que lhe é próprio. Garantindo a cada qual o seu estatuto 
("foro", "direito", "privilégio").20 

 

Apesar disso, na segunda metade do século que compreende essa pesquisa, é 

possível afirmar que a monarquia portuguesa já experimentava um elevado grau de 

centralização e institucionalização, pois o século XVIII foi palco de inúmeras reformas 

iluministas21. Elas foram lideradas principalmente pelo Marquês de Pombal, secretário do 

Reino de D. José I (1750 – 1777), conhecido como o Rei Reformador. O objetivo era 

modernizar o Império, aumentando o controle político do Monarca não apenas na metrópole, 

mas também no Ultramar.  

Nesse período, destacam-se três pontos relevantes no processo de centralização 

português, são eles: o crescimento do oficialato régio qualificado, com o recrutamento na 

Universidade de Coimbra, onde os ideais Iluministas já haviam se consolidado; o 

fortalecimento da estrutura especializada em assuntos relacionados às expansões marítimas22, 

com foco na arrecadação na América Portuguesa, principal colônia do período; e as reformas 

pombalinas, especialmente no campo da Justiça, com a Lei da Boa Razão, espécie de norma 

autorreflexiva, que buscava promover maior segurança jurídica, ao tratar das fontes do direito, 

e enfatizar a primazia do direito régio em detrimento das outras espécies normativas do direito 

comum23, dentre outros assuntos.   

Embora um grande número de reformas tenha sido realizado, não havia 

articulação entre elas, pois não se tratava de uma estratégia política consistente e de longo 

                                                 
20 HESPANHA, António Manuel. “Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um milénio”, Coimbra, Almedina, 
2012, p. 115. 
21 Ressalta-se que o Iluminismo português, observado nas reformas pombalinas, se desenvolveu de forma bem 
peculiar, pois, ao contrário do que ocorreu em outras localidades da Europa, não se tratava de um movimento 
liberal, mas de buscar uma centralização do poder na figura do monarca através do que ficou conhecido como 
Despotismo Esclarecido. 
22 CARDIM, Pedro. “Centralização política e Estado na recente historiografia sobre o Portugal do Antigo 
Regime”. In: Revista Nação e defesa. Lisboa: Instituto de Defesa Nacional, 1998, nº. 87, p. 134. 
23 CABRAL, Gustavo César Machado. Direito natural e iluminismo no direito português do final do Antigo 
Regime. Dissertação de Mestrado em Ordem Jurídica Constitucional, Faculdade de Direito, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 
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prazo, mas de movimentos pontuais de centralização do poder, que sofriam enorme 

resistência dos demais corpos sociais que não queriam abrir mão do seu autogoverno. Ou seja, 

a falta de planejamento e a tradição medieval de organização social, que ainda era marcante 

até metade do século XVIII, foram as travas que tornaram o a gênese do Estado Moderno, em 

Portugal e na América Portuguesa, um processo lento e gradual, de avanços e recuos, o que se 

reflete na atuação dos oficiais e, consequentemente, na instabilidade institucional do Antigo 

Regime. Quanto aos Tribunais Régios, estes foram perdendo, gradualmente, influência 

política para as Secretarias de Estado, com as quais se instauraram diversos conflitos de 

competência. É o caso do Desembargo do Paço e o do Conselho Ultramarino.  

Nos tópicos seguintes, são abordados três órgãos centrais na administração do 

Império Português, como forma de oferecer uma visão geral da sua atuação institucional e 

importância política ao longo do século, bem como, permitir uma melhor compreensão do 

procedimento de legitimação. São eles: O Desembargo do Paço, a Secretaria de Estado e o 

Conselho Ultramarino. 

 

2.2.1 O Desembargo do Paço: 

 

Antes da criação do Desembargo do Paço, até o final do século XV, os despachos 

régios eram realizados por órgão informal, conhecido como “Desembargo Régio” e, as 

petições de graças – que, futuramente, seriam a principal atribuição do Desembargo do Paço – 

eram despachadas pela Mesa Principal da Casa da Justiça. No século XVI, as Ordenações 

Manuelinas criam, formalmente, o Desembargo do Paço, porém, foi apenas no século 

seguinte, com as Ordenações Filipinas (1603), que as competências do Desembargo do Paço 

foram melhor detalhadas, permanecendo sem grandes alterações até o Setecentos. 

É no século XVIII, por meio do alvará de 24 de julho de 1713, que as 

competências da instituição são consideravelmente ampliadas, dentre elas, cita-se: a dispensa 

de submeter certas matérias à apreciação da Chancelaria-Mor e a autorização para despachar 

com apenas três desembargadores. Nesse período, as atribuições do Desembargo do Paço 

eram basicamente: a administração da justiça, através do controle da magistratura e a 

apreciação de conflitos de jurisdição; e o domínio da graça, por meio da elaboração de 

pareceres aos pedidos de graça régia, porém, sem jamais dispensar a ratificação do Monarca 
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que, em última instância, era o único detentor do poder de concessão de graça e poderia seguir 

ou não parecer do Desembargo do Paço, embora geralmente o fizesse24.  

De acordo com suas competências, o Tribunal desempenhava funções 

administrativas e jurisdicionais. Para tanto, suas atribuições eram divididas entre quatro 

órgãos, um com função predominantemente jurisdicional e três predominantemente 

administrativos. O órgão jurisdicional era a Mesa, cuja função era a do domínio da graça, 

composta pelos desembargadores e um presidente que, em alguns momentos, acumulou a 

função de Chanceler-Mor do Reino. Os órgãos administrativos cuidavam das questões 

internas do próprio Tribunal, da Administração da Justiça, seus oficiais e conflitos 

jurisdicionais, eram eles a Secretaria da Repartição das Justiças e Despacho da Mesa; a 

Secretaria das Comarcas; a Casa do Expediente25. 

Embora, em geral, ao longo do Antigo Regime, o Tribunal tenha sempre 

desempenhado um dos papeis mais relevantes no quadro institucional, por lidar com questões 

fundamentais na atuação do Monarca, seu exercício de poder de iurisdictio, além de ser uma 

das instituições régias mais antigas e tradicionais, este não passou incólume pelas reformas 

pombalinas, tendo sofrido um forte ataque na segunda metade do século XVIII quando, em 

1756, numa clara manifestação de poder político, Sebastião José de Carvalho e Melo eliminou 

o acesso direto dos Desembargadores ao Rei. A determinação era de que a Mesa se abstivesse 

de consultar diretamente o Monarca, submetendo qualquer comunicação ao intermédio da 

Secretaria de Estado que, em alguns casos, deixou de levar a despacho régio algumas 

consultas. Tratava-se apenas do início da perda de importância política do Tribunal, que veio 

a ser extinto em 183326.  

 

2.2.2 As Secretarias De Estado 

 

Na primeira metade do séc. XVIII, as Secretarias de Estado fizeram parte do 

movimento centralizador da Coroa. Em linhas gerais, o objetivo era diminuir a 

patrimonialização dos ofícios que tradicionalmente eram utilizados pelos oficiais em 

benefício próprio, através da apropriação do domínio das mercês pelo órgão. Outro propósito 

da criação dessas secretarias foi o de restringir as decisões políticas a um grupo cada vez 

                                                 
24 SUBTIL, José Manuel Louzada Lopes. “O Desembargo do Paço (1750 – 1833)”, Lisboa: Ediual. 
Departamento de Ciências Humanas, 2011, 34. 
25 Disponível em: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4167317, acessado em 10/11/2019. 
26 SUBTIL, José Manuel Louzada Lopes. O Desembargo do Paço (1750 – 1833). Lisboa: Ediual. Departamento 
de Ciências Humanas, 2011, 33. 
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menor e mais ligado ao Rei, os seus secretários. Esse movimento deveria garantir um maior 

controle político sobre oficialato27.  

Em termos específicos, as secretarias centrais do Antigo Regime tiveram 

nomenclaturas diversas ao longo do tempo. Em 1736 é quando começa a se observar uma 

maior tendência centralizadora. Nesse ano, o Rei D. João V extinguiu as secretarias de 

“Estado”, “Mercês e Expedientes” e “Assinaturas”, sob a alegação de ineficiência e 

desorganização, criando as secretarias que tratavam de “Negócios do Reino”, “Negócios 

Estrangeiros e Guerra” e “Marinha e Domínios Ultramarinos”.28 Os Secretários do Reino que, 

até então, eram formados por fidalgos de segunda ordem, adquiriam status de conselheiros de 

Estado e, portanto, tratados no mesmo nível de dignidade dos Grades do Reino. Porém, foi 

apenas após os eventos que sucederam o Terremoto (1755), ou seja, durante o reinado de D. 

José I, que as Secretarias experimentam seu maior nível de poder institucional29, 

assemelhando-se a ministérios. Durante esse período, o Marquês de Pombal exerceu, 

inclusive, a função de Secretário de Estado, atuando quase como um “primeiro-ministro” de 

Portugal e suas colônias30. 

À Secretaria de Estado cabia despachar sobre títulos, ofícios, mercês, privilégios, 

assim como, assuntos militares, de administração da justiça, de Fazenda e de polícia, bem 

como, petições e consultas ao Rei. À Secretaria de Estado da Marinha e Domínios 

Ultramarinos cabiam os despachos sobre Armada, Frotas e Domínios Ultramarinos, além da 

nomeação de Governadores e Capitães Generais e Vice-Reis dos domínios do Ultramar. Por 

fim, cabia à Secretaria dos Negócios Estrangeiros os assuntos diplomáticos31. 

 

2.2.3 Conselho Ultramarino 

 

Criado em 1643, o Conselho Ultramarino era um órgão de assistência ao Monarca 

sobre assuntos relacionados às colônias ultramarinas, sob a perspectiva de que a expansão 

                                                 
27 CARDIM, Pedro. Centralização política e Estado na recente historiografia sobre o Portugal do Antigo Regime. 
In: Revista Nação e defesa. Lisboa: Instituto de Defesa Nacional, 1998, nº. 87, p. 138. 
28 SIMÕES JUNIOR, Mario Francisco. A Secretaria de Estado do Ultramar: Origem, organização e expedientes 
(1736-1750). USP – Ano VIII, n. 13, p. 73-92, 2017, p. 76. 
29 SUBTIL, José. O Terramoto Político (1755-1759): Portugal Aflito e Conturbado. História e Ciência da 
Catástrofe, 250th Anniversary of the 1755 earthquak, n. 1, p. 155-187, 2007. 
30 BICALHO, Maria Fernanda; COSTA, André. O Conselho Ultramarino e a Emergência do Secretário de 
Estado na Comunicação Política entre Reino e Conquistas. In: FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. 
Um reino e suas repúblicas no Atlântico. Comunicações Políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos 
XVII e XVIII. Espacio, Tiempo y Forma, n. 30, 2017, p. 137 – 158, p. 149. 
31 SIMÕES JUNIOR, Mario Francisco. A Secretaria de Estado do Ultramar: Origem, organização e expedientes 
(1736-1750). USP – Ano VIII, n. 13, p. 73-92, 2017, p. 78. 
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marítima e a gestão dos novos territórios tratavam de um contexto diverso, com 

particularidades próprias e problemas que demandavam soluções específicas.  

O órgão promovia consultas, com a emissão de pareceres, através de 

correspondências, cujos assuntos variavam entre informações, queixas, mercês, dentre outros. 

Ou seja, tratava de promover a comunicação entre o rei e suas conquistas. Sejam oficiais 

régios, governadores, vice-reis, senhores de engenho, comerciantes, súditos, corporações ou 

câmaras, em tese, para comunicar-se com a Coroa, o trâmite se dava pelo Conselho 

Ultramarino. Pode-se considerar que a variedade temática e o volume das comunicações eram 

tão expressivos quanto menor era a produção normativa voltada para as colônias. 

As matérias mais frequentes que tramitavam pelo órgão eram privilégios, mercês 

e provimento de ofícios. Porém, os mais diversos assuntos também podem ser identificados, 

como questões religiosas, militares, comerciais, indígenas, fazendárias, e etc. Elaborado o 

parecer, este era encaminhado ao Rei que poderia ou não o confirmar com a seguinte 

mensagem no canto da página “Como parece...”. A confirmação poderia ser assinada também 

por um secretário de Estado. O despacho régio era então encaminhado de volta ao Conselho 

ou à alguma secretaria à qual cabia garantir os meios necessários à execução32.  

Assim como ocorreu com o Desembargo do Paço, o Conselho Ultramarino 

também experimentou um declínio na sua importância política devido com as reformas das 

Secretarias de Estado, especialmente após a segunda metade do século XVIII. Nesse período, 

é possível verificar, através do Arquivo Histórico Ultramarino, uma mudança na dinâmica das 

comunicações que antes eram, na sua maioria, destinadas ao Conselho e ao Rei. No caso, 

quem disputava seu âmbito de atuação era a Secretaria de Estado do Ultramar, através da 

expedição de ordens e instruções tanto ao oficialato das Colônias quanto ao próprio Conselho. 

Aos secretários, competiam as decisões mais importantes, relacionadas com o direcionamento 

da política colonial, enquanto aos conselheiros, cabiam as consultas sobre o provimento de 

cargos e a concessão de mercês, isto é, assuntos do cotidiano colonial.33 

Apresentadas as estruturas institucionais do Antigo Regime, que se relacionam 

com o objeto dessa pesquisa, cumpre agora tratar do Direito Régio, especialmente das normas 

que regulam a concessão de graça régia e a família. 

 

                                                 
32 BICALHO, Maria Fernanda; COSTA, André. O Conselho Ultramarino e a Emergência do Secretário de 
Estado na Comunicação Política entre Reino e Conquistas. In: FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. 
Um reino e suas repúblicas no Atlântico. Comunicações Políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos 
XVII e XVIII. Espacio, Tiempo y Forma, n. 30, 2017, p. 137 – 158, p. 140. 
33 SIMÕES JUNIOR, Mario Francisco. A Secretaria de Estado do Ultramar: Origem, organização e expedientes 
(1736-1750). USP – Ano VIII, n. 13, p. 73-92, 2017, p.78. 
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2.3 FONTES NORMATIVAS PRIMÁRIAS: AS ORDENAÇÕES DO REINO DE 

PORTUGAL E O PODER DE GRAÇA DO REI 

 

Conforme abordado em tópico anterior, o contexto jurídico do Direito Colonial 

era o do pluralismo, no qual diversas ordens normativas conviviam num mesmo espaço, o que 

significa que as diferentes fontes do direito possuíam fundamento de legitimidade próprio, 

embora as Ordenações tratassem de inseri-las oficialmente no âmbito do Império ao longo dos 

seus dispositivos. Além disso, tratou-se da baixa produção de normas específicas para as 

colônias, da convivência entre culturas rústicas e letradas, e da auto-organização dos corpos 

sociais, e como isso ajudou a preservar um maior grau de autonomia local. Essas 

características são fundamentais na formação de um conceito para o Direito Colonial, e no 

desenho da sua sistematização.  

É certo que havia pluralidade normativa, que a produção de normas locais era 

intensa, que os costumes, a cultura e as práticas locais eram diversas, e que a presença da 

Coroa enfrentava enormes dificuldades de concretização e centralização. Contudo, questões 

como legitimidade, filiação e herança possuíam raízes sólidas no mundo jurídico letrado, e se 

baseavam em normas consuetudinárias, de direito feudal ou de direito romano, há muito 

consolidadas na cultura jurídica europeia e incorporadas no direito legislado pelo rei. 

Ademais, a dispensa de questões que estivessem em desacordo com as normas 

vigentes, com o propósito de ofertar um benefício a priori ilegítimo, como é o caso do objeto 

deste estudo, era bastante comum em uma ordem jurídica baseada em privilégios e mercês. 

Dessa forma, a legitimação régia é uma exceção prevista no próprio Direito vigente, sem 

grande inovação, não fosse o fato de envolver uma cultura nova, em emergência, e um século 

de profundas mudanças políticas e institucionais.  

Portanto, apesar do contexto colonial ser diverso da metrópole, a matéria e a 

qualidade dos atores envolvidos (clérigos seculares, monarca e oficiais régios) tornam a 

questão analisada muito mais universal e tradicional, do ponto de vista dos institutos 

jurídicos, não podendo ser reduzida à meras particularidades locais. Por tais razões, apesar de 

reconhecer-se os fatores de limitação da efetividade da legislação da Coroa, antes de iniciar a 

análise dos documentos, importa explorar normas e atos jurídicos cuja validade derivam da 

autoridade régia, porquê é nesse cenário que se justificam as cartas de legitimação.  

Nessa análise, não há um conflito entre uma perspectiva local e global, mas uma 

complementariedade, à medida em que “localizar” o direito é simplismente colocar em 

evidência como os aspectos culturais mediaram as trocas entre uma ordem jurídica 
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hegemônica e as necessidades locais34.  Nesse sentido, ao defender a micro-história e o olhar 

local, na metodologia do Derecho Indiano, Víctor Tau Anzoátegui faz a ressalva de que “Los 

puntos de observacion del historiador pueden variar según de donde y como se mire. No es 

posibile, ni en última instancia conveniente, uniformarlos.”35 

Feitas tais considerações, cumpre agora abordar a legislação régia. É no século XI 

que se inicia a produção normativa de Portugal. No século XVIII, o papel do rei legislador já 

se encontra bem consolidado, com limites no Direito Natural36. Assim, legislar era manter o 

equilíbrio posto pela tradição medieval e regulamentar sem inovar. Ao longo desse período, 

foram elaboradas três grandes compilações da legislação régia, são as Ordenações Afonsinas 

(sec. XIII), Manuelinas (séc. XIV) e Filipinas (séc. XV), sendo essa última a que abrange o 

período estudado. No entanto, é também no período setecentista que aumentam as tensões 

decorrentes de inovações legislativas do rei, especialmente na segunda metade do século, com 

as reformas pombalinas que motivaram diversos atos normativos apartados das Ordenações.  

No quarto livro das Ordenações Filipinas, que trata de matérias de direito privado, 

encontram-se as normas sobre família, filiação e sucessão. Tais normas são tratadas no tópico 

específico sobre a condição jurídica dos filhos ilegítimos no direito régio, juntamente com a 

legislação extravagante. O livro primeiro também foi consultado neste trabalho, por tratar da 

relação entre a Coroa e os demais corpos sociais37. 

No livro primeiro das Ordenações também constam normas sobre o domínio da 

graça, o que, como visto anteriormente, fazia parte das atribuições institucionais do 

Desembargo do Paço, com alguma ingerência da Secretaria de Assuntos do Reino. Em última 

instância, o detentor da graça é o Rei. Trata-se do poder de criação normativa casuística, 

alteração ou revogação da regra vigente, num determinado caso, criando norma particular e 

válida apenas entre as partes interessadas. De acordo com Hespanha38, a graça é exercida 

através da criação de novas normas (potestas legislativa), revogação das antigas (potestas 

revocatoria) ou esvaziamento pontual da eficácia (dispensatio legis). Além disso, a graça 

                                                 
34 AGÜERO, Alejandro. Local Law and Localization of Law. In: MECCARELLI, Massimo; SASTRE, María 
Julia Solla. Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries, v. 6, Max 
Planck Institute for European Legal History, p. 101-129, 2016, p. 115. 
35 ANZOÁTEGUI, Víctor Tau. Nuevos horizontes en el estudio histórico del derecho indiano. In: Congreso del 
Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (11: 1995: Buenos Aires, Argentina). Instituto de 
Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, p. 85. 
36 CABRAL, Gustavo César Machado. Direito natural e iluminismo no direito português do final do Antigo 
Regime. 2011. Dissertação de Mestrado em Ordem Jurídica Constitucional, Faculdade de Direito, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza. 
37 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um mlénio. Fundação Boiteux, 2005, p. 
253. 
38 HESPANHA, António Manuel. Por que existe e em que consiste um direito colonial brasileiro. Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 35, p. 59 - 81, 2009, p.69. 
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pode ainda modificar a natureza das coisas humanas, como ao emancipar menores, conceder 

títulos e legitimar filhos espúrios. Sobre o assunto, o autor leciona:  

 

Passava-se com o direito o que se passava com a natureza. Tal como a lei que Deus 
imprimira na natureza (causae secundae [causas segundas], natura rerum [naturea 
das coisas]) para os não humanos, também o direito positivado (nas instituições, nos 
costumes, na lei, na doutrina comum) instituíra uma ordem razoavelmente boa e 
justa para as coisas humanas. No entanto, acima da lei da natureza, tal como acima 
do direito positivo, existia a suprema, embora frequentemente misteriosa e 
inexprimível, ordem da Graça, intimamente ligada à própria divindade (causa 
prima, causa incausata). No nível político-constitucional, os actos incausados 
(como as leis ou actos de graça do príncipe), alterando a ordem estabelecida, são, 
por isso, prerrogativas extraordinárias e muito exclusivas dos vigários de Deus na 
Terra – os príncipes. Usando este poder extraordinário (extraordinaria potestas), 
eles imitam a Graça de Deus, fazendo como que milagres. Como fonte dessa graça 
terrena, introduzem uma flexibilidade quase divina na ordem humana.39 

 

Diante disso, pode-se concluir que o domínio da graça era uma das principais 

manifestações de liberalidade régia, porém, como qualquer outro ato institucional do 

monarca, também havia limites. Ainda de acordo com Hespanha40, ao tratar da flexibilidade 

que o instituto em análise conferia à ordem jurídica, este afirma que a decisão não poderia ser 

arbitrária, mas deveria se fundamentar em causa justa e elevada, que não seria alcançada 

através das normas existentes. Ademais, a sua concessão não poderia ofender direitos de 

terceiros, poderia estar sujeita a pagamento41 e deveria observar a boa-fé e a equidade.  

Por fim, havia ainda a hipótese em que graça régia era devida em face de serviços 

e favores prestados pelos vassalos, à semelhança das mercês42. Esses serviços e favores 

poderiam ser genéricos, ou seja, realizados sem nenhuma pretensão ou promessa de 

retribuição futura, mas apontados como forma de tornar o solicitante merecedor daquele 

privilégio, isto é, digno de uma graça régia. Por essa razão, é comum observar nos 

documentos do período o uso de mercê e graça como sinônimos, o que demonstra que, na 

prática, não havia uma grande preocupação em diferenciar esses os conceitos.  

Retomando as ressalvas sobre traduções culturais, o ponto em que isso ganha 

maior destaque é nos estudos sobre a família, tendo em vista que, na Colônia, a tentativa de 

implementar o modelo de família europeu enfrentou enormes dificuldades. Desse modo, no 

                                                 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Conforme extraído de Regimento da Chancellaria de 11 de abril de 1671. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=115&accao=ver&pagina=57 
42 HESPANHA, António Manuel. Por que existe e em que consiste um direito colonial brasileiro. Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 35, p. 59 - 81, 2009, p.72. 
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tópico que segue, apresenta-se a família no Império Português, nas duas margens do 

Atlântico.  

 

2.4 A FAMÍLIA DO SÉCULO XVIII – ENTRE PORTUGAL E O NOVO MUNDO 

 

Uma das principais características da família, no Antigo Regime, é sua a 

naturalidade, ou seja, sua identidade com um estado de coisas naturais. Os vínculos 

familiares, fossem sanguíneos ou voluntários, e os deveres mútuos que isso representava, com 

a noção de ascendência e descendência, faziam parte de um discurso universal que abrangia as 

diversas modalidades de relação social, como o Patrão e o Servo, o Criador e a Igreja, a Igreja 

e os Fiéis, o Rei e os Vassalos e, obviamente, entre aqueles que coabitavam um lar.43 No 

âmbito familiar, a hierarquia patriarcal é uma constante. Para este trabalho, importa a família 

enquanto conjunto de pessoas que partilham os mesmos laços afetivos decorrentes de uma 

relação sanguínea ou conjugal em sentido amplo, isto é, abrangendo o casamento, o 

concubinato e o fruto dessas uniões.  

Na aristocracia portuguesa, a família está intimamente ligada à existência de um 

morgado, espaço que tinha um papel fundamental na manutenção da continuidade familiar. 

Em torno disso, giravam questões como sucessão, primogenitura, dote, matrimônio e celibato. 

Cabia ao primogênito a preservação desse patrimônio, que era tanto material quanto 

simbólico, de modo que, aos secundogênitos e às donzelas, muitas vezes, restavam o celibato 

e as carreiras eclesiásticas, prática generalizada das famílias nobiliárquicas. 

Isso ocorria porque, em relação aos filhos menores, a Igreja era uma forma tanto 

de afastá-los da herança44, preservando o morgado na mão do primogênito, quanto uma 

possibilidade de ganhos à família com mercês que, em muitos casos, eram revertidas aos 

morgados. No caso das filhas, o valor elevado do dote ainda era considerado um fator 

relevante na escolha dos pais de manda-las aos conventos, apesar do enorme ganho político 

do matrimônio destas na formação de alianças entre as casas. Ressalta-se que, na metrópole, 

essa tendência de guiar os filhos para as carreiras eclesiásticas muda radicalmente na segunda 

metade do século XVIII, tendo em vista uma crise da valorização desses ofícios, pelos ideais 

                                                 
43 HESPANHA, António Manuel. Came de uma só carne: para uma compreensão dos fundamentos histórico-
antropológicos da família na época moderna. Análise social, v. 28, n. 123/124, p. 951-973, 1993, p. 951. 
44 De acordo com a lei 9 de setembro de 1769, quem tomasse ordens sacras “morriam para o mundo” e “para o 
mundo não poderia retornar” no momento da sucessão, motivo pelo qual estavam impossibilitados de herda. 
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iluministas de crítica ao celibato45, além de reformas pombalinas que diminuíram os encargos 

com o dote46. O que demonstra a ingerência da Coroa no âmbito privado das famílias 

nobiliárquicas. 

Em relação aos direitos patrimoniais, a monarquia exerceu um intenso controle 

dessas famílias, editando diversas normas com o objetivo de impedir a livre disposição de 

bens, garantindo uma linha sucessória concentrada nos filhos legítimos. Um exemplo disso é 

a instituição do morgado, que consistia no direito de suceder bem imóvel a ser mantido 

perpetuamente, passando de primogênito para primogênito, dentro da mesma linha sucessória 

familiar. 47 

Ou seja, no contexto da aristocracia portuguesa, prevaleciam matrimônios entre 

herdeiros de morgados, fossem primogênitos ou filhas únicas48, e de secundogênitos nas 

carreiras eclesiásticas. Além disso, até 1781, os matrimônios dentre a primeira nobreza da 

Corte correspondiam a um total de mais de 90%, apenas após esse período, há um aumento 

dos casamentos com indivíduos de outras proveniências sociais, como fidalgos de 

províncias49, porém, a propriedade continua como um fator fundamental nessas uniões 

conjugais, além de outras questões financeiras como cargos políticos e atividade mercantil. 

Sobre o assunto, cita-se Maria Beatriz Nizza da Silva: “My concept of family rests 

on property and inheritance, and as such comes quite close to eighteenth-century usage, as can 

be seen in a 1781 will where the word family is used as a synonym of the Portuguese word 

monte, that is to say, the married couple’s property”50. Portanto, a formação de uma união 

lícita através do matrimônio era, em boa medida, um traço característico da elite branca. O 

                                                 
45 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. “Casamento, Celibato e Reprodução social: A Aristocracia Portuguesa Nos 
Séculos XVII E XVIII." Análise Social, Quarta Série, 28, no. 123/124 (1993): 921-50. Disponível em: 
www.jstor.org/stable/41011006, p. 931. 
46 Na lei 17 de agosto de 1761, que estabeleceu limites ao valor do dote, o rei deixa claro que a intenção é de 
manter a unidade do patrimônio das famílias de grande nobreza, ao evitar sua dissolução através de partilha em 
herança, o que atrapalharia os serviços das Casas à Coroa. 
47 FREIRE, Pascoal José de Melo. “Instituições de Direito Civil Português”, vol. 3. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=121&id_normas=42468&accao=ve
r. Acessado em: 20 de novembro de 2019. 
48 HESPANHA, António Manuel. “Cultura jurídica europeia. Síntesis de un milenio.” Madrid: Tecnos, 2002. 
Nesse caso, os genitores que quisessem instituir filhas em morgado, deveria obter dispensa régia da Lei Mental, 
norma que garantia a indivisibilidade dos bens e a primazia do direito de primogenitura, excluindo das filhas 
dessa sucessão e exigindo autorização régia para a alienação. Sobre o assunto, Hespanha afirma que a lei era 
bastante complacente, de modo que as dispensas eram facilmente concedidas.  
49 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. “Casamento, Celibato e Reprodução social: A Aristocracia Portuguesa Nos 
Séculos XVII E XVIII." Análise Social, Quarta Série, 28, no. 123/124 (1993): 921-50. Disponível em: 
www.jstor.org/stable/41011006, p 937. 
50 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. "Family and Property in Colonial Brazil." Portuguese Studies 7 (1991): 61-
77. Disponível em: www.jstor.org/stable/41104930, p 63. 
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mesmo pode ser dito da aristocracia colonial, isto é, da nobreza ligada à terra, como engenhos 

e fazendas.  

No entanto, no que diz respeito ao resto da sociedade colonial, diversos fatores 

culturais favoreceram a proliferação de uniões ilícitas, como o concubinato. Na América 

Portuguesa, havia uma presença marcante de nativos, escravos e mulatas forras, o que levou a 

um intenso grau de miscigenação51, observável também nos casamentos mistos, que não eram 

tão raros como a bibliografia tradicional leva a crer52. Apesar disso, para o colono 

descendente de português, casar-se com uma mulher negra ou índia poderia trazer desonra, o 

que dificultava a ascensão social, ao mesmo tempo em que não haviam tantas mulheres 

brancas solteiras disponíveis para o casamento. Além da questão étnica, a pobreza e o estilo 

de vida itinerante eram fatores que desestimulavam o sacramento do matrimônio, mais por 

falta de perspectiva do que por entraves canônicos, haja vista que a Igreja facilitou muito a 

celebração desse sacramento em território americano53.  

Nesse cenário, concubinato era uma modalidade de família bastante praticada na 

América Portuguesa. Além dos fatores mencionados, a proliferação dessas famílias também 

se deve ao fato de que, frequentemente, pessoas já casadas ou impedidas de casar, como os 

clérigos, viviam em mancebia, o que também levava a um elevado índice de bastardos54. 

Portanto, a família colonial brasileira poderia divergir muito das famílias extensas ligadas à 

propriedade e à terra, concepção que se consolidou por décadas graças ao trabalho de Gilberto 

Freyre em Casa Grande Senzala. Contudo, a micro-análise tem revelado diversas modalidades 

de constituir família, revisitando, inclusive, o patriarcalismo, tendo em vista que, o 

concubinato poderia enfraquecer muito a figura de um patriarca55. 

Antes de iniciar o próximo tópico, que trata da filiação ilegítima, é importante 

ressaltar que o concubinato poderia se manifestar de duas formas: uma modalidade de 

constituir família tão estável quanto o casamento, sendo assim, não se tratando de uniões 

antagônicas, podendo ser validado posteriormente com o matrimônio; ou um termo utilizado 

                                                 
51 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Global Editora e Distribuidora Ltda, 2019. 
52 GOLDSCHMIDT, Eliana Maria Rea. Casamentos mistos: liberdade e escravidão em São Paulo colonial. 
Annablume, 2004. 
53 VAINFAS, Ronaldo. Trópico Dos Pecados Moral, Sexualidade E Inquisição No Brasil. 1989. 
54 Contudo, isso não quer dizer que o matrimônio tenha sido fato raro na Colônia. Ao contrário disso, a 
burocracia e os custos eram fatores mitigados pela Igreja, como forma de promover a propagação dessa união, de 
modo que a pobreza não era um fator impeditivo aos casamentos. 
55 SCOTT, Ana Silvia Volpi. Casamentos entre desiguais no Brasil Meridional (1772-1845). Silva, v. 66, p. 66, 
1984. In: GHIRARDI, M.; SCOTT, A. S. V. (Coord.). Familias históricas: interpelaciones desde perspectivas 
Iberoamericanas a través de los casos de Argentina, Brasil, Costa Rita, Espana, Paraguay y Uruguay. São 
Leopoldo, RS: Oikos; Editora Unisinos, 2015. p. 37-79, p 66. 
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de forma genérica para tratar os mais diversos modos de relações sexuais e afetivas entre os 

colonos.  

Diferenciar ambas as situações, tem o objetivo de evitar que se tire a conclusão 

equivocada de que as altas taxas de ilegitimidade observadas em território luso-americano se 

devem a uma promiscuidade generalizada dos colonos, quando, na realidade, esse índice tem 

mais a ver com a proliferação de famílias irregulares e, consequentemente, de formação de 

prole natural, do que com uniões ilícitas e natalidade espúria. Desse modo, o concubinato e a 

ilegitimidade também eram formas válidas de constituir família. Apesar de irregulares, não 

eram ilícitas e, quando praticadas por plebeus, encontravam tolerância especial na legislação 

monárquica, no que diz respeito à filiação e à sucessão hereditária, considerando que a 

regulamentação da família em moldes estritos ganhava contornos mais estratégico no âmbito 

da nobreza, por lidar com questões patrimoniais de relevo social. 

Feita essa ressalva entre a ilegitimidade fruto das uniões meramente irregulares e 

das uniões ilícitas, abordadas as formas de constituir família na metrópole e na colônia, bem 

como apresentada a cultura jurídica do Império lusitano no século XVIII, a parte seguinte 

deste trabalho trata da filiação ilegítima, oferecendo as bases normativas para a análise do 

procedimento de legitimação descrito no último capítulo.   
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3 A ILEGITIMIDADE NA AMÉRICA PORTUGUESA: ANÁLISE DAS FONTES 
NORMATIVAS 
 

 

O objetivo do presente capítulo é oferecer ao leitor as ferramentas necessárias 

para a análise jurídica dos manuscritos transcritos no próximo capítulo. Para tanto, serão 

abordados conceitos, normas e doutrinas relativas à condição jurídica da prole ilegítima e, 

mais especificamente, sacrílega. Dessa forma, trata-se de filiação, sucessão, alimentos, 

abandono e maternidade. Além disso, os pais também serão objeto de estudo, principalmente 

sob a ótica do Direito Canônico, considerando a posição de clérigo dos genitores. Portanto, 

considerando a incidência de questões de Estado e de Igreja, a segunda parte dessa dissertação 

é dividida em dois tópicos principais, quais sejam: a ilegitimidade em fontes seculares e a 

ilegitimidade em fontes eclesiásticas.   

 
3.1 A ILEGITIMIDADE NAS FONTES SECULARES 

 

Antes de adentrar no estudo das fontes, é necessário ter em mente que, dentro do 

grupo dos ilegítimos, existem duas categorias bem distintas, quais sejam os naturais e os 

espúrios. Os espúrios compreendem três modalidades de filiação, sendo uma delas a prole 

sacrílega, objeto das Cartas de Legitimação analisadas. Isso ocorre porquê a legitimidade dos 

filhos depende do relacionamento entre os genitores, no momento da concepção. Caso a prole 

seja concebida na constância de um casamento válido, esta será legítima. Caso contrário, tem-

se a descendência ilegítima, que compreende a filiação natural e a espúria. No primeiro caso, 

a prole deriva de uma união irregular. No segundo caso, os descendentes são fruto de uma 

união ilícita, chamada também de “coito danado”. 

Apesar de fazerem parte do mesmo grupo de filhos, os naturais e os espúrios são 

constantemente diferenciados nas fontes primárias, evidenciando a preocupação que o direito 

régio tinha de condenar as uniões ilícitas, enquanto tolerava, e até mesmo protegia, certas 

uniões irregulares, especialmente quando se tratava de concubinato entre plebeus. Portanto, o 

termo ilegitimidade, usado genericamente, envolve duas modalidades de filiação que, na 

realidade, eram bem diferentes.  

Nesse contexto, uma abordagem genérica pode levar a equiparar dois grupos de 

pessoas que tiveram participações distintas no processo de formação do Direito Colonial. Isso 

porque a condição jurídica do filho natural, à medida em que era mais benéfica, garantia às 

famílias um maior grau de independência no planejamento de estratégias familiares. Enquanto 
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os espúrios, encontravam maiores obstáculos na materialização de alguns direitos, como a 

sucessão hereditária.  

Conforme será abordado adiante (tópico 3.1.2), o reconhecimento de um filho 

ilegítimo, com a sua instituição como herdeiro, em testamento, tinha consequência diversas 

caso se tratasse de um espúrio ou natural. De toda forma, no âmbito da nobreza, caso a 

intenção do genitor fosse promover uma limpeza de sangue no descendente, tornando-o capaz 

não apenas de herdar bens materiais, mas também títulos e condição de fidalgo, o instrumento 

público deveria ser submetido à apreciação do Monarca. Nesse cenário, tem-se duas situações, 

a saber: um reconhecimento (manifestação da vontade em testamento) e uma legitimação 

(rescrito príncipe). No entanto, há estudos em que os testamentos são vistos como uma forma 

válida de legitimação, independentemente da confirmação régia, por meio de Carta de 

Legitimação.  

Desse modo, não são apenas os status de filiação que são tratados de forma 

genérica, também há casos, na historiografia, em que se trata legitimação genericamente, 

ignorando um elemento essencial ao Antigo Regime, que é o poder exclusivo do Rei de 

conceder a graça e alterar a ordem natural do mundo, transferindo-o para a mão de um 

súdito.56 Em ensaio metodológico sobre a historiografia luso-americana, Linda Lewin 

pondera: 

 
Popular stereotype, rather than a careful reading of legal codes and commentaries, 
has led historians to assume that the rule of heirship remained fairly static for 
centuries. This means that they have not considered whether the inheritance 
documents they routinely interpret executed the letter of the law or sought to 
circumvent it. It follows that this methodological essay proposes what should have 
been obvious to historians all along: rights in succession for Brazilians born outside 
wedlock have fluctuated dramatically as a reflection of changing notions about the 
role of the state, the family’s appropriate boundaries, parental control, patriarchal 
prerogatives, and, above all, Brazil’s dynamic demographic identity. (...) So, more 
specifically, this essay serves as a corrective for much of the scholarly literature’s 
treatment of “illegitimacy” in Brazilian succession law, questioning assumptions 
about both the law’s provisions and effects. (...) This means that we must ask 
whether the historical significance of those documents does not lie more in 
validating social practice at popular level – that is, in behavior that contradicted law 
– than in simply executing prescribed legal procedures.57 

 

Para ilustrar sua argumentação, a autora norte-americana cita o trabalho de Ida 

Lewcowicz. Em sua pesquisa intitulada “fragilidade do celibato”, a professora brasileira 

analisa testamento de clérigos em favor dos filhos espúrios e chega à conclusão de que os 

                                                 
56 LEWIN, Linda. Surprise heirs. Stanford University Press, 2003, p. 20. 
57 LEWIN, Linda. Natural and Spurious Children in Brazilian Inheritance Law From Colony to Empire: A 
Methodological Essay 1. the Americas, v. 48, n. 3, p. 351-396, 1992, 352. 
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testamentos, feitos por escritura pública, eram uma forma suficiente de legitimação para quem 

não tinha condições econômicas de pedir a graça ao Rei, através do Desembargo do Paço. 

Entretanto, de acordo com Lewin, não há qualquer evidência de que esses instrumentos eram 

amplamente eficazes.58  

Em trabalho sobre a ilegitimidade no Império Português, em que se analisou 

documentos de Braga à Sabará, Ana Luiza Castro Pereira afirma que os filhos ilegítimos 

poderiam ser reconhecidos por meio de três formas, quais sejam, testamentos, escrituras de 

perfilhação e cartas de legitimação. Nesse cenário, era de conhecimento dos genitores que, os 

filhos assim reconhecidos, só teriam possibilidade de competir, com os demais herdeiros, 

pelos bens e pelas honras dos pais, caso houvesse concessão da graça pelo Rei, confirmando o 

reconhecimento. Em todo caso, as manifestações de última vontade não eram sempre 

respeitadas, e os direitos dos filhos ilegítimos poderiam não resistir à embargos dos demais 

herdeiros59. Ou seja, o reconhecimento de filiação, em testamento e sem confirmação, não era 

garantia de recebimento dos bens adjudicados.60  

Diante disso, é que se revela a importância se diferenciar a legitimação (que só 

ocorre por autoridade real) do simples reconhecimento (que pode ser anulado a qualquer 

tempo). Levando em consideração essas recomendações, cumpre agora oferecer os elementos 

necessários para responder à pergunta: quais eram os direitos efetivamente à disposição dos 

filhos sacrílegos, dentro do âmbito de validade do Direito Colonial?  

 

3.1.1 Da Filiação 

 

A ilegitimidade dos filhos não era considerada meramente um status social, mas 

parte da natureza das coisas humanas e decorria do contexto em que a criança nascia, mais 

precisamente, da relação entre os genitores. Ou seja, uma pessoa não se torna ilegítima, mas 

nasce ilegítima e pode se tornar legítima pela concessão de graça régia, fundamentada em um 

direito divino e natural, que elevaria a sua dignidade61.   

Como a classificação do filho dependia do relacionamento entre os pais, é 

relevante ter em perspectiva as divergências entre as famílias nos moldes institucionais e as 

práticas familiares da Colônia, como o concubinato e a mancebia. Nesse contexto, Linda 

                                                 
58 Ibidem. 
59 PEREIRA, Ana Luiza de Castro. Unidos pelo sangue, separados pela lei: família e ilegitimidade no Império 
Português, 1700-1799. 2010, p. 10. 
60 Ibidem. p. 26. 
61 HESPANHA, António Manuel. Por que existe e em que consiste um direito colonial brasileiro. Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 35, p. 59-81, 2009, p. 71. 
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Lewin afirma que a prole ilegítima era uma realidade relativamente frequente: “Many couples 

were childless, but at least one-third of all births by independence occurred outside legitimate 

marriage”.62 Na América Portuguesa, legítimos eram os filhos concebidos no casamento, 

segundo os ditames do direito canônico, única modalidade familiar oficialmente reconhecida 

pelas instituições seculares e eclesiásticas do Antigo Regime. Os filhos concebidos fora do 

casamento eram considerados ilegítimos, e estes podiam ser naturais ou espúrios63.  

Os filhos naturais eram os descentes de casal que, apesar de não unidos em 

matrimônio ao tempo da concepção, não tinham impedimentos para a união. Caso os 

genitores casassem posteriormente, a mácula seria completamente extirpada e o descendente 

obteria o mesmo nível de dignidade que teria se nascido fosse em união lícita, o que pode ser 

extraído das Ordenações, liv. 2, tit. 35, §12: “por que este legitimado é em todo perfeitamente 

legítimo”64.  

Os filhos espúrios, também chamados de filhos de coito danado, eram frutos de 

relações proibidas, classificados de acordo com os impedimentos da relação dos genitores em: 

adulterinos, quando ao menos um dos genitores é casado; incestuosos, quando os pais 

possuíam um grau de parentesco impeditivo, que era determinado pelo direito canônico e, no 

período, chegava até o quarto grau de consanguinidade; sacrílegos, quando ao menos um dos 

genitores tiver tomado ordens sacras, seja clérigo secular, regular ou freira.65  

A condição de ilegitimidade era superada pela legitimação do filho. Esse 

reconhecimento, ao alterar um estado de coisas naturais, poderia ser concedido através de uma 

graça do Soberano, em resposta à petição chamada de carta de legitimação. O despacho 

desses instrumentos, em Portugal, competia ao Desembargo do Paço, conforme extrai-se do 

liv. I, tit. 366. Seus efeitos, em geral, consistiam na possibilidade de gozar de quase todos os 

direitos de um filho legítimo, como utilizar o nome do pai, receber alimentos, obter títulos de 

nobreza e exercer cargos civis. No que tange à sucessão, as regras eram mais específicas, 

merecendo destaque no tópico seguinte. Portanto, conceitualmente, a filiação depende da 

averiguação do relacionamento entre os genitores. Entretanto, o que realmente diferencia a 

                                                 
62 LEWIN, Linda. Surprise Heirs I: Illegitimacy, Patrimonial Rights, and Legal Nationalism in Luso- Brazilian 
Inheritance, 1750–1821. Palo Alto: Stanford University Press, 2003, p. 40. 
63 BREMEU, Antônio Cortez. Jurisprudencia Universal, Canonica e Cesarea, regulada pelas disposições de 
ambos direitos, commum e patrio. na offic. de Domingos Rodrigues, 1749. 
64 FILIPINAS, Ordenações. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes. Acessado em: 
25/12/2019, v. 15, n. 06, 2016. 
65 FREIRE, Pascoal José de Melo.  “Instituições de Direito Civil Português”, vol. 3. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=121&id_normas=42468&accao=ve
r. Acessado em: 25/12/2019. 
66 SUBTIL, José Manuel Louzada Lopes. “O Desembargo do Paço (1750 – 1833)”, Lisboa: Ediual. 
Departamento de Ciências Humanas, 2011. 
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condição jurídica da prole são os direitos sucessórios. Tópico que nos interessa a seguir. 

 

3.1.2 Da Sucessão Hereditária 

 

O Direito da Família se manteve consideravelmente estável, ao longo do século 

XVIII. Por outro lado, o direito sucessório foi matéria de diversos regulamentos e reformas, 

especialmente no período Pombalino, mas posteriormente também, com a chamada 

“viradeira” e, sobretudo, no século seguinte67.  Por essa razão, a sucessão hereditária tem um 

papel fundamental no estudo da ilegitimidade.  

Retomando a distinção entre natural e espúrio, apenas o primeiro poderia se tornar 

herdeiro testamentário, pois a prole espúria era especialmente destituída de capacidade 

sucessória. Além disso, o natural possuía a mesma condição que o filho legítimo, na sucessão 

ab intestado, caso o genitor fosse plebeu ou cavaleiro de ordens menores, conforme liv. 4, tít. 

92 das Ordenações Filipinas68. Entretanto, quando o pai era um fidalgo, o natural deveria ser 

legitimado para suceder ab intestado. Em todo caso, o dispositivo tem a intenção de afastar 

apenas o direito à legítima. No que diz respeito ao testamento, o descendente natural poderia 

ser instituído herdeiro, tendo direito à terça parte da herança, quando houvesse descendentes e 

ascendentes legítimos. Na ausência desses, o natural poderia ser herdeiro universal.   

Já em relação aos espúrios, a situação era bem menos favorável. De acordo com 

as Ordenações em seu liv. 4, tit. 93, os filhos espúrios não poderiam suceder ab intestado, 

                                                 
67 WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Direito e justiça no Brasil colonial. O tribunal a relação o Rio de 
Janeiro (1751-1808). Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 205. 
68 Tradução livre: “Se algum homem houver ajuntamento com alguma mulher solteira, ou tiver uma só manceba, 
não havendo entre eles parentesco, ou impedimento, porque não possam ambos casar, havendo de cada uma 
delas filhos, os tais filhos são havidos por naturais. E se o pai for peão, suceder-lhe-ão, e virão à sua herança 
igualmente com os filhos legítimos, se os o pai tiver. E não havendo filhos legítimos, herdarão os naturais todos 
os bens e heranças de seu pai, salvo a terçã, se a o pai tomar, da qual poderá dispor como lhe aprouver. E isto 
mesmo haverá lugar no filho, que o homem solteiro houver de alguma escrava sua, ou alheia, se por morte de seu 
pai ficar forro. E se ao tempo que os filhos nascerem o pai for cavaleiro ou escudeiro ou de outra semelhante 
condição, que costume andar a cavalo, oficial mecânico, nem havido e tratado por peão, não herdarão os tais 
filhos sua herança, nem entrarão à partilha com os filhos legítimos nem com outros legítimos ascendentes. E não 
tendo o pai descendentes, nem ascendentes legítimos, poderá dispor de todos os seus bens, como quiser. E 
falecendo sem testamento, herdarão seus bens os parentes mais chegados, e não os filhos naturais: porque os 
filhos naturais não podem herdar ab intestado seus pais, salvo se ao tempo que nascerem, forem seus pais peões, 
como dito. E posto que o pai tenha Ordens menores, não será por isso havido por cavaleiro, quanto a este caso. E 
se a tempo que os filhos nascerem o pai for peão, ainda que depois seja feito cavaleiro, ou de outra maior 
condição, não perderão por isso os filhos naturais a sua herança, ou a parte, que dela lhes pertencer, mas havê-la-
ão, assim como a deviam haver, se o pai fosse ainda peão ao tempo do seu falecimento. Porém, se o cavaleiro 
que tiver filhos naturais, não tiver filho algum, nem outro descendente legítimo, e tiver pai ou mãe ou outros 
ascendentes legítimos, poderá em seu testamento deixar toda a sua terça, ou parte dela aos filhos naturais; e não 
tendo descendentes, nem ascendentes legítimos, poderá em seu testamento deixar toda sua fazenda aos filhos 
naturais, se quiser, ou dispor dela em outra maneira, como lhe aprouver. ” Disponível em: 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p940.htm. Acessado em: 30/12/2019. 
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tampouco por testamento, de modo que a sua exclusão não dizia respeito apenas à legítima. 

Nesses casos, os genitores só poderiam deixar aos filhos espúrios alimentos ou dote. Porém, 

essa situação poderia ser revertida com a legitimação, que deveria ocorrer, necessariamente, 

mediante graça régia, observadas as ressalvas para os termos em que a mercê for concedida, 

ou seja, as cláusulas expressas no procedimento devem prevalecer em detrimento do que 

dispõe a legislação. Sobre isso, cita-se trecho do mencionado dispositivo:  

 
(...) declarou que não era sua intenção, que o filho ou neto assim legitimado ou 
perfilhado pudesse herdar tal terra, ou terras da Coroa do Reino. Salvo se na 
legitimação por ele feita, ou no perfilhamento por ele confirmado, expressamente 
fosse declarado que as pudesse herdar e haver, ou na confirmação, sem embargo do 
defeito de seu nascimento e sem embargo da dita Ordenação.69  
 

Além disso, a legitimação não poderia causar prejuízo a direitos de terceiros. Ou 

seja, havendo descendente ou ascendente legítimo, os espúrios legitimados só poderiam 

herdar na terça parte. Isso é o que dispões, inclusive, provisão de 18 de janeiro de 1799, em 

que D. Maria faz referência a uma consulta sobre cartas com cláusulas exorbitantes, que não 

resguardavam direitos adquiridos e que destruíam a ordem de sucessão. Na norma, a rainha 

dispõe: 

 

visto que as legitimações não se costumam conceder neste Reino em prejuízo dos 
herdeiros legítimos, e não tendo elas a qualidade de uma restituição plenária, mas de 
uma mera dispensa, só podem aproveitar para os efeitos e fins, que as Leis, e os 
estilos do Reino prescrevem, na forma, por elas ordenada e de nenhuma sorte para 
despojar qualquer terceiro do seu domínio, e posse, e do direito adquirido, ainda aos 
bens, de que o pai podia dispor em sua vida, e menos vigorizar, e ter validade a 
respeito dos Morgados antigos, e dos bens sujeitos a restituição, especialmente 
daqueles em que se verifica a exclusão de bastardos, nem privar ao atual 
Administrador, e possuidor dos ditos bens e dos fideicomissos já deferidos pela Lei, 
e pelas instituições aos nelas expressamente chamados; por que nestes casos ainda a 
fazer eu o uso do meu alto, e supremo poder, jamais podia ser da minha Real, e bem 
regulada intenção inferir um tal gravame, o despojar os senhores e possuidores de 
seus legítimos direitos, sem citação, e audiência de todos os interessados, e sem 
intervenção de causa justa, urgente e publica.70 

 

Entretanto, apesar de haver o objetivo de salvaguardar os direitos dos herdeiros 

legítimos, a norma mantém a possibilidade de o legitimado concorrer à legítima quando 

houver “causa justa, urgente e publica”. Isto é, a norma visa desestimular que filhos ilegítimos 

prejudiquem herdeiros necessários, mas, ao mesmo tempo, mantém a flexibilidade legal 

                                                 
69 Ordenações Filipinas. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l2p457.htm. Acessado em 
20/12/2019. 
70 A lei pode ser encontrada nos aditamentos ao livro 4º das Ordenações Filipinas. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/imagens_livros/19_ordenacoes_filipinas/livro_4/1053.jpg. Acessado em 
20 de novembro de 2019. 
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diante da liberalidade régia. Esse mesmo entendimento pode ser observado nas lições de 

Pascoal José de Melo Freire, que justifica a diferença entre os filhos pelas leis civis, pois 

todos os filhos eram iguais por direito natural. Diante disso, dependendo de como a carta de 

legitimação tenha sido editada, os ilegítimos poderiam também concorrer à legítima. Nesse 

sentido, cita-se: 

 
No nosso direito os filhos ilegítimos, mesmo legitimados, são considerados quase 
estranhos nas coisas que respeitam à casa e família do pai; não sucedem, por isso, ao 
pai ab intestado, mas só por testamento, e evidentemente naquilo que o pai lhes quis 
deixar, a cláusula esta que hoje e já de há muito se põe em todas as cartas de 
legitimação. Mas ninguém pode duvidar de que os ilegítimos podem ser legitimados 
plenissimamente e para todos os efeitos, e ser igualados aos verdadeiros legítimos, 
tanto na sucessão testamentária, como na legítima, quer porque toda a sucessão 
pertence ao direito civil, quer porque é a lei civil e não a natureza que estabelece 
diferença entre os filhos, como bem diz Justiniano na Novela 89, cap. 9. Por 
consequência toda esta questão depende das palavras do rescrito e vontade régia. 
Consta, porém, da dita Ord. Liv.2, tit. 35, § 12, vers. E posto que, que nas cartas de 
legitimação antes da Lei Mental nem sempre se punha a cláusula de suceder apenas 
nas coisas que o pai quisesse deixar; pelo contrário, nesses tempos quase todos os 
ilegítimos eram legitimados para suceder tanto por testamento como ab intestado; e, 
desse modo, foi legitimado por El-Rei D. Dinis seu filho bastardo Afonso Sanches, e 
por D. Fernando no ano 1413 da Era Gonçalo Vasques de Azevedo, filho de 
Francisco Pires, Prior de Santa Cruz, e Teresa monja de Lorvão, apud José Soares da 
Silva, Memórias de D. João I, Documento IV, etc...71 
 

 Em relação ao testamento, o autor lusitano72 afirma que não havia previsão 

normativa no sentido da impossibilidade de sucessão dos naturais legitimados, no que diz 

respeito à terçã, ou seja, a parte disponível para liberalidade do testador. Ressalta-se que, os 

herdeiros legítimos que impediam a sucessão ab intestado do legitimado eram apenas 

ascendentes e descendentes, em qualquer grau.73 

Ainda sobre o assunto, cita-se julgado que consta no livro de Manuel Alvares 

Pegas, sobre filiação espúria. O autor lusitano traz uma sentença de anulação de testamento 

feito por clérigo que instituiu como herdeiros dois sobrinhos. Ocorre que, no decorrer do 

litígio, constatou-se que os herdeiros instituídos eram filhos do clérigo, havidos após este 

tomar ordens sacras, portanto, espúrios. Foi possível comprovar ainda que o presbítero, 

quando era leigo e solteiro, teve uma filha natural, de mulher também solteira. Ao final, a 

sentença foi no sentido de excluir a prole sacrílega da sucessão, instituindo a filha natural 

como única herdeira do padre, afastando também a pretensão sucessória do irmão do de 

                                                 
71 FREIRE, Pascoal José de Melo. “Instituições de Direito Civil Português”, vol. 3. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=121&id_normas=42468&accao=ve
r. Acessado em: 20 de novembro de 2019. 
72 Ibidem. 
73 PEGAS, Emmanuele Alvares. “Tractatus Utilissimus de Spuriis”. Ex Typographia Dominici Gonçalves, 1739. 
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cujus74.  

Do caso acima, é possível observar que o padre recorreu ao testamento para tornar 

os filhos espúrios herdeiros, usando instrumento público. No entanto, o clérigo mentiu sobre a 

filiação, atribuindo a paternidade dos seus próprios filhos a um irmão. A precariedade do ato 

extrajudicial do presbítero se deve ao fato de que, para instituir um espúrio herdeiro, deve-se 

também legitimá-lo, além disso, é importante que todos os defeitos do herdeiro sejam 

revelados no momento da legitimação. Do contrário e, especialmente na presença de outros 

herdeiros, o testamento é facilmente anulável.  

Isso porque os genitores de filho de coito danado, em regra, não podem deixar-lhe 

em testamento nada mais do que alimentos e dote, conforme dispõe o Liv. 4, tit. 93, das 

Ordenações. Entretanto, na ausência dos herdeiros considerados necessários, quais sejam, 

ascendentes e descendentes, os genitores podem instituir seus filhos ilegítimos como 

herdeiros universais de todos os seus bens “debaixo da condição de obter a perfilhação régia; 

não a obtendo, devolve-se aos herdeiros ab intestado.”75  

Diante disso, percebe-se que os parentes colaterais e transversais do genitor não 

impediam a sucessão do espúrio legitimado. Ao contrário, o filho de coitado danado que 

obtivesse a graça régia de legitimação, poderia herdar todos os bens do genitor, caso não 

houvesse ascendentes ou descendentes legítimos. Essa mesma ordem de sucessão pode ser 

extraída das Ordenações Filipinas. Em seu Liv. 4, tít. 96, a compilação de leis do Reino 

ordena que, na ausência de descendentes ou ascendentes legítimos, a herança cabe a quem o 

defunto tiver instituído herdeiro em testamento. Apenas na ausência do mencionado 

instrumento, é que se chama à sucessão os “parentes mais chegados”, ou seja, colaterais ou 

transversais.  

Portanto, conclui-se que havia uma certa tolerância institucional da Coroa em 

relação aos frutos de uniões ilícitas, considerando a variedade de normas que se dedicavam ao 

assunto, e a previsão de institutos que poderiam dar legitimidade a esses filhos, quis sejam: 

escritura de perfilhação e testamento. No mesmo sentido é o que aponta o trabalho de Santos, 

com foco na capitania de Pernambuco e nos filhos sacrílegos76.  

                                                 
74 Ibidem, p. 10. 
75 TELES, José Homem Correia. Digesto portuguêz ou Tratado dos direitos e obrigações civis, acomodado às 
leis e costumes da Nação portuguesa para servir de subsidio ao novo Código civil. 1840. Apesar do autor citado 
ser do século seguinte, as suas lições vão no mesmo sentido das de Pascoal José de Melo Freire, cujo afirma que 
a legitimação por testamento “nem sequer é uma verdadeira legitimação, se não for expressamente aprovada por 
rescrito do príncipe”. FREIRE, Pascoal José de Melo. Instituições de direito civil português. Vol. 2, pág. 33. 
Disponível em: http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/. Acessado em: 30/12/2019. 
76 SANTOS, Gustavo Augusto Mendonça. Transgressão e cotidiano: A vida dos clérigos do hábito de São Pedro 
nas freguesias do açúcar em Pernambuco na segunda metade do século XVIII (1750 -1800). Recife, 2013. 
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Entretanto, é necessário ressaltar que a legitimação só era alcançada com a 

concessão da graça, que era um poder exclusivo do Rei, o qual poderia exercer diretamente ou 

através de seus oficiais mais graduados, como Desembargadores e Conselheiros. Isto é, não 

há qualquer evidência de que a legitimação fora delegada à atos extrajudiciais cartoriais, de 

modo que os instrumentos públicos que tratassem de legitimação de filhos espúrios, para 

serem válidos e plenamente eficazes, dependiam de confirmação régia, que se dava por meio 

das Cartas de Legitimação77.   

De toda forma, a desigualdade com que a prole era tratada na sucessão hereditária 

não era uma exclusividade dos filhos ilegítimos, mas parte de uma cultura jurídica baseada em 

privilégios. Diante disse, ressalta-se que também entre a prole legítima, havia discrepâncias, 

com a prevalência de direitos sucessórios concentrados na figura do primogênito. Era o caso 

dos morgados, do envio dos demais filhos às carreiras eclesiásticas, da filha que deveria viver 

em celibato, etc. Ou seja, mesmo filhos legítimos eram frequentemente excluídos da sucessão 

hereditária, em detrimento do primeiro filho homem78.  

A concentração de direitos sucessórios na figura do primogênito deixou de ser 

meramente uma estratégia familiar, para se tornar uma imposição da Coroa. A Lei de 9 de 

setembro de 1769 determinava que os descendentes que tomasse ordens sacras, perderiam 

todos os direitos de sangue, isto é, não teriam mais direitos sucessórios, pois estavam mortos 

para o mundo. Além dos religiosos, as filhas casadas também não poderiam ser instituídas 

herdeiras.  

A mencionada lei seguia a mesma linha de justificativa da lei da boa razão, 

editada em agosto do mesmo ano, qual seja: Tratava-se de revogar as normas de tradição 

romanísticas que estivessem em desacordo com a melhor e mais justa razão, na mesma 

tendência de outras “grandes nações europeias”.79 Portanto, fundamentava-se em uma ideia de 

civilização. 

Sobre o assunto, de acordo com Pascoal José de Melo Freire, desde a tradição 

romanística, o testador poderia instituir como herdeiro qualquer pessoa que não fosse 

especialmente destituída de capacidade sucessória, por lei ou por costumes, respeitados os 

direitos dos herdeiros necessários, a quem cabia por legítima dois terços da herança. Essa 
                                                                                                                                                         
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 
77 Conforme citação acima, Melo Freire já afirmava, no século XVIII, que legitimações só poderiam ser 
concedidas por rescrito do príncipe. Um século depois, Telles faz a mesma afirmação. 
78 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Elites locais e mobilidade social em Portugal nos finais do Antigo 
Regime. Análise Social, v. 32, n. 141, p. 335-368, 1997, p. 31. 
79 TELLES, José Homem Correia. Commentário crítico à Lei da Boa Razão em data de 18 de agosto de 1769 / 
 Imprenta: Lisboa, Typographia de Maria de Madre de Deus, 1865. 
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liberdade de testar também fazia parte das leis e costumes lusitanos, até a primeira investida 

pombalina, com a Lei de 9 de setembro de 1769. Posteriormente, a mencionada lei foi 

revogada, em um movimento conhecido como “viradeira”, por meio do decreto da Rainha 

Maria I, de 17 de julho de 177880. No entanto, no final do século, com a edição do alvará de 

20 de maio de 1796, a Rainha revoga a suspensão da lei pombalina, tornando-a novamente 

válida, reafirmando a política de controle do Estado sobre a sucessão hereditária. 

Essa movimentação legislativa representa uma disputa ideológica, cuja 

argumentação tem a ver com diferentes perspectivas dos efeitos do tempo no Direito81. De um 

lado, os que defendiam a liberdade do testador, invocavam a tradição, isto é, a continuidade 

do direito, como critério de validade com base em uma razão imutável, como pode ser 

observado na crítica acima de Melo Freire. Por outro lado, a diminuição da liberalidade do 

testador fazia parte de um movimento político paradoxal, que se pretendia moderno e 

iluminado, mas se empenhava em aumentar a centralização do poder no Monarca82. No 

período pombalino, diversas foram as regulamentações que aumentavam o controle da Coroa 

sobre o patrimônio dos súditos, a pretexto de estarem seguindo as tendências legislativas das 

nações mais ilustres da Europa83. 

Na prática, além de excluir expressamente as filhas casadas e os descendentes que 

seguissem carreira eclesiástica, a norma também trata os colaterais e transversais, até o quatro 

grau de consanguinidade, como herdeiros necessários. Nesse contexto, caso o testador não 

houvesse descendentes e nem ascendentes necessários, ainda assim, não poderia dispor de 

todos os seus bens em favor de um filho ilegítimo, haja vista que deveria respeitar os direitos 

dos demais herdeiros, como irmãos, sobrinhos, etc. Essa disposição vigorou de 1769 a 1778 e 

após 1796. 

 
3.1.3 Dos Alimentos 

                                                 
80 FREIRE, Pascoal José de Melo. Instituições de Direito Civil Português, vol. 3. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=121&id_normas=42468&accao=ve
r. Acessado em: 19 de novembro de 2019. 
81Sobre a relação entre o tempo e o direito, a partir da disputa entre conceitos como tradição e progresso, cita-se: 
“(...) Moreover, the concepts of continuity and duration of law was translated into the notion of maturity and 
special quality of such kinds of law. (...) In these contexts, the reference to a specific temporal dimension of legal 
normativity – its alleged age and duration – and thus to something seemingly beyond human intervention 
ultimately became the basis for the claim of the validity of legal rules. On the other hand, however, the validity 
of long-standing customs could become the subject of confirmation by a ruler, or even serve as the point of 
reference for substitution by a decree of a ruler. This was combined with the idea of the power of rulers to 
change existing rules in order to adapt them to the change of time.” In: THIER, Andreas. Time, Law, and Legal 
History: Some Observations and Considerations. Rechtsgeschichte-Legal History, n. 25, p. 20-44, 2017. 
82 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo. Paz e Terra, 1996. 
83 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. “Casamento, Celibato e Reprodução social: A Aristocracia Portuguesa Nos 
Séculos XVII E XVIII." Análise Social, Quarta Série, 28, no. 123/124 (1993): 921-950, p. 927. 
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De acordo com as lições de Melo Freire, independentemente da qualidade dos 

filhos, o genitor era obrigado a prover o seu sustento e a sua criação. Ao citar Grócio, o jurista 

português afirma “Aquele que é causador da existência dum homem, deve, quanto puder e for 

necessário, provê-lo do indispensável à vida humana, isto é, à vida natural e social (pois é 

para esta nasceu o homem).”84. Isto é, a obrigação alimentar consistia em alimentos naturais e 

alimentos civis, o que compreende comida, vestuário, habitação e educação. 

Prover a subsistência de um filho, fosse ele legítimo ou ilegítimo, era uma 

imposição de Direito Natural, positivada pelas leis do Reino, e deveria ser prestada de acordo 

com a possibilidade financeira do pai. Ou seja, o filho deveria conservar a mesma qualidade 

de vida que o pai, como forma de evitar a desonra do próprio genitor. Caso contrário, o filho 

poderia requerer alimentos judicialmente, conforme dispõe as Ordenações em seu Liv. 3, tit. 

9, §4: “(...) quando o filho pedir ao pai que lhe dê mantimentos, segundo a faculdade de seu 

patrimônio.”. No mesmo sentido, seguem diversas normas que também preveem a 

possibilidade de os alimentos serem cobrados por via judicial, são algumas delas: Liv. 4, tit. 

99; Liv. 3, tit. 9, §4; Liv. 3, tit. 18, §6.  

No entanto, apesar da habitação fazer parte da obrigação alimentar, cumpre 

ressaltar que os genitores de filhos ilegítimos não poderiam ser constrangidos a coabitarem 

com a prole, caso alegassem motivo de desonra. Conforme disposição do Liv. 1, tit. 88, §11, 

caso o infante fosse filho sacrílego ou adulterino, e os genitores não quisessem exercer 

diretamente a sua criação, poderiam deixa-lo aos cuidados das instituições responsáveis pela 

criação dos expostos. Além disso, quando se tratou da sucessão hereditária, observou-se que 

os filhos espúrios, apesar de excluídos da legítima e da terçã, tinham direito a receber 

alimentos e dote, por meio de disposição testamentária.  

Dentre as normas que tratam das obrigações alimentares, especial destaque 

merece o título que fala dos órfãos, cita-se: 

 
“Porém, se as crianças, que não forem de legítimo matrimônio, forem filhos de 
alguns homens casados, ou de solteiros, primeiro serão constrangidos seus pais, que 
os criem, e não tendo eles por onde os criar, se criarão às custas da mãe. E não tendo 
eles nem elas por onde criar, sejam requeridos seus parentes, que os mandem criar. 
E não o querendo fazer, ou sendo filho de Religiosos, ou de mulheres casadas, os 
mandarão criar à custa dos hospitais ou albergarias, que houver na cidade, vila ou 
lugar, se tiver bens ordenados para criação dos enjeitados, de modo que as crianças 
não morram por falta de criação. E não havendo tais hospitais e albergarias, se 
criação às custas das rendas do Conselho. E não tendo o Conselho rendas, por que se 

                                                 
84 FREIRE, Pascoal José de Melo. “Instituições de Direito Civil Português”, vol. 3. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=121&id_normas=42468&accao=ve
r. Acessado em: 20 de novembro de 2019. 



 
47 

possam criar, os oficias da câmara lançarão fintas pelas pessoas, que nas fintas e 
encarregos dos Conselhos hão de pagar.” 85 

 

Ao disciplinar o sustento dos filhos ilegítimos, as Ordenações abordam também os 

direitos dos expostos, status de infante que será melhor estudada no tópico que segue. 

 

3.1.4 Crianças expostas no Rio de Janeiro setecentista  
 

Ser exposto era ser um infante abandonado. A vulnerabilidade das famílias é o que 

faziam com que pais e mães abandonassem seus filhos, seja essa vulnerabilidade derivada da 

pobreza ou da desonra decorrente da ilicitude do relacionamento entre os genitores. Desse 

modo, o abandono de menores tinha como principais causas questões financeiras e morais.86 

O ato de abandonar um filho poderia se dar de formas variadas. No início do 

século, era frequente o abandono selvagem, que consistia em deixar o recém-nascido em lugar 

esmo, largado à própria sorte. Poderia ocorrer ainda em porta de terceiros, ou até mesmo em 

instituições que criavam órfãos.  

Criada em Portugal, com inspiração na França, a roda dos expostos chegou ao Rio 

de Janeiro no século XVIII, pelas mesmas razões que a instituíram na Europa, quais sejam, 

garantir o abandono seguro e anônimo da criança, como forma de evitar os infanticídios 

provocados pelo abandono selvagem. Além disso, manter os menores sob a tutela dessa 

instituição era forma de afastá-las da vadiagem e da prostituição, das ruas, e encaminha-las 

para atividades laborativas.87  

Além dessas formas de exposição da criança, havia ainda o abandono-proteção, 

causado por instabilidades familiares de caráter passageiro, em que os genitores deixavam as 

crianças aos cuidados das Casas de Misericórdia com o intuito de reavê-las no futuro, 

responsabilizando-se pelo sustento do menor, pessoalmente ou através de padrinhos. Isso era 

possível porquê o pátrio poder não se extinguia com o abandono. Nesse contexto, havia duas 

estratégias para o reconhecimento futuro do filho, uma era fazer uma marca na criança, outra 

era dar um nome exótico, como “Protásia”, “Álvara”, dentre outros. Porém, essa última 

artimanha só foi observada em 1% dos expostos no Rio de Janeiro da segunda metade do 

                                                 
85 ORDENAÇÕES FILIPINAS, Liv. 1, tit. 88, § 11. Universidade de Coimbra. Disponível em: 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p1014.htm. Acessado em: 05 de janeiro de 2020. 
86 PRAXEDES, Vanda Lúcia. A teia e a trama da “fragilidade humana”: os filhos ilegítimos em Minas Gerais 
(1770-1840). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. UFMG, s/d, 2004, p. 16. 
87 LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. O óbvio e o contraditório da Roda. In: PIORE, Mary Del. História da 
criança no Brasil, v. 4, p. 98-111, 1991, p. 101. 
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setecentos.88 

Na realidade, a vida dos expostos revelava uma estatística cruel, apontada por 

Renato Pinto Venâncio, em que pouco mais da metade dos abandonados atingia os dez anos 

de idade. O autor baseou seus estudos nos registros de compra de mortalhas, portanto, ressalta 

que o número de óbitos deve ser maior, considerando que algumas famílias responsáveis pelos 

cuidados do infante arcavam com os gastos funerários por conta própria89.  

Ou seja, ser um exposto era um risco de vida. Os que não morriam, a partir dos 

sete anos, perdiam a assistência da Casa de Misericórdia e, nesse momento, as criadoras 

deveriam decidir se permaneciam ou não com a criança que, geralmente, eram exploradas em 

atividades rurais e doméstica. A opção era fugir, e enfrentar os perigos e a fome das ruas90.  

Em tese, havia ainda uma via alternativa. Para as meninas, algumas tinham a sorte 

de receber um dote e, a partir de certa idade, deixar o abrigo para casar. Entretanto, a 

distribuição dos dotes era anual, e estes eram escassos91, de modo que, na prática, um destino 

comum era o trabalho doméstico, em troca de comida e moradia.  

Já para os meninos, a alternativa era seguir a carreira eclesiástica. Até o século 

XVIII, havia uma maior aceitação desses jovens no colégio dos jesuítas. Entretanto, isso 

muda com a instituição do Seminário dos Órfãos de São Pedro, que funcionava de forma 

semelhante à instituição jesuítica, isto é, os órfãos e os expostos participavam de uma escola 

de letras para futuramente pleitearem uma habilitação sacerdotal. Ocorre que, em ambos os 

casos, esses meninos não eram aceitos indistintamente, mas dependiam de alguém que 

estivesse disposto em custear pequenos enxovais, alimentação, dentre outros. Desse modo, 

assim como as meninas, ao atingir certa idade, os meninos deveriam trabalhar para 

sobreviver: “Uma vez adultos, esses enjeitados voltavam a engrossar as fileiras dos miseráveis 

urbanos, fechando o ciclo de uma nova geração de expostos”92. 

Por fim, no que diz respeito à ilegitimidade, o exposto tinha a seu favor a 

presunção de legitimidade. Entretanto, considerando que o abandono era tanto uma forma de 

evitar condenações morais, quanto uma tentativa de afastar a pobreza, é provável que a 

                                                 
88 VENÂNCIO, Renato Pinto. Infância e pobreza no Rio de Janeiro, 1750-1808. História: Questões & Debates, 
v. 36, n. 1, 2002, p.146. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. O óbvio e o contraditório da Roda. In: PIORE, Mary Del. História da 
criança no Brasil, v. 4, p. 98-111, 1991 p. 101. 
92 VENÂNCIO, Renato Pinto. Infância e pobreza no Rio de Janeiro, 1750-1808. História: Questões & Debates, 
v. 36, n. 1, 2002, p. 157. 
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maioria dos expostos sejam, de fato, filhos de uniões irregulares e ilícitas93. Apesar disso, 

juridicamente, não havia qualquer impedimento para que um exposto pudesse seguir carreiras 

de prestígio social, de modo que, o futuro desses abandonados era determinado por questões 

de caráter econômico. 

 

3.1.5 E Por que não adotar? 

 

Legitimar um filho sacrílego por petição ao Soberano implicava a confissão de 

condutas ilícitas e imorais. Nesse contexto, é comum identificar nas Cartas de Legitimação a 

justificativa da “fragilidade humana”. A escolha das palavras evidencia a carga de imoralidade 

que a ilegitimidade traz para todos os envolvidos, sejam os pais ou os bastardos, todos 

carregam o peso das relações ilícitas. Diante disso, ao se deparar com a Carta de Legitimação, 

há quem indague: Por que não adotar e manter o defeito ocultado? 

Para responder essa questão, é necessário ter em perspectiva como se dava o 

procedimento de adoção, com seus instrumentos, requisitos e personagens. Conforme visto no 

tópico anterior, o abandono não implicava a perda do pátrio poder, de modo que, os pais 

poderiam, a qualquer momento, reivindicar seus filhos abandonados na Roda dos Expostos. 

Esse é, inclusive, um dos fatores que mais diferenciam o abandono no período Colonial do 

Contemporâneo. As Casas de Misericórdia, do Rio de Janeiro setecentista, deveriam facilitar o 

retorno dos infantes à família natural. Em termos práticos, essa forma de abordar a exposição, 

dificultava a inserção desses infantes em um lar adotivo.94 

Além disso, inúmeros eram os fatores que tornavam a adoção legítima, na 

Colônia, um fato raro. De acordo com Venâncio, eram impedidos de adotar “os maiores de 50 

anos, os que tivessem filhos legítimos e não possuíssem o consentimento da esposa, os 

                                                 
93 Sobre as altas taxas de abandono, no período colonial, Venâncio afirma que existe uma corrente interpretativa 
que atribui esse fato a dupla moralidade da mulher brasileira, em que mulheres negras, pardas e índias, não 
tinham a mesma tendência em abandonar os seus filhos ilegítimos, que as mulheres brancas. Para o autor, essa 
corrente é uma interpretação grosseira do abandono, à medida em que atribui um comportamento mais recatado 
às mulheres brancas, e um comportamento mais promiscuo às escravas, de modo que, a realidade era mais 
complexa e envolvia a situação de pobreza das mães, o que independia da cor. In: VENÂNCIO, Renato Pinto. 
Maternidade negada. História das mulheres no Brasil, v. 3, p. 189-222, 2004. Inobstante isso, parece ser 
amplamente aceito que o abandono tem a ver com pobreza e com moralidade. De qualquer forma, não há como 
negar que a ilegitimidade é um fator marcante nessa questão, haja visto que, a ilegitimidade é fruto tanto da 
pobreza (relações irregulares entre pessoas desimpedidas), quanto da imoralidade (relações de coito danado). 
Isso posto, parece-me que as indagações em torno do assunto deveriam ser: de que forma a imoralidade atinge a 
maternidade natural, em comparação com a maternidade espúria? Como isso se relaciona com a raça? Responder 
essas questões é fundamental, antes de se questionar qual fator tinha maior influência no abandono: a pobreza ou 
a imoralidade.  
94 VENÂNCIO, Renato Pinto. Infância e pobreza no Rio de Janeiro, 1750-1808. História: Questões & Debates, 
v. 36, n. 1, 2002, p. 144. 
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homens e mulheres solteiros ou os que fossem tutores da criança a ser adotada”. Ou seja, ao 

ser cuidadora de um exposto, a mulher não poderia adotá-lo, no máximo, poderia obter 

autorização da Santa Casa para continuar cuidando do infante após este atingir os sete anos de 

idade.95   

No que diz respeito às normas seculares, as Ordenações Filipinas eram omissas 

quanto à adoção. Entretanto, no cotidiano forense, recorria-se à perfilhação com confirmação 

por graça régia, instrumento originalmente dedicado à legitimação da prole ilegítima. Em caso 

de deferimento por parte do Desembargo do Paço, a Chancelaria Régia emitia a Carta de 

Adoção96.  

Já em relação às normas eclesiásticas, em consulta às Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, nada foi encontrado sobre padres se tornarem adotantes. Contudo, a 

adoção tem a ver com a filiação que, por sua vez, tem a ver com a vida conjugal, de modo que 

me parece ser um procedimento completamente alheio ao estado clerical. Ademais, ainda que 

fosse possível para um padre adotar um filho espúrio seu, para fins testamentários, essa 

estratégia não seria válida, haja vista que a adoção poderia facilmente ser anulada em razão da 

ocultação ou falsificação da verdade97.  

Diante do exposto, há que se reconhecer que adoção, na América Portuguesa, era 

um procedimento mais complicado até que a legitimação de filhos espúrios, considerando que 

ambos os atos dependiam da concessão de uma graça do Rei.  

 

3.1.6 Das maternidades roubadas 

 

Conforme visto até aqui, a pobreza e a moralidade cristã, na sociedade colonial, 

são fatores fundamentais no estudo da ilegitimidade. Desse modo, uma grande parcela das 

mães de filhos ilegítimos pertencia às camadas populares. No geral, essas mulheres eram 

escravas, mulatas forras ou, até mesmo, jovens recolhidas. Entretanto, a ilegitimidade não se 

limitava a esse universo, ocorrendo também às mulheres livres, brancas e que gozavam de 

prestígio social, que eram letradas e tratadas como donas.98 

 Os ajuntamentos irregulares ou ilícitos também ocorriam entre mulheres sob a 

                                                 
95 Ibidem. 
96FREIRE, Pascoal José de Melo. Instituições de direito civil português. Vol. v2, p. 33. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/ Acessado em 10/01/2020 
97 Conforme visto anteriormente, no ato da legitimação, o perfilhante deveria expor todos os defeitos do 
nascimento do perfilhado, sob pena de se estar ocultando a verdade, o que tornaria o procedimento nulo.  
98   PRAXEDES, Vanda Lúcia. A teia e a trama da “fragilidade humana”: os filhos ilegítimos em Minas Gerais 
(1770-1840). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. UFMG, s/d, 2004, p. 18. 
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guarda da Coroa e da Igreja, conhecidas como recolhidas. Tratava-se de jovens em situação de 

vulnerabilidade familiar ou econômica que, assim como os expostos, ficavam sob os cuidados 

de instituições de caridade. O objetivo era exercer o controle sobre a vida dessas mulheres, 

afastando-as da prostituição e dos ajuntamentos ilícitos, e prepara-las para o casamento99.  

No Brasil, as moças recolhidas eram consideradas mulheres honestas e 

respeitáveis, como pode ser observado na Carta Régia de 2 de setembro de 1603, que instituiu 

uma casa de Recolhimento para órfãs e donzelas, com o objetivo de destiná-las ao casamento, 

em uma política de povoar o país de gente honrada.100  

Entretanto, nem sempre esse controle era exercido de modo eficaz, tendo em vista 

as frequentes denúncias de desvios de comportamento sexual das órfãs no recolhimento, com 

destaque para os desvios reportados como ocorridos na Igreja.101 Nesse contexto, não era 

impossível que as recolhidas se tornassem mães de filhos ilegítimos que, em muitos casos, 

deveriam ser abandonados à roda dos expostos, como forma de proteger a reputação da mãe, 

do pai ou de ambos. Sobre o assunto, Venâncio afirma que não era incomum que as crianças 

abandonadas viessem com um bilhete que confessasse o ajuntamento ilícito. O autor traz 

como exemplo justamente um caso em que o infante era filho de pessoa recolhida102. 

Diante do exposto, é possível afirmar que a condição jurídica da mulher, na Idade 

Moderna, é condicionada pelo casamento103. Entretanto, para os fins deste trabalho, importam 

as uniões que se formavam à margem desse sacramento, pois foram essas as responsáveis 
                                                 
99 Sobre o assunto, de acordo com Maria Antónia Lopes, em análise de dados sobre a Casa de Misericórdia de 
Coimbra, o recolhimento da mulher no século XVIII era: “Um dos mecanismos de controlo dos destinos 
mulheris utilizados pelas autoridades eclesiásticas, civis e familiares, no intuito de combater aquilo que 
consideravam marginalização social feminina, sinónimo de degradação moral, isto é, liberdade sexual. Foi uma 
das estratégias que com mais eficácia alcançou o objetivo da normalização, impedindo o desvio social com o 
internamento das crianças e mulheres jovens, ou castigando-o com o recolhimento das que optavam ou 
involuntariamente caíam em situações socialmente reprováveis. (...) Segundo as concepções do tempo, a família 
era o amparo natural e necessário das mulheres, mas quando o escudo familiar se fragilizava pela morte ou 
ausência do pai ou pela degradação económica do agregado, o recolhimento oferecia um bom sucedâneo: a 
mulher recolhida era impedida de prevaricar pela estrita reclusão, aí assimilava os valores e ensinamentos 
adequados ao seu sexo, podendo depois pelo casamento, por emprego doméstico ou pela entrega a parente 
responsável, regressar, agora corretamente enquadrada, ao seio da sociedade” in: LOPES, Maria Antónia. 
Repressão de comportamentos femininos numa comunidade de mulheres-uma luta perdida no Recolhimento da 
Misericórdia de Coimbra (1702-1743). Revista Portuguesa de História, vol. 37, 2005 p. 189 – 229, p. 193. 
100 SILVA, Luisa Stella de Oliveira Coutinho; HOMEM, António Pedro Nina Barbas. Sedução, estupro e 
casamento no século XVIII: Descobrindo As mulheres da Paraíba Colonial. Conpedi Law Review, v. 1, n. 14, p. 
155-178, 2016. 
101 LOPES, Maria Antónia. Repressão de comportamentos femininos numa comunidade de mulheres-uma luta 
perdida no Recolhimento da Misericórdia de Coimbra (1702-1743). Revista Portuguesa de História, vol. 37, 
2005 p. 189 – 229, p. 200. 
102 VENÂNCIO, Renato Pinto. Maternidade negada. História das mulheres no Brasil, v. 3, p. 189-222, 2004. 
103 Existe uma narrativa tradicional, segundo a qual se casava muito pouco no Brasil Colonial. No entanto, está 
em curso uma tendência revisionista, considerando novos estudos sobre casamentos, inclusive, entra as classes 
sociais mais baixas, entre escravos e entre livres e libertos. Sobre o assunto, ver: GOLDSCHMIDT, Eliana Rea. 
Casamentos mistos: liberdade e escravidão em São Paulo colonial. São Paulo: Annablume, 2004.  Dessa forma, 
não se pode afirmar que a incidência de matrimônios era baixa, embora as uniões irregulares fossem frequentes.  
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pelas altas taxas de ilegitimidade na América Portuguesa, conforme abordado na introdução 

desse capítulo.  

Nesse cenário, se a filiação natural tem mais a ver com questões como a pobreza, 

a baixa incidência de mulheres brancas, a diversidade racial e a vida itinerante dos colonos, 

dentre outros; a filiação espúria é a que, verdadeiramente, se destaca como um fenômeno 

ligado à moralidade, especialmente no que diz respeito ao adultério e à quebra do celibato. 

Quando a pobreza ou o estigma social são um fardo muito grande para suportar, essas 

genitoras eram levadas a abrir mão da maternidade, recorrendo ao abandono dos filhos. 

Ao abordar a ilegitimidade natural e espúria em contraste, além de oferecer ao 

leitor as ferramentas necessárias para a interpretação das fontes documentais transcritas no 

capítulo seguinte, buscou-se destacar como a condição jurídica do filho espúrio é um caso 

bem particular, que envolve Coroa, Igreja e inúmeras estratégias familiares e de poder. Com 

isso, o objetivo é posicionar o espúrio numa trama social pertencente às classes mais 

abastadas, por duas razões: a primeira é que ser filho adulterino é ser filho de homem ou 

mulher casada. Em uma sociedade em que o casamento estava ligado a questões de 

propriedade e de nobreza, o genitor adúltero, em muitos casos, poderia experimentar uma 

razoável posição social; a segunda é ainda mais evidente pois, no geral, ser filho sacrílego era 

ter um pai exercendo ofício de prestígio e que proporcionava mobilidade social, além disso, o 

pai clérigo não possuía nenhum descendente legítimo com o qual o filho espúrio deveria 

competir pelos direitos sucessórios. 

Portanto, antes de partir para a análise documental, cumpre ainda abordar questões 

de Direito Canônico, de modo a identificar qual era a condição jurídica dos filhos espúrios e, 

mais especificamente, sacrílegos, haja vista a condição do genitor enquanto membro do corpo 

eclesiástico. 

 

3.2 A ILEGITIMIDADE NAS FONTES ECLESIÁSTICAS 
 
 

A importância da história do Direito Canônico vai além do âmbito institucional da 

Igreja Católica, considerando que as normas de natureza eclesiásticas influenciaram e fizeram 

parte dos direitos dos povos, bem como, de toda a cultura jurídica europeia, desde a Idade 

Média e durante toda a Idade Moderna104. Geralmente, as normas de natureza eclesiástica 

regulamentavam os assuntos de fé, enquanto as normas régias disciplinavam os atos da vida 

                                                 
104 DUVE, Thomas. "Corpus Iuris Canonici." In: Prudentia Iuris, vol. 61, p. 71 – 102, Buenos Aires, 2006 p. 74. 



 
53 

civil. Apesar disso, em um contexto de pluralismo jurídico, não é possível traçar um âmbito 

de autoridade tão formal. Na realidade, são diversas as normas de direito dos Reinos que 

fazem referência ao Direito Canônico, especialmente no que diz respeito a questões de 

família. Nas Ordenações Filipinas, têm-se os exemplos do casamento, da filiação e da 

consanguinidade.  

Além disso, na América Portuguesa, a presença da Igreja era marcante e o contato 

entre o clero e os leigos, em muitos momentos, era mais intenso do que entre súditos e 

autoridades seculares. De modo que, os preceitos cristãos regulamentavam toda a vida em 

sociedade, em um período em que era difícil distinguir o que era um delito do que era um 

pecado ou uma heresia.105 Some-se a isso o fato de que, ao contrário da Coroa, a Igreja editou 

uma compilação de normas específicas para a Colônia. 

Apesar do objeto desse trabalho ser um instrumento jurídico de direito régio, essa 

pesquisa não poderia seguir sem abordar algumas normas de Direito Canônico, devido à 

influência que a moral cristã exercia nas relações privadas, na Colônia.  Ademais, os 

personagens em maior evidência são os clérigos e seus filhos espúrios. 

Nesse cenário, a condição jurídica dos filhos sacrílegos passa por questões 

seculares, eclesiásticas e mistas, da seguinte forma: seculares, com as escrituras de 

perfilhação, os testamentos e as Cartas de Legitimação; eclesiásticas, com as habilitações 

sacerdotais, o estado clerical, o celibato e os hábitos e ordens religiosos; e mistas, com o 

casamento, o concubinato, a filiação e os graus de parentesco.  

 
3.2.1 O Concílio de Trento e as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia: O Clero 
Tridentino 
 

O Concílio de Trento, principal movimento de Contrarreforma, instituiu diretrizes 

gerais fundamentais para toda a ordem católica, com o objetivo de reforçar os sacramentos 

cristãos e manter a hegemonia da Igreja, diante do crescente movimento protestante. As 

determinações Tridentinas tinham um caráter regulador e pedagógico, com o qual buscavam 

estabelecer padrões de comportamento e combater qualquer desvio que ameaçasse os 

sacramentos, exercendo intensa influência na vida cotidiana dos fiéis. Com isso, criaram-se 

verdadeiros tipos ideais de sacramentos e comportamento que, por séculos, orientaram a vida 

católica.  

Dois dos principais sacramentos reafirmados por Trento foram o casamento e a 

                                                 
105 ARAUJO, Danielle Regina Wobeto de; STRICKER, Gabrielle do Valle. Processo dos Delitos e das Heresias: 
Um guia de leitura das Ordenações Filipinas (1603) e do Regimento Inquisitorial. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 
2019, p. 28. 
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ordenação religiosa. Ambos também eram o que diferenciava os leigos do corpo clerical. 

Apesar da importância do casamento, na moralidade cristã, a ordenação religiosa era 

considerada um sacramento superior, haja vista a prática do celibato, pois a abstinência sexual 

aproximava o homem de um estado de santidade, dotando-o de autoridade para conduzir os 

fiéis. Sobre esse assunto, cita-se Adriano Prosperi: 

 
Tale disciplina riguardò in particolare il clero, il suo aspetto e l’onore a esso dovuto, 
in cambio di una particolare cura dedicata all’abito e ala preparazione culturale, alla 
severità e riconoscibilità dei suoi costumi come diversi da quelli di tutti gli altri, cioè 
i laici. (...) Di quell’ideale di ordine e compostezza fu specchio vivente una Chiesa 
composta prima de tutto da chierici, uomini riconoscibili dall’abito e dal 
comportamento, obbligatio a incarnare i valori di uma religione che tutti gli atri – i 
laici – dovevano simplecimente accetare e venerare.106 

 

Apesar dos decretos tridentinos não tratarem diretamente do Novo Mundo e, sequer 

darem a devida importância às missões nas colônias mais relevantes do século XVI, quais 

sejam, África e Ásia, estabeleceu-se uma política global de reforma que alcançou a América 

Portuguesa, inicialmente, através do movimento missionário.107 Além disso, as resoluções 

tridentinas tinham um caráter geral e diretivo, de modo que suas normas deveriam ser 

aplicadas sempre que não houvesse norma particular mais adequada para a solução da 

controvérsia.108 

Uma das determinações do Concílio era de reformar as Constituições de bispados, de 

modo a se adequarem aos ideais tridentinos, atendendo as particularidades locais, o que em 

Lisboa foi feito em 1565. Até o século XVIII, no Brasil, observavam-se as Constituições 

portuguesas que não se adequavam a realidade diversa da colônia. Essa ausência de 

sistematização própria local explica, no que diz respeito ao clero secular, por que a reforma de 

Trento só vem a se tornar mais efetiva após a sua adaptação com a edição das Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707109.  

Assim como o Concílio, as Constituições também tratavam do clero ideal. Em seu 

livro terceiro, afirmam que “Quanto mais elevado e superior o estado dos Clerigos, que são 

escolhidos para o Divino ministério, e celestial milícia, tanto é maior a obrigação que tem de 

                                                 
106 PROSPERI, Adriano. Il Concilio di Trento: Una Introduzione Storica. Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino, 
2001, p. 13. 
107 ALBANI, Benedetta. In universo christiano orbe: la Sacra Congregazione del concilio e l’amministrazione 
dei sacramenti nel Nuovo Mondo (secoli XVI-XVII). Mélanges de l'école française de Rome, v. 121, n. 1, p. 63-
73, 2009, p. 67. 
108 CABRAL, Gustavo César Machado Ius Commune : uma introdução à história do direito comum do medievo 
à idade moderna / Gustavo César Machado Cabral. – Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2019 
109 FEITLER, Bruno. Quando chegou Trento ao Brasil?. Mélanges de l’Ecole française de Rome, v. 121, n. 1, p. 
63-73, 2009, p. 161. 
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serem varões espirituaes e perfeitos”110. Desse modo, entende-se que o clérigo deve ser um 

exemplo para os fiéis, dirigindo-lhes a vida, através das atividades paroquiais. 

Dentre o ideal de comportamento exigido de quem tomava ordens sacras, o celibato é 

o mais relevante para esta pesquisa e um dos mais marcantes na distinção entre o homem “do 

abito” e o homem laico, retomando a classificação de Adriano Prosperi. A preservação do 

celibato mereceu destaque nas Constituições, em especial no que se refere à proibição 

expressa do concubinato, sujeitando a falta a penas progressivas, a depender da gravidade e da 

reincidência, podendo chegar à prisão do clérigo amancebado.111 

Diante disso, o clero tridentino, em tese, é composto por homens que possuem 

privilégios, porém, têm o dever de lutar uma batalha contra o protestantismo e reafirmar os 

ideais católicos, devendo agir com a mais alta honra e obediência aos dogmas religiosos. A 

ética do padre deve ser superior à do homem laico, para poder conduzi-lo na vida cotidiana, 

mediante os sacramentos e as admoestações. Para tanto, o clérigo deve levar suas obrigações 

paroquiais com responsabilidade e viver em celibato. 

Entretanto, na América Portuguesa, os padres não escapavam da tendência de viver 

em concubinato. Diversos são os trabalhos que tratam das famílias constituídas por clérigos, o 

que se deve a fatores como a falta de vocação, a plurietnicidade, a escravidão e a educação 

precária nos Seminário de São Pedro que, até o século XVIII, eram inexistentes.112  

Considerando que a maior parte das denúncias contra os clérigos era pela acusação 

de “viverem de portas a dentro” com mulheres solteiras, pode-se concluir que mais grave do 

que a quebra do celibato era a mancebia sacrílega, pois esses tratos ilícitos causavam 

escândalo e maculavam a imagem da própria Igreja Católica, além de atentarem contra dois 

sacramentos ao mesmo tempo, o casamento e a ordem sacra. Considerando a vasta literatura 

sobre o assunto, o foco deste trabalho é o fruto dessas uniões ilícitas, isto é, os filhos 

sacrílegos. Por esse motivo, o concubinato dos párocos não será explorado113.  

                                                 
110 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia / feitas, e ordenadas pelo 
ilustríssimo e reverendíssimo D. Sebastião Monteiro da Vide, 1719. p. 175. 
111 SANTOS, Gustavo Augusto Mendonça. Transgressão e cotidiano: A vida dos clérigos do hábito de São Pedro 
nas freguesias do açúcar em Pernambuco na segunda metade do século XVIII (1750 -1800). Recife, 2013. 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 
112 MENDONÇA, Pollyanna Gouveia. Sacrílegas famílias: conjugalidades clericais no bispado do Maranhão no 
século XVIII. Niterói-Rio de Janeiro, 2007. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação 
em História, Universidade Federal Fluminense, p. 50. 
113 Para ver mais, recomenda-se: LEWKOWICZ, Ida. Concubinato e casamento nas Minas Setecentistas. In: 
RESENDE, Maria Efigênia L. de; Villalta, Luiz (org.). As Minas Setecentistas II. Belo Horizonte: Autêntica, 
2007. MENDONÇA, Pollyanna Gouveia. Parochos imperfeitos: justiça eclesiástica e desvios do clero no 
Maranhão colonial. Niterói: UFF, 2011. TORRES-LONDOÑO, Fernando. A Outra Família: concubinato, Igreja 
e escândalo na colônia. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 
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No que diz respeito à relação entre padres e seus filhos, há que se destacar um outro 

laço que os une, além do laço de sangue. Trata-se da utilização da carreira eclesiástica como 

uma forma de ascensão social. Ou seja, tornar-se padre era uma alternativa utilizada por 

muitos filhos ilegítimos para alcançar prestígio e poder na sociedade, pois “o estado clerical 

constituía um mecanismo privilegiado de promoção social, quer através do mérito pessoal, 

quer por força de influências de tipo familiar e clientelar”114. Dentre os ilegítimos, diversos 

eram filhos sacrílegos que, por sua vez, poderiam gerar também sua própria prole espúria, 

dando lugar a uma nova geração de padres filhos de padres. É o que se verá no tópico que 

segue. 

 
3.2.2 Dispensatio: Defeitos de nascimento nas Habilitações Sacerdotais 
 

No Brasil do setecentos, a habilitação sacerdotal era regulamentada pelas 

Constituições Primeiras do Acerbispado da Bahia, na mesma linha do que dispunha o 

Concílio de Trento. A validade do Sínodo de 1707 também alcançou a capitania do Rio de 

Janeiro, porém, após 1720115.  

Em ambas as normas, um dos requisitos para alcançar as ordens sacras era que o 

habilitante possuísse pureza de sangue, ou seja, fosse filho legítimo. Essa regra pode ser 

extraída do título LXIX das Constituições Primeiras, que trata das irregularidades, que são 

“impedimentos para receber Ordens, e administrar as já recebidas”116. Logo no primeiro 

parágrafo, uma exceção é instituída com a afirmação de que “não se incorre irregularidade 

senão nos casos expressos, (5) e declarados em direito, e só pode ser posta (6) pelo Summo 

Pontifice”117. Mais adiante, no título LXX, há um rol de irregularidades, sendo um deles a que 

surge por defeito do nascimento: “e é aquela por quem ficam irregulares os que não são 

nascidos de legítimo matrimonio”. Quanto à dispensa da ilegitimidade, o título LXXII é ainda 

mais explícito:  

 
Por dispensação se tira a irregularidade: nas que nascem de defeito só o Summo 
Pontifice, regularmente falando, pode dispensar, porém em alguns casos o podemos 
Nós tambem fazer, e os mais Bispos em seus Bispados, por conceder o direito 
commum este poder, como é com os ilegítimos para serem ordenados de Ordens 
menores; e também quando a irregularidade procede de infamia de facto, que se 
funda em algum delicto, em que os Bispos podem dispensar: porque ainda que a dita 

                                                 
114 PAIVA, José Pedro. Um corpo entre outros corpos sociais: o Clero. Revista de História das Ideias, v. 33, p. 
165-182, 2012, p. 177. 
115 FEITLER, Bruno; SOUZA, Evergton Sales. Estudo introdutório sobre as Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia. São Paulo: EDUSP, 2010, p. 54. 
116 DA VIDE, Sebastião Monteiro. Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. Senado Federal, 1853, 
p.166. 
117 Ibidem, p. 124. 
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irregularidade nasce de defeito, que é a infamia, e não do crime, basta poder o Bispo 
dispensar na raiz, para em consequencia tirar a infamia, e tirada a infamia tira a 
irregularida de, conforme a commum opinião dos Doutores, e praxe ordinaria nas 
irregularidades, que os homens incorrem por serem infamados de adulterio, furto, 
sacrilegio, perjurio, e falso testemunho. (...) Aos Bispos Ultramarinos costuma o 
Summo Pontifice ordinariamente de dez em dez annos conceder-nos poder para 
dispensarmos mais largamente em muitos outros casos, do qual poder usamos 
quando entendemos ser necessario para melhor serviço de Deos nosso Senhor. 118 

 

De acordo com o dispositivo, caso a habilitação sacerdotal fosse de filho 

ilegítimo, não havia necessidade de dispensa papal, podendo ser concedida pelos Bispos 

locais, caso houvesse permissão para tanto, facilitando o procedimento. No mesmo sentido, é 

a dissertação de mestrado de Fernanda Vinagre Ferreira119, que analisou habilitações 

sacerdotais no início do século XVIII, no Rio de Janeiro. No mencionado trabalho, foram 

encontrados trinta e três ordinandos ilegítimos ou espúrios, dentre eles seis haviam sido 

declarados filhos de padres. Desses procedimentos, apenas um foi indeferido, por suspeita de 

sangue judeu, o que evidencia que a ilegitimidade não era, de fato, um obstáculo para alcançar 

as ordens sacras. 

Sobre o assunto, Oliveira aponta para a utilização de postos na Igreja como forma 

de promover a ascensão social de filhos bastardos. O autor observou, na sua pesquisa com 

base em habilitações sacerdotais de clérigos de cor, casos de filhos ilegítimos do alto clero 

que eram inseridos nos quadros da Igreja como forma de reforçar o poder local do pai. Ainda 

de acordo com a mesma pesquisa, as dispensas de cor e de defeito de nascimento tiveram um 

papel fundamental na diversificação de pessoas que conseguiam acessar a carreira 

eclesiástica, especialmente através do Hábito de São Pedro120. Essa estratégia não se restringia 

às famílias sacrílegas coloniais, sendo, provavelmente, um hábito exportado da metrópole. 

Para ilustrar a situação, cita-se exemplo abordado por Olival e Monteiro: 

 
Mas a história mais espetacular é, porventura, a dos Falcões Cota de Braga. Tiveram 
eles origem num padre promovido a escudeiro-fidalgo do rei D. Afonso V, depois 
abade de uma paróquia e, por fim, cónego da Sé de Braga. Um filho bastardo deste 
seria também cónego da mesma diocese, instituidor de um morgado... e pai de outro 
cónego bracarense! O filho bastardo deste (bisneto, neto e filho de cónegos) estaria, 
finalmente, na origem de uma das principais famílias da oligarquia municipal da 
cidade de Braga, uma das duas ou três mais seletas do reino no final do Antigo 
Regime.121 

 

                                                 
118 Ibidem, p. 126. 
119 FERREIRA, Fernanda Vinagre. O clero secular no bispado do Rio de Janeiro e o múnus episcopal de D. 
Francisco de São Jerônimo (1702-1721). 2016, p. 64. 
120 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. As habilitações sacerdotais e os padres de cor na América 
Portuguesa: potencialidades de um corpus documental. Acervo, v. 31, n. 1, p. 33-48, 2018. 
121 OLIVAL, Fernanda; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Mobilidade social nas carreiras eclesiásticas em Portugal 
(1500-1820). Análise Social, p. 1213-1239, 2003, p. 1230. 
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Além das tramas de poder que envolviam encaminhar os descendentes sacrílegos 

para a carreira eclesiástica, de acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia, os clérigos também poderiam testar livremente sobre quaisquer bens, inclusive os 

adquiridos em função das atividades clericais.122 

Cumpre ainda distinguir dispensa de legitimação. Dispensar é um ato específico, 

enquanto legitimar é genérico. Isto é, a dispensa se refere sempre a obtenção de alguma honra 

ou privilégio pontual. Já a legitimação tinha pretensão de abranger todas as coisas às quais o 

legitimando era inábil. Ademais disso, ressalta-se que a dispensação123 e a legitimação 

canônicas tinham como objeto coisas eclesiásticas, enquanto a dispensação e a legitimação 

régias tinham como objeto coisas seculares124. Desse modo, ser um filho sacrílego era um 

impedimento que poderia ser dispensado pelas autoridades eclesiásticas locais. Ocorre que, a 

partir de 1765, a dispensação aos ilegítimos foi restrita aos ordinandos que apresentassem o 

beneplácito régio125, ou seja, dependia também de anuência do monarca. 

Por fim, outra questão em torno da ilegitimidade que também era regulamentada 

pelo Direito Canônico, dizia respeito à subsistência dos filhos na forma de alimentos naturais 

e civis, o que será abordado no tópico que segue. 

 
3.2.3 Alimentos  
 

Além das razões de direito natural e secular, prover a subsistência digna dos 

filhos, ainda que espúrios, era também uma obrigação do direito canônico. Quanto aos filhos 

de clérigos, o Papa Benedito XIV, no século XVIII, em sínodo diocesano liv. 13, cap. 26, 

determinou que os pais estavam obrigados a prover pelos filhos ilegítimos, não apenas através 

                                                 
122 “Ainda que pelo Direito Canônico era proibido aos clérigos e beneficiados testarem dos bens adquiridos em 
razão das Igrejas, e Benefícios, com tudo por antigo, e universal costume do Reino e de toda  a Hespanha, e 
França, de consentimento, e ciência dos Sumos Pontífices, e Prelados, está introduzido que os Clérigos, e 
Beneficiados possam testar dos frutos e bens que adquirirão em razão de suas Igrejas, e Benefícios, o que mais 
particularmente se deve observar com a qualidade das rendas dos Benefícios deste Arcebispado, que são 
côngruas tão tênues que escassamente bastão para a parca subsistência de um Clérigo. Pelo que, conformando-
nos com este costume universal, e Constituições dos Bispados do Reino, ordenamos e mandados que neste nosso 
Arcebispado se guardem e cumpram os testamentos, e quaisquer últimas vontades, e disposições de Clérigos, e 
beneficiados nossos súditos, em que dispuserem dos frutos que tiverem vencido de suas Igrejas e Benefícios, e 
de quaisquer outros bens, que por esse motivo tiverem adquirido, e que os ditos bens, frutos se entreguem 
livremente a seus herdeiros, ou a pessoa a que pertencerem.” In: DA VIDE, Sebastião Monteiro. Constituições 
primeiras do Arcebispado da Bahia. Senado Federal, 1853. 
123 The canon lawyers defined dispensations as "permissions to go against something required or prohibited by 
the law, out of compassion, necessity, or for the sake of the church” in: SCHMUGGE, Ludwig. Cleansing on 
consciences: Some observations regarding the fifteenth-century registers of the Papal penitentiary. Viator, v. 29, 
p. 345-362, 1998. 
124 BREMEU, Antônio Cortez. Jurisprudencia Universal, Canonica e Cesarea, regulada pelas disposições de 
ambos direitos, commum e patrio. na offic. de Domingos Rodrigues, 1749. 
125 FERREIRA, Fernanda Vinagre. O clero secular no bispado do Rio de Janeiro e o múnus episcopal de D. 
Francisco de São Jerônimo (1702-1721). 2016, p. 64. 
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do patrimônio, mas também por meio dos proventos eclesiásticos recebidos pelo ofício126. 

Nesse mesmo sentido, cita-se o jurisconsulto setecentista e presbítero do hábito de São Pedro: 

 

O clérigo que tiver algum filho, ou seja natural, ou espúrio segundo a distinção que 
acima fizemos no §7, é obrigado a dar-lhe alimentos assim, e da mesma sorte, que 
seria obrigado, se clérigo não fosse. Prova-se: porque, ainda que a razão de Clérigo 
agrave a culpa em a geração do filho, não lhe diminui as obrigações de pai. (...) Se o 
clérigo não tiver alguns bens patrimoniais, mas somente alguns reditos de seus 
Benefícios, é obrigado a dar deles alimentos a seus filhos, ainda aos espúrios.127 

 
Diante disso, conclui-se que a prestação alimentícia dos filhos, na cultura jurídica 

europeia do século XVIII, tinha fundamento em razões de direito natural, de tal sorte que era 

replicada nas normas seculares e eclesiásticas, independentemente da qualidade dos filhos ou 

dos genitores. Ou seja, ainda que o pai tivesse tomado ordens sacras, caso quebrasse o voto de 

celibato e gerasse um filho, deveria prover pela sua subsistência. 

Entretanto, em um contexto de moralização da imagem da Igreja Católica, em que 

a preocupação era mais em ocultar do que punir, é de se imaginar que um clérigo só seria 

obrigado a prover pelo seu filho, caso a filiação fosse um fato público, como forma de evitar 

um escândalo ainda maior.  

Portanto, maior do que a vergonha da quebra do celibato era a vergonha em não 

prover a subsistência do próprio filho, num nível de dignidade compatível com o status social 

do genitor. Nesse contexto, negar assistência à prole era um comportamento que trazia 

desonra, isto é, um comportamento ignominioso, nas palavras de Bremeu128, e que deveria ser 

evitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
126FILIPINAS, Ordenações. Comentários ao Liv. 44, tit. 99. Disponível em: 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes. Acessado em: 25/12/2019, v. 15, n. 06, 2016.  
127 BREMEU, Antônio Cortez. Jurisprudencia Universal, Canonica e Cesarea, regulada pelas disposições de 
ambos direitos, commum e patrio. na offic. de Domingos Rodrigues, 1749. 
128 Ibidem. 
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4 ESTUDO DE CASOS NA CAPITANIA DO RIO DE JANEIRO: CARTAS DE 
LEGITIMAÇÃO 
 

Em pesquisa ao Arquivo Histórico Ultramarino, foram encontradas cinco Cartas 

de Legitimação provenientes da capitania do Rio de Janeiro, no século XVIII, requeridas por 

presbíteros seculares, são elas: Padre Manoel Alves da Cruz (1746) - AHU_ACL_CU_017-1, 

Cx. 59\Doc. 13786; Padre Manuel Dias da Silva (1776) - AHU_ACL_CU_017, Cx. 101\Doc. 

8637; Padre Antônio Ribeiro de Amaral (1778) - AHU_ACL_CU_017, Cx. 106\Doc. 8924; 

Padre Francisco da Silva Nazareth (1783) - AHU_ACL_CU_017, Cx. 121\Doc. 9807; Padre 

Francisco da Fonseca Barreto (1796) - AHU_ACL_CU_017, Cx. 159\Doc. 12005. Além 

desses documentos, foi transcrita também uma Carta Resposta, com um auto de justificação 

cível em anexo, elaborada pelo ouvidor-geral da comarca do Rio de Janeiro. Essa 

documentação se relaciona com o documento do Padre Antônio Ribeiro de Amaral. 

A análise desses manuscritos busca contribuir com o estudo da ilegitimidade na 

América Portuguesa, ao traçar um procedimento válido para a legitimação de uma modalidade 

específica de filhos espúrios, os sacrílegos, denominação usada pela doutrina para tratar dos 

descendentes diretos de clérigos, pessoas impedidas de casar devido ao voto de celibato. 

Ademais, as fontes documentais permitem avaliar a extensão da efetividade das leis escritas. 

Através dos manuscritos, a micro história permite superar narrativas, mostrando 

comportamentos sociais ignorados nos discursos oficiais e que são capazes de ampliar 

conceitos, derrogar leis e, até mesmo, criar normas consuetudinárias. No caso, o conceito de 

família adotado supera a mera coabitação e prescrições normativas, ao levar em consideração 

complexas redes afetivas, culturais e de poder, atentando-se às estratégias familiares na 

superação de certos impedimentos normativos.129 Tal superação poderia se dar através de um 

ato jurídico válido ou não, de modo que, uma leitura superficial da condição jurídica do filho 

espúrio, na América Portuguesa, pode levar a conclusões equivocadas, a saber: 1. Que as 

normas sobre a ilegitimidade revelavam uma situação paradoxal, em que o Estado e a Igreja 

prescreviam um comportamento e, ao mesmo tempo, acolhiam e remediavam as 

transgressões, tão habituais e rotineiras, que dificilmente seriam combatidas; 2. Que a 

legitimação jurídica de filhos espúrios não depende, necessariamente, da graça régia. O que 

provoca uma confusão entre reconhecimento e legitimação. 

No primeiro caso, tem-se uma contradição meramente aparente. Isso porquê, no 

âmbito jurídico, é quase uma banalidade lidar com exceções normativas, tendo em vista que 

                                                 
129 MUAZE, Mariana. Pensando a família no Brasil: Ganhos interpretativos a partir da micro-história. 
Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani, v. 8, n. 1, p. 10-27, 2016, p. 3. 
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inúmeras são as possibilidades, dentro do próprio direito, de excetuar regras, diante das 

condições que se apresentam na prática forense, através de ferramentas postas pelo próprio 

sistema. Isso ocorre porque o legislador não é capaz de prever todas as possibilidades da vida 

cotidiana, ou seja, os diversos fatores que, em um caso concreto, tornam a regra injusta ou 

fora do escopo da intencionalidade legislativa.  

No contexto do pluralismo jurídico, da América Portuguesa, as exceções eram 

ainda mais frequentes, o que contribuía para um caráter bastante flexível. Isso porquê a 

sistematização do Direito dependia de valores considerados divinos ou naturais, nem sempre 

positivados e muitas vezes incertos. Tratava-se de um emaranhado de fontes normativas, com 

legitimidades distintas, que tornavam a atividade jurisdicional bastante complexa. Nesse 

sentido, Hespanha leciona: “o tecido do direito não era feito de regras, mas antes de 

problemas; para a resolução dos quais os juristas dispunham de fontes contraditórias”130. 

Em uma sociedade estratificada, a decisão mais justa era dar a cada um o que é 

seu de Direito, de acordo com as particularidades concretas. Desse modo, as normas não 

tinham grande pretensão de generalidade e, frequentemente, cediam diante de um comando 

particular131. Um exemplo paradigmático disso é o amplo poder legislativo do Rei na 

concessão de dispensas e privilégios. Outro exemplo é a prática reiterada do Soberano de 

editar normas específicas, a pretexto de esclarecer a aplicação de normas genéricas. Diante 

disso, “a flexibilidade era, então, a marca da insuficiência humana para esgotar, pelo menos 

por meios racionais e explicáveis, o todo da ordem da natureza e da humanidade”132.   

Nesse cenário, uma leitura inicial das normas seculares e eclesiásticas revelam os 

esforços em marginalizar e deslegitimar as famílias formadas fora do legítimo matrimônio, 

especialmente àquelas que se dão por relacionamentos ilícitos. Por outro lado, o mesmo 

sistema jurídico oferece formas de remediar a ilegitimidade, promovendo uma verdadeira 

“limpeza de sangue”, ao extirpar a bastardia através da legitimação por graça régia. De fato, 

                                                 
130 HESPANHA, António Manuel. Porque è que existe e em que è que consiste um direito colonial brasileiro. 
Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, v. 35, n. 1, p. 59-81, 2006, p. 5. 
131 Essa situação começa a mudar no século XVIII. Sobre o assunto, cita-se: “Os juristas portugueses dos finais 
do Antigo Regime eram fortemente influenciados pela literatura política, social e jurídica que, por toda a Europa, 
preparava profundas reformas na sociedade e no poder. Ideias-chaves desta literatura eram a da exaltação da 
unidade do poder (i.e., o reforço da ideia monárquica e “a construção do Estado”) e a da generalidade e abstração 
do direito e da justiça, no seio de um processo (eventualmente correspondente a um projeto) de racionalização 
global dos mecanismos sociais e políticos. Todas as formas de particularismo político (jurídico ou judiciário), 
como todos as manifestações de desigualdade e de “irracionalidade”, tornaram-se odiosas, embora com algumas 
se tivesse que condescender para salvaguardar as formas de governo estabelecidas.”. In: HESPANHA, António 
Manuel. Como os juristas viam o mundo, 1550-1750: direitos, estados, pessoas, coisas, contratos, ações e crimes. 
2015. Para ver mais: TAU ANZOÁTEGUI, Víctor. Casuismo y sistema: indagación histórica sobre el espíritu 
del derecho indiano. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho,, 1992. 
132 Ibidem. 
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tratava-se de um sistema complexo e, por essa razão, tende-se a enxergar apenas caos e 

contradição.  

No entanto, esse aparente paradoxo é um cenário natural no Direito, 

especialmente quando se está diante de uma situação que envolve concepções de moralidade, 

como é o caso das normas que envolvem questões sexuais, religiosas e familiares. Some-se a 

isso a economia de mercês, própria do Antigo Regime, e tem-se um sistema repleto de 

exceções e particularidades. Na América Portuguesa, essa flexibilidade foi essencial na 

conservação do pacto colonial, mantendo a fidelidade dos súditos ao longo dos séculos. Nesse 

sentido, Raz defende que um dos critérios de identificação de sistemas jurídicos enquanto lei 

de uma determinada comunidade consiste em verificar se existem condições que flexibilizem 

a exigência de que todas as normas sejam cumpridas133.  

Dito isso, cumpre agora tratar da segunda conclusão equivocada. Para tanto, 

retomemos o exemplo da introdução do capítulo anterior, qual seja, a “legitimação” de filhos 

sacrílegos por testamento, sem posterior confirmação régia. Conforme visto, a legitimação 

dos filhos espúrios dependia de dois fatores, a saber: a manifestação da vontade de legitimar, 

e a confirmação régia. O genitor poderia manifestar sua intenção de diferentes formas, quais 

sejam: escritura de legitimação, testamento com cláusula de reconhecimento ou, 

simplesmente, mediante petição ao Rei.  

O reconhecimento mediante escritura ou testamento, para ter efeito de 

legitimação, deveria ser submetido à deliberação do Monarca. Sem o deferimento régio não 

há que se falar em legitimação válida, apenas reconhecimento. Não obstante isso, observou-se 

na prática de determinada localidade que clérigos manifestavam a vontade de legitimarem 

seus filhos em testamento, sem submeter o instrumento à confirmação Régia, e à essa prática 

foi atribuído o conceito jurídico “legitimação”. No entanto, trata-se de uma conclusão 

equivocada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de validade. Isso porque 

requisitos são condições essenciais, isto é, um “sine qua non”134. No caso, não se trata de 

negar a normatividade do reconhecimento, mas apenas de posicioná-lo em categoria jurídica 

adequada. 

Nesse sentido, na América Portuguesa do século XVIII, se alguém pretendia fazer 

uma legitimação válida, deveria cumprir os requisitos mencionados anteriormente. Do 

contrário, ainda que o instrumento tenha algum grau de eficácia, esse não pode ser 

                                                 
133 Para aprofundamento: Capítulo IV: Sovereign e Subject. In: HART, Herbert Lionel Adolphus. The concept 
of law. Oxford University Press, 2012; Capítulo IV: Sistemas Normativos. In: RAZ, Joseph. Razão prática e 
normas. Elsevier, 2010. 
134 MACCORMICK, Neil. H. L. A. Hart. Elsevier, 2010. 
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enquadrado na categoria jurídica da legitimação. Com isso não se quer dizer que os 

mencionados testamentos não sejam uma evidencia de flexibilização da condição jurídica dos 

filhos de padre, na Colônia, porque o são, à medida em que possibilitam que filhos espúrios 

herdem bens sem, necessariamente, serem legitimados pelo Príncipe. Além disso, caso 

eventualmente esses filhos desejassem a legitimação régia, o testamento com cláusula de 

reconhecimento paterno era instrumento válido para instruir a petição ao Rei, mesmo após a 

morte do genitor, por servia como prova dessa manifestação de vontade.  

Por fim, o presente capítulo tem o objetivo de apresentar cinco requerimentos de 

legitimação mediante graça régia, apontar suas semelhanças e divergências, averiguar seus 

requisitos, suas etapas e avaliar como esses casos se relacionam com as fontes normativas 

apresentadas anteriormente. Com isso, pretende-se oferecer um panorama geral da condição 

jurídica dos filhos sacrílegos, no tempo e espaço delimitados, e as consequências materiais 

alcançadas com o procedimento de legitimação. Assim, será possível verificar como a prática 

local podia flexibilizar normas seculares e eclesiásticas através do manejo regular de um 

instrumento jurídico válido e coerente com o sistema. 

 
4.1 CARTAS DE LEGITIMAÇÃO: TRANSCREVENDO MANUSCRITOS DO 
ARQUIVO HISTÓRIO ULTRAMARINO  
 

4.1.1 Padre Manoel Gomes da Cruz (1746) 

 

O primeiro manuscrito analisado é o requerimento ao rei D. João V, feito pelo 

padre Manoel Gomes da Cruz, clérigo de missa135, residente na capitania do Rio de Janeiro. O 

presbítero solicita uma carta de legitimação para o seu filho Ignacio Gomes de Lyra Varella. O 

documento contém, em anexo, escritura de legitimação e bilhete de provisão. 

Na primeira página, datada de vinte e nove de novembro de mil setecentos e 

quarenta e seis, há uma síntese dos fatos narrados na escritura, feito pelo Conselho 

Ultramarino ao Rei136. Afirma-se que o clérigo, após tomar ordens sacras, teve um filho com 

Antônia dos Santos, mulher solteira e cristã velha. O presbítero alega ainda que não possui 

outro herdeiro descendente e nem ascendente. Dessa forma, quer legitimar o seu filho Ignacio 

para torna-lo seu único e legítimo herdeiro, deixando para ele, causa mortis, seus bens, dos 

quais ele cita uma fazenda. No canto inferior da página, há uma parte destacada, que diz ao 

                                                 
135 Conforme visto no segundo capítulo, clérigo secular é o clérigo que celebra missa. Por esse motivo, ao se 
referir ao padre como “de missa”, pode-se concluir que seja um presbítero secular do hábito de São Pedro.  
136 Sabe-se que o endereçamento é ao Rei, haja vista que todos os documentos constam no canto superior 
direito os vocativos “Senhor” ou, na segunda metade do século, “Senhora”.  
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Rei que mande passar carta de legitimação na forma costumada. Já na lateral superior 

esquerda, há o despacho régio mandado conceder a referida graça. 

Em anexo, há uma escritura, lavrada em cartório por um tabelião, que está em um 

péssimo estado de conservação, porém, é possível identificar os mesmos fatos trazidos pelo 

Conselho Ultramarino, na folha acima analisada, quais sejam: ausência de outros herdeiros 

legítimos; que o padre é proprietário de uma fazenda; a qualidade do filho que é espúrio, e a 

vontade de torna-lo legítimo e único herdeiro. Há ainda a referência ao fato de que o 

instrumento foi elaborado sem qualquer constrangimento e que representa um ato de última 

vontade do clérigo, com o qual pretende legitimar o seu filho como se fosse nascido de 

matrimônio, com a confirmação da escritura por carta de legitimação régia. Além disso, o 

documento foi elaborado na presença de duas testemunhas. Ao final, em oito de agosto, a 

escritura é encaminhada ao ouvidor da comarca Manuel Amaro Pena de Mesquita Pinto137, 

que o subscreve. 

O requerimento chega ao Conselho Ultramarino quase quatro meses depois, em 

novembro do mesmo ano, conforme narrado anteriormente. Feita a síntese dos fatos pelos 

Conselheiros e emitido o parecer régio no canto da página, a escritura é juntada na folha 

seguinte e o requerimento prossegue para a etapa final. Na última folha, chamada de 

“bilhete”, conta um despacho assinado por Conselheiro, mandando passar Carta de 

Legitimação e recolher os “novos direitos”. Os expedientes seguintes são, no geral, pouco 

legíveis, mas é possível identificar que se trata do processamento das custas e do registro da 

mercê. Ademais, foi possível identificar um oficial138, Ambrósio Soares da Silva, que exerceu 

o cargo de escrivão do registro da chancelaria139. Ou seja, após o relato dos fatos pelo 

Conselho Ultramarino e a decisão régia, a Carta de Legitimação só era expedida após 

cumprimento dos devidos expedientes de Chancelaria ou Secretaria de Registro de Mercês.  

Em resumo, tem-se um requerimento de Carta de Legitimação, de um clérigo 

secular, com base em uma escritura pública. O presbítero tem um filho e nenhum ascendente 

ou descendente legitimo vivo, por esse motivo, deseja-lhe tornar único herdeiro de seus bens, 

dentre eles uma fazenda. O instrumento lavrado em cartório na presença de testemunhas foi 

assinado pelo ouvidor e encaminhado ao Conselho Ultramarino. Com a concessão da graça 
                                                 
137 Informação confirmada através do Memorial de Ministros Letrados, em que consta que o oficial assumiu o 
cargo de ouvidor da comarca do Rio de Janeiro em 1744. Disponível em: 
https://memorialdeministros.weebly.com/pesquisa.html. Acessado em 10/12/19. 
138 Uma segunda assinatura está legível, é a de Theodoro da Silva. Porém, através de consulta online na base de 
dados “Memorial de Ministros Letrados”, não foi encontrado nenhum oficial com esse nome. Além disso, 
também foram feitas buscas no google, sem qualquer sucesso.  
139 BAENA, Visconde de Sanches de. Archivo heráldico-genealógico. Lisboa: Typographia Universal, 1872, 
pág. 60. 
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por deliberação régia, procede-se aos expedientes burocráticos de recolhimento de custas, 

registro e elaboração da Carta, pela chancelaria ou secretaria de mercês140. 

 

4.1.2 Padre Manuel Dias da Silva (1776) 

 

O segundo manuscrito é um requerimento feito pelo padre Manuel Dias da Silva, 

clérigo do hábito de São Pedro, ao Rei D. José, solicitando confirmação da escritura de 

perfilhação para que seus filhos possam herdar sua fazenda e demais bens. Em anexo: 

escritura de perfilhação e legitimação. 

Na primeira página, há o relato dos fatos narrados na escritura, feito pelo 

Conselho Ultramarino em vinte e seis de setembro de mil setecentos e setenta e seis. Afirma-

se que o padre Manuel Dias da Silva, quando já estava no estado de sacerdote, teve cinco 

filhos com duas mulheres distintas. Da prole, três são homens e filhos de Eugenia Maria, 

mulher solteira e filha natural de Maria de Sousa, são eles: Francisco da Boa Hora Silva, 

Ignácio de Santana Silva e José da Silva. Já com Maria dos Anjos de Jesus, mulher solteira e 

filha legítima de pai e mãe, o presbítero teve duas filhas mulheres, são elas: Josefa Thereza da 

Silva Maciel e Maria Angélica Anatildes da Purificação. Diante disso, o clérigo requer que 

seus filhos sejam legitimados, nos termos da escritura junta, para que possam herdar os seus 

bens, dentre eles uma fazenda. No início da mesma folha, há despacho régio para que o 

ouvidor da comarca ouça os parentes até o quarto grau de consanguinidade. 

Na página seguinte, fora juntada a escritura de legitimação, feita pelo tabelião 

Ignácio Teixeira de Carvalho. No instrumento público, o padre é chamado de outorgante. 

Além dos fatos narrados acima, o presbítero afirma que gostaria de alcançar a graça régia para 

que a prole seja considerada legítima como se houvesse nascida de matrimônio e, assim, 

fossem considerados seus únicos herdeiros de todos os seus bens atuais e os que viesse a 

adquirir ainda em vida, por qualquer título, sendo este ato uma manifestação da sua última 

vontade. Nesse ponto, cita-se a escritura “para que possam herdar sua fazenda e toda a mais 

herança que ele outorgante possua ou venha depois haver de seus pais”.  

É importante ressaltar que, quando a escritura menciona uma futura herança dos 

pais do clérigo, pode-se inferir que estes continuam vivos. Ou seja, é possível levantar a 

hipótese de que o requerente possui herdeiros legítimos, que seriam os seus ascendentes. 

                                                 
140 Da leitura dos documentos, não se pode afirmar que os registros e pagamentos ocorressem na Chancelaria-
Mor, mas em alguma espécie de chancelaria ou secretaria de mercês que, na prática, realizavam as mesmas 
funções.  
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Dessa forma, a concessão da graça régia em benefício dos seus filhos espúrios, nos termos 

requeridos na escritura, poderia prejudicar a sucessão legítima. Diante disso, não há bilhete 

mandando passar carta de legitimação, de modo que a última folha do requerimento é o 

despacho do ouvidor João António Salter de Mendonça, em 11 de abril de 1776, comprovando 

o intermédio entre escritura e requerimento à Metrópole. 

 

4.1.3 Padre Antônio Ribeiro de Amaral (1778) e Carta Resposta do Ouvidor-Geral Antônio 

Pinheiro Amado. 

 

Nesse tópico, temos dois documentos que se relacionam, apesar de não terem sido 

catalogados em conjuntos. O primeiro é a petição de legitimação e o segundo é uma resposta 

ao rei, pelo ouvidor-geral do Rio de Janeiro, referente à um despacho régio dessa petição.   

Inicialmente, trata-se de uma petição à rainha Maria I feito por Antônio Ribeiro de 

Amaral, padre da Freguesia de Nossa Senhora da Assunção141, residente na vila de Cabo Frio, 

na capitania do Rio de Janeiro. O clérigo solicita uma carta de legitimação para o seu filho 

Joaquim Ribeiro. O documento analisado contém, em anexo, despacho da Rainha. 

Na primeira página, há o relato dos fatos narrados na escritura, feito pelo 

Conselho Ultramarino, em nove de maio de mil setecentos e setenta e oito. Afirma-se que o 

presbítero alega ser pai de Joaquim, fruto da relação que teve com uma mulher solteira, por 

fragilidade humana e que desde sempre o tem criado em sua companhia. O padre alega que 

está em idade avançada, com mais de setenta anos, sem que tenha notícia de parente algum 

até quarto grau de consanguinidade, tanto da parte materna quanto paterna, a quem possa 

instituir herdeiro legítimo de seus bens, que são: uma fazenda com escravos e gado. Por tais 

razões, o genitor solicita a legitimação do filho para que possa lhe doar seus bens em vida ou 

causa mortis, por testamento ou por sucessão ab intestado. Ao final, há um parágrafo em 

destaque que resume a demanda “que Vossa Majestade queira dignar-se de lhe fazer a 

mencionada graça”. No canto superior da folha, há um despacho para que o ouvidor geral da 

comarca do Rio de Janeiro ouça os parentes até o quarto grau do solicitante, que houverem de 

lhe suceder ab intestado.  

No mesmo sentido, na folha 5 do documento, ao dia quinze de maio de mil 

                                                 
141 Em 10 de julho de 1742, o padre Antônio Ribeiro de Amaral recebeu provisão para atuar como vigário da 
vara de comarca eclesiástica que abrangia as freguesias de “São Sebastião de Iriruama, de nova erecta, de Nossa 
Senhora de Nazareth de Saquarema, da Aldea de São Pedro, da Aldeia da Sagrada Familia de Ipúca e, por 
último, Nossa Senhora da Lapa de Capivary”. ARAÚJO, José de Sousa Azevedo Pizarro et al. Memorias 
historicas do Rio de Janeiro e das provincias annexas à jurisdicção do Vice-Rei do Estado do Brasil, dedicadas a 
El-Rei Nosso Senhor D. João VI. 1820, pag. 138. 
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setecentos e setenta e oito, Dona Maria I requer que o ouvidor da comarca proceda à 

diligência de oitiva dos parentes. A ordem foi elaborada na presença de dois Conselheiros 

Ultramarinos, que a subscreve, são eles: Miguel Serrão Dinis e Manuel da Fonseca 

Brandão142. Ressalta-se que, além dos fatos já narrados na primeira folha, a decisão em apreço 

menciona que o pedido foi feito mediante petição, o que justifica a ausência de escritura 

lavrada em cartório. 

Em seis de agosto de mil setecentos e setenta e oito, o procedimento é enviado ao 

Ouvidor Geral da capitania do Rio de Janeiro para que sejam realizadas as diligências 

requeridas pela Rainha, quais sejam, a busca e oitiva de parentes até quarto grau de 

consanguinidade. No presente caso, tem-se um simples requerimento, sem qualquer 

documento em anexo, ou seja, sem escritura de legitimação ou perfilhação lavrada em 

cartório, assinada por tabelião, na presença de testemunhas, com o objetivo de dar fé pública 

aos fatos narrados. Assim, temos um pedido de graça, mas nenhum instrumento junto.  

No requerimento, ressalta-se que o padre não menciona o nome da genitora, além 

de afirmar que não possui outros parentes que possam lhe suceder legitimamente. Ao requerer 

a graça da legitimação ao seu filho, o clérigo deixa claro que os efeitos jurídicos que busca 

alcançar são os de livrar o filho do “defeito” de ser espúrio para possa receber doações em 

vida ou lhe suceder, com ou sem a elaboração de um testamento, como se legítimo fosse, ou 

seja, como se houvesse nascido na constância de um matrimônio.  

As etapas procedimentais verificadas ocorreram todas no ano de 1778, porém, no 

meio do documento (folha 3) há um bilhete com mais de um despacho, sendo um deles de 

junho de 1779, mandado passar carta de legitimação e pagar os “novos direitos” que deve. Tal 

documento, provavelmente incluído ao procedimento no ano seguinte, indica que foram 

concluídas as diligências determinadas, pois a graça fora concedida e os expedientes de 

chancelaria foram realizados. 

Por sorte, foi encontrada também, no acervo digital do projeto resgate, a carta 

resposta do ouvidor geral143, com auto de justificação em anexo, datada de dezembro de 1778. 

Ou seja, apenas quatro meses separam o despacho para o Ultramar e o seu cumprimento. 

Além disso, no canto superior da página é possível identificar parecer do Conselho de junho 

de 1779.  Desse modo, ressalta-se a celeridade na comunicação entre Colônia e Metrópole, 

rapidez com que o ouvidor-geral atuou no caso.  

                                                 
142 No próprio documento, há a afirmação de que ambos os subscritores são do Conselho Ultramarino. Além 
disso, pode-se corroborar o fato através de consulta ao Memoria de Ministros Letrados, disponível em: 
https://memorialdeministros.weebly.com/pesquisa.html, acessado em: 04/12/2019. 
143 Antônio Pinheiro Amado. Doc: AHU_ACL_CU_17, Cx. 108, D. 9055. 
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No despacho de resposta, o ouvidor afirma que não encontrou qualquer parente 

até quarto grau de consanguinidade, evidenciando que a ordem régia foi cumprida. Contudo, 

ressalta que a busca era desnecessária, considerando a “lei novíssima” que garantia a 

liberalidade do testador. Não há menção ao número da lei, porém, pelas datas e pelo conteúdo, 

é provável que o oficial esteja se referindo ao decreto de 17 de julho de 1778144.   

Nas folhas seguintes, constam as providências elaboradas pelo ouvidor Antônio 

Pinheiro Amado, que também acumulava o ofício de provedor dos defuntos e ausentes145. O 

oficial fez precatória146 por um auto de justificação cível a ser elaborado pelo juiz ordinário 

com jurisdição em Cabo Frio, Manuel Lima147. No documento, consta o relato e a assinatura 

de cinco testemunhas. Todos os testemunhos148 foram no sentido de comprovar que não se 

havia conhecimento de outro parente vivo do clérigo, em até quarto grau de consanguinidade. 

Ao final, há uma conta, também assinada pelo juiz ordinário, com o valor das custas e 

translado.  

Com o retorno da carta do ouvidor geral e o auto de justificação em anexo, um 

bilhete foi juntado ao requerimento original, conforme mencionado anteriormente, com um 

despacho de cinco de junho de mil setecentos e setenta e nove, no qual manda passar Carta de 

Legitimação e recolher os “novos direitos”. Além desse despacho, consta ainda outros dois 

expedientes sobre o recolhimento de “receitas de novos direitos” e registro da mercê, dos 

quais não foi possível identificar os oficiais autores. 

Portanto, após realizadas as diligências estabelecidas por determinação da Rainha, 

o procedimento foi concluído com o seu deferimento no prazo aproximado de um ano. 

 

4.1.4 Padre Francisco da Silva Nazareth (1783) 

 

O Padre Francisco da Silva Nazareth requereu à Rainha D. Maria I carta de 

                                                 
144 Conforme abordado no capítulo anterior, no período posterior às reformas pombalinas, houveram edições 
normativas que buscaram desfazer as mudanças ocorridas no âmbito sucessório, movimento esse que fez parte 
da chamada “viradeira” e que encontrou dificuldades de implementação jurisdicional. No presente caso, observa-
se que o ouvidor estava ciente das alterações legislativas, porém, não deixa de acatar a ordem régia proferida 
antes da edição da norma, no sentido de buscar ouvir os eventuais parentes do requerente. A norma foi editada 
em julho, ou seja, entre o despacho da Rainha em maio e o envio da carta ao ouvidor agosto. 
145 A acumulação dos cargos é mencionada no documento, assim como foi comprovada através do Arquivo 
Histórico Ultramarino: AHU_ACL_CU_017, cx. 133, doc. 15. 
146 O documento utiliza o termo precatória que, segundo o dicionário Blutheau, é quando “hum juiz pede ao de 
outro território, que cumpra o mandado do deprecante, ou fua fentença”. Portanto, possui sentido semelhante ao 
atual. SILVA, Antônio de Morais et al. Diccionario da lingua portugueza composto pelo padre D. Rafael 
Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro (Volume 2: L-Z). 
1789. 
147 O nome do meio está ilegível.  
148 Uma das testemunhas também é padre. 
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legitimação para seus três filhos: Francisco Joaquim de Meneses Silva, Francisca Felizarda de 

Meneses e Silva e Claudiana Maria da Trindade.  

Na página inicial, datada de dezessete de junho de mil setecentos e oitenta e três, 

há um breve relato dos fatos e um despacho do Conselho Ultramarino mandando passar carta 

de legitimação. Consta na narrativa que o requerente teve, durante o estado de sacerdote, três 

filhos de uma mulher branca, honesta e recolhida, sendo um varão e duas fêmeas. A prole foi 

batizada como exposta, a fim de ter a sua “miséria” ocultada e não “desacreditar” a genitora. 

Porém, motivado por um amor natural e por descargo de consciência, é que o genitor deseja 

favorecer os filhos, torna-os herdeiros legítimos dos seus bens, nos termos da escritura junta, 

a qual não teria efeito sem a confirmação régia de legitimação. Ao final da folha, há um 

parágrafo em destaque para que a “Vossa Majestade seja servida por sua real clemência 

mandar-lhes passar carta de legitimação aos sobreditos na forma do costume”. No canto 

superior esquerdo da folha, há a decisão régia de mandar passar a Carta. 

Na página seguinte, consta a escritura, feita em mil setecentos e oitenta, o tabelião 

Ignácio Teixeira de Carvalho149. O oficial atesta que desconhece a pessoa do clérigo, que este 

é presbítero do hábito de São Pedro e que manifestou sua vontade de legitimar os filhos, sem 

constrangimento algum, e de os tornar herdeiros de seus bens através da obtenção de Carta de 

Legitimação, através da escritura, e “dispensação e confirmação de última vontade”. Estavam 

presentes também as testemunhas Manuel Antônio da Silva e Antônio Teixeira de Carvalho 

(pai do tabelião) que, segundo a escritura, em momento algum contradisseram o requerente.  

O instrumento foi entregue ao desembargador e ouvidor António José Cabral de Almeida, que 

o subscreve antes de encaminhar o requerimento ao Conselho Ultramarino150. Da leitura do 

documento cartorial, que está bastante apagado, não foi possível identificar se o outorgante 

possui pais vivos ou não. Ou seja, pelo estado de conservação do manuscrito, não foi 

encontrada menção à possíveis herdeiros legítimos do padre, ascendentes ou descendentes. No 

entanto, a graça foi deferida pelo Rei, conforme visto. Feito isso, um Conselheiro Ultramarino 

despacha para a chancelaria ou secretaria de mercês mandando recolher as custas e “passar” a 

carta de legitimação para os três filhos do requerente.  

 

                                                 
149 Ignácio Teixeira de Carvalho é o mesmo tabelião que fez a escritura do padre Manoel Dias da Silva. Ele foi 
tabelião do 1º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, de 1757 a 1795, depois de seu pai, Antônio Teixeira de 
Carvalho, que serviu no ofício de 1735 a 1756.  
MACEDO, Deoclécio Leite de. Tabeliães do Rio de Janeiro do 1º ao 4º Ofício de Notas: 1565 – 1822. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 2007, p. 55. 
150 A escritura chega ao ouvidor por intermédio do escrivão do cível Manoel Nunes da Costa Prates, que 
subscreve a folha.  
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4.1.5 Padre Francisco da Fonseca Barreto (1796) 

 

O último manuscrito analisado é o requerimento à rainha Maria I, feito pelo padre 

Francisco da Fonseca Barreto, presbítero secular da capitania do Rio de Janeiro. O clérigo 

solicita uma carta de legitimação para três filhos, sendo um natural e dois espúrios. O 

documento analisado contém, em anexo, escritura de legitimação e bilhete de provisão. 

Na primeira página há uma síntese dos fatos narrados na escritura, feita pelo 

Conselho Ultramarino em vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e seis. 

Afirma-se que o clérigo, antes de tomar ordens sacras e sendo solteiro, teve um filho chamado 

Joaquim José da Fonseca de Maria Madalena, igualmente solteira. Posteriormente, já no 

estado de sacerdote, por fragilidade humana, o padre teve mais dois filhos chamados Antônio 

Carvalho de Mendonça e Fernando José da Fonseca, com Sofia Maria do Pilar, mulher 

solteira. Ao final, ressalta-se que o requerimento foi assinado também pelo filho mais velho, 

ou seja, o filho natural, e que este é maior de quarenta anos. No canto superior da folha, há a 

determinação régia para passar a Carta.   

Nas folhas seguintes, tem-se a escritura junta. No instrumento consta que o 

reverendo e seu primogênito, na presença do tabelião e de duas testemunhas, apresentaram e 

requereram o que seguem. O documento público revela no seu início que se trata de uma 

legitimação de herdeiros, ou seja, o objetivo principal é possibilitar que a prole possa herdar 

os bens do outorgante. Em seguida, menciona-se os três filhos e suas qualidades: um natural e 

dois espúrios. Enfatiza-se que o descendente mais velho, que tem mais de cinquenta anos, 

também deve ser legitimado, pois apesar de ter sido concebido quando o requerente era 

solteiro e leigo, com mulher igualmente solteira e leiga, ainda assim não pode ser considerado 

herdeiro necessário do reverendo, em razão do seu estado de nobreza, que foi adquirido não 

apenas pelo posterior sacerdócio, mas também por seus pais, fazendo menção às diferenças 

entre filhos naturais de peões e de fidalgos.  

Mais adiante, o clérigo afirma que nunca foi casado e que não possui outros 

descendentes legítimos, tampouco ascendentes, motivo pelo qual requer que o Rei conceda a 

graça de legitimar sua prole, como se fossem havidos de matrimônio, tornando-os únicos e 

legítimos sucessores de todos os seus bens, em grau de igualdade, além de merecedores de 

todas as honras, privilégios e liberdades de fato e de direito. Dentre os bens, cita-se uma 

fazenda e a herança deixada pelos genitores do padre, além dos demais que possa adquirir no 

futuro e até depois de sua morte. Em seguida, diz ainda que o documento deve ser 

considerado sua última vontade, e que a manifesta de forma livre e sem constrangimento 
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algum. 

Ao final, em oito de agosto, o documento é encaminhado ao ouvidor geral do 

cível, João Manuel Gomes de Amorim que o assina e, provavelmente, é o responsável por 

enviar o requerimento ao Conselho Ultramarino, que elabora o já mencionado resumo dos 

fatos. Por fim, na última página, há um bilhete sobre o recolhimento de custas “de novos 

direitos”, e mandando passar a Carta de Legitimação, assinado pelo Conselheiro do Ultramar 

Francisco da Silva Corte-Real. Na folha consta ainda outros dois pequenos expedientes que 

tratam do recolhimento da “receita dos novos direitos” e do registro da mercê. 

 
 
4.2 CARTAS DE LEGITIMAÇÃO: O PROCEDIMENTO. 

 

Feita a narrativa das transcrições dos documentos, cumpre agora comparar os 

documentos, salientando as semelhanças e divergências. Com isso, será possível desenhar um 

procedimento e, no tópico seguinte, confrontar as fontes documentais com as fontes 

normativas de natureza material.  

 

4.2.1 Escritura de Perfilhação 

 

José Homem Correia Telles151, em seu manual para tabeliões, define escritura 

como “testemunho autêntico dos contratos ou atos extrajudicialmente feitos, outorgados pelas 

partes ou pelo tabelião em nome delas, os quais devem ser escritos no livro de notas. (...) ”152. 

Nas Ordenações Filipinas, o ofício do tabelião e a regulamentação geral das escrituras 

constam no Liv. 1, Tit. 78153. Sobre a legitimação, o autor afirma que pode ser feita por 

escritura de perfilhação ou testamento. Em todo caso, deve-se submeter a intenção do pai em 

legitimar o filho à confirmação régia, sob pena de nulidade154.  

                                                 
151 Apesar de se tratar de um autor do século XIX, trago aqui dois livros que me auxiliaram nessa pesquisa. 
Inicialmente, um tratado sobre Direito Civil. Desse trabalho, utilizei apenas informações que fui capaz de 
corroborar em outras fontes do período anterior, como Melo Freire, Bremeu, e as Ordenações. O mesmo em 
relação ao manual dos tabeliões que, inclusive, pude comparar com as escrituras de perfilhação que transcrevi do 
Arquivo Histórico Ultramarino. Além disso, ao longo do livro, o autor cita a origem dos institutos e eventuais 
mudanças que tenham ocorrido, frequentemente tratando de questões que considera tradicionais no Direito 
lusitano.  
152 TELLES, José Homem Correa. Manual do tabellião ou ensaios de jurisprudencia eurematica, contendo a 
collecção de minutas dos contratos e instrumentos mais usuaes, e das cautelas mais precisas nos contratos. Imp. 
nacional, 1859. 
153 FILIPINAS, Ordenações. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes. Acessado em, 
v. 15, n. 06, 2016. 
154 TELES, José Homem Correia. Digesto portuguêz ou Tratado dos direitos e obrigações civis, acomodado às 
leis e costumes da Nação portuguesa para servir de subsidio ao novo Código civil. 1840. 
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Outro requisito do instrumento é que se informe todos os defeitos do filho como, 

por exemplo, o fato de ser sacrílego, ou se os pais eram solteiros ou adúlteros, se eram 

parentes, etc. Isto é, tudo que pudesse dificultar a concessão da mercê deveria ser informado, 

pois as Cartas Régias não poderiam ocultar nenhuma verdade, conforme determina as 

Ordenações no seu Liv. 2, Tit. 43, sob pena de nulidade e até sanção penal, além disso, expor 

todas as questões em torno da filiação servia para evitar litígios futuros por objeção de 

terceiros interessados. Esse requisito foi cumprido em todas escrituras analisadas, ressaltando-

se ainda que as mães eram todas mulheres solteiras. Ou seja, o único defeito dos filhos era 

derivado da quebra do celibato. Ainda de acordo com Telles, sobre a confirmação da 

perfilhação, por resolução de 1770, os parentes do perfilhante deveriam ser ouvidos, mas 

apenas sobre a alegada filiação, tendo em vista que a legitimação não afetava a legítima dos 

herdeiros necessários, compreendidos aí apenas ascendentes e descendentes. No que diz 

respeito aos colaterais, a prática de julgar lusitana não reconhecia qualquer prejuízo155.  

O objetivo do instrumento era: “A perfilhação confirmada pelo Soberano é uma 

dispensa para o filho ou filha perfilhada poder suceder a intestado ao pai ou mãe, que o 

perfilhou, e para poder receber por testamento o que o pai ou mãe lhe quiser deixar”156. Além 

de: “e gozar de todas as honras e prerrogativas como se legítimo fora”157. 

Das cinco Cartas de Legitimação, apenas uma foi um pedido direto à Rainha. 

Todas as demais se tratavam de um requerimento de confirmação de um instrumento público, 

qual seja, a escritura de perfilhação, que também trazia elementos de manifestação de última 

vontade, ou seja, testamento. Em um dos instrumentos públicos, cujo outorgante é o padre 

Francisco da Silva Nazaré, consta ainda uma ressalva de que a validade da perfilhação e 

manifestação de última vontade, dependia da confirmação régia, demonstrando o 

conhecimento da norma, por parte do requerente e do tabelião. Dentre os requerimentos, 

apenas um não possuía escritura de legitimação, contudo, após intervenção do ouvidor-geral 

da capitania do Rio de Janeiro houve deferimento. 

Por fim, feita a escritura de perfilhação, subscrita por ouvidor da comarca, o 

pedido seguia para o Conselho Ultramarino, em Lisboa, que era o órgão responsável por 

consultar o Monarca nos assuntos e negócios do Ultramar. Caso houvesse deferimento, 

                                                 
155 TELLES, José Homem Correa. Manual do tabellião ou ensaios de jurisprudencia eurematica, contendo a 
collecção de minutas dos contratos e instrumentos mais usuaes, e das cautelas mais precisas nos contratos. Imp. 
nacional, 1859. 
156 Idem. Digesto portuguêz ou Tratado dos direitos e obrigações civis, acomodado às leis e costumes da Nação 
portuguesa para servir de subsidio ao novo Código civil. 1840. 
157 Idem. Manual do tabellião ou ensaios de jurisprudencia eurematica, contendo a collecção de minutas dos 
contratos e instrumentos mais usuaes, e das cautelas mais precisas nos contratos. Imp. nacional, 1859. 
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seguiam-se os trâmites registrais de chancelaria e secretaria de mercês. Desse modo, cumpre 

agora retomar alguns aspectos do Conselho Ultramarino.  

 

4.2.2 Consulta ao Conselho Ultramarino 

 

O primeiro capítulo dessa dissertação tratou de aspectos institucionais do Antigo 

Regime. O objetivo foi oferecer um panorama geral das competências de órgãos centrais na 

administração do Império Português. Na oportunidade, viu-se que o Desembargo do Paço era, 

tradicionalmente, o Tribunal encarregado das petições de graça, em Portugal. No entanto, ao 

Conselho Ultramarino competia todos os assuntos e negócios do Ultramar, de modo que todas 

as Cartas provenientes da colônia americana deveriam ser encaminhadas ao conselho158. Com 

as Cartas de Legitimação analisadas, não foi diferente. 

Todas os requerimentos transcritos nesse trabalho foram encaminhados ao 

Conselho Ultramarino. Nele, elaborava-se a síntese dos fatos e dos pedidos, destinado a 

apreciação Régia, de modo que, em última instância, quem decidia era o Monarca. Com isso, 

não se pode concluir que os Conselheiros Ultramarinos detivessem, assim como os 

Desembargadores, competência delegada para decidir nos assuntos de graça. Contudo, 

observou-se que as Legitimações, na América Portuguesa, não tramitaram, necessariamente, 

pelo Desembargo do Paço, restringindo-se ao âmbito do Conselho Ultramarino e Secretaria de 

Mercês. Dito isso, cumpre agora analisar as semelhanças e divergências, a fim de delimitar de 

forma mais precisa o procedimento de legitimação mediante Carta de Régia. Para ilustrar, 

segue modelo elaborado em dissertação defendida no departamento de Letras Clássicas e 

Vernáculos da USP, que analisou o acervo do Arquivo Histórico Ultramarino, relativo às 

Consultas provenientes da Capitania de São Paulo, entre os séculos XVII e XVIII, de autoria 

de Erica Cristina Camarotto de Souza: 

                                                 
158 PORTUGAL. Boletim Ultramarino. Compilação de normas relativas ao Ultramar. Página 259. Disponível 
em: http://governodosoutros.ics.ul.pt. Acessado em: 05 de janeiro de 2020. 
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Fonte: SOUZA, Erica Cristina Camarotto de. Apontamentos diplomáticos sobre consultas do 

Conselho Ultramarino referentes à Capitania de São Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em Filologia e Língua 

Portuguesa) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, University of São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

4.2.3 Semelhanças e divergências 

 

No que diz respeito aos aspectos principais, foram constatadas as seguintes 

semelhanças e divergências entre os procedimentos: Todos os requerentes eram presbíteros 

seculares do hábito de São Pedro. Na maioria dos casos, há escritura de perfilhação lavrada 

em cartório e despacho de ouvidor da capitania do Rio de Janeiro. Posteriormente, todos os 

requerimentos eram encaminhados à Lisboa, mais precisamente, ao Conselho Ultramarino. 

No órgão, elaborava-se uma síntese dos fatos e dos pedidos, os quais eram submetidos à 

apreciação do Rei ou da Rainha, a depender do período. Em seguida, em caso de deferimento, 
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um Conselheiro despachava o procedimento para expedientes de chancelaria, que era onde se 

elaborava a Carta de Legitimação, após registros e recolhimento de pagamento pelos “novos 

direitos” concedidos. Diante disso, elaborou-se a seguinte tabela: 

 

Tabela 1 – Semelhanças e divergências nos procedimentos de legitimação.  

 
 

Requerentes 

Manoel 
Gomes da 

Cruz – 
1746 

Manoel 
Dias da 
Silva – 
1776 

Antônio 
Ribeiro de 
Amaral – 

1778 

Francisco 
da Silva 
Nazaré – 

1783 

Francisco 
da Fonseca 
Barreto – 

1796 

 
 

Ordem 
Religiosa 

Presbítero 
secular do 
hábito de 
São Pedro 

Presbítero 
secular do 
hábito de 
São Pedro 

Presbítero 
secular do 
hábito de 
São Pedro 

Presbítero 
secular do 
hábito de 
São Pedro 

Presbítero 
secular do 
hábito de 
São Pedro 

 
 
 

Legitimandos 

1 filho 
espúrio de 

mulher 
solteira e 

cristã velha 

5 espúrios 
de duas 

mulheres 
Solteiras 

(uma 
natural e a 

outra 
legítima) 

1 filho 
espúrio de 

mulher 
solteira. 

3 filhos 
espúrios de 

mulher 
solteira e 
exposta 

1 natural e 2 
espúrios. 

Duas mães 
solteiras 

 
Herdeiros 
Legítimos 

Não possui 
herdeiros 
legítimos 

Não 
menciona 

outros 
parentes 

Não possui 
herdeiros 
legítimos 

Informação 
não 

encontrada 

Não possui 
herdeiros 
legítimos 

 
 

Escritura 

Com duas 
testemunhas 
e chancela 
do ouvidor 

Com duas 
testemunhas 
e chancela 
do ouvidor 

Ausente Com duas 
testemunhas 
e chancela 
do ouvidor 

Com duas 
testemunhas 
e chancela 
do ouvidor 

 
 
 

Decisão  

Passar Carta 
de 

Legitimação 

Ouvir 
parentes. 

1ª. Ouvir 
parentes. 
2ª. Passar 
Carta de 

Legitimação. 
 

Passar Carta 
de 

Legitimação. 

Passar Carta 
de 

Legitimação. 

 

Conforme visto, todos os requerentes eram presbíteros seculares do hábito de São 

Pedro. Na maioria dos casos, há escritura de perfilhação lavrada em cartório e despacho de 

ouvidor da capitania do Rio de Janeiro. Posteriormente, todos os requerimentos eram 

encaminhados à Lisboa, mais precisamente, ao Conselho Ultramarino. No órgão, elaborava-se 

uma síntese dos fatos e dos pedidos, os quais eram submetidos à apreciação do Rei ou da 

Rainha, a depender do período. Em seguida, em caso de deferimento, um Conselheiro 
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despachava o procedimento para expedientes de chancelaria, que era onde se elaborava a 

Carta de Legitimação, após registros e recolhimento de pagamento pelos “novos direitos” 

concedidos.  

Diante disso, pode-se observar as seguintes fases no procedimento: 1. A Escritura 

Pública era feita a requerimento do genitor em cartório de notas e, após lavrada pelo tabelião, 

era remetida ao ouvidor antes de ser encaminhada à Lisboa; 2. No Conselho Ultramarino, era 

elaborada uma síntese dos fatos e dos pedidos narrados na escritura e, com base nisso, o 

Monarca decidia; 3. Em seguida, caso o pedido fosse provido, um Conselheiro emitia 

despacho para a os expedientes de chancelaria, mandando passar a Carta de Legitimação e 

recolher o pagamento devido pelo requerente em contrapartida ao “novo direito” obtido. Para 

ilustrar o trâmite, ver diagrama sobre o fluxo da gênese documental: 

 
Fonte: SOUZA, Erica Cristina Camarotto de. Apontamentos diplomáticos sobre consultas do 

Conselho Ultramarino referentes à Capitania de São Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em Filologia e Língua 

Portuguesa) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, University of São Paulo, São Paulo, 2007. 

doi:10.11606/D.8.2007.tde-20022008-103155. Acesso em: 2020-01-10. 

 

Tendo isso mente, cumpre agora analisar cada fase individualmente, de acordo 

com a fase cronológica em que foram elaboradas, haja vista que a ordem dos documentos, no 

requerimento, é diversa, a saber: 
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Os procedimentos se iniciam na capitania do Rio de Janeiro, onde os requerentes 

residiam e elaboraram as escrituras públicas de perfilhação. O instrumento era uma forma de 

comprovar a veracidade dos fatos alegados pelo perfilhante, considerando não só a fé pública 

do tabelião, mas a presença de duas testemunhas e, posteriormente, havia também uma 

chancela do ouvidor, que era o intermediário entre os súditos e a Metrópole.  

No documento cartorial, é comum observar as seguintes menções: qual era o 

defeito do filho, no caso, espúrios; a qualidade das genitoras, que eram sempre mulheres 

solteiras; os bens possuídos pelo requerente, chamado aqui de outorgante; a ausência de 

herdeiros legítimos, sejam ascendentes ou descendentes; que o documento era um ato de 

ultima vontade; que o objetivo da perfilhação era o de garantir direitos sucessórios à prole, e 

todas as demais honras e privilégios, como se fosse havida em legítimo matrimônio; e que 

buscava-se a legitimação por concessão de graça régia, ou seja, a escritura deveria ser 

confirmada por ordem real. Ao final do instrumento, as testemunhas eram elencadas pelo 

tabelião, que assinava a escritura. Posteriormente, por intermédio do ouvidor, a escritura era 

enviada para Lisboa, servindo como base para o pedido de graça régia. Desse modo, a 

legitimação era concedida mediante a confirmação da escritura. No entanto, não se tratava de 

documento indispensável para a Carta de Legitimação, conforme o caso do padre Antônio 

Ribeiro de Amaral. 

Em Portugal, o documento destinava-se ao Conselho Ultramarino. Na primeira 

folha, era elaborada uma síntese dos fatos narrados na escritura, especificando qual era o 

requerimento do clérigo e, ao final da página, era grafado “E R M” que significa “e receber a 

mercê”. Essa consulta era destinada à apreciação do Monarca. Feito isso, seguia-se um 

parecer régio que pode ser encontrado tanto nas laterais ou no canto superior da página. Caso 

a decisão fosse favorável, o pedido era encaminhado para a chancelaria ou secretaria de 

mercês, com a ordem para recolher as pagas dos “novos direitos” e passar a Carta de 

Legitimação, assinada por um Conselheiro Ultramarino. Na mesma folha, chamada de bilhete 

de provisão, há dois expedientes sobre o processamento da receita em apreço. 

  Em resumo, essas são as principais movimentações que serviram para delimitar o 

escopo do procedimento. Ocorre que, sua integralidade só foi observada em três casos, motivo 

pelo qual os outros dois merecem destaque, são eles: os requerimentos dos Padres Manoel 

Dias da Silva e Antônio Ribeiro do Amaral.  

No primeiro caso, o presbítero junta escritura, porém, não foi possível identificar 

menção à inexistência ou anuência de herdeiros legítimos, devido ao estado de conservação 

do documento. Na síntese dos fatos e pedidos, elaborada pelo Conselho Ultramarino, não há 
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menção à eventuais herdeiros legítimos do padre. Diante disso, a decisão da Rainha é no 

sentido de mandar ouvir os parentes até quarto grau de consanguinidade do clérigo, tarefa que 

incube ao ouvidor da comarca. Diante disso, não há bilhete de provisão. 

No segundo caso, o padre Antônio Ribeiro do Amaral afirma que não possui 

herdeiros vivos, porém, o requerimento não foi instruído com escritura pública de perfilhação. 

Ademais, há despacho no sentido de mandar ouvir os parentes do presbítero. Apesar disso, 

conforme já relatado anteriormente, o documento possui bilhete de provisão. Isso ocorreu 

porquê houve uma resposta do ouvidor da comarca, instruída com auto de justificação cível, 

em que se confirmam os fatos alegados pelo requerente.   

Diante desses dois documentos, pode-se concluir que a legitimação dos filhos 

espúrios, de quem houvesse ascendentes ou descendentes legítimos, deveria se submeter a 

oitiva desses parentes. Ausente esse impedimento, não haviam maiores dificuldades na 

obtenção do pedido de Carta de Legitimação, que seria emitida mediante pagamento à 

chancelaria.  

Esse procedimento se manteve estável ao longo do período observado, embora 

abranja três reinados distintos, quais sejam, o dos Reis João V e José I, e o da Rainha Maria I. 

Ressalta-se que, nesse tempo, inúmeras foram as alterações legislativas em matéria de 

sucessão. Por esse motivo, cumpre agora tratar das normas de direito material.   

 

4.2 A CONDIÇÃO JURÍDICA DO FILHO SACRÍLEGO NA COLÔNIA: ENTRE AS 

FONTES NORMATIVAS E O PROCEDIMENTO DE LEGITIMAÇÃO. 

 

Através da documentação transcrita e a sistematização das semelhanças e 

divergências, é possível observar um procedimento com requisitos e etapas bem definidas. 

Além de traçar o processo de legitimação mediante Carta Régia, os manuscritos analisados 

também contribuíram para a identificação de fontes normativas de direito material.  Diante 

disso, o presente tópico tem o objetivo de esquematizar essas descobertas. As normas 

utilizadas nessa análise, foram investigadas nos capítulos anteriores. 

 

4.3.1 Sobre filiação e sucessão hereditária 

 

No presente trabalho, foram analisadas cinco cartas de legitimação requeridas por 

padres que desejavam legitimar seus filhos espúrios, havidos todos de mulheres solteiras. O 

objetivo comum era o de tornar os filhos legítimos como se houvessem nascido na constância 
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de um matrimônio, para que estes adquirissem capacidade sucessória e se tornassem os únicos 

herdeiros dos clérigos. Em todos os casos, os padres se diziam proprietários de fazenda, além 

disso, foram encontradas também menções a escravos e gado, bem como, herança de família, 

sendo um dos clérigos nobre de nascimento. 

Ao tratar da ilegitimidade em fontes seculares, foi apresentada a classificação dos 

filhos. De acordo com a doutrina estudada, a prole ilegítima poderia ser natural ou espúria, 

sendo essa última a consequência de um coito danado159. Dessa forma, a ilicitude do 

relacionamento entre os genitores gerava “defeitos” nos filhos espúrios, que poderiam ser 

adulterinos, sacrílegos e incestuosos, caso fossem gerados, respectivamente, de um adultério, 

de uma quebra de celibato ou de um incesto160. Apesar da categorização ser tão detalhada, em 

todas as Cartas de Legitimação analisadas, os filhos sacrílegos eram chamados apenas de 

espúrios, embora estivesse claro que se tratavam de descendentes de clérigos. Isso se deve ao 

fato de que, na categoria dos espúrios, as consequências e possibilidades jurídicas eram 

idênticas.  

Quanto aos naturais, embora façam do grupo dos ilegítimos, observou-se que a 

condição jurídica desses filhos era mais flexível e, portanto, mais favorável. Na prática, as 

diferenças entre as duas formas de ilegitimidade se tornam efetivamente relevantes quando os 

genitores pertencem à nobreza, pois os filhos naturais de plebeus e cavaleiros de ordens 

menores são equiparados aos legítimos. Já no âmbito da fidalguia, quando se tratava de 

sucessão testamentária, ser natural não era impedimento para se tornar herdeiro, enquanto o 

filho espúrio não poderia herdar nem ab intestado e nem por testamento.  

A diferença entre as duas categorias de ilegítimos pode ser observada na escritura 

de perfilhação do padre Francisco da Fonseca Barreto. O presbítero requereu legitimação de 

três filhos, sendo um deles natural e os outros dois espúrios, para que herdassem os seus bens 

em grau de igualdade. No instrumento, o clérigo afirma que teve o filho natural quando era 

solteiro e ainda não tinha tomado ordens sacras. No entanto, o padre é filho de nobre, 

portanto, é um fidalgo, de modo que, para que o filho natural pudesse suceder ab intestado, 

em igualdade com os irmãos, deveria antes ser legitimado. Aqui, é possível observar a 

aplicação da norma constante no liv. 4, tít. 92 das Ordenações Filipinas, cujo objetivo era 

                                                 
159 FREIRE, Pascoal José de Melo. “Instituições de Direito Civil Português”, vol. 3. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=121&id_normas=42468&accao=ve
r. Acessado em: 5 de janeiro de 2019. 
160 As Ordenações Filipinas, ao tratarem do incesto, fazem referência ao Direito Canônico. De acordo com a 
norma secular, é a Igreja quem define até que grau de parentesco se dá o impedimento para o casamento. No 
caso, o incesto ocorre quando a relação é entre parentes de até quarto grau de consanguinidade, além dos graus 
de afinidade.  
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afastar o filho natural de fidalgo da sucessão ab intestado.  

O pedido foi deferido nos termos solicitados, através de confirmação de escritura 

de perfilhação. Com isso, o filho natural e os espúrios foram equiparados, em todos os 

direitos, honras e privilégios. Ressalta-se que, o procedimento contou com a anuência do 

descendente natural, o que demonstra uma prevalência dos naturais em detrimento dos 

espúrios, dentro da categoria dos ilegítimos, ainda que se trate de filhos de nobre. No mesmo 

sentido, é o que aponta Antonio Cortez Bremeu, ao fazer referência à prática forense lusitana: 

“Se na sucessão do pai plebeu concorrer um filho natural, e juntamente um filho espúrio 

legitimado, há de preferir o filho natural, excluído o espúrio legitimado. ”161  

Assim como havia uma ordem de preferência entre os naturais e espúrios, 

evidentemente, também havia entre legítimos e ilegítimos. Por essa razão, é comum encontrar 

nas Cartas de Legitimação a ressalva de que o requerente não tinha herdeiros legítimos, seja 

descendente ou ascendente, pois essa era a única forma de garantir amplos efeitos sucessórios 

aos filhos espúrios que, caso legitimados, adquiriam capacidade sucessória e poderiam se 

tornar herdeiros universais dos bens do genitor. No entanto, a existência de herdeiros 

necessários não impediria a legitimação. Caso o perfilhante houvesse herdeiros necessários, 

ao filho legitimado poderia ser adjudicada a terça parte disponível.  

A ausência de ascendentes e descendentes legítimos foi comprovada nos casos dos 

padres Manuel Gomes da Cruz, Antônio Ribeiro do Amaral e Francisco da Fonseca 

Barreto162. Dessa forma, os três clérigos obtiveram a legitimação da prole sacrílega, tornando-

os herdeiros universais de todos os seus bens.  

Uma estratégia para alcançar amplos efeitos sucessórios, com as Cartas de 

Legitimação, era incluir a cláusula “como se fossem nascidos de legítimo matrimônio”, que 

esteve presente em todas as escrituras de perfilhação analisadas. Tal requerimento, poderia 

garantir plenos direitos aos legitimados, conforme visto no capítulo anterior. Ou seja, as 

cláusulas expressas no procedimento, por liberalidade régia, devem prevalecer em detrimento 

do que dispõe a legislação. Sobre isso, retoma-se trecho do Liv. 2, tit. 35, §12 das Ordenações 

Filipinas, que trata da sucessão dos legitimados nas terras e bens da Coroa, analisado no 

capítulo anterior.163  

                                                 
161 BREMEU, Antônio Cortez. Jurisprudencia Universal, Canonica e Cesarea, regulada pelas disposições de 
ambos direitos, commum e patrio. na offic. de Domingos Rodrigues, 1749. 
162 É provável que o padre Francisco da Silva Nazareth também não tivesse herdeiros legítimos, no entanto, o 
estado de conservação das fontes não permitiu afirmar isso de forma categórica. No entanto, vale ressaltar que o 
procedimento foi deferido sem qualquer dificuldade, o que corrobora a tese aqui levantada.  
163 “(...) declarou que não era sua intenção, que o filho ou neto assim legitimado ou perfilhado pudesse herdar 
tal terra, ou terras da Coroa do Reino. Salvo se na legitimação por ele feita, ou no perfilhamento por ele 
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Ademais, o que vai determinar os verdadeiros efeitos das Legitimações são as 

cláusulas expressamente previstas ali, tendo em vista que o procedimento é uma forma de 

obter dispensas e privilégios, que são matérias de graça régia, de modo que cada caso é um 

caso, ou nas palavras de Melo Freire, “os privilégios não devem ser aplicados por 

analogia”164. 

 Ressalta-se que, todos os requerimentos traziam, além da cláusula acima, a 

menção expressa às duas modalidades de sucessão, quais sejam, a ab intestado e a 

testamentária. Isso significa que, a confirmação da escritura de perfilhação, nesses termos, 

poderia dispensar o genitor de fazer um testamento165, para o qual necessitaria da assinatura 

de cinco testemunhas166, enquanto a perfilhação só exige a presença de duas.   

No único caso de indeferimento do pedido de legitimação, não foi possível 

constatar a ausência de ascendentes vivos do requerente. Trata-se do requerimento do padre 

Manoel Dias da Silva, no qual consta que a legitimação tem por objetivo tornar os filhos 

espúrios herdeiros em todos os bens do clérigo e nos que venha a herdar por seus pais. Ou 

seja, é possível que os ascendentes do presbítero ainda estivessem vivos ou que, de fato, essa 

informação não conste na escritura. De qualquer forma, ambos os casos explicariam porque 

não houve deferimento, tendo sido a decisão da Rainha no sentido de mandar o ouvidor da 

comarca ouvir parentes de até quarto grau de consanguinidade. 

Outra explicação tem a ver com o fato de que, em 1776, estava em vigor a Lei de 

9 de setembro de 1769167 que, como visto no capítulo anterior, não revogava por completo a 

liberdade do testador, entretanto, a diminuiu drasticamente, ao estabelecer que ninguém que 

houvesse parentes de até 4º grau poderia dispor de bens herdados sem consulta dos mesmos, e 

que o testador com filhos ou descendentes, que fosse possuidor de bens herdados, só poderia 

dispor da terça em favor de algum deles. Ademais disso, os religiosos foram excluídos da 

                                                                                                                                                         
confirmado, expressamente fosse declarado que as pudesse herdar e haver, ou na confirmação, sem embargo do 
defeito de seu nascimento e sem embargo da dita Ordenação” In: Ordenações Filipinas. Disponível em: 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l2p457.htm. Acessado em 20/12/2019. 
164 FREIRE, Pascoal José de Melo. “Instituições de Direito Civil Português”, vol. 2. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=121&id_normas=42468&accao=ve
r. Acessado em: 30/12/2019. 
165 Os clérigos também poderiam testar livremente sobre quaisquer bens, inclusive os adquiridos em função das 
atividades clericais. Essa permissão era prevista tanto nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 
conforme visto no capítulo anterior, quanto nas Ordenações Filipinas, no Liv. Tit. 18, §5. 
166 FREIRE, Pascoal José de Melo. “Instituições de Direito Civil Português”, vol. 3. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/index.php?menu=consulta&id_partes=121&id_normas=42468&accao=ve
r. Acessado em: 20 de dezembro de 2019.  
167 Ibidem. 



 
82 

sucessão ab intestato.168 Diante disso, quando o clérigo menciona que gostaria de tornar os 

filhos herdeiros de bens que possa eventualmente herdar, torna-se imperioso a oitiva dos 

demais parentes, ainda que os ascendentes do presbítero já tivessem falecido. 

O mesmo parecer também foi encontrado no requerimento do Padre Antônio 

Ribeiro do Amaral. Nesse caso, foi possível confirmar a resposta do ouvidor que, além de 

atestar a inexistência de parentes e a idade avançada do clérigo, por meio de auto de 

justificação cível, ainda aborda a revogação da lei de 1769, pelo decreto da Rainha Maria I, de 

17 de julho de 1778, de modo que, no entendimento do ouvidor-geral da capitania do Rio de 

Janeiro, o Padre Antônio Ribeiro do Amaral era livre para testar os seus bens, haja vista a 

ausência de descendentes e ascendentes legítimos.  

Diante disso, conclui-se que as Cartas de Legitimação poderiam flexibilizar as 

normas que excluíam os filhos espúrios da sucessão, seja testamentária ou ab intestado. No 

entanto, os direitos da legítima dos herdeiros necessários deveriam sempre ser respeitados, 

conforme dispôs o alvará de 18 de janeiro de 1799. Ademais, durante boa parte do século 

XVIII, os herdeiros necessários eram apenas os ascendentes e os descendentes legítimos de 

modo que, na ausência de ambos, o testador era livre para dispor dos seus bens. Isso muda 

brevemente entre 1769 e 1778, em que os colaterais e transversais até o quarto grau passam a 

ser considerados para fins de sucessão legítima.  

 Outra conclusão possível é a de que a condição jurídica da prole sacrílega tendia 

a ser mais favorável que a dos demais espúrios, haja vista que os genitores, no geral, não 

tinham herdeiros necessários, tanto pelo voto de castidade da profissão religiosa, quanto pela 

idade avançada com que se recorria a esse procedimento. No fim das contas, deve-se levar em 

consideração que os efeitos da legitimação dependem sempre das condições específicas do 

caso concreto e das cláusulas expressas na sua concessão.  

Contudo, a sucessão hereditária não era o único efeito da legitimação, tampouco a 

sua característica mais fundamental. Primordialmente, as legitimações eram concedidas como 

forma de elevar a condição social do bastardo, permitindo-o gozar de todas as honras e 

privilégios que dissessem respeito à condição do pai.  

Desse modo, ao se livrar da mácula de ser espúrio, o legitimado poderia exercer 

cargos e ofícios públicos exclusivos das camadas mais abastadas da sociedade colonial, não 

apenas na hierarquia régia, mas também na carreira eclesiástica, como será visto no tópico 

seguinte. 

                                                 
168 WEHLING, Arno. WEHLING, Maria José. Direito e justiça no Brasil colonial: o Tribunal da Relação do Rio 
de Janeiro (1751-1808). Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 201. 



 
83 

 

4.3.2 Sobre a dispensação em matéria eclesiástica 

 

No requerimento do Padre Francisco da Fonseca Barreto, além da referência aos 

direitos sucessores, também consta um pedido para que os filhos se tornem “merecedores de 

todas as honras, privilégios e liberdades de fato e de direito”. Isto é, além de garantir a 

herança dos filhos, o clérigo tinha de promover a inserção social da prole. Desse modo, ao se 

livrar da mácula de ser espúrio, o legitimado poderia exercer cargos e ofícios públicos 

exclusivos das camadas mais abastadas da sociedade colonial, não apenas na hierarquia régia, 

mas também na carreira eclesiástica. Esses eram, inclusive, os efeitos mais comuns das 

legitimações, caso não versassem explicitamente sobre a sucessão. No caso, os filhos do 

Padre Barreto, fidalgo de nascimento, adquiriram status de nobreza com a legitimação e, 

portanto, alcançaram também a “pureza de sangue”.  

No capítulo anterior, foi visto que, no Brasil do setecentos, a habilitação 

sacerdotal era regulamentada pelas Constituições Primeiras do Acerbispado da Bahia, na 

mesma linha do que dispunha o Concílio de Trento. Em ambas as normas, um dos requisitos 

para alcançar as ordens sacras era que o habilitante possuísse pureza de sangue, ou seja, 

dentre outras coisas, que fosse filho legítimo.  

No entanto, conforme observou-se através de estudo bibliográfico, esse era um 

requisito frequentemente dispensado, inclusive, no que diz respeito aos descendentes espúrios 

de padres, o que teve um papel fundamental na diversificação de pessoas que conseguiam 

acessar a carreira eclesiástica, especialmente através do Hábito de São Pedro169. Desse modo, 

ser um filho sacrílego era um impedimento que poderia ser dispensado pelas autoridades 

eclesiásticas locais. Ocorre que, a partir de 1765, a dispensação aos ilegítimos foi restrita aos 

ordinandos que apresentassem o beneplácito régio170, ou seja, dependia também de anuência 

da Rainha. 

Além da ilegitimidade, outro defeito de sangue que impedia a habilitação 

sacerdotal era ter antepassado judeu. No entanto, trava-se de um defeito que não contava com 

                                                 
169 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Suplicando a ‘dispensa do defeito da cor’: clero secular e estratégias 
de mobilidade social no Bispado do Rio de Janeiro–século XVIII. XIII Encontro de História Anpuh-Rio, 2008, 
p. 3. 
170 FERREIRA, Fernanda Vinagre. O clero secular no bispado do Rio de Janeiro e o múnus episcopal de D. 
Francisco de São Jerônimo (1702-1721). 2016, p. 64. 



 
84 

a mesma tolerância institucional que a ilegitimidade (vide tópico 2.2.2)171. Diante disso, vale 

retomar a Carta do Padre Manoel Gomes da Cruz, em que o presbítero afirma que a genitora 

do seu filho era mulher solteira e cristã-velha, ou seja, não judia.  

Também merece destaque a Carta de Legitimação requerida pelo padre Francisco 

da Silva Nazareth, em 1783. Na escritura de perfilhação junta, o clérigo requer à Rainha que 

conceda a graça de legitimar os seus filhos, confirmando sua última vontade de torna-los 

herdeiros de todos os bens. Esses são requerimentos comuns a todas as escrituras analisadas, o 

que merece destaque é que, após expor os defeitos da prole, o presbítero solicita uma 

“dispensação”, sem especificar com qual finalidade. Poder-se-ia supor que o objetivo de obter 

essa dispensa seria possibilitar que o filho pudesse se habilitar para a carreira eclesiástica, 

porém, incluir esse pedido seria apenas um excesso de zelo, uma vez que a legitimação já é o 

suficiente para extirpar a mácula de espúrio e superar um dos impedimentos da ordenação 

eclesiástica. 

Ademais disso, os filhos do padre Francisco da Silva Nazareth foram batizados e 

tratados como expostos, justamente como forma de esconder os defeitos de nascimento. 

Retomando o trabalho de Fernanda Vinagre Ferreira sobre habilitações sacerdotais, o fato do 

ordinando ser um enjeitado era mais benéfico que ser ilegítimo, pois dos mesmos não se 

exigia dispensa por irregularidade de nascimento. Para ilustrar o assunto, a autora trouxe o 

caso de um ordinando que, inicialmente, apresentou-se como exposto, porém, testemunhas 

apontaram suposto pai do habilitante que, requereu o benefício de ser exposto, sob o 

argumento de que “nem por sombras se lhe soube certeza alguma de pais”172. 

Portanto, é possível que o termo “dispensação” tenha sido utilizado apenas como 

um sinônimo de legitimação, o que não descarta a possibilidade da prole legitimada ter acesso 

à carreira eclesiástica, pois uma das razões de se buscar a graça régia era justamente o de 

tornar os filhos merecedores de todas as honras e privilégios como se fossem nascidos de 

legítimo matrimônio.  

Ressalta-se, mais uma vez, que o principal objetivo é sempre o de garantir a 

capacidade sucessória dos descendentes espúrios. É precisamente por isso que valia à pena 

expor todos os aspectos que giravam em torno da filiação, “as fragilidades humanas”, através 

de um procedimento detalhado e bem instruído, de modo a evitar litígios futuros, quando do 

                                                 
171 “(...) foram encontrados trinta e três ordinandos ilegítimos ou espúrios, dentre eles, seis haviam sido 
declarados filhos de padres. Desses procedimentos, apenas um foi indeferido, por suspeita de sangue judeu, o 
que evidencia que a ilegitimidade não era, de fato, um grande obstáculo para alcançar as ordens sacras.” 
172 FERREIRA, Fernanda Vinagre. O clero secular no bispado do Rio de Janeiro e o múnus episcopal de D. 
Francisco de São Jerônimo (1702-1721). 2016, p. 64. 
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momento da abertura da sucessão. Contudo, havia uma informação que, nos procedimentos 

analisados, era bastante superficial. Trata-se da qualidade das mães. Sobre o assunto, ver 

tópico que segue. 

 

4.3.3 Sobre a maternidade e o silêncio das fontes 

 

As Cartas de Legitimação analisadas para os fins desse trabalho, diziam respeito 

apenas à relação entre pais e filhos, nada divulgando sobre a relação do genitor com as mães e 

pouco informando sobre a própria condição da mulher. No entanto, uma informação era 

constante, qual seja, o estado de solteira das mães. Isso se deve ao fato de que as os 

requerimentos deveriam expor todos os defeitos de nascimento dos filhos. Além disso, em 

alguns documentos, a ilegitimidade da mãe foi abordada, porém, tanto a filiação natural 

quanto a legítima estiveram presentes. Ademais, as fontes foram completamente silentes 

quanto à raça das genitoras. 

Por outro lado, uma informação se destacou entre os manuscritos. Trata-se do 

requerimento do Padre Francisco da Silva Nazaré, no qual, o clérigo afirma que teve seus três 

filhos de uma mulher branca, honesta e recolhida, sendo um varão e duas fêmeas. A prole foi 

tratada como exposta, a fim de ter a sua “miséria” ocultada e não “desacreditar” a genitora. 

Ou seja, de acordo com o que foi estudado no tópico destinado às mulheres, no capítulo 

anterior, a genitora dos filhos do requerente era uma mulher em situação de vulnerabilidade, 

sob a guarda do Estado e da Igreja  

No caso, não há informação sobre onde e como se deu o recolhimento dessa 

mulher, porém, é provável que ela estivesse sob a guarda do próprio clérigo, considerando o 

tamanho da prole concebida, ou em alguma outra posição que tornou o relacionamento entre 

ambos durável. Ademais, percebe-se que havia um empenho em manter a relação em sigilo, 

considerando que ambos abriram mão da criação dos filhos, tratando-os como expostos, de 

modo que é possível concluir que a relação entre o Padre Francisco e a moça exposta, apesar 

de não ter sido eventual, não era pública. 

 

4.3.4 Entre o amor e o abandono 

 

No capítulo anterior, abordou-se a questão dos menores abandonados, no Rio de 

Janeiro setecentista, de acordo com as fontes normativas e pesquisa bibliográfica. Conforme 



 
86 

visto, os expostos tinham presunção de legitimidade, ou seja, tinham pureza de sangue, ao 

contrário dos filhos de coito danado. Tratava-se de uma generosidade normativa, uma forma 

de favorecer os pequenos desvalidos, considerando que o abandono tinha como uma das 

causas mais comuns a imoralidade do relacionamento entre os genitores, de modo que, boa 

parte dos expostos eram, na verdade, ilegítimos.173 

A escolha em se abordar o tema, para além da ilegitimidade fática de muitos 

desses infantes, se deve ao documento do Padre Francisco da Silva Nazareth, que confessou 

mandar batizar e tratar a prole como exposta. Nesse caso, é evidente que abandono se deu por 

razões morais, tanto da parte do pai que, evidentemente, enquanto clérigo tinha status de 

nobreza, quanto da mãe, pois ele a classifica como “mulher honesta”.   

Não há evidências de que o clérigo tinha a intenção de reaver a guarda dos filhos, 

como ocorriam nos casos de “abandono-proteção”. Apesar disso, é evidente que o padre 

manteve uma certa proximidade dos seus descendentes, tendo em vista o reconhecimento 

tardio, bem como, o fato de que a prole sobreviveu à cruel estatística apontada por Renato 

Pinto Venâncio, de que pouco mais da metade dos abandonados atingia os dez anos de idade.  

Entretanto, nem sempre o destino dos filhos ilegítimos era a roda dos expostos, 

considerando a frequência com que uniões ilícitas se formavam na colônia, muitos padres 

mantinham suas famílias e decidiam cuidar da prole, juntamente com suas concubinas.  Nos 

documentos analisados, tem-se o exemplo do padre Antônio Ribeiro do Amaral que, em seu 

requerimento de legitimação do filho Joaquim, afirma que desde sempre o tem alimentado e 

criado.   

Conforme visto, os alimentos compreendiam os naturais e os civis. Ou seja, a 

prestação alimentícia compreendia a comida, o vestuário, a habitação, a educação e tudo mais 

quanto fosse necessário, dentro das possibilidades dos genitores, para garantir ao filho uma 

vida em status compatível com a do pai. Isso era o que determinava o direito natural, civil e 

eclesiástico, conforme visto em capítulo anterior.  

Apesar da prestação alimentar compreender a habitação, os pais de filhos de coito 

danado não eram obrigados a coabitar com suas proles. No caso dos filhos sacrílegos, 

especificamente, o Direito Canônico proibia a coabitação, por ser escandalosa, além de 

propiciar conversações com a mãe. Contudo, a norma previa a possibilidade de dispensatio, 

além de penas para quem tivesse em casa sua um filho espúrio sem a licença eclesiástica, de 

                                                 
173 PRAXEDES, Vanda Lúcia. A teia e a trama da “fragilidade humana”: os filhos ilegítimos em Minas Gerais 
(1770-1840). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. UFMG, s/d, 2004, p. 16. 
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modo que as punições iam desde multa à perda da Ordem.174  

Inobstante isso, o padre Antônio Ribeiro do Amaral, em requerimento de 

legitimação do seu filho Inácio, afirma que “o tem criado e alimentado sempre em sua casa”. 

Assim, tem-se o reconhecimento de que ambos formavam uma espécie de família. 

Comportamento diverso foi o do padre Nazareth, que tratou os filhos como expostos. Nesse 

contexto, ambos os requerimentos mencionam a razão de fragilidade humana, na quebra do 

celibato, mas apenas o padre Nazareth afirma que estava agindo por “descargo de 

consciência”, demonstrando uma compreensão da sua falha para com um direito natural e 

buscando, na legitimação, uma forma de aliviar a sua consciência. 

 

4.3.6 Entre a fragilidade humana e o desencargo de consciência 

 

O termo “fragilidade humana” foi utilizado por todos os requerentes das Cartas 

analisadas, e servia para justificar o erro por eles cometido, qual seja: a quebra do celibato. Já 

em relação à intenção de reconhecer os filhos, em alguns casos, utiliza-se a expressão “por 

desencargo de consciência” e até “por amor natural”, como forma de esclarecer as razões da 

iniciativa em buscar a graça régia. 

A escolha do termo “fragilidade humana” evidencia a carga de imoralidade que a 

ilegitimidade traz para todos os envolvidos, sejam os pais ou os bastardos, todos carregam o 

peso das relações ilícitas. Esse discurso não é meramente social, mas é jurídico, tanto da 

perspectiva secular quanto eclesiástica, tendo em vista que as normas familiares e 

sacramentais giram em torno da família legitimamente constituída, em sagrado matrimônio, 

que é a base da organização social do Antigo Regime.  

Apesar disso, na América Portuguesa, o estigma jurídico e discursivo não era o 

suficiente para impedir a formação das famílias marginais, que não eram tão marginais assim, 

como relevam diversos trabalhos sobre identidade e família, que se utilizam da metodologia 

da microanálise175. Ou seja, a ilegitimidade era um traço marcante na sociedade colonial, que 

não podia ser combatido e nem ignorado. Nesse contexto, a utilização dos termos como “por 

desencargo de consciência” e “por amor natural”, no ato de legitimar os filhos, sugere uma 

crença de que haviam razões de ordem moral para tentar afastar a incidência das normas que 

retiravam direitos dos espúrios, reconhecendo-os como parte integrante da família. Além de 

                                                 
174 PEREIRA, Ana Luiza de Castro. Unidos pelo sangue, separados pela lei: família e ilegitimidade no Império 
Português, 1700-1799. 2010, p. 174. 
175 Para aprofundar o assunto, ver: SCOTT, Ana Silvia Volpi. As teias que a família tece: uma reflexão sobre o 
percurso da história da família no Brasil. História: Questões & Debates, v. 51, n. 2, 2009. 
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remediar, buscava-se a remissão dos pecados, antes de encarar o julgamento final176. 

Portanto, ainda que não fosse o mais desejável, as fragilidades humanas eram 

constantemente perdoadas pelas autoridades Seculares e Eclesiásticas, na Colônia, e seus 

efeitos eram frequentemente flexibilizados. Desse modo, é possível concluir que havia uma 

tolerância institucional, em relação à condição jurídica da prole sacrílega, tão alta quanto 

fosse a ineficácia de alguns preceitos normativos, fenômeno que pode ser observado através 

da análise de fontes documentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 BORGES, Luis Adriano Gonçalves. Patriarcalismo torto. A presença de ilegitimidade entre os padres. Revista 
Vernáculo, v. 1, n. 8/9/10, 2003. 
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5 CONCLUSÃO 

  

No primeiro capítulo, tratou-se de Direito Colonial, Instituições do Antigo Regime 

e Família. Quanto ao primeiro tópico, ressaltou-se que a autonomia de um Direito da Colônia 

se devia à forma como as práticas locais, muitas vezes, preenchiam os espaços em branco 

deixados pela ausência da Coroa, visto que a autoridade régia passou por um lento processo 

de centralização, cheio de avanços e recuos.  

Contudo, em meados do século XVIII, é possível identificar um elevado grau de 

institucionalização do Antigo Regime, as causas são variadas, nesse trabalho cita-se: o 

fortalecimento da estrutura especializada em assuntos relacionados às expansões marítimas177, 

e as reformas pombalinas, especialmente no campo da Justiça com a Lei da Boa Razão, 

espécie de norma autorreflexiva que buscava promover maior segurança jurídica ao tratar das 

fontes do direito, além de enfatizar a primazia do direito régio em detrimento das outras 

espécies normativas do direito comum. Nesse ponto, e possível perceber uma tentativa de 

hierarquização do sistema. No entanto, a estrutura burocrática era ainda bastante confusa, pois 

os conflitos políticos, isto é, as disputas de poder, alteravam constantemente as competências 

e o funcionamento administrativo. No campo do Direito, esse cenário contribuiu para 

preservar um elevado grau de autonomia local. 

Posteriormente, no mesmo capitulo, são introduzidas algumas normas seculares. 

Tratou-se das Ordenações Filipinas e da graça régia. Quanto a esse último, constatou-se ser 

um poder exclusivo do Monarca, concentrado na figura do Rei e delegado apenas para o seu 

Tribunal de maior prestígio, o Desembargo do Paço. No entanto, com as expansões marítimas, 

o Conselho Ultramarino passou a auxiliar o Rei em consultas sobre mercês e pedidos de 

graça, incluindo aí o processamento das petições chamadas de Cartas de Legitimação. 

No que diz respeito à família, duas modalidades foram contrapostas: a família 

ligada à propriedade, própria da nobreza, e as famílias marginais da Colônia, onde o 

concubinato se proliferava e, junto dele, a ilegitimidade. Essa modalidade familiar 

enfraqueceu também a concepção de patriarcalismo, tão característica das famílias nobres e 

extensas retratadas na obra de Gilberto Freyre. Outro ponto que vai de encontro à concepção 

patriarcal da família diz respeito às normas de sucessão hereditária características do período 

pombalino, pois impedir que o espúrio seja instituído herdeiro acabar por proteger a família 

legítima como um todo, em detrimento da liberdade do patriarca de dispor dos seus bens 

                                                 
177 CARDIM, Pedro. “Centralização política e Estado na recente historiografia sobre o Portugal do Antigo 
Regime”. In: Revista Nação e defesa. Lisboa: Instituto de Defesa Nacional, 1998, nº. 87, p. 134. 
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como achar conveniente, apesar do objetivo dessa legislação ter sido a centralização do poder 

do monarca e não o enfraquecimento do pátrio poder familiar.  

Feita essa contextualização, parti para a análise das fontes normativas que 

tratavam da condição jurídica dos filhos espúrios de clérigos, em comparação com as demais 

modalidades de filiação. Inicialmente, fiz uma importante ressalva: para que se tenha uma 

correta dimensão de quem foram essas pessoas (os ilegítimos), quais papeis desempenharam 

na sociedade e quais direitos lhes cabiam, antes de tudo, é necessário diferenciar os filhos 

naturais dos filhos espúrios, pois o estigma social, em relação aos últimos, era evidentemente 

maior, assim como as normas que os separavam do núcleo familiar do genitor.  

Da análise das fontes normativas seculares, concluí que o direito sucessório era o 

que tornava mais evidente a diferença entre os filhos. Entretanto, a impureza de sangue, que 

decorrida do coito danado que deu origem à prole espúria, era determinante no papel que esse 

ilegítimo poderia desempenhar na sociedade, haja vista que os defeitos de seu nascimento os 

tornavam inaptos para exercer cargos de prestígio social, de modo que, a legitimação ou as 

dispensas eram a única forma de inserir o bastardo no seio da sociedade. 

No caso específico dos sacrílegos, foi observada uma tendência em seguir os 

passos do pai, ingressando em carreiras eclesiásticas. Isso só era possível caso o defeito de 

nascimento fosse dispensado por autoridade eclesiástica ou até mesmo régia. Como visto, 

nesses casos, a ilegitimidade não era um grande problema, tendo sido frequentemente 

dispensada, sem maiores dificuldades, de modo que, padres poderiam utilizar a ordenação 

sacerdotal como forma de garantir status de nobreza ao filho bastardo. 

Desse modo, percebe-se que o tipo ideal de clero proposto pelo Concílio de Trento 

nem sempre foi observado. Na Colônia, diversos padres viveram em mancebia e tantos 

tiveram filhos espúrios. Quanto à essas violações, existia uma tolerância institucional, não só 

para que se evitasse escândalos, mas também para afirmar o poder político de certa parcela do 

clero, que se utilizava dos seus filhos ilegítimos para exercer influência em localidades 

diversas, ao inseri-los nos quadros da Igreja. Além disso, era uma forma de manter a prole por 

perto. Nesse ponto, a tolerância diante da quebra do celibato clerical revela que a paternidade 

não era um desvio tão combatido quanto o concubinato, por ser mais facilmente ocultado, ou 

seja, menos escandaloso.  

O último capitulo foi dedicado à análise dos casos observados nos procedimentos 

denominados de Cartas de Legitimação. Na oportunidade, distinguiu-se o mero 

reconhecimento paterno da legitimação, entendida enquanto procedimento próprio, isto é, 

categoria jurídica distinta, dependente de confirmação do Soberano ou por delegação, 
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contudo, em última instância, apenas ao Rei competia o poder de graça. Enquanto a 

legitimação fazia uma “limpeza de sangue” no bastardo e, a depender das cláusulas explícitas, 

poderia lhes conceder amplos direitos sucessórios, o reconhecimento (ainda que feito em 

testamento) com a instituição do espúrio como herdeiro não era garantia de sucessão.  

Sem a confirmação régia, o instrumento de última vontade poderia ser anulado. 

Isso era inclusive de conhecimento dos perfilhante e tabeliões, tendo sido mencionado 

expressamente em um dos documentos transcritos que àquela perfilhação não seria válida sem 

a confirmação régia. Aliás, todas as escrituras mencionaram a intenção de submeter a 

manifestação da vontade paterna ao Rei. Dessa forma, caso o genitor não viesse a elaborar a 

petição de legitimação, o perfilhado poderia fazer esse requerimento ao Rei, utilizando a 

escritura como prova da paternidade e da intenção do pai em reconhece-la, mesmo após a 

morte do deste. 

Na península, cabia ao Desembargo do Paço auxiliar o Monarca na apreciação das 

petições de legitimação, enquanto na América Portuguesa, essa atribuição era do Conselho 

Ultramarino. No entanto, enquanto o despacho proferido pelo Tribunal era denominado de 

parecer e, como observou José Subtil, esses pareceres eram quase sempre seguidos pelo Rei, o 

Conselho elaborava uma consulta que, nem sempre, era confirmada pelo Monarca, 

demonstrando uma espécie de hierarquia que existia entre essas instituições ou apenas um 

“grau de importância” na estrutura administrativa central, para evitar anacronismo.  

O procedimento iniciava-se, geralmente, com um instrumento público, a escritura 

de perfilhação178, mas poderia ser também mediante testamento ou petição diretamente ao 

Rei. Em ambas as formas, o genitor relevava a intenção livre de reconhecer o filho, abordava 

os seus “defeitos de nascimento”179 e explicitava quais direitos queriam que o descendente 

fosse habilitado para gozar. Além disso, era fundamental que o perfilhante revelasse se 

haviam herdeiros necessários, ou seja, descendentes e ascendentes legítimos. No entanto, no 

caso dos clérigos, é evidente que não haviam descendentes legítimos, além disso, era comum 

que os pedidos fossem feitos após certa idade, o que explica a ausência de ascendentes vivos. 

Ou seja, ser filho de padre, ao menos no que diz respeito aos efeitos sucessórios, era quase 

uma garantia de não precisar competir com herdeiros necessários. 

Outra conclusão que merece destaque é que as escrituras de perfilhação não 

                                                 
178 A escritura pública não era um requisito. O perfilhante poderia fazer o reconhecimento sem o auxílio de um 
tabelião.  
179 A Carta de Legitimação, em especial a escritura de perfilhação, são ótimos instrumentos para se avaliar a 
relação de filiação, no entanto, são quase silentes no que diz respeito à mãe de modo que, um estudo mais 
aprofundado sobre a maternidade, demandaria a análise de outras fontes, como ata de batismo, por exemplo.   
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serviam apenas para legitimar os filhos, mas faziam as vezes de testamento, pois ali era 

possível exprimir a última vontade do genitor de que o filho fosse herdeiro ab intestado. Por 

esse motivo, assim como se fazia nos testamentos, o perfilhamento servia para o “desencargo 

da consciência”, isto é, para remediar os erros e preparar a alma para o juízo final. 

Retomando o procedimento, após a elaboração da escritura, levava-se o pedido 

para o ouvidor da comarca, que era o responsável por enviar a documentação para a 

Metrópole, onde o Conselho Ultramarino as recebia e elaborava uma Consulta a ser 

submetida à apreciação do Monarca. Com a decisão régia, o requerimento retornava ao 

Conselho que o despachava para a Secretaria de Mercês, onde os trâmites burocráticos de 

processamento do pagamento pelos novos direitos180 e emissão da Carta eram realizados.   

Portanto, ao menos em relação aos filhos sacrílegos, é possível contatar que havia 

uma grande flexibilidade da sua condição jurídica que, a depender da iniciativa paterna, 

poderia promover-lhes inserção social, tal qual se houvessem nascido na constância de um 

legítimo matrimônio. No fim das contas, inobstante todo o estigma que acompanhava a 

“fragilidade humana”, ser filho sacrílego na Colônia era ter a possibilidade de se tornar um 

nobre (caso o pai fosse também nobre), um proprietário de terra, um clérigo, isto é, não se 

tratava de uma situação imutável, mas dependente de estratégias familiares que poderiam 

envolver ou não a Coroa, a depender de quais direitos (e em que extensão) se pretendia 

alcançar. Ou seja, a legitimação, enquanto categoria jurídica própria, é apenas uma das 

ferramentas à disposição da História do Direito para se compreender o que era ser filho 

sacrílego na América Portuguesa.   

 

                                                 
180 É possível que esses custos fossem impedimentos para alguns pais que quisessem legitimar seus filhos e, por 
essa razão, alguns se limitassem apenas ao reconhecimento por testamento, no entanto, considerando que a 
legitimação de filhos era algo quase que exclusivo da nobreza, antes de fazer esse tipo de conclusão, é preciso 
que se faça uma comparação entre os valores desses instrumentos e a condição economia do genitor. No caso dos 
clérigos que pude avaliar, todos eram proprietários de fazenda, alguns mencionavam também gado e escravos. 
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