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Estranhe o que não for estranho. 

Tomem por inexplicável o habitual. 

Sintam-se perplexos ante o cotidiano. 

Tratem de achar um remédio para o abuso. 

Mas não esqueçam que o abuso é sempre a regra. 

 

(Bertold Brecht) 
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RESUMO 

 

 

 

Os estudos sobre a formação histórica de Mato Grosso têm emergido na estruturação de 

pesquisas de cunhos variados. Do mesmo modo, estudos que se dedicam ao 

entendimento dos mecanismos de violência e suas intersecções com setores de grupos 

sociais têm vindo à tona de maneira latente. Utilizando-nos das teorias e descrições de 

escopo sociohistórico e jurídico e, aportando ao método filológico em seu viés 

transcendente, neste trabalho são apresentadas edições semidiplomáticas a partir de 

reproduções fac-similar de manuscritos organizados em processos que constituem 

narrativas de uma história local (cidade de Cuiabá, Província de Mato Grosso – Séc. 

XIX), pautada na organização cotidiana dos moradores e seus acontecimentos de 

entrave social, remetendo à necessidade do uso de interferência policial da época, 

quando são produzidos os registros ora analisados. As análises presentes neste trabalho 

buscam referendamento através de correlações entre a formação histórica do estado de 

Mato Grosso e episódios de violência centralmente direcionados à perspectiva do 

gênero. São análises de mulheres representantes de subgrupos sociais entre libertas e 

livres – escrava, menor, idosa – à luz do método de análise social, histórica e jurídica, 

por meio de estruturação da Filologia em seu viés transcendente. As „Marias‟ – como, 

casualmente nossas personagens chamavam-se – foram vítimas de variadas formas de 

agressão interpessoal: vizinhos, parentes e supostos desconhecidos. Nesse eixo, 

pretendemos apresentar um contexto de violência, gênero, aplicação da ordem e 

estrutura dos dispositivos legais encarregados de coibir práticas, como as encontradas 

nos processos que constituem o corpus deste trabalho.  

 

 

 

Palavras-chave: mulheres, ordem, violência e crime. 
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RESUMEN 

 

 

 

Los estudios sobre la formación histórica de Mato Grosso han aparecido con la 

estructuración de pesquisas de segmentos variados.   Del mismo modo, estudios que se 

direccionan al entendimiento de mecanismos de violencia y sus intersecciones con 

sectores de grupos sociales tienen venido a pantalla de manera latiente.  Utilizándonos 

de las teorías y descripciones de cuerpo socio-histórico y jurídico y, aportando al 

método filológico en su línea transcendente, en este trabajo están presentadas ediciones 

semidiplomaticas a partir de reproducciones facsimilares de manuscritos organizados en 

procesos que constituyen narrativas de una historia local (ciudad de Cuiabá, Provincia 

de Mato Grosso – Siglo XIX) basada en la organización cotidiana de sus habitantes y 

sus acontecimientos de atrapo social, remetiendo a la necesidad del uso de interferencia 

policial de la época, cuando son producidos los registros, ahora analizados. Las analices 

de este trabajo buscan sostenerse a través de correlaciones entre la formación histórica 

del estado de Mato Grosso e instantes de violencia centralmente direccionados a la 

perspectiva del género. Son analices de mujeres representantes de subgrupos sociales 

entre libres y libertadas – esclava, menor de edad y anciana – a la luz del método de 

análisis social, histórica y jurídica, por medio de la estructuración de la Filología en su 

línea transcendente. Las “Marias” – como casualmente nuestras personajes se llaman – 

fueron víctimas de variadas formas  de agresión interpersonal: vecinos, parientes y 

supuestos desconocidos. En ese eije pretendemos presentar un contexto de violencia, 

género, aplicación del orden y estructura de los dispositivos legales encargados de 

contener prácticas, como las encontradas en los procesos que constituyen el corpus de 

este trabajo.  

 

 

 

Palabras-clave: mujeres, orden, violencia y crimen.       
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I. INTRODUÇÃO 

 

O processo de formação do estado de Mato Grosso, de forma consoante com 

todo contexto de formação de Brasil, passou por instantes cujas marcas centrais de 

reflexo sócio-histórico, amiúde são retomadas em trabalhos de variados espaços 

acadêmicos. Investigações de cunho paralelo, considerando temáticas „marginais‟ – sem 

grandes feitos de personalidades históricas – têm emergido num bojo contemporâneo 

visando um entendimento que correlacione passado e presente.  

Nogueira Sousa (2001, p. 08) observa que a historiografia se apropriou da 

documentação e reproduziu os olhares dos viajantes, não havendo uma busca do 

entendimento daquilo que fosse rotineiro na construção de uma história local. Volpato 

(1987, p. 15) alerta, nesse sentido, que os estudos de caráter histórico sobre Mato 

Grosso possuem, ainda, muitos vácuos por serem contemplados, para além dos relatos 

de „tonalidade aristocratizante‟ e abordagens por vezes oníricas de um passado faustoso.  

Considerando o contexto descrito, optamos por estruturar um trabalho de 

reflexão entre áreas transversais – humanas, sociais e jurídicas – com linhas e 

perspectivas convergentes, a fim de estabelecermos um diálogo quanto à proposição do 

estudo assertivo de um quotidiano próximo do real. 

Nos marcos da Filologia
1
, optamos pelo exercício de sua Função Transcendente, 

definida, nas palavras de Segismundo Spina, como 

[função] em que o texto deixa de ser um fim em si mesmo da 

tarefa filológica, para se transformar num instrumento que 

permite, ao filólogo reconstituir a vida espiritual de um povo 

ou de uma comunidade em determinada época. A 

individualidade ou a presença do texto praticamente 

desaparece, pois o leitor, abstraído do texto, apenas se 

compraz no estudo que dele resultou. É importante observar, 

na sua função transcendente, a vocação ensaística do filólogo, 

em busca da história da cultura (1977, p. 77).  

                                                      
1
 Em sua concepção lato sensu, nas palavras de Santiago-Almeida (2009, p. 224), por ser a que se dedica 

ao estudo da língua em toda sua plenitude – linguístico, literário, crítico-textual, sócio-histórico, etc. – no 

tempo e no espaço, tendo como objeto o texto escrito, literário e não literário (manuscrito e impresso). 
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 Esta dissertação, nesses preceitos de estudos filológicos, circunscritos no seu 

corpus secundário (SANTIAGO-ALMEIDA, 2009, p. 224) – considerando sua função 

transcendente – busca também considerações teóricas oriundas da História Social e das 

teorias sócio-antropológicas com vistas a estruturar uma análise de documentação 

policial do século XIX. Trata-se, em essência, da edição e análise transversal de quatro 

processos policiais, também denominados processos de registro de crimes, tanto para o 

entendimento do leitor contemporâneo quanto para a possibilitação de captura dos 

meandros de seu contexto de produção. 

 Mato Grosso teve a inauguração de sua primeira Secretaria de Polícia em 1842, 

a partir daí, inicia-se um processo de produção documental que abrange ofícios, cartas, 

ocorrências, processos crime e afins. Neste trabalho dedicaremos análise central aos 

processos de registro de crimes produzidos na Secretaria de Polícia da Província de 

Mato Grosso entre os anos de 1858 e 1878. O lapso temporal de vinte anos se deve à 

busca por ocorrências que nos possibilitem uma amostragem de variados 

acontecimentos de violência, centralmente relacionados ao gênero, suas condições de 

produção – agressores – e o tratamento legal dispensado para cada caso.  

Nesses processos, segue-se uma estrutura predecessora a de um processo penal 

contemporâneo – da queixa crime à sentença do juiz – porém, sem registro na Secretaria 

de Polícia, onde nosso corpus se estrutura, e sim no „Fórum’ da Comarca, o que em 

nosso recorte não coube sequenciar análise, especialmente pelo fato de nem todos os 

processos receberem tal tratamento jurídico. 

 De modo geral – nos limites próprios de um trabalho em nível de Mestrado – 

optamos por dedicar, em primeira instância, atenção à construção de um arcabouço 

teórico, especialmente através do cumprimento de créditos. Num segundo momento, 

quando da opção por um tipo documental, recorremos a teorizações com foco central na 
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divisão binária de gênero, homem x mulher, necessariamente pressupondo variados 

níveis de violência, tendo já por base o quotidiano civil de Mato Grosso, norteando a 

compreensão da produção dessa violência voltada centralmente ao gênero feminino. 

A seleção de documentos e a constituição de um corpus ocorreu em uma etapa 

contígua, em visitas aos Arquivos Públicos dos Estados de Mato Grosso e São Paulo, no 

intuito de selecionar material que nos prestasse uma amostragem de contexto e 

abarcasse os traços que poderemos considerar preponderantes ao desvelamento de uma 

violência nesse período. 

 

 

I.I. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta dissertação apresenta a reprodução fac-similada e edição semidiplomática 

de 4 manuscritos – autos crimes – produzidos em meados do séc. XIX, especificamente 

nos anos de 1858 [2], 1859 [1] e 1878 [1], na cidade de Cuiabá, então Província de 

Mato Grosso; estão arquivados na Série Penal – Cartório do 6º Ofício – sob as ordens 

Defloramento; Estupro; Sumário de Culpa – Calúnia e Difamação. Apresentam-se 

organizados em processos e contêm 55 fólios que, em sua totalidade, apresentam 91 

imagens, considerando rectos e versos.  

O primeiro manuscrito possui 16 fólios dos quais apenas o inicial é unicamente 

recto, o segundo possui 12 fólios dos quais 5 contêm fólios recto e verso; o terceiro 

possui 9 fólios, sendo 3 unicamente rectos e 6 recto e verso; o último possui 18 fólios, 

sendo 8 apenas rectos e os outros 10 recto e verso.   

No que diz respeito ao tipo de edição, estas podem ser fac-similar (reprodução 

mecânica ou fotomecânica), semidiplomática, diplomático-interpretativa, dentre outras 
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variações de nomenclatura, admitidas de acordo com fonte bibliográfica, como observa 

Cambraia (2005, p. 91) ao lembrar a „oscilação‟ existente no tocante à definição de 

tipos. Conforme Santiago-Almeida (2009, p. 225), o tipo ou forma ou maneira de 

reprodução ou edição de um texto pode variar, dependendo de sua finalidade, da 

intenção de quem edita e do número de testemunhos existentes.   

 Optamos, neste trabalho, pelas edições fac-similar e semidiplomática, uma vez 

que, na primeira, a reprodução da imagem se deu por meio digital [Fotografia], sem 

interferência direta do editor no texto e, na segunda,  promoveu-se um grau mais baixo 

possível na mediação com o original manuscrito, o que, segundo Andrade (2007, p. 69), 

se circunscreve no intuito de preservação máxima de suas características originais e, 

consequentemente, possibilita uma melhor análise, especialmente linguística.   

 Todos os manuscritos, objeto deste trabalho, foram produzidos por mãos hábeis, 

necessariamente de profissionais da escrita – amanuenses e escrivães – autógrafos e 

com boa qualidade material, apesar de passados mais de 150 anos de sua produção.  

Na abordagem transversal da interpretação do corpus, pautados na premissa de 

Roger Chartier (1990, p. 122) – no Capítulo IV de „História Cultural‟ – observando as 

relações de práticas de leitura com objetos impressos, que não são todos livros, longe 

disso, os manuscritos de modo geral e, neste trabalho em específico, servem como 

suporte de visões muito além de históricas, mas sociais, econômicas, jurídicas e tantas 

outras quanto deles se puder extrair.  

É preciso compreender que “não é o manuscrito que fala, mas é o pesquisador 

que o faz falar”, como observa Freire (2009)
2
 e, para tanto, interessa-nos buscar aquilo 

                                                      
2
 MAC/USP em palestra proferida no I Seminário Internacional de Arquivos de Museu e Pesquisa. MAC-

USP/Pinacoteca do Estado, Campus Universitário da Capital, 2009. 



15 

 

 

 

que nosso corpus tem a nos revelar, através da proposição de uma análise da 

estruturação – na cidade de Cuiabá – do que Clementino Sousa
3
 chamou de: 

(...) ritual da vida, desenhando múltiplos quadros da cidade, 

que não aparecem nas obras de arte, nos romances e nos 

mapas, nesse tempo e espaço preciso, mas sim, nas 

ocorrências policiais, nos processos crime e nos relatórios dos 

chefes de polícia (NOGUEIRA SOUSA, 2001, p. 03).  

 

Através dos registros policiais, autos crimes, aqui apresentados, buscamos os 

pontos de intersecção entre as categorias de gênero na dualidade de posicionamentos 

entre agressor e vítima, justiça e lei; também na categorização sócio-histórica de uma 

intervenção policial diante de cada caso.   

Em essência, os documentos abordam questões de violência física praticada 

contra mulheres – livres, libertas ou escravas – entendidas enquanto uma categoria da 

massa populacional e configuradas em nosso foco de análise. A priori, observar o 

processo criminal – na Cuiabá entre 1858 e 1878 – especialmente quando entre as partes 

envolvidas elencavam-se sujeitos que, mesmo hoje, são em boa parte relegados à 

marginalidade de um quadrante social, estabeleceu-se em nosso objetivo precípuo. 

As noções que este trabalho propõe ao buscar, para além da obviedade da 

miserabilidade e da violência, a emersão dessa documentação de experiências múltiplas, 

sem atrizes ou atores em relações agonísticas que escapam ao poder disciplinador 

(NOGUEIRA SOUSA, 2001, p. 07), inspiram o título desta dissertação.  

Entendemos, aqui os posicionamentos discursivos dessas figuras tomadas, via de 

regra, de modo unilateral pela história; o inesperado se observa justamente naquilo que 

„escapa‟ a tessitura da tradição factual. As mulheres, a violência e a ordem escapam 

dessa tessitura, mesmo convergindo fatores primordiais na observação da história de um 

                                                      
3
 Cf. Entre a vida e morte no jogo das paixões: mulheres e homens no espaço urbano de Cuiabá 

[Séc.XIX]. Dissertação [Mestrado em História] – UFMT, 2001.  
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cotidiano simplificado, não menos merecedor de atenção quando comparado aos feitos 

de vulto histórico. 

Wojciechowski (2004) – em referência a Harper (1990) – no estudo sobre 

pessoas de vivência simples entende que num trabalho com essa perspectiva:  

Busca-se uma possível reconstrução das vivências „comuns‟, 

para tanto é necessário tentar compreendê-las à luz de sua 

própria experiência e de suas próprias reações a essa 

experiência” (HARPER apud Wojciechowski, 2004, p. 02). 

 

 No que Harper (1990) denominou de “A história vista de baixo”, uma 

importância maior se oferta à construção da história a partir das próprias pessoas
4
, para 

além da ideologia de um Estado, uma vez que toda problemática do universo de pessoas 

simples, nada tem de institucionalmente revolucionário, como organizações, 

corporações ou militâncias políticas, do contrário, se relegam às suas vidas ou, nas 

palavras de Wojciechowski (2004), tratam-se centralmente de:  

 
Manifestações isoladas e aleatórias, de maneira a reclamar 

sua própria individualidade ou por rejeitar aquilo que entrava 

[va] o desenrolar de seu cotidiano (WOJCIECHOWSKI, 

2004, p. 03) 

 

Assim como percebido através dos processos abordados neste trabalho; 

processos pelos quais intencionamos perpassar o entrave de uma rotina através do 

aparato de ordem social, condição e contexto de ocorrência, como perceberemos nesse 

material produzido na Secretaria de Polícia e no Cartório do 6º Ofício de Mato Grosso 

[1858 – 1878]; autos-crimes de natureza variada, com intersecção na violência contra as 

seguintes mulheres: Maria Oliveira, Maria da Cruz, Blandina Maria e Escrava Maria. 

A escolha por essas mulheres se deu de forma „direcionada‟ no aspecto de tipo e 

conteúdo documental, mas aleatória em termos de personagens, coincidentemente todas 

se chamam Maria; intencionalmente todas foram vítimas de variados tipos de violência. 

                                                      
4
 Princípio fundamentando na Escola de Annales [1929], inaugurado por Lucien Febvre e Marc Bloch, 

tendo por eixo a relação entre a Historiografia e as Ciências Sociais (BARROS, 2010). 
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Nesse sentido, o aspecto „consciente‟ de nossa escolha se deu pela busca de estruturas 

mais completas de seus processos, em comparação com outros, cujos manuscritos 

encontram-se incompletos, ilegíveis ou mesmo deteriorados.    

A primeira, Maria Oliveira, mulher jovem agredida com espada por seu 

companheiro (militar da Companhia de Pedestres), justificado pelo estado de 

embriaguês do próprio. A segunda, Maria da Cruz, mulher sexagenária agredida por um 

casal no intento de roubo dos pertences de sua residência. A terceira, Blandina Maria, 

mulher jovem agredida sem motivos aparentes por outra mulher, Maria das Dores, 

qualificada nos autos como “mulher bastarda” e com fama de “atrevida”
5
, segundo as 

testemunhas. A quarta, mulher jovem e escrava – supostamente menor de idade – 

estuprada por um homem, tendo como comparsa seu amigo, justificado pelo seu estado 

de submissão e obediência. 

Na coleta de processos como os acima descritos, a investigação para a formação 

do corpus se estabeleceu, mormente, no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – 

APMT – nos anos de 2009 e 2010. Os materiais de consulta estão acondicionados em 

Caixas de Arquivo – papelão – e latas, sob marcações por anos e tipos documentais. Em 

condições organizacionais semelhantes Nascimento (2009) observa que: 

não há referentes na organização de materiais em arquivos, 

como atribuição de sentido a junção de determinados lugares, 

a ideia do arquivista não é colocar uma ordem „original‟, 

mesmo que considerada a comodidade de uma consulta, por 

exemplo, de ordem cronológica (Informação Verbal)
6
. 

 

A pesquisa – nos Arquivos de Mato Grosso e São Paulo – pode ser feita por 

pessoas de interesses variados, acadêmicos ou não, tendo acesso direto aos manuscritos. 

Camargos (2009) pondera que, atualmente, os arquivos não têm merecido atenção 

respeitosa, mesmo da classe intelectual que o utiliza como laboratório. Diante disso, é 

                                                      
5
 Cf. Processo 03 = Blandina Maria, Fólio 02. 

6
 I Seminário Internacional de Arquivos de Museu e Pesquisa. MAC-USP/Pinacoteca do Estado, Campus 

Universitário da Capital, 2009.  
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preciso entender que o não cumprimento de preceitos básicos poderá, a médio prazo, 

configurar um quadro de carência de fontes primárias, devido à consequente 

inexistência dessas, cuja materialidade garante sua permanência no tempo, mas cujo 

inadequado manuseio efetiva seu fim
7
. 

A pesquisa estabelecida em Arquivos – públicos ou privados – está muito além 

de proporcionar investigações com finalidade unicamente histórica, sob formas factuais 

estanques. Através do “Gesto de atribuição de sentido” – nos termos de Upiano 

Menezes
8
 – é possível se alcançar resultados surpreendentes, somando-se à premissa 

polissêmica do material trabalhado
9
; aquilo que estiver “fora” dos documentos será o 

eixo do viés subjetivo a que a investigação se prestará.   

Nos quadrantes de uma pesquisa de teor social, Richardson (1985, p. 182) diz 

que uma pesquisa documental consiste em uma série de operações que visam estudar e 

analisar um ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas 

com as quais podem estar relacionadas.  Nesse sentido Irineu (2009) observa que os 

documentos não são meros objetos, neutros e inertes, mas fontes carregadas de 

significado e ilustradoras de importantes contextos do passado.  

Andy Warhol (1928 – 1987), por seu turno, denominou „Cápsulas do Tempo‟
10

 

materiais múltiplos arquivados, enquanto fontes de percepção da vida em períodos 

anteriores, assim como figuram os acervos de arquivos. Ao entendermos uma reunião 

de manuscritos correlacionados como „cápsulas de seu tempo de produção‟, 

entenderemos a densidade do material o qual dispomos, especialmente ao ponderarmos 

                                                      
7
 É preciso frisar que aos Arquivos têm sido relegados poucos recursos e, mesmo se compreendendo sua 

dimensão enquanto „capital cultural‟, seus acervos ficam sujeitos a pouco tratamento técnico e 

considerável desrespeito tanto das instâncias a que sua manutenção oficial é relegada, quanto de muitos 

pesquisadores que se utilizam de seu acervo para finalidades variadas. 
8
 Em palestra proferida no I Seminário Internacional de Arquivos de Museu e Pesquisa. MAC-

USP/Pinacoteca do Estado, Campus Universitário da Capital, 2009. 
9
 Ibidem, 2009. 

10
 O artista arquivou, entre os anos de 1974-1987, variados materiais como jornais, utensílios domésticos, 

restos de comida, dentre outros, no intutito de resguardá-los para o futuro. 
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que as informações que carregam, não pressupõem registros forçosamente intencionais, 

ou seja, não foram produzidos numa intenção de legado às sociedades futuras, mas 

como um processo normal de seu próprio tempo.  

 Assim ocorre com os processos policiais que, mesmo nos dias de hoje, são 

arquivados para procedimentos legais futuros. Não são produzidos como registro de 

sociedade, mas invariavelmente acabam figurando como tal, especialmente quando 

tratados em pesquisas de quantificação e qualificação de violência em determinada 

localidade.  Silva e Oliveira (2005) ao abordarem a utilização de documentos oficiais, 

em especial os de caráter jurídico, apontam que poder e interpretação são pontos 

preponderantes no eixo do processo de investigação cientítifca de mote documental. 

Neste trabalho, o gênero feminino é ponto marcante da escolha do corpus 

descrito, uma vez que a violência produzida contra as mulheres selecionadas, deve-se 

necessariamente pela dualidade entre suas condições próprias, entre livres e libertas – 

idosa, escrava, menor – e a condição do agressor, embriagado e/ou agindo sob ímpeto 

pessoal ou índole dubitável.  

O método, neste caso, deverá ser proporcional à necessidade da compreensão 

tanto linguística quanto humana do corpus. Neste processo recorremos às teorias de 

escopo social, histórico e jurídico – através de revisão bibliográfica – como forma de 

referendamento de suas premissas através do contraponto ao nosso corpus.  

 A composição do material, através de reprodução fac-similar (fotografia -  

máquina digital, marca Sony, 8.2 Mega Pixels) se estabeleceu na cidade de Cuiabá, 

Mato Grosso. Esta digitalização nos permitiu efetuar o trabalho de leitura e digitação 

fora das dependências do Arquivo, além disso, reduziu sobremaneira o manuseio do 

material e, portanto, colaborou na sua preservação.  



20 

 

 

 

A qualidade física do material é preocupação preponderante; a preservação às 

gerações futuras é intuito deste trabalho. Nesse sentido após a edição e constituição final 

deste trabalho dissertativo, o material digitalizado deverá ser doado ao Arquivo para que 

futuros consulentes possam ter acesso ao material sem recorrer aos originais. Na 

sequência, o material foi trazido à Universidade de São Paulo, onde foi transcrito e 

posteriormente editado segundo normas próprias para esse tipo de análise
11

 (como 

veremos elencadas no Cap. II deste trabalho) uma vez que a padronização de edições 

figura como roteiro de ocorrências de ordem tanto paleográfica quanto codicológica que 

nortearão a compreensão em pesquisas futuras, mesmo que não sediadas nas 

perspectivas filológicas.  

 A análise transcendente, nos quadrantes filológicos, constitui a terceira parte de 

nosso trabalho, surgida a necessidade de se dialogar com ciências correlatas, como a 

História Social, a Sociologia e a Antropologia, na perspectiva de justificação teórica da 

existência e tratamento do material, analisando, assim, seu contexto de produção. 

O trabalho dissertativo está dividido, além desta introdução, em 4 Capítulos, 

havendo no primeiro – O processo histórico – uma ambientação sócio-histórica de Mato 

Grosso; no segundo – Edições facsimilar e semidiplomáticas – as reproduções fac-

similar e as edições semidiplomáticas dos processos; no terceiro – Categorias 

ressignificadas – a compreensão das noções de violência, concatenadas ao gênero e sua 

condição de produção; no quarto – A população e a aplicação da ordem – uma análise 

do processo de instituição dos aparatos de ordem e sua estrutura organizacional 

imbricada a tessitura dos processo ora editados. 

  

 

                                                      
11

 Normas estas estabelecidas por ocasião do segundo seminário do projeto Para a História do Português 

Brasileiro, realizado em Campos do Jordão – SP, em 1998. Cf. MEGALE & TOLEDO NETO. Por 

minha letra e sinal. Documentos do ouro do século XVII.  
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CAPÍTULO 1 

O PROCESSO HISTÓRICO DE MATO GROSSO 
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1.1. SITUAÇÃO REGIONAL EM MEADOS DO SÉC. XIX: contexto sócio-

histórico, econômico e cultural.  

 

 

 

O Segundo Reinado [ou Império] no Brasil inicia-se com a declaração da 

maioridade de D. Pedro II – em 23 de julho de 1840 – reinado este que perduraria 49 

anos, até a proclamação da República, em 1889. Mato Grosso teve, nesse período, 28 

Presidentes nomeados pelo Imperador. O primeiro foi um cuiabano, Cônego José da 

Silva Guimarães, empossado via Carta Imperial em 30 de julho de 1840. Fatos 

peculiares, como elenca Póvoas (1992), marcaram a Província historicamente nesse 

período, como a mudança, em 1844 para Cuiabá, do médico Sabino Vieira
12

, líder da 

improfícua revolução baiana conhecida por “Sabinada” visando à instalação de uma 

República até a maioridade de D. Pedro II; Mato Grosso também teve como um de seus 

Secretários o futuro proclamador e primeiro Presidente da República, Manoel Deodoro 

da Fonseca
13

, ainda com a patente de Capitão, servindo a Província durante o mandato 

de Antonio Pedro de Alencastro, empossado em 1859. 

O período de produção documental neste trabalho centra-se entre 1858 e 1878, 

período esse em que Mato Grosso foi governado por, além de Antonio Pedro de 

Alencastro, José Vieira Couto Magalhães, Augusto de Leverger (futuro Barão de 

Melgaço), Floriano Peixoto (futuro Presidente da República) e outros com menores 

reflexos históricos. O último Presidente antes da Proclamação da República foi Ernesto 

Augusto da Cunha Mattos, tendo governado até 09 de dezembro de 1889, quando 

recebeu a Carta Oficial dando conta da Proclamação da República do Brasil.    

                                                      
12

 Estava ele condenado a degredo no sertão e vinha a caminho do Forte do Príncipe da Beira, onde 

cumpriria sua pena. Todavia, acolhido pelo Dr. João Carlos Pereira Leite, na fazenda Jacobina, na cidade 

de Cáceres, ali permaneceu exercendo sua profissão até que faleceu em 25 de dezembro de 1846 

(POVOAS, 1992, p. 43). 
13

 Que se casou em Cuiabá com Mariana Cecília de Souza Meirelles, em 1860, onde os familiares da 

moça estavam radicados. O irmão de Deodoro da Fonseca, o General Hermes Deodoro da Fonseca, 

governou a Província de Mato Grosso entre 1875 e 1878 e seu filho, Marechal Hermes Rodrigues da 

Fonseca foi o sétimo Presidente da República, governando o Brasil entre 1910 e 1914.  



23 

 

 

 

 

 
Das declarações políticas à consumação das autonomias na 

América do Sul foi um processo que em muitos países apenas 

se consolidou entre os anos 1850 e 1880 quando, a maioria 

deles, adquiriu maior estabilidade em suas instituições 

internas e encontrou novas formas de inserção econômica no 

campo internacional e procurou assegurar seus territórios, 

como elemento essencial na formação dos Estados Nacionais 

(XAVIER, 2006, p.19). 

 

Mato Grosso, logo que se deu a independência, foi de pronto resguardado pelo 

Governo Imperial, tratando de integrá-lo como parte da nação e, nas palavras de Xavier 

(2006, p. 20) torná-lo membro afinado com a identidade nacional. 

Nos meados do século XIX, o que marca o Segundo Reinado é a Guerra da 

Tríplice Aliança, gestada devido ao apoio prestado pelo Brasil a Venâncio Flores, 

ajudando-o a ascender ao poder, suscitando desconfiança de Solano Lopez, ditador do 

Paraguai, na época, a maior força militar da América Latina. Solano, então, declarou 

Guerra ao Brasil ao aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, enviando em 

seguida duas divisões militares – uma fluvial e outra terrestre – no afã da tomada de 

posse de Mato Grosso, através do Forte de Coimbra. 

A tropa brasileira era notadamente menor e, por ausência de alimento e 

guarnição, acabou por abandonar na noite de 28 de dezembro de 1864, o Forte, que no 

dia seguinte foi tomado. Nesse instante, outros paraguaios atingiram Nioaque, Miranda 

e Dourados, onde havia um contingente de apenas quinze homens brasileiros, que 

devido a não rendição foram fuzilados no mesmo local.  

As tropas paraguaias se aproximavam de Corumbá, o que levou o então 

Comandante das Armas, Carlos Augusto de Oliveira a ordenar evacuação em 02 de 

janeiro de 1865, levando em suas embarcações seu Estado Maior e seu Batalhão de 

Artilharia, abandonando o povo que procurou refúgio nas matas e pantanais, quando 

não fugindo em embarcações particulares rumo a Cuiabá. 
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Enquanto as notícias chegavam a Cuiabá, o Presidente da Província, General 

Alexandre Manoel Albino de Carvalho, estabeleceu que haveria uma defesa no estreito 

do Rio Cuiabá, porém com o próspero avanço paraguaio via rio, a defesa recua antes 

mesmo da chegada dos inimigos. Nesse instante passa ser comandada a defesa, por 

Augusto de Leverger
14

, aposentado Presidente da Província, que conclama aos 

voluntários que retornem a seus postos, com isso as forças paraguaias acabam por 

permanecer no território já conquistado, não avançando terras adentro. 

O Governo Imperial organizou uma tropa de aproximados 2.500 homens – de 

São Paulo e Minas Gerais – que marcharam com destino a Cuiabá, porém instalaram-se, 

na então Vila de Coxim, onde se organizaram e retomaram Nioaque
15

, recuando, assim, 

os paraguaios às fronteiras de Corumbá, nessa ocasião, ainda, sob seus comandos.  

O Presidente da Província nesse período, José Vieira Couto Magalhães, 

organizou em Cuiabá a retomada de Corumbá, seguindo pelo pantanal em afluentes 

paralelos via Rio Paraguai, atacando os paraguaios de surpresa e retomando a posse de 

Corumbá, firmando, assim, novamente o anterior território português.  

A história de Mato Grosso, porém, não se resume a fatos de renome e 

personalidades de vulto histórico. O cotidiano da região era bastante simples, desde o 

Brasil Colonial. Nas palavras de Volpato (1987, p. 16) a vida do homem comum da 

Capitania era consumida na luta contra a agresticidade do meio e no esforço para obter 

o necessário para seu sustento. 

No século XIX, a cidade de Cuiabá possuía duas freguesias urbanas, da Sé 

(Centro) e do São Gonçalo de Pedro II, conhecida, hoje, como Porto; em meados desse 

período, como informa Wojciechowski (2004), sua população não chegava aos onze mil 

habitantes, considerando livres, libertos e escravos. Segundo Volpato: 

                                                      
14

  Esse feito lhe renderia mais tarde – agraciado pelo Governo Imperial – o título de Barão de Melgaço. 
15

 Uma tropa já reduzida a aproximados 1.300 homens, diminuta devido a doenças, fome e demais 

privações no percurso. Cf. POVOAS, L. 1992. 
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As cidades mato grossenses que surgiram durante o período 

da mineração, nada apresentam que evidencie um passado 

faustoso. As construções remanescentes do século XVIII são 

de grande simplicidade (1987, p. 16). 

 

Esta simplicidade estendida tanto a sua arquitetura, quanto a grande parte de sua 

população. Compunham o leque populacional
16

 de Cuiabá, vendedores ambulantes, 

pequenos comerciantes, agregados, sitiantes, escravos [de ganho] e de serviço, além de 

grandes proprietários de terra, profissionais liberais, militares e burocratas; o que pode 

ser percebido através dos processos aqui editados, em especial os itens „Autos de 

Qualificação‟; vide Capítulos 2 e 4. 

 No que compete aos burocratas é necessário observar que, em sua maioria, eram 

formados na Corte e para a Província vinham em função de, não apenas sua importante 

localização geográfica de fronteira (WOJCIECHOWSKI, 2004, p. 07), mas em busca de 

favorecimentos e enriquecimento rápido (RODRIGUES, 2008), como perceberemos 

melhor contextualizado nos Capítulos 3 e 4 deste trabalho. 

A concessão dos Títulos de Sesmarias dinamizou o fluxo de paulistas e mineiros 

na região que gestaram uma economia pautada na produção de grandes criatórios 

bovinos, nos engenhos de açúcar, aguardente e rapadura.  

 No período de proclamação da independência, a economia de Mato Grosso 

possuía um quadro de pouco relevo no cenário nacional, não havia existência de relação 

com um mercado externo, mas ainda assim havia um ímpeto que preludiava um cenário 

diferenciado ou um „reordenamento‟  

[Mato Grosso] voltava-se para a produção de gêneros de 

abastecimento em propriedades agrícolas e para a atividade 

extrativa, buscando na diversificação o equilíbrio econômico. Na 

região cuiabana, dois pólos se organizaram de forma mais 

dinâmica: as fazendas de gado estabelecidas nas cabeceiras do 

Pantanal e os engenhos de açúcar situados na região da Serra 

Acima e nas margens do rio Cuiabá (XAVIER, 2006, p. 27). 

 

                                                      
16

 Urbano, uma vez que se considerarmos o “rural” os índios faziam sua presença marcante 

essencialmente nos territórios afastados, sobretudo nos ataques a viajantes e pequenos vilarejos. 
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O que se herdou desse período refletiu em meados do XIX, uma vez que essencialmente 

o que „emperrava‟ a economia local estava no fato da dependência de ordenamentos do 

poder central e isso representou um considerável atraso “quase que 

irremediável”
17

devido a maior atenção à produção cafeeira do Vale do Paraíba, 

preterindo, assim localidades distantes do litoral. 

Os manuscritos selecionados para este trabalho, como anteriormente frisado,  

datam especificamente de 1858 [2 processos]; 1859 [1 processo] e 1878 [1 processo]. 

As realidades marcadas no aspecto sócio-econômico entre os três primeiros e o último, 

uma vez que entre 1864 e 1870 perdurou toda a Guerra da Tríplice Aliança, são amostra 

que os acontecimentos de uma guerra podem não afetar incisivamente a rotina de certa 

localidade.  

Mesmo que consideremos ambientes variados nessas produções documentais, 

anterior e posterior a essa guerra, perceberemos que os entraves rotineiros se mantêm 

com uma mesma característica, centralmente devido ao fato de os problemas surgidos se 

darem no universo particular e unicamente na esfera das relações interpessoais de 

sujeitos comuns.    
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 XAVIER, Lidia O. Op. Cit., p. 29. 
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CAPÍTULO 2 

EDIÇÕES FAC-SIMILAR E SEMIDIPLOMÁTICA 
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2.1 CRITÉRIOS E DOCUMENTOS 

 

 

 O material analisado foi editado segundo normas adaptadas no segundo 

seminário do projeto Para a História do Português Brasileiro PHPB (Cf. Araujo et al. 

2007) realizado em Campos do Jordão – SP, em 1998, de acordo com novos parâmetros 

do PHPB, configurando-se da seguinte forma:  

1.Norma geral: cotejar a edição semidiplomática com a reprodução fac-similar. 

 

2.Norma: manter características sintáticas e grafemáticas (forma e posição de 

diacríticos, separação dos vocábulos, sinais de pontuação, grafia de palavras, uso de 

maiúsculas e minúsculas). 

 
3.Norma: desenvolver as abreviaturas. 

 

4.Norma: marcar as intervenções feitas por terceiros (editores, escribas, amanuenses ou 

arquivistas). 

 
5.Norma: manter eventuais erros de ortografia e grafias diferentes de uma palavra. 

 

6.Norma: procedimento em relação à edição de palavras ilegíveis, destacando-as com o 

uso de colchetes, acrescentadas da palavra “ilegível”, como em [ilegível]. 
 

7.Norma: procedimento em relação à leitura por conjectura e leitura duvidosa. A leitura 

por conjectura (quando há um problema na grafia da palavra que torna parte ou todo 

ilegível, embora se possa recuperar a palavra, por conjectura) sem possibilidade de falha 

será assinalada com o uso de colchetes simples, como em ‗justi[ça]„. No caso de leitura 

duvidosa, empregar-se-á parênteses no trecho em que possa haver outras interpretações ou 

nos quais, embora legíveis, haja dúvidas em relação à interpretação (<exemplo>). 
 

8. Norma: procedimento em relação à numeração da edição justalinear (contínua, de 5 

em 5, ao lado esquerdo do texto editado). 

 

9. Norma: o cabeçalho de cada manuscrito editado conterá uma sinopse que incluirá: o 

tipo de documento, a data, o remetente, o destinatário e uma breve descrição do assunto. 

A sinopse será seguida pelas informações de terceiros (se houver) nas linhas seguintes. 

Antes do texto do documento, será apresentada a indicação do fólio (se recto ou verso). 

As informações impressas (timbradas) serão apresentadas em negrito. Se houver rasura 

ou trecho danificado na informação timbrada, a informação virá entre colchetes simples 

com o texto [danificado]. A numeração justalinear iniciar-se-á desconsiderando-se a 

informação timbrada. 
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10.  Norma: numeração de fólios. 

O fólio recto será indicado apenas com a numeração arábica, como em 1, e o fólio verso 

receberá a numeração mais a letra minúscula v, como em 1v. 

 

11.  Norma: os números que se referirem às datas (por exemplo: 1º de Junho de 1860), 

sejam eles cardeais ou ordinais, serão transcritos como se apresentarem nos manuscritos 

originais. Com exceção quando se tratar de abreviações para nomes de meses (por 

exemplo, 9bro > Novembro). 

 

12. Norma: as transcrições que não couberem em uma única folha terão o tamanho de 

sua fonte reduzida. 

 

13. Norma: as transcrições de linhas que ultrapassarem seu tamanho, ou seja, que 

excedam o limite de uma linha, terão o tamanho de sua fonte reduzida. 

 

14. Norma: as assinaturas simples ou as rubricas do punho de quem assina serão 

sublinhadas. 

 

 

 

EDIÇÕES: CORPUS 

  

 Serão apresentados ao todo quatro processos produzidos na Secretaria de Polícia 

de Cuiabá, entre 1858 e 1878. O assunto versa sobre a violência contra mulheres, de 

modo geral, havendo variação única nos métodos dos agressores. São eles: 

 Processo 01 = Manuscrito 01 = Maria Oliveira. 

 

Manuscrito. Autos Crimes. 

Modalidade: Língua escrita; português técnico circunscrito ao meio jurídico-

policial. 

Tipode Texto: Descritivo. 

Data do Documento: Processo policial - documento estruturado em datas 

diferentes, sendo elas, respectivamente: 23 de Agosto; 02 – 14 – 16 – 17  e 19 de 

Setembro; 22 e 24 de Novembro, todas referentes ao ano de 1859.   

Assunto: Descrição acerca de violência sofrida por Maria Oliveira, mulher 

jovem agredida com espada por seu companheiro Manoel Jose Antonio de Souza 

(militar da Companhia de Pedestres). 
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Local de origem do documento: Cuiabá – Província de Mato Grosso. 

Local de depósito do documento: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – 

APMT. Série Penal. Cartório do 6º Ofício. 

Identificação do autor: João Leocadio da Rocha. Escrivão. 

Edição: VILLARRUEL-SILVA, Mário Luis. 

 

 

 Processo 02 = Manuscrito 02 = Maria da Cruz. 

 

Manuscrito. Autos Crimes. 

Modalidade: Língua escrita; português técnico circunscrito ao meio jurídico-

policial. 

Tipode Texto: Descritivo. 

Data do Documento: Processo policial - documento estruturado em datas 

diferentes, sendo elas, respectivamente: 08 – 22 – 23 e 26 de Outubro de 1858.   

Assunto: Descrição acerca de violência sofrida por Maria da Cruz, mulher 

sexagenária, acredida por um casal no intento do roubo de seus pertences. 

Local de origem do documento: Cuiabá – Província de Mato Grosso. 

Local de depósito do documento: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – 

APMT. Série Penal. Cartório do 6º Ofício. 

Identificação do autor: Antonio Pinto Botelho. Escrivão. 

Edição: VILLARRUEL-SILVA, Mário Luis. 

 

 

 

 Processo 03 = Manuscrito 03 = Blandina Maria da Costa. 

 

Manuscrito. Autos Crimes. 

Modalidade: Língua escrita; português técnico circunscrito ao meio jurídico-

policial. 

Tipode Texto: Descritivo. 
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Data do Documento: Processo policial - documento estruturado em datas 

diferentes, sendo elas, respectivamente: 08 – 09 – 10 – 11 e 13 de Fevereiro de 

1858.   

Assunto: Descrição acerca de violência sofrida por Blandina Maria, mulher 

jovem agredida, aparentemente sem os motivos claros, por outra mulher, Maria 

das Dores. 

Local de origem do documento: Cuiabá – Província de Mato Grosso. 

Local de depósito do documento: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – 

APMT. Série Penal. Cartório do 6º Ofício. 

Identificação do autor: Antonio Pinto Botelho. Escrivão. 

Edição: VILLARRUEL-SILVA, Mário Luis. 

 

 

 Processo 04 = Manuscrito 04 = Escrava Maria. 

 

Manuscrito. Autos Crimes. 

Modalidade: Língua Escrita; português técnico circunscrito ao meio jurídico-

policial. 

Tipode Texto: Descritivo. 

Data do Documento: Processo policial - documento estruturado em datas 

diferentes, sendo elas, respectivamente: 16 –  18 – 19 e 20 de Setembro de 1878.   

Assunto: Descrição acerca de violência sofrida pela Escrava Maria, mulher 

menor de idade violentada e agredida por Manoel Maximo, tendo como 

comparsa, seu amigo, Floriano Neves. 

Local de origem do documento: Cuiabá – Província de Mato Grosso. 

Local de depósito do documento: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – 

APMT. Série Penal. Cartório do 6º Ofício. 

Identificação do autor: Antonio Pinto Botelho. Escrivão. 

Edição: VILLARRUEL SILVA, Mário Luis. 
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2.2 EDIÇÕES FAC-SIMILAR E SEMIDIPLOMÁTICA: PROCESSOS 
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Processo 01 = Maria Oliveira Fólio 01 
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Parte ao Illustrissimo Senhor Doutor Chefe de Policia  

6 

Santo    Senha 

S. Liberato   Libano 

5 Rondou-se a Cidade na forma das ordens 

estabelecidas. Foi recolhido aprizaõ a ordem 

de Vossa Senhoria, o soldado da Companhia de Pedestres Ma – 

noel Jozé Antonio de Souza, prezo pelo 

Sargento desta Companhia Ignacio d‟ Araujo Bri – 

10 tto, hontem as sete Oras da noute por haver 

nessa óra ferido mortalmente a Maria de 

Oliveira, amazia do mesmo Manoel Joze 

com uma estocada de espada no vão de 

uma das Costelas do lado esquerdo, tendo 

15 lugar este acontecimento na rua da Boa – 

morte em uma Cazinha de capim on – 

de morão; a sobrevivente Maria de Oli – 

veira fis recolher logo a Santa Caza, onde 

foi promptamente tratada pelo Doutor Aze – 

20 redo. O instrumento do Crime acompanha 

esta parte, e são testemunhas deste acto: 

de vista, Antonio Pinto de Figueiredo Sol –  

dado de Pedestres e Ignacia de Oliveira e 

que devião ouvir omotim por serem vizinhos 

25 muito perto, o Alferes da Guarda Nacional Mi – 

guel Angelo o Tambor da mesma Guarda João 

Baptista e Rita de tal. Foi solto por ordem  

de Vossa Senhoria o Guarda Nacional Ellias Pereira Gonçalvez. Quartel da 

Policia 

em Cuiabá 23 de Agosto de 1859. 

30 Gregorio Ruiz Ferreira Costa 

Tenente Commandante 
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 [[Costa Freire]] 

7 

Auto de corpo de delicto 

Aos vinte e trez dias do mez d‟Agosto 

 do anno do Nascimento de Nosso Senhor 

5 Jesus Christo de mil oito centos e cincoen – 

ta e nove, as onze horas da manhã n‟–  

esta Cidade do Cuiabá, na Santa Ca – 

za de Misericórdia presente o Chefe de 

 Policia o Doutor Joaquim Augusto de 

10 Holanda Costa Freire comigo escri –  

vão de seu cargo adiante nomeado, 

os peritos notificados Doutores João A –  

dolpho Josetti, e Francisco Antonio d‟ – 

 Azeredo, moradores n‟esta Cidade 

15 do Cuiabá, e as testemunhas Anto – 

nio Carlos Pereira, e Firmino Pinto da 

Fonseca, o Juiz deferio aos peritos o jura – 

mento aos Santos Evangelhos de bem, 

 e fielmente desempenharem a sua mis –  

20 são, declarando com verdade o que 

descobrirem, e encontrarem, e o que em 

sua consciencia entenderem, e encar – 

regou-lhes que procedessem o exame 

 em Maria de Oliveira, e que respondes – 

25 sem aos quesitos seguintes. 1º se ha o 

ferimento, ou offensa physica, 2º se é 

mortal, 3º qual o instrumento que 

ocasionou, 4º se houve ou resultou 

 mutilação, ou destruição d‟algum 

30 membro, ou orgão, 5º se pode há – 

ver, ou resultar essa mutilação ou 

destruição, 6º se pode haver, ou resul – 
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Fólio 02 - Verso 
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resultar inhabilitação do membro, ou 

orgão sem que fique elle destruído, 7º  

se pode resultar alguma deformidade, 

e qual Ella seja, 8º se o mal resultan – 

5 te do ferimento, ou offensa physica pro – 

duz grave incomodo de saude, 9º se 

inhabilita do serviço por mais de 30 di – 

as, e finalmente qual o valor do dan – 

no causado. Em consequencia passarão 

10 os peritos a fazer os exames, e investiga – 

ções ordenadas, e as que julgarão neces – 

sarias, concluídas as quaes, declararão 

o seguinte. Que encontrarão uma 

solução de continuidade sanguino – 

15 lenta d‟uma polegada e meia d‟ex – 

tensão entre a sexta e setima costella 

do Hipocondrio esquerdo, próxima do 

mamellão correspondente, penetran – 

do té o polmão, outra solução de com – 

20 tinuidade sanguinolenta sobre o 

mamellão esquerdo de quase polega – 

da d‟extensão, interessando os te – 

gumentos, feitos ambos com ins – 

trumento cortante e picante, sem – 

25 do gravissimo o primeiro ferimento, 

e as mais [ilegível] mortal, prose-  

dendo ser curavel, se escapar da morte, 

em mais de trinta dias, salvos os 

accidentes consecutivos, e que portan – 

30 to respondem, ao 1º quesito que ha fe – 
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 [[Costa Freire]] 

8 
ferimento, e ao 2º que em regra geral é 

mortal, ao 3º que esses ferimentos forão 

feitos com instrumento cortante e pi – 

5 cante, ao 4º que houve mutilação par – 

 cial do orgão offendido, ao 5º que des – 

sa mutilação, provavelmente, resulta – 

rá a destruição do orgão mutilado, 

ao 6º que no cazo de não dar-se a 

10 destruição do orgão por circunstan – 

 cias excepcionalmente mui favora – 

veis, ficará inhabilitado, ao 7º que 

não só resultará uma cicatriz de – 

forme sobre o mamellão, como uma 

15 hernia do polmão esquerdo, se a pa – 

 ciente escapar, ao 8º que o mál resul – 

tante do ferimento produz gravissi – 

mo incommodo de saude, ao 9º que 

inhabilita do serviço por mais de 

20 30 e provavelmente para sem – 

 pre. Quanto ao valor do danno 

causado, elles avalião em cem mil reis, 

no caso de salvar-se a offendida, o que 

é duvidoso, e são estas as declarações, 

25 que em suas consciencias, e debaixo do 

 juramento prestado tem a fazer. 

E por nada mais haver, deo-se por 

concluido o exame ordenado, e de tudo 

se lavrou o prezente auto, que vai 

30 por mim escripto, e rubricado pelo 
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Fólio 03 - Verso 
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pelo juiz, e assignado pelo mesmo, pe – 

ritos, e testemunhas, comigo Escrivão 

João Leocadio da Rocha, que o fiz, e es – 

crevi, do que tudo dou fé. 

5 Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

Doutor Francisco Antonio d‟Azeredo 

Doutor João Adolpho Josetti 

Firmino Pinto da Fonseca 

Antonio Carlos Pereira  

10 João Leocadio da Rocha 

Concluzam 

Aos cinco dias do mez de Setembro de mil 

oito centos cincoenta e nove, n‟esta Cidade 

do Cuiabá, em meu escriptorio faço concluir 

15 este auto ao Meretissimo Doutor Chefe de Policia 

Joaquim Augusto de Holanda Costa Frei – 

re, do que faço este termo. Eu João Leo – 

cadio da Rocha, Escrivão que escrevi. 

Concluzo 

20 Julgo procedente o presente corpo de 

delicto, e pague a Municipalidade 

os custos.  Cuiabá 2 de Setembro 

de 1859. 

Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

25 Data 

Aos dez dias do mez de Setembro de mil oito cen – 

tos e cincoenta e nove, n‟esta Cidade do Cuia – 

bá, e caza do Meretissimo Doutor Chefe de Policia 

Joaquim Augusto de Holanda Costa Frei – 
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 9 

Freire, foi [ilegível] entregue este auto com 

o despacho supra, de que faço este 

termo. Eu João Leocadio Rocha 

5 Escrivão que escrevi 

 Certifico que notifiquei as testemunhas 

Antonio Pinto de Figueiredo, o Alferes 

Miguel Angelo de Campos, João Bap – 

tista, e Rita Maria de Barros; e  

10 não foi notificada a testemunha  

 Ignacia d‟Oliveira, por não se 

achar nesta Cidade; e tão bem 

foi notificado o réo Manoel Jose 

Antonio, do que ficarão bem scientes 

15 e dou fé. Cuiabá 14 de Setembro 

 de 1859. 

O Escrivão 

Joaquim Jose de Carvalho 

Qualificação 

20 Aos quinze dias do mez de Setembro do 

 anno do nascimento de nosso Senhor 

Jesus Christo, de mil oito centos cinco – 

enta e nove, nesta cidade do Cuiabá, 

em casa das audiencias do Juizo da 

25 Subdelegacia de Policia, o Tenente 
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o Tenente Antonio Romualdo da Silva 

Pereira, ahi, prezente o mesmo Juiz, co – 

migo escrivão de seu cargo, abaixo no – 

meado, compareceo Manoel Jose Na – 

5 tonio, réo neste processo; e o Juiz lhe 

fez as perguntas seguintes: 

Qual seu nome? 

Respondeu chamar-se Manoel Jose 

Antonio de Sousa. 

10 De quem era filho? 

Respondeu ser filho legitimo de An – 

tonio Francisco e Joanna de Sousa 

Que idade tem? 

Respondeu ter quarenta e cinco an – 

15 nos mais ou menos. 

 Seu estado? 

Respondeu, ser o de casado. 

Sua profição ou modo de vida? 

Respondeu ser soldado da Compa – 

20 nhia de Pedestres e vive de seu soldo. 

 Sua nacionalidade? 

Respondeu ser Brasileiro 

Lugar do seu nascimento? 

Respondeu ser natural da Cida – 

25 de Poconé.  

 Se sabia ler ou escrever? 

Respondeu que não sabia. 
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E como nada mais respondeu, nem lhe 

foi perguntado, mandou o Juiz lavrar 

o prezente auto de qualificação, que 

5 vai assignado por Lucidoro Luis da 

 Costa, pelo réo não saber ler nem es – 

crever, depois de lhe ser lido, e achar 

conforme, assignado, com o Juiz; do que 

tudo dou fé. Eu, Joaquim Jose de Car – 

10 valho, escrivão que o escrevi. 

 Antonio Romualdo da Silva Pereira 

Lucidoro Luis da Costa 

Assentada 

Aos quinze do mez de Setembro do 

15 anno do nascimento de nosso Senhor Je – 

 suz Christo, de mil oito centos cincoenta 

enove, nesta cidade do Cuiabá, em a 

casa das audiencias do Juizo da Sub – 

delegacia de Policia o Tenente Antonio 

20 Romualdo da Silva Pereira, onde eu 

 escrivão de seu cargo fui vendo, ahi 

prezente o réo, pelo Juiz forão inqui – 

ridas as testemunhas deste summario, 

como adiante se vê; do que para cons – 

25 tar, faço este termo. Eu Joaquim 

 Jose de Carvalho, escrivão que o escrevi. 

1ª Testemunha 

Antonio Pinto de Figueiredo, Soldado 

de Pedestre de desessete annos de idade, 

30 solteiro, morador na rua da bôa mor – 
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morte, natural desta Provinçia, aos 

costumes dice ser [ilegível] e irmão do 

réo, e por isso não foi deferido jura – 

mento. E sendo inquirido sobre os 

5 factos constantes do auto de Corpo 

de delicto a folhas sete Respondeu, 

que no dia em que aconteceu o ferimento 

indo a casa do réo, pelas sete horas da 

noite, para comunicar-lhe uma or – 

10 dem do Alferes Ajudante da Compa – 

nhia de Pedestres, em controu o réo 

em sua casa assentado em um ban – 

co, tocando viola, e que elle informante 

pela liberdade que tem na casa do  

15 réo como parente, assentou-se no 

mesmo banco em que estava o réo, 

e comunicou-lhe a ordem que tinha 

recebido e que passando a converçar 

forão interrompido pela offendida 

20 que mora com o réo, desejando pala – 

vras insultantes e com ameaças de 

socos ao réo e que infurecendo este 

contra a offendida largou da viola 

com que estava e deu uns pescosso – 

25 ens acompanhados d‟algumas pe – 

quenas bordoadas, e que afugian – 

do a offendida para alcova da casa 

quando gritava a porta foi derru – 

bada pelo réo, e armando-se o réo 

30 com uma espada fes na offendi – 

da os ferimentos constantes do 
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do auto de corpo de delicto. Pergun – 

tado qual a rasão por que elle infor – 

mante não apartou a briga, res – 

5 pondeu que não o fez pelo terror 

 que tinha de ver o réo infurecido 

e que limitou-se achamar algum 

vizinho para apartal-os, e que  

neste acto chegou o Sargento da 

10 força pulicial e prendeo o réo, 

 Perguntado mais se não conheceu 

estar o réo embriagado: respondeu, 

que percentio nelle sintoma que 

havia tomado aguardente. E dada 

15 a palavra ao réo para contestar 

 o informante, por elle foi dito 

que pela embriagues em que se 

achava, não tem consciençia 

do que fez. E por nada mais saber, 

20 nem lhe ser perguntado, deu-se por 

 findo esta informação; depois de 

lhe ser lido e achar conforme as – 

signou o Cadete José Lauriano de 

Vasconçelos, e pelo réo não tam bem 

25 digo pelo réo Lucidoro Luis da 

 Costa, com o Juiz: do que tudo dou  

fé. Eu, Joaquim José de Carvalho, escri – 

vão que o escrevi.  

Antonio Romualdo 

30 José Lauriano de Vasconçelos 

 Lucidoro Luiz da Costa 
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Certifico que cumpri o Artigo 294 do Registro 

de 31 de Janeiro de 1842, do que dou fé. 

Cuiabá 15 de Setembro de 1859. 

O Escrivão, 

5 Joaquim José di Carvalho 

2ª Testemunha 

Alferes Miguel Angelo de Campos, de 

vinte cinco annos de idade, solteiro, 

morador na rua da bôa morte, 

10 natural desta Provinçia, aos costu – 

mes dice nada. Testemunha jurada 

aos santos Evangelhos em um livro 

delles em que pos sua mão direita 

eprometeo dizer a verdade do que 

15 soubesse e lhe fosse perguntado, so – 

bre os factos constantes do acto de 

corpo de delicto a folhas sete. Res – 

pondeu, que estando em sua casa 

pelas sete horas mais ou menos da 

20 noite, em que acontecera o crime,  

ouvio uma filha da offendida, 

de nome Anna d‟Oliveira, estar 

gritando pedindo que accodicem 

que o réo presente tinha offendi – 

25 do sua mai mortal mente, e que 

logo depois vio passar o soldado 

de Pedestre Antonio Pinto de Fi – 

gueredo, disendo que hia ver es – 

colta para prender o réo, e que 

30 logo depois [indo a casa] em que mora o réo 

e offendida, vio com efeito que 
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Havia grave ferimento na offendida 

sendo perguntado se vio que o réo 

estava embriagado: respondeu, que 

5 vio que o réo estava bastante ator – 

 doado d‟aguardente. E dada apa – 

lavra ao réo para contestar a tes – 

temunha, por elle foi dito, que 

reportava-se ao que havia dito 

10 a informação primeira. E por 

 nada mais saber, nem lhe ser 

perguntado, deu-se por findo 

este depoimento; depois de lhe 

ser lido e o achar conforme, assi – 

15 gna, e pelo réo não saber ler assigna 

 Lucidoro Luis da Costa, com o Juiz: 

do que a tudo dou fé. Eu, Joaquim 

José de Carvalho, escrivão que o escrevi. 

Antonio Romualdo  

20 Miguel Angelo de Campos 

 Lucidoro Luis da Costa 

Certifico que cumpri o Artigo 294 do Registro 

De 31 de Janeiro de 1842, do que dou 

fé. Cuiabá 15 de Setembro de 1859. 

25 O Escrivão, 

 Joaquim José de Carvalho 

Assentada 

Aos deseceis dias do mes de Setembro de 

mil oito centos cincoenta enove, do anno 

30 do nascimento do nosso Senhor Jesus Chris – 
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Christo, do dito anno, nesta Cidade do 

Cuiabá em a casa das audiencias do 

Juiso da Subdelegacia o Tenente Anto – 

nio Romualdo da Silva Pereira, on – 

5 de eu escrivão de seu cargo fui vin – 

do, ahi presente o réo, pelo Juiz fo – 

rão inquiridas as testemunhas deste 

sumario, como adiante se vê; do que 

para constar faço este termo. Eu, 

10 Joaquim José de Carvalho, escrivão 

que o escrevi.    

3ª Testemunha 

João Batista Soares, de cincoenta an – 

nos de idade, taverneiro, casado, mo – 

15 rador na rua da bôa morte, natural 

desta Provinçia, aos costumes dice na – 

da. Testemunha jurada aos Santos 

Evangelhos em um livro delles, em 

que pos sua mão direita e prome – 

20 teo dizer a verdade do que soubesse 

e lhe fosse perguntado sobre os 

factos constantes do acto do corpo 

de delicto a folhas sete. Respon – 

deu, que de nada sabe por não  

25 se achar em sua casa, quando a – 

conteceu o crime, e que só soube 

por ouvir dizer, que o soldado 

Manoel José havia ferido com 

uma espada a sua amasia 

30 Maria d‟Oliveira; e dada a pa – 

lavra ao réo para contestar  
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a testemunha, por elle foi dito 

que nada tinha a contestar, e 

reportou-se ao que havia dito dest – 

5 a informação primeiro. E por 

 nada mais saber, nem lhe ser  

perguntado, deo-se por findo este 

depoimento; de pois de lhe ser 

lido e o achar conforme assigna 

10 por ella não saber ler nem es – 

 crever José Antunes de Miranda, 

e pelo réo assigna Lucidoro Luiz 

da Costa, com o Juiz: do que 

tudo dou fé. Eu Joaquim José de 

15 Carvalho, escrivão que o escrevi. 

 Antonio Romualdo     

José Antunes de Miranda 

Lucidoro Luiz da Costa 

Certifico que cumpri o Artigo  294 do 

20 Registro de 31 de Janeiro de 1842, do que 

 para constar lavro esta e dou 

fé. Cuiabá 16 de setembro de 1859 

O Escrivão, 

Joaquim José de Carvalho 

25 4ª Testememunha 

 Rita Maria de Barros, de cincoenta 

annos mais ou menos, vive de suas 

costuras, solteira, moradora na 

rua da bôa morte, natural des – 

30 ta Provinçia, aos costumes dice 

 nada. Testemunha jurada aos 

santos Evangelhos em um livro 
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livro delles em que poz sua mão 

direita e prometeo dizer a verdade 

do que soubesse e lhe fosse pergun – 

tado, sobre os factos constantes 

5 do auto de corpo de delicto a fo – 

lhas sete. Respondeu, que na – 

da vio por mora pouco distan – 

te da casa do réo, e que sómente 

ouvio diser, que o réo presente 

10 era autor dos ferimentos cons – 

tantes do auto de corpo de delicto. 

E dada apalavra ao réo para 

contestar a testemunha por elle 

foi dito que nada tinha a 

15 diser, e que reportava-se ao 

que havia dito a informação 

da primeira. E por nada mais 

saber, nem lhe ser perguntado, 

deu-se por findo este depoimento; 

20 de pois de lhe ser lido e o achar 

conforme assigna por ella não 

saber José Antonio de Miranda, 

e pelo réo também não saber 

assigna Lucidoro Luiz da Costa, 

25 com o Juiz: do que tudo dou fé. 

Eu, Joaquim José de Carvalho, es – 

crivão que o escrevi. 

Antonio Romualdo 

José Antunes de Miranda 

30 Lucidoro Luiz da Costa 
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 14 
Certifico que cumpri o Artigo 294 de 

do Registro de 31 de Janeiro de 1842, do que 

lavro esta e dou fé. Cuiabá 16 

5 de setembro de 1859. 

 O Escrivão 

Joaquim Jose de Carvalho 

Interrogatório 

Esse mesmo dia, mez e anno supra 

10 declarados, em as casas de audiençias 

 do Juiso da Subdelegacia o Tenente 

Antonio Romualdo da Silva Pereira, 

ahi, prezente o réo Manoel José An – 

tonio de Sousa, livre de ferros e sem 

15 constrangimento algum, pelo mes – 

 mo Juiz lhe foi feito o interrogato – 

rio do modo seguinte:  

Perguntado qual o seo nome? 

Respondeu, chamar-se de Manoel José 

20 Antonio de Sousa. 

 Donde é natural? 

Desta Provincia 

Onde reside ou mora? 

Em a rua da bôa morte. 

25 Há quanto tempo ahi reside? 

 Há oito annos mais ou menos. 

Qual a sua profição ou meios 

de vida? 

Respondeu ser soldado evive de seu 

30 soldo. 

 Onde estava o tempo em que se diz 

aconteceu o crime? 

Respondeu estar em sua casa na 

rua da bôa morte. 
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 [[Antonio Romualdo]] 
Conhece as pessoas que jurarão neste  

processo? Há quanto tempo? 

Respondeu que conhece a todas a 

muitos annos. 

5 Tem algum motivo particular a 

que attribua aqueixa? 

Respondeu que não. 

Tem factos a allegar ou provas 

que o justifique ou mostrem sua 

10 innocencia?  

Respondeu que o estado de embri – 

agues em que se achava, foi que 

deu lugar a este procedimento. 

E como nada mais respondeu, nem 

15 lhe foi perguntado, mandou o Juiz 

lavrar o presente auto, que vai as – 

signado por Lucidoro Luiz da Costa 

pelo réo não saber, de pois de lhe 

ser lido e achar comforme, rubri – 

20 cado pelo Juiz, e assignado pelo 

mesmo: do que tudo dou fé. Eu 

Joaquim José de Carvalho, escrivão 

que o escrevi.  

Antonio Romualdo da Silva Pereira 

25 Lucidoro Luiz da Costa 

Conclusão 

Eno mesmo dia mez e anno faco com – 

clusos ao Senhor Subdelegado ao pre – 

sente auto; do que lavro este ter – 

30 mo. Eu Joaquim José de Carva – 

lho, escrivão que o escrevi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

Fólio 10 - Recto 

 
 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 15 

Conclusos 

Vista ao Promotor Público. Cuia – 

bá 16 de Setembro de 1859. 

5 Antonio Romualdo 

 Data 

Aos desesseis dias do mez de Setembro 

de mil oito centos cincoenta enove, 

em o meo cartorio foi-me entregue 

10 este sumario por parte do Subde – 

 legado; do que lavro este termo. Eu, 

Joaquim José de Carvalho, escrivão 

que o escrevi. 

Vista 

15 E no mesmo dia mes e anno faco 

 com vista ao Promotor Publico 

Bento Franco de Camargo, o pre – 

sente sumário; do que lavro este 

termo. Eu, Joaquim José de Carvalho, 

20 escrivão que o escrevi. 

 Vista ao Promotor Ca – 

margo, em 16 de Se – 

tembro de 1859. 

Visto este summario, requer o Pro – 

25 motor seja inquirido o Sargento Igna – 

 cio d‟Araujo Britto, mencionado na 

parte assinada, e referido a [ilegível] pela testemunha 

informante Antonio Pinto de Figuei – 

redo; e bem assim requer, para bem 

30 da classificação do crime quando de – 
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cretar-se a pronuncia, que se pro – 

cêda na paciente Maria d‟Oliveira 

a auto de exame de sanidade, para 

entrar-se no conhecimento de ter-se ou 

5 não verificado alguns dos prognos – 

ticos dos peritos do corpo de delicto 

que corre de [ilegível], visto como 

consta que, entrando a mesma pasiente 

à Enfermaria da Santa Casa de Mise – 

10 ricórdia na noite de 22 d‟Agosto 

para curas, foi della despedida no 

dia 6 do corrente completamente sã, com 

muito menos dias do que os prognos – 

ticados na resposta 9ª ao 9º quesito 

15 do sobre dito corpo de delicto. Cuia – 

bá 16 de Setembro de 1859. 

O Promotor 

Bento Franco de Camargo 

Termos 

20 Aos desecete dias do mez de Setembro 

de mil oito centos cincoenta enove, 

em o meo Cartorio foi-me entregue 

este sumario por parte do Promo – 

tor Público; do que lavro este 

25 termo. Eu, Joaquim José de Car – 

valho, escrivão que o escrevi. 

Conclusão 
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16 

Aos desecete dias do mez de Setem – 

bro de mil oito centos cincoenta e 

nove, em o meo Cartorio faço com – 

5 clusos este sumario ao Subdele – 

 gado; do que lavro este termo. 

Eu, Joaquim José de Carvalho, es – 

crivão que o escrevi. 

Conclusos 

10 Notifique –se aos Doutores Francis – 

 co Antonio d‟Azeredo e João Adol – 

pho Joseti para no dia 19 do corrente 

procederem o exame de sanidade 

na offendida Maria d‟Oliveira, 

15 bem assim o Sargento Ignacio 

 de Araujo Britto, para vir depôr 

o que souber, sendo prezente o 

réo. Cuiabá 11 de Setembro  

de 1859. 

20 Antonio Romualdo 

 Data 

Aos desecete dias do mez de Setembro 

de mil oito centos cincoenta enove, 

em o meo Cartorio foi-me entregue 

25 este sumario por parte do Subdele – 

 gado de Policia; do que lavro este 

termo. Eu, Joaquim José de Carva – 

lho, escrivão que o escrevi. 
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Certifico que notifiquei aos Douto – 

res em Medicina Francisco Anto – 

nio d‟Azeredo, e João Adolpho Josetti, 

para todo o conteúdo do despacho 

5 retro: e bem assim a testemunha 

Ignacio d‟Araujo Britto, e junta – 

mente o réo para vêr jurar; do 

que dou fé. Cuiabá 17 de Setem – 

bro de 1859. 

10 O Escrivão, 

Joaquim José de Carvalho 

Assentada 

Aos descinove, dias do mez de Setembro 

do anno do nascimento de nosso Senhor 

15 Jesus Christo, de mil oito centos cinco – 

enta enove, nesta cidade do Cuiabá, 

em a casa das audicencias do Juiso 

da Subdelegacia o Tenente Antonio 

Romualdo da Silva Pereira, onde 

20 eu escrivão de seu cargo fui vindo, 

ahi presente o réo, pelo Juiz foi in – 

quirida a testemunha deste suma – 

rio, como adiante se vê; do que 

para constar faço este termo. Eu, 

25 Joaquim José de Carvalho, escrivão 

que o escrevi. 

5ª Testemunha 

Ignacio d‟Araujo Britto, de trinta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

Fólio 12 - Recto 

 
 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 17 
e seis annos de idade, Sargento da 

Secção de Companhia da Força Po – 

licial, casado, morador na rua da 

5 bôa morte, natural da Provinçia 

 de Goiaes, aos costumes dice nada, 

Testemunha jurada aos Santos 

Evangelhos em um livro delles em 

que poz sua mão direita epromet – 

10 teo diser averdade do que soubesse 

 e lhe fosse perguntado, sobre os 

factos constantes do auto de cor – 

po de delicto afolhas sete Respon – 

deu, que estando em sua casa, nada  

15 rua da bôa morte, pelas sette ho – 

 ras da noite, vira uma escrava  

de Josefa Paes, dar-lhe parte, que 

o soldado Manoel Jose havia fe – 

rido com faccadas á Maria d‟Oli – 

20 veira, que vive juncto com o dito 

 soldado, e dirijindo-se elle teste – 

munha a casa do referido soldado 

Manoel José achou a referida Maria 

D‟Oliveira ferida e perguntando á 

25 Manoel José quem era o autor des – 

 se ferimento este lhe respondera 

que tinha sido trez mulheres que 

estavão por ahi, e conhecendo elle 

testemunha por esta reposta ba – 

30 nal que o verdadeiro autor do 

 delicto era o mesmo Manoel José 
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José, o prendeo e condusio ao Quartel  

da Companhia de Pedestre: Pergun – 

tado mais se o réo estava embri – 

agado; Foi respondido que conhe – 

5 ceu perfeitamente estar o réo muito 

embriagado. E dada apalavra ao 

réo para contestar a testemunha 

por elle foi dito, que nada tinha 

a contestar, e que se reportava 

10 ao que havia dito a informação 

primeira. E por nada mais sa –  

ber, nem lhe ser perguntado, deu – 

se por findo este depoimento; de – 

pois de lhe ser lido e o achar con – 

15 forme, assigna elle testemunha,  

e pelo réo não saber ler nem escre – 

ver assigna Antonio de Sousa 

Machado, com o Juiz: do que tudo 

dou fé. Eu, Joaquim José de Carvalho, 

20 escrivão que o escrevi. 

Antonio Romualdo 

Ignacio d‟Araujo Britto 

Antonio de Sousa Machado 

Certifico que cumpri o Artigo 294 do Registro 

25 de 31 de Janeiro de 1842; do que dou fé. 

Cuiabá 19 de Setembro de 1859.   

O Escrivão, 

Joaquim José Carvalho 
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18 

Auto de Sanidade 

Aos quinse dias do mez de Novembro do 

anno do nascimento de nosso senhor 

5 Jesuz Christo de mil oito centos cinco – 

 enta enove, nesta Cidade do Cuia – 

bá, em a casa de residencia do Sub – 

delegado de Policia o Tenente Anto – 

nio Romualdo da Silva Pereira, 

10 presente o mesmo Subdelegado, co – 

 migo escrivão de seu cargo, teste – 

munhas abaixo assignadas, e os 

peritos notificados Francisco Anto – 

nio d‟Azeredo e João Adolpho Josetti, 

15 Doutores em medicina, moradores o 

 primeiro em o Largo do Mundeo, e o 

segundo em o Largo do Ipiranga, de 

ferio o Juiz aos peritos o juramento 

aos Santos Evangelhos de fielmente 

20 e com verdade declararem o que en – 

 contrarem e entenderem em sua cons – 

ciencia, e encarregou-lhes que pro – 

cedessem o exame em Maria d‟Oli – 

veira, e que respondessem aos quesi – 

25 tos seguintes: Primeiro, se o orgaõ, que 

 reconheceo-se no Corpo de delicto afolhas 

ter sido mutilado, se destruio; se – 

gundo, se não tendo-se destruido, 

soldou-se ou cicatrisou-se, de ma – 

30 neira que ficou habilitada para  

 suas funcçoes; Terceiro, se appareceo no 

pulmaõ esquerdo a hernia, que o dia   
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[[Declaração]] 

diagnostico reconhecia como provavel 

de apparecer; Quarto, se de facto re – 

sultou das offensas grave incommo – 

do de saude á pasciente; Quinto,  

5 se a pasciente ficou sã antes de 

trinta dias, de maneira que podesse 

entregar-se a seos trabalhos habi – 

tuaes; Sesto, se não ficou das offen – 

sas deformidade alguma. E passan 

10 do os peritos a faser os exames 

ordenados e investigações necessa – 

rias, declararão o seguinte, que reco – 

nhecerão úma pequena cicatriz que 

mal se percebia entre as rugas pretas 

15 da base do bico do mamelão esquerdo, 

e mais abaixo a grande cicatriz bem 

formada de polegada emeia de estu – 

ção o entre a sexta e sétima costella 

e na parte media e inferior do hy – 

20 pocondrio esquerdo, em sentido quase 

orisontal: este ferimento, geralmente 

gravissimo e em regra geral mortal, 

quando penetrante como de facto fo – 

ra, felismente não destruira, e nem 

25 mesmo intereçara o pulmão como 

era de se presumir-se pelos signaes  

pathegnomoroicos d‟esta hemorragia, 

grandes dores desfalecimentos, e exppi – 

ração sangrenta pela ferida e pela 

30 boca: entre tanto a penas destrossara 

a pleura vasos nervos pouco im – 

portantes a vida, alem do musculo 
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[[Antonio Romualdo]] 

19 

intercostal e tegumentos, de sorte que    

em vez de ser gravissimo como era    

de prognosticar-se, logo que se pro – 

5 cedera o corpo de delicto; tudo foi mui 

 favoravel: o curativo proficuo emui 

atempo, alem da dieta e circunstan – 

cias favoraveis da natureza da pas – 

ciente e a bôa constição athemosphe –  

10 rica d‟essa quadra; tudo em fim 

 concorera para que a mesma se 

restabelecesse perfeitamente em 

menos de trinta dias, sem deixar 

lesão ou deformidade notavel, a 

15 penas algumas predisposição a her – 

 nia, se a pasciente entregar-se a 

excessos ou esforços grandes. Final – 

mente respondem ao primeiro que – 

sito, que não fora destruido; ao se – 

20 gundo quesito, que quanto aprimeira 

 parte não, e quanto a segunda sim; 

ao terceiro quesito, que não, somente, 

pode haver presdisposição á ella; ao 

quarto quesito, que padeceo durante 

25 dez á dose dias; ao quinto quesito, que 

 sim; ao sesto quesito, que não ficou 

deformidade alguma notavel; e 

finalmente avaliarão o danno cau – 

sado pela metade, isto é em cin – 

30 coenta mil réis. E por nada mais 

 terem visto, e que declarar, deu o 

Juiz por findo este exame, de que 

se lavrou o presente auto, que vae 

pelo mesmo Juiz rubricado e assi 
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assignado, comigo Escrivão Joaquim 

quim José de Carvalho que o escrevi, 

e as testemunhas João Pinto da Sil – 

va Cuiabano e José Antunes de 

5 Miranda, eos peritos supra de – 

clarados, do que tudo dou fé. 

Antonio Romualdo da Silva Pereira  

Doutor João Adolpho Josetti, 

Doutor Francisco Antonio d‟Azeredo 

10 João Pinto da Silva Cuiabano 

José Antunes de Miranda 

Joaquim José de Carvalho 

Conclusão 

Aos desesseis dias do mez de Novembro 

15 de mil oito centos cincoenta enove, 

em o meo Cartorio faço conclusos 

estes autos ao Subdelegado; do que 

lavro este termo. Eu, Joaquim José 

de Carvalho, Escrivão que o escrevi. 

20 Conclusos 

Vistos estes autos [ilegível], julgo proceden – 

te o procedimento ex officio contra 

o Reo Manoel José Antonio de 

Sousa, em faci do corpo de delito 

25 auto de exame de sanidade e de – 

poimentos das testemunhas; e  

por tanto  opronuncio como in – 

cerido no artigo 205 do Código 

Criminal, eo sujeito aprizão e 

30 livramento; o escrivão recomem – 

de ao Reo na prizão em que se 
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20 

se acha e lavra o seu nome  

no ról dos culpados, pagar pe – 

lo mesmo Réo as custas em 

5 que o condenna e remetta es – 

 te processo ao Doutor Juiz Mu – 

nicipal do termo. Cuiabá 21 

de Novembro de 1859. 

Antonio Romualdo da Silva Pereira  

10 Publicação 

 Aos vinte um dias do mez de Novembro 

de mil oito centos cincoenta enove, em 

o meo Cartorio faço publica a sentença 

supra do que lavro este termo. Eu, 

15 Joaquim José de Carvalho, escrivão  

 que o escrevi. 

Certifico que intimei ao Promotor Pub – 

lico Bento Franco de Camargo, e o réo Ma – 

noel José Antonio de Sousa, asentença 

20 supra; do que ficarão bem sciente e dou 

 fé. Cuiabá 22 de Novembro de 1859. 

O Escrivão, 

Joaquim José de Carvalho 

Remessa 

25 Aos vinte dous dias do mez de Novembro  

 de mil oito centos cincoenta enove, em 

meo Cartorio faço este summario re – 

messa ao Escrivão João Leocadio da Ro – 

cha, do que lavro este termo. Eu, Jo – 

30 aquim José de Carvalho, escrivão que 

 o escrevi. 
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Remetidos 

Recebimento 

Aos vinte e dous dias do mez de Novem – 

bro de mil oito centos e cincoenta eno – 

5 ve, em meo Escriptorio, pelo Escrivão 

da Subdelegacia forão-me entregues 

estes autos. Eu João Leocadio da Ro – 

cha, Escrivão que escrevi. 

Conclusão 

10 Aos vinte e quatro dias do mes de 

Novembro de mil oito centos ecin – 

coenta e nove, em o meu Escriptorio 

faço estes autos conclusos ao Meretis – 

simo Senhor Juiz Municipal o Commen – 

15 dador Henrique José Vieira. Eu Jo – 

ao Leocadio da Rocha, Escrivão. 

Conclusos 

Vistos estes autos, parto official 

de [ilegível], auto de Corpo de delicto de 

20 [ilegível], inquirição de testemunhas 

de [ilegível], exame de sanidade &. Sus – 

tento o despacho de pronuncia  

a [ilegível], por ser conforme a direito 

e as provas dos mesmos; e pague 

25 o reo as custas. O Escrivão lan – 

ce o nome do Réo do rol dos  
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[ilegível] 21 

dos culpados, e devolva o processo 

ao Juiz donde veio, extrahindo co – 

pia do despacho de pronuncia  

5 e desta sustentação para ser pre – 

 zente ao Excellentissimo Senhor Principe e Commandante 

das Armas. Cuiabá 24 de No – 

vembro de 1859. 

Henrique José Vieira 

10 Meretissimo Senhor Juiz Municipal 

 Informo a Vossa Senhoria que me acho completamente pri – 

vado de dedicar-me do menor trabalho, pelo 

máo estado de minha saude, como ja fiz sci – 

ente a Vossa Senhoria    

15 João Leocadio da Rocha  

 A vista do empedimento do Escrivão  

Rocha, ordeno ao 2º Tabellião Arinos, 

que proceda nos termos o seguimento 

destes autos. Cuiabá 29 de Novembro de 

20 1859. 

 Vieira 

Data 

Aos vinte nove dias do mez de No – 

vembro de mil oito centos cincoenta 

25 e nove, nesta Cidade do Cuiabá em 

 as casas de morada e residencia 

do Meretissimo Juiz Municipal 

o Commendador Henrique José Viei – 

ra, onde eu Escrivão de seu cargo 

30 me achava, ahi por elle dito Ju – 

 iz me foi entregue o presente termo 
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summario com seu despacho 

retro; do que para constar faço este 

termo. Eu, Joaquim José Cardoso 

Arinos, Escrivão que o escrevi. 

5 Certifico que intimei a senten – 

ça de sustentação de pronuncia ao 

réo Manoel Jose Antonio, e ao Pro – 

motor Publico Bento Franco 

de Camargo, de forma que bem 

10 intenderao do que dou fé. Cuia – 

bá. 22 de novembro de 1859. 

O Escrivão, 

Joaquim Jose Cardoso Arinos 

Certifico que recomendei o réo na 

15 prizão em que se acha, ao Carcerei – 

ro Bento Dias Marinho, do que 

dou fé. Dia era [ilegível] supra. 

O Escrivão 

Joaquim José Cardoso Arinos 

20 Lançado no Livro de Rol dos Culpa – 

dos, af 86. 

O Escrivão 

Arinos 

Juntada 

25 Aos trinta dias do mez de Novembro 

de mil oito centos cincoenta e nove nes – 

ta Cidade do Cuiabá, em o meu Carto – 

rio faço juntada da petição que a – 

diante se vê; ao que para constar 

30 faço este termo. Eu Joaquim José 

Cardoso Arinos, Escrivão que o 

escrevi. 
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[[2]] 

No 4 
1858 

Juiso Geral da Policia de Cuiabá 

Summario crime  

5 A. a justiça: ex officio 

 Reo Re Luiz José de S. Anna 

e Maria Vera de Jesus. 

O Escrivam 

Botelho 

10 Autuaçáo 

 Anno do Nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Christo de mil oito cen – 

tos e cinco enta e oito aos vinte e dous 

dias do mez de Outubro do dito anno 

15 em meo Cartorio autoei a Portaria 

 e mais papeis inclusos a ella, como 

adiante se vê. E para constar la – 

vrei o prezente auto. Eu Anto – 

nio Pinto Botelho Escrivão que 

20 o escrevi. 
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O Senhor escrivão Botelho, autuando esta, 

e os papeis que a acompanhão, a saber 

o corpo de delicto que se fez na pessoa de 

5 Maria da Cruz, e as declarações que a mes – 

 ma fez sobre a maneira e modo porque 

lhe forão feitas as offensas physicas nella 

encontradas, e quem as fez, notifique a 

testemunha Agostinho da Silva, e of – 

10 ficie-se ao Commandante da Guarnição 

 requisitando o comparecimento dos pra – 

ças Manoel Gomes do Nascimento, Joa – 

quim Antonio dos Santos, Manoel Joa – 

quim José de Santa Anna, e Delfino da Cos – 

15 ta Morais, todos para virem depôr no 

 dia 26 do corrente pelas dez horas da 

manhã, e o Promotor Publico para as – 

sistir sendo n‟esse acto condusidos os 

réos Luiz José de S. Anna e Maria Rosa 

20 de Jesus para tambem assistirem e 

 verem-se processar. O que cumpra. 

Secretaria da Policia em Cuiabá, 

22 de outubro de 1858. 

Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 
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 3 

1858 

Policia Geral do Cuiabá 

Corpo de delicto 

5 Offendida 

 Maria da Cruz 

Autoaçaõ 

Anno do Nascimento de Nosso Se – 

nhor Jesus Christo de mil oito centos 

10 e cincoenta e oito aos quatro dias do 

  mez de Outubro do dito anno na 

Secretaria de Policia foi-me entre – 

gue pelo Doutor Chefe de Policia  

o corpo de delicto que adiante se – 

15 segue, de que lavro o prezente auto. 

 Eu Antonio Pinto Botelho, escrivão 

que escrevi. 
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[[Costa Freire]] 

4 

Auto de Corpo de delicto 

Aos quatro dias do mez de Outubro do 

anno do Nascimento de Nosso Senhor 

5 Jesus Christo de mil oito centos e cinco – 

enta e oito e n‟esta Cidade do Cuiabá  

na Secretaria  da Policia, prezente 

o Doutor Chefe de Policia Joaquim Au – 

gusto de Holanda Costa Freire, com 

10 migo escrivaõ do Seu cargo abaixo as – 

signado, os peritos notificados os Dou – 

tores  Francisco Antonio de Azeredo 

e Joaõ Adolpho Josetti , o primeiro mo – 

rador na rua do mundeo, e o Segundo  

15 na rua bella do juiz, as testemu – 

nhas Joaquim Jose Rodrigues Calláo  

morador na rua da esperança, e Joa – 

quim Jose Cardoso Arinos morador  

na do Campo, o Juis deferio ojuramen – 

20 to aos Santos Evangelhos aos peritos  

de bem e fielmente dezempenharam  

a sua missão, declarando com verda – 

de o que descobrirem e encontrarem;  

e encarregou-lhes que procedessem  

25 o exame na pessoa de Maria da Crus, 

que ahi se achava presente, e que res – 

pondessem aos quesitos Seguintes: 

Primeiro, se ha ferimento ou offen – 

sa phisica; Segundo, se é mortal; 

30 Terceiro, qual instrumento que o – 

occasionou; Quarto, se houve ou 

resultou mutilaçaõ ou destruiçaõ  

de algum membro ou orgaõ ; Quinto  

se pode haver ou resultar essa mu – 

35 tilaçaõ ou destruiçaõ; Sexto, se po – 

de haver ou resultar inhabilitaçaõ  

do membro ou orgão sem que fique 

elle destruido; Setimo, se pode resul – 

tar alguma deformidade equal 

40 ella seja. Oitavo, se o mal resultan – 

te do ferimento ou offensa phisica 

produz grave incommodo de saúde 

Nono, se inhabilita do serviço por  

mais de trinta dias; e finalmente 

45 qual o valor do danno causado. 
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Em consequencia passarão os peritos 

a faser os exames e investigações 

ordenadas e as que julgarão neces – 

sarias; concluidas as quais declara – 

5 rão o seguinte. Encontrarão varias 

arranhaduras irregulares  na face 

anterior  do pescoço em estado de ci – 

catrisação: uma escoriação em 

estado purulento sobre a superfi – 

10 cie da extremidade acranial cla – 

vicular e cabeça do humero esquer – 

do. Os dentes superiores da frente 

arrancados por força superior pa – 

ra o que concorria a idade sexage – 

15 naria da offendida; e que portan – 

to respondem: ao primeiro quesito  

– sim – ao segundo – não – Ao ter – 

ceiro, que as arranhaduras do pes – 

coço forão feitas com as unhas, a ex – 

20 coriação do humero com o roçar no 

chão em consequencia da força feita 

para comprimir a offendida e as – 

fixial-a, e a resistencia da parte d‟ 

esta. Aos quatro, cinco, sexto, se – 

25 timo, oitavo e nono não; e final – 

mente   quanto ao valor do danno 

causado, elles arbitrão em vinte 

mil réis; e são estas as suas decla – 

rações que em sua consciencia 

30 e de baixo do juramento prestado 

tem a fazer. E por nada mais 

haver deo-se por concluido o exa – 

me ordenado e de tudo se lavrou 

o prezente auto, que vai por mim 

35 escripto e rubricado pelo Juiz, e assig – 

nado pelo mesmo, peritos e testemu – 

nhas commigo escrivão Antonio 

Pinto Botelho que o fiz, e escrevi, 

do que tudo dou fé.  

40 Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

Doutor Francisco Antonio d‟Azeredo 
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 [[Costa Freire]] 

5 

Doutor João Adolpho Josetti 

Joaquim José CardosoArinos 

 Joaquim José Reis Calháo 

5 Conclusão 

Aos sete dias do mez de Outubro de mil 

oito centos e cincoenta  e oito em meo 

Cartorio faço esses autos conclusos 

 ao Meretissimo Doutor Chefe de 

10 Policia Joaquim Augusto de Holan – 

da Costa Freire de que fiz este ter – 

mo Eu Antonio Pinto Botelho  

escrivão que o escrevi. 

 Concluzos 

15 Julgo procedente o presente corpo de 

delicto, e pagou a Municipali – 

dade os custos. Cuiabá 8 de 

Outubro de 1858. 

 Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

20 Publicação 

Aos oito dias do mez de outubro 

de mil oito centos cincoenta e oito 

em meo Cartorio faço publico 

 a sentença supra e para cons – 

25 tar fiz este termo Eu Antonio  

Pinto Botelho Escrivão que o es – 

crevi.  
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 [[Costa Freire]] 

6 

Auto de perguntas a offen – 

dida Maria da Cruz Motta. 

Aos quatro dias do mez de 

5 Outubro do anno do Nasci – 

mento de Nosso Senhor 

Jesus Christo, de mil oito 

centos e cincoenta e oito, nes – 

ta Cidade de Cuiabá na Se – 

10 cretaria da Policia, presen – 

te a offendida Maria da 

Cruz Motta comigo Ama – 

nuense da mesma Secreta – 

ria abaixo assignado pelo  

15 Chefe de Policia foraõ feitas 

a mesma offendida as se – 

guintes perguntas. 

Qual seu nome, idade, esta – 

do, naturalidade e residen – 

20 cia ? 

Respondeu chamar-se Ma – 

ria da Conceiçaõ Motta, ses – 

senta e seis annos de idade, 

solteira, natural desta Provin – 

25 cia e residente no corrego – 

fundo, uma legoa distan – 

te desta Cidade. 

Como se tinha passado o 

facto, de que lhe resultaraõ 

30 da offensas physicas cons – 

tantes do corpo de delicto en – 

contradas em sua pessôa. 

Respondeo que achando-se 

só em sua casa logo depois 

35 de Ave Maria do dia trinta 

do mez  passado ahi chegarão 
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seus visinhos Luis José de Santa 

Anna e Maria Rosa de Jesus, 

dizendo que estavão com fo – 

me, do que ella interrogada 

5 respondeo que, já tinha jan – 

tado e so havia laranjas  

áo offerecer-lhes, que aceita – 

rão e comerão, depois disserão 

que vinhão para Cidade  

10 e observando-lhes ella inter – 

rogada que já era tarde 

responderão que vinhão com – 

prar peixe e carne, e que  

por isso bastava estarem 

15 muito cedo na Cidade, ven – 

do ella interrogada que se 

demoravaõ offereceo-lhes  um 

couro para dormirem, o que  

não aceitarão dizendo que 

20 vinhão dormir pelo cerrado, 

e continuarão a se conser – 

varem sentados e ella in – 

terrogada tambem senta – 

da no chão perto de um 

25 fogo que havia na varan – 

da onde estavão a espera 

que elles se retirassem para 

se agasalhar, Mais tarde  

disse Luis José que queria 

30 acender um cigarro, ella in – 

terrogada respondeo-lhe 

que podia fazel-o, e deo – 

lhe passagem para o fogo, 

e passando elle por trás 
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 [[Costa Freire]] 

7 

sentio ella interrogada que 

a agarrou pelas guelas, lan – 

çou-a no chão, metteo uma 

5 das mãos na boca estenden – 

 do um dos dedos que lhe chegou 

quase a garganta e a offen – 

deo, e com os outros forcejou 

a ponto de lhe arrancar os 

10 dentes da frente, com a outra 

 mão posta sobre a gargan – 

ta procurou affogal-a sem – 

tando se sobre o lado direito 

sendo dos esforços que ella in – 

15 terrogada fez para esca – 

 par-se, que resultou o 

ferimento que se lhe en – 

contra no hombro esquerdo, 

produzido pelo roçar no 

20 chão; e enquanto Luis Jo – 

 sé isto fazia Maria Rosa  

sua amasia acendeo um  

facho de capim e dava 

busca na casa ajuntan – 

25 do tudo quanto achava; 

 ficando ella interrogada  

inteiramente prostrada 

e já desfalecida não pôde 

observar o que mais se pas – 

30 sou, sendo certo que quan – 

 do tornou a si achou-se 

só e roubada, tendo-se-lhe 

levado tudo quanto tinha 

e poderão conduzir, parte  

35 do que já recebeo por ter si – 

 do encontrado em poder dos 
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mesmos Luis José e  Maria Rosa  

quando em virtude das pro – 

videncias dadas pelo Chefe  

de Policia forão elles presos, 

5 faltando somente um de – 

dal de prata, um rozario d‟ou – 

ro, um colete de panno, uma 

toalha de muzim, uma véla 

10 de cêra de meia libra e um  

botão dourado. 

E como nada mais foi per – 

guntado nem respondido 

assigno o presente auto pois 

15 a interrogada não sabe es – 

crever José da Costa Monteiro   

depois de lhe ter lido e achar 

conforme, o qual vai tam – 

bem assignado e reubricado 

20 pelo Chefe de Policia, e eu 

Joaquim José Rodrigues  

Calháo o escrevi. 

Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

José da Costa Monteiro 

25 Certifico que notifiquei a teste – 

munha  Agostinho da Silva, e ao 

Promotor Publico, na forma da 

Portaria no principio d‟estes 

ordenado. O referido é verdade 

30 que dou fé. Cuiabá 23 de Outu – 

bro de 1858. 

Observam 

Antonio Pinto Botelho 

Officiou-se ao Commandante  

35 Da Guarnição 

Botelho. 
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Auto de Qualificação do reo 

José Luiz de Santa Anna 

Aos vinte dias do mez de Outubro do an – 

5 no do Nascimento de Nosso Senhor Jesus – 

 Christo de mil oito centos e cincoenta e oito n‟ 

esta Cidade do Cuiabá na Secretaria de Policia 

ahi presente o Doutor Chefe de Policia Joaquim 

Augusto de Holanda Costa Freire, commigo 

10 escrivão de seo cargo abaixo nomeado, com – 

 pareceo Luis José de Santa Anna reo n‟este pro – 

cesso, e o Juiz lhe fez as perguntas seguintes: 

Qual seo nome? 

Respondeu chamar-se Luis José de Santa Anna 

15 De quem era filho? 

 Respondeo que era filho dos finados José de 

Santa Anna digo José Joaquim de Santa Anna, e 

[ilegível] Theodora Maria. 

Que idade tinha? 

20 Respondeo que trinta anos mais ou menos. 

 Seo estado? 

Solteiro 

Sua profissão ou modo de vida. 

Respondeu que era camarada de terra, 

25 porem agora é lavrador. 

 Sua nacionalidade? 

Brasileira. 

O lugar de seo nascimento? 

No lugar do Capão, destrito da Guia. 

30 Se sabia ler ou escrever. 

 Respondeo que sabe assignar seo nome. 

E como nada mais respondeo e nem lhe foi 

perguntado, mandou o juiz lavrar o pre – 

sente auto de qualificação, que vai pelo 

35 mesmo reo assignado, depois de lhe ser 

 lido e o achar conforme assignado com  

o Juiz; de que tudo dou fé. 

Eu Antonio Pinto Botelho escrivão que o es – 

crevi.  

40 Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

 Luis José de Santana 
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Qualificação a ré Rosa Maria de Jesus 

Em mesmo dia mez e anno retro e lugar 

a hi prezente Juiz Chefe de Policia Joaquim 

Augusto de Holanda Costa Freire, commi – 

5 go escrivão de seo cargo abaixo nomeado, com – 

pareceo a ré Rosa Maria de Jesus, pelo juiz  

lhe forão feitas as perguntas seguintes  

Qual o seo nome? 

Respondeo chamar-se Rosa Maria de Jesus 

10 De quem era filha 

Respondeo que era filha de Anna Fran – 

cisca Gonsalves da Cruz  

Que idade tinha? 

Respondeo que tinha vinte e quatro annos 

15 mais ou menos. 

Seo estado? 

Respondeo ser solteira  

Sua profissão ou modo e vida? 

Fiandeira 

20 Sua nacionalidade? 

Brasilera 

O lugar do seo Nascimento  

Freguesia da Chapada 

Se sabe ler ou escrever? 

25 Que não 

E como nada mais respondeo num lhe 

foi perguntado deo-se por findo digo 

mandou o juiz lavrar o prezente auto 

de qualificação, que  a rogo da ré por 

30 não saber escrever se assigna Joaquim 

José Rodrigues Calháo, depois de lhe ser 

lido e achar conforme assignado com 

o juiz; de que tudo dou fé. 

Eu Antonio Pinto Botelho Escrivão  

35 que oescrevi. 

Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

Joaquim José Rodrigues Calháo 
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Termo de assentado 

Aos vinte e seis dias do mez de Outubro de 

mil oito centos e cincoenta e oito do anno 

5 do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris – 

 to na Secretaria de Policia prezente o  

Doutor Chefe de Policia Joaquim Augusto 

de Holanda Costa Freire, e o Promotor 

Publico Gabriel Ferreira Lima Montesuma,  

10 commigo escrivão a baixo nomeado pre – 

 zentes a hi os reos Luis José de Santa Anna 

e Maria Rosa de Jesus, pelo Juiz forão 

inquiridas as testemunhas d‟êste suma – 

reo, como adiante se vê; do que para  

15 constar faço este termo. Eu Antonio Pinto 

 Botelho Escrivão que o escrevi. 

1ª Testemunha  

Agustinho da Silva, vinte anos, vive 

de negocios, solteiro morador nesta Ci – 

20 dade na rua do mundeo, numero tres 

 natural d‟esta Provincia, aos costumes 

disse nada, Testemunha jurada aos San – 

tos Evangelhos em um livro d‟êlles em 

que poz a sua mão direita e prometteo 

25 dizer a verdade do que soubesse e lhe 

 fosse perguntado E sendo inquirido so – 

bre os factos constantes do corpo de delic – 

to, e perguntas a folhas disse, que estan – 

do em sua casa em uma manhã no prin – 

30 cipio do corrente mez ahi appareceo o reo 

 Luis José de Santa Anna que offereceo-lhe ouro 

em pó para trocar a preço de quatro mil 

reis, e o offerecendo elle testemunha a quan – 

tia de um mil duzentos e oitenta pelo ouro 

35 que só pesava  doze vinténs por isso que elle – 

 testemunha troca para negocio, o reo a – 

ceitou e recebeo a dita quantia, offerecen – 

do-lhe mais umas roupas, que elle tes – 

temunha por não querer comprar não 

40 procurou vêr que roupa era, porem  

 que alguns dias depois appareceo em 

sua dita casa Manoel da Cruz acom – 
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acompanhado de uma praça da Policia, pro – 

digo e o reo prezente o qual disse a elle teste – 

munha que vinha procurar o ouro que  

com elle havia trocado por que ja tinha  

5 apparecido o dono, e perguntando-lhe 

como era aquillo, e como é que tinha vin – 

do trocar, então Manoel da Cruz res – 

pondeo que o Ouro lhe pertencia e que 

era o Chefe de Policia quem mandava  

10 que lhe fosse entregue, com o que elle tes – 

temunha vestio-se e veio a Secretaria  

da Policia trasendo o Ouro que entregou 

ao Chefe de Policia sabendo então que o 

ouro tinha sido tirado da Casa da mai 

15 do dito Manoel da Cruz pelo referido 

reo que por este facto estava preso . 

E sendo dada a palavra ao reo, este não  

contestou a testemunha por ser exato o – 

seo depoimento. E como nada mais res – 

20 pondeo nem lhe foi perguntado deu-se 

por findo este depoimento, que depois 

de lhe ser lido e o achar conforme assig – 

nou, com o juiz, reo, e pela ré se assig – 

nou Joaquim José Rodrigues Calháo  

25 e o Promotor Publico de que dou fé  

Eu Antonio Pinto Botelho Escrivão que 

o escrevi.  

Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

Agostinho da Silva 

30 Gabriel Ferreira Lima Montesuma  

Luis José de Santana 

Joaquim José Rodrigues Calháo 

Certifico que intimei a testemunha supra  

declarada, para que caso tenha de mudar-se  

35 de sua actual residencia dentro do prazo de 

um anno a contar d‟esta data, o commu – 

nique a este Juiso, sob as penas da lei de  
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de que ficou sciente e dou fé. Cuiabá 26 de 

Outubro de 1858. 

 O Escrivaõ 

5 Antonio Pinto Botelho 

 2ª Testemunha 

Joaquim Antonio dos Santos vinte eum 

annos soldado do segundo Batalhão de Ar – 

tilharia destacado n‟esta Cidade Solteiro, 

10 natural da Provincia das Alagoas, aos  

 costumes disse nada, testemunha jura – 

da aos Santos Evangelhos em um livro d‟ 

elles em que poz sua mão direita e pro – 

metteo diser a verdade do que soubesse  

15 e lhe fosse perguntado; e sendo inqui – 

 rido sobre os factos constantes a folhas 

auto de corpo de delicto, eomais disse, 

Que foi ao Coxipó fasendo parte da escolta 

expedida para a prisão dos reos sendo 

20 guiada por Manoel da Cruz, eque pon – 

 do-se Cerca a Caza dos réos prenderão  

somente ao reo Luis José de Santa Anna  

que ja procurava evadir-se pela porta 

do lado do quintal, evadindo-se a ré 

25 Rosa Maria de Jesus, que cahio no matto, 

 e perguntando-se ao reo pelos Objectos 

que elle havia tirado da caza da mai 

do dito Cruz a principio negou saber  

d‟elles, porem disendo-se-lhe que desse  

30 contas d‟esses objectos por que restitui – 

 dos ao dono seria elle reo solto, entaõ 

contou onde estavão que era em umas 

moitas proximas da caza e como era  

noite fez-se uma toixa com o qual procu – 

35 rou-se eachou-se um saco no lugar 

 indicado pelo réo dentro do qual ha – 

viaõ roupas, as quaes depois de reconhe – 

cidas por Manoel da Cruz declarou 

este, que ainda lhe faltavão varios 

40 objectos, pelos quaes perguntando ao réo 

 respondeo este que não sabia d‟elles  

então entrarão na caza do reo, onde 
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onde em um embrulho ou troxa acharão 

uma Imagem de Santo Antonio  e uma calsa preta 

tão bem pertencentes ao mesmo Cruz, e con – 

dusirão ao reo a esta Cidade, deixando re – 

5 commendada a prisão da ré a um vizinho 

da mesma, a quem deixou uma rêde e um 

pouco de massim, pertencentes a mesma ré 

que devendo procural-as seria então occa – 

sião da prisão que assim effectuou-se no 

10 dia seguinte. Pelos reos não foi contes – 

tada a testemunha, por ser exacto o seo 

depoimento. E por nada mais saber  

nem lhe ser perguntado deo-se por fin – 

do este depoimento; depois delhe ser lido 

15 e o achar conforme assignou com o Juis, 

Promotor Publico, reo, e pela ré Joa – 

quim Jose Rodrigues Calhaõ  de que tu – 

do dou fé. Eu Antonio Pinto Botelho  

Escrivaõ que o escrevi. 

20 Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire 

Joaquim Antonio dos Santos 

Gabriel Ferreira Lima Montesuma 

Luis José de Santana 

Joaquim José Rodrigues Calháo 

25 Certificou que intimei a testemunha supra decla – 

rada, para que caso tenha de mudar-se de 

sua actual residencia dentro do praso de um 

anno a contar d‟esta o communique a este  

Juiso debaixo das penas da Lei de que ficou 

30 sciente e dou fé. Cuiabá 26 de Outubro  

de 1858.  

O Escrivaõ 

Antonio Pinto Botelho 

3ª Testemunha 

35 Manoel Joaquim José de Santa Anna dezenove 

annos soldado do Segundo Batalhão de 

Artilharia d‟esta Provincia, solteiro na – 

tural da Provincia de Pernambuco, aos 
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aos costumes disse nada, testemunha jura – 

da aos Santos Evangelhos em um livro d‟ 

elles em que poz sua mão dereita, em que 

digo direita, e prometteo dizer a verdade 

5 do que soubesse e lhe fosse perguntado 

E sendo inquirido sobre os factos constan – 

tes do auto de corpo de delicto e pergun – 

tas a folhas Disse que inda na escolta que 

effectuou a prisão do reo veio sendo este pre – 

10 so ser perguntado pelo cabo da escolta e 

o paisano Manoel da Cruz onde estavão 

os Objectos por ele reo roubados e como 

a principio negasse saber d‟elles, disen – 

do-se-lhe depois que se entregasse  

15 o roubo seria solto então foi mostrar 

onde estava sendo acompanhado 

pelo dito paisano e Cabo e uma roça 

onde foi encontrado sendo mostrado 

pelo reo um sacco que tinha dentro 

20 varios objectos pertencentes ao referi – 

do Manoel da Cruz que as reconhecêo, 

e que depois entrou o Cabo na caza do 

reo e elle testemunha não vio o que 

dentro se achou por ter ficado para 

25 fóra, e que n‟essa hora não se pode 

effectuar a prisão da ré por ter-se 

evadido, sendo porem presa no dia 

seguinte por um visinho a quem 

assim se tinha recommendado. 

30 Pelos reos não foi contestada a teste – 

munha por ser exacto o seo depoimento. 

E por nada mais saber nem lhe ser per – 

guntado deo-se por findo este depoi – 

mento, depois de lhe ser lido e o achar 

35 conforme assigna pela testemunha 

José da Costa Monteiro, visto não saber 

ler e nem escrever, e assignou o Juiz, o Pro – 

motor Público, reo e pela ré Joaquim 

José Rodrigues Calháo de que tudo dou 

40 fé. Eu Antonio Pinto Botelho Escrivão 

que o escrevi. 
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Juizo da Policia da Cidade de Cuiaba 

Auto de Queixa 

Blandina Maria da Costa, Queixosa 

Maria das Dore(res) R(e). 

5 O Escrivão 

Arinos 

Anno do Nascimento de 

Nosso Senhor Jesus Christo, de mil oito 

centos cincoenta e oito, aos quatro dias 

10 do mez de Fevereiro do dito anno, nesta Ci_ 

dade do Cuiabá em o Escriptorio de 

mim escrivão adiante nomeado, 

ahi compareceo pessoalmente Blan_ 

dina Maria da Costa, por ella me 

15 foi entregue huma sua petição des_ 

pachada a m(im) distribuida pelo 

Meretissimo Doutor Chefe de Policia 

Joaquim Augusto de Holanda Cos_ 

ta Freire, cuja petição autoei; e é 

20 aqui adiante vai e si segue do que 

para constar lavro a presente au_ 

tuaçaõ. Eu Joaquim José Cardo_ 

zo Arinos, Escrivaõ que o escrevi. 
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Illustrissimo Senhor Doutor Chefe de Policia 

 D. e jurada proceda-se a inquiriçaõ da testemu –   

nha no dia 9 do corrente as des horas da manhã, 

5 intimadas ellas para virem depor na forma da lei, 

 e notificada a ré para assistir e ver-se processar. Cuia – 

ba 11(r) Fevereiro de 1858. Costa Freire 

 D. ao Escrivam Arinos. Cuia – 

 ba 11(r) Fevereiro de 1858. 

10 Costa Freire 

 Diz Blandina Maria da Costa, moradora na 

Freguesia de Pedro 2º, que no dia 28 do mez proximo passado  

as 3 ou 4 horas da tarde, estando  mansa e paci – 

fica dentro de sua casa, sita no lugar vulgar – 

15 mente denominado – Boca quente – , acontecêo que 

 na mesma caza, entrando com surpresa Ma – 

ria das Dores, mulher bastarda, ahi com o ma – 

ior desacerto ao asyllo da Supplicante, e á sua pressão 

a aggredira com avanços e pauzadas á mão, 

20 rasgando-lhe a roupa do corpo, quebrando os 

 seus lavrados , carregando-a de affrontas com 

palavras ignominiciosas, chegando á ponto de 

pegar em um páo, com que novamente avan – 

çara, e de certo commeteria, quando não ma – 

25 ior crime, o de ferimento na pessoa da Supplicante, 

 se não fosse a aggressora impedida pela força 

e dilligencia empregada com prestesa  por pesso – 

as, que presenciavaõ, naõ sendo conhecidas pela  

Supplicante. antecipadas differenças entre si e a ag – 

30 gressôra. E porque semelhante facto se – 

 ja criminoso, á face do artigo 2º § 2 º, e aggrava – 

do  pelo artigo 16 §§ 6º, 14 e 15, ocorrendo igual 

mente a injuria qualificada pelo artigo 236 

§ 5º, tendo do código penal, alem da pena 

35 de satisfazerem o mal cauzado, que se estima  

 no valor de 5 [ilegível]. 

 Segue 
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Certifico que notifiquei as testemunhas 

em suas proprias pessoas. Antonio Bernardo 

de Barcellos, Joanna Paes de Pinho, Antonia 

5 Dias e Joaõ Capistrano de Oliveira na for – 

 ma despacho na petição retro, de quem fi – 

caráo bem scientes do que dou fé; menos 

a ré por mais por não tel-a encontrado. Cuiabá  

8 de Fevereiro de 1858: [ilegível] Senhor Pro – 

10 motor Publico. digo de 1858. Escrivaõ 

 Joaquim Jose Cardoso Arinos “A” 

1806 

Termo de Juramento 

Aos nove dias do mez de Feverei – 

15 ro do anno do Nascimento de Nos – 

 so Senhor Jesus Christo de mil oito 

centos cincoenta e oito, nesta Cida – 

de do Cuiabá, em as casas de mo – 

rada e residencia do Meretissimo 

20 Doutor Chefe de Policia Joa – 

 quim Augusto de Holanda Cos – 

ta Freire, ante eu Escrivaõ abai – 

xo nomeado fui vindo, ahi pre – 

sente Blandina Maria da Costa, 

25 o Juiz lhe deferio juramento aos 

 Santos Evangelhos em um Livro 

d‟elles, em que pôz a sua mão di – 

reita, e por elle foi declarado 

que jurava em sua alma ser ver – 

30 dadeira a queixa, e que ella e dada 

 sem dólo, nem malicia e só a 

bem de seu direito. E de como 

assim o disse e jurou lavro este 

presente termo, que por ella quei – 

35 xosa não sabe ler nem escrever, 

 a seu rogo o Cidadão Antonio 

Rodrigues [ilegível] com 
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com o Juiz, do que a tudo dou  

fé. Eu Joaquim Jose Cardoso Ari – 

nos Escriváo que escrevi 

Joaquim Augusto de Hollanda Costa Freire 

5 Antonio Rodrigues [ilegível] 

Assentada  

Aos nove dias do mez de Feve – 

reiro  do Anno de Nascimento 

de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 

10 oito centos cincoenta e oito, nesta Ci – 

dade do Cuiabá, em as casas de  

morada e residencia do Meretis – 

simo Doutor Chefe de Policia Joa_ 

quim Augusto de Holanda Cos – 

15 ta Freire, ante eu Escrivaõ de seu 

cargo fui vindo. Ahi presente aquei – 

xosa a revelia da ré Maria das Dores, 

pelo Juiz foraõ inquiridas as testemunhas 

Summario, como adiante se vê: do 

20 que para constar faço este termo. 

Eu Joaquim Jose Cardoso Arinos 

2 Escrivaõ que o escrevi 

1ª Testemunha 

Antonio Bernardo de Barcel – 

25 los , idade quarenta e quatro 

annos, vive se suas aggencias  
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aggencias, Casado, natural da Pro – 

vincia de Minas gerais, residente 

nesta Cidade no segundo Districto; 

5 aos costumes disse nada, testemu – 

 nha jurada aos Santos Evangelhos, 

em um livro delles, em que pôz sua 

máo direita, e prometteo dizer a 

verdade do que soubesse e lhe fosse 

10 perguntado. E sendo inquirido 

 sobre os factos na petiçaõ de folhas 

duas, que neste acto lhe foi lida. 

Respondeo que sabe por ter-lhe 

dito a ré Maria das Dores, que naó 

15 querendo dar na queixosa em casa 

 desta a chamara para sua caza 

na tarde de vinte oito do passado, 

e por que ella naõ fosse, deo lugar 

a que a dita Maria das Dores 

20 se dirigisse a casa da queixosa a 

 qual, estando apentiar o cabello 

foi agarrada pelos braços pela 

ré, e conduzida por ser mais fra – 

ca ao Canto da Casa, e ahi mal – 

25 tratada com murros e pancadas  

 [ilegível] e que nesta ocasião ac – 

cudindo elle testemunha presenciou 

esses máos tratamentos, e repro – 

vando o procedimento da ré, esta 

30 tirada pegou em um pedaço de 

 páo equis dar com elle na quei – 

xosa, a que naõ conseguio por se 

lhe [ilegível] elle testemunha  e o 

Cabo de Marinheiro Manoel 

35 do Nascimento do Bom-dispacho, 

 que evitarão tam bém a conti – 

nuação  da briga, disendo elle 

testemunha á queixosa que fosse 

procurar o Subdelegado para  

40 communicar o ocorrido e pedir 

 providencias, vendo mais elle 
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elle testemunha a ré descompôr 

a queixosa, e esta depois de solta 

por aquella apanhar no chaõ  

um pedaço de brinco que se tinha 

5 quebrado, em consequencias dos 

Impurroẽs da ré, vendo final – 

mente que duas mulheres de nomes 

Aninha Cabelluda e Aninha 

Rondon, que moraõ visinhas, aplau 

10 diaõ o facto e davaõ grandes risa 

das, parecendo-lhes que por in – 

suflacçaõ da primeira que é de – 

safeiçoada  aqueixosa e por sa – 

tisfazer-lhe é que a ré se deli – 

15 berou a commetter este atten – 

tado. E por nada mais saber, 

nem lhe ser perguntado da-se por 

findo este depoimento, depois de 

lhe ser lido e achar conforme, 

20 assigna a rogo da queixosa na 

rasaõ de naõ saber ler nem es – 

crever o Cidadão Antonio Rodri – 

gues [ilegível], com o Juiz do 

que tudo dou fé. Eu Joaquim 

25 José Cardoso Arinos, Escrivão que 

o escrevi. 

Costa Freire 

Antonio Bernardo de Barcellos 

Antonio Rodrigues [ilegível] 

30 2ª testemunha 

João Capistrano de Oliveira, vinte 

trez annos de idade Artifice do Ar 

cenal de Guerra, solteiro, morador 

na rua Nova Chacra de Donna 

35 Maria Thereza Guimaraẽs e Sil 

va, natural desta Provincia, aos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

Fólio 05 - Recto 

 
 

 



142 

 

 

 

 

 

 

aos costumes disse nada; testemu – 

nha jurada aos Santos Evange – 

lhos em um livro delles, em que 

pôz sua maõ direita e prometteo 

5 diser a verdade do que soubesse e 

lhe fosse perguntado. Esendo 

inquirido sobre os factos da pe 

ttição de folhas duas, que lhe foi 

lida. Respondeo que achando-se 

10 em casa da queixosa na tarde de 

vinte oito do mez passado, aonde foi 

em procura de um amigo que quan – 

do vêm de fóra costuma lá parar, 

e demorando-se um pouco a es – 

15 pera d‟um sigarro que lho offe – 

receo aqueixosa a qual estava pen – 

tiando o cabello junto a uma  

janella, ouvio a ré Maria das Do – 

res que estava em uma casa per – 

20 to chamar por trez veses a mes – 

ma queixosa, e respondendo-lhe 

esta que naõ podia hir por têr           

gente em casa, aquella veio e en – 

trando arrebatadamente pela  

25 porta adentro agarrou nesta 

prendendo-lhe pelos dous braços  

e a levou áforça para um can – 

to de tráz da casa descompondo-a 

e como que para a maltratar, 

30 e que vendo elle testemunha e rece – 

ando comprometter-se e por saber 

 o quanto é atrevida a ré, não 

fêz mais do que pegar no cha – 

peo e retirar-se, e de fora vio 

35 que a ré esmurrava e maltra – 

tava a queixosa e accudindo nes – 

 te acto Antonio Bernardes de 

Barcellos, e Manoel do Nasci – 

mento do Bom-dispacho, obs – 

40 taraõ a continuaçaõ desses máos 
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máos tratos, assim como que a 

ré desse na queixosa com hum 

pedaço de páo de que causou [ilegível] 

E por nada mais saber, nem lhe 

5 ser perguntado, da-se por findo es – 

te depoimento depois de lhe ser li – 

do, e achado conforme, e a rogo da  

queixosa por naõ saber ler nem 

escrever assignou o Cidadaõ An –  

10 tônio Rodrigues [ilegível] , com 

o Juiz do que  tudo dou fé. Eu  

Joaquim José Cardoso Arinos, Es – 

crivaõ que escrevi.  

Costa Freire 

15 João Capistrano de Oliveira 

Antonio Rodrigues [ilegível]. 

3ª testemunha 

Joanna Paes de Pinho, idade vinte 

cinco annos, vive de suas costuras, soltei – 

20 ra, natural desta Provincia, moradora 

no beco-quente eaos costumes disse 

nada testemunha jurada aos San – 

tos Evangelhos em um livro delles em 

que poz sua maõ direita e prome – 

25 teo dizer a verdade do que soubesse e 

lhe fosse perguntado. E sendo in – 

quirida sobre os factos da petiçaõ 

afolhas duas que lhe foi lida. Respon – 

dêo que na tarde de vinte oito do mez 

30 passado sahindo nos fundos de sua 

casa vio a ré Maria das Dores es – 

tar chamando a queixosa que es – 

tava pentiando o cabello, junto à 

uma janella, de um quartinho  

35 que fica da parte de tráz da Ca – 

sa em que mora, e entrando ella 

testemunha para dentro nada 

mais vio si naõ os gritos da  
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da queixosa pedindo que a ré lar – 

gasse , entaõ sahindo denovo ella tes – 

temunha ao quintal vio que a ré 

estava agarrada com a queixosa 

5 e a esmurrava, e accudindo Anto – 

nio Bernardes de Barcellos e Ma – 

noel do Nascimento do Bom-despa – 

cho, obstaraõ que a ré continuasse 

a maltratar a queixosa, assim co – 

10 mo que lhe desse com hum páo, 

de que se armou. Disse mais que 

hindo ella testemunha a Casa da 

queixosa logo depois do acontessi – 

mento vio que a ré, tinha que – 

15 brado com os impurroẽs que dêo 

na queixosa, um par de brincos 

e uma correntinha. Perguntada 

se sabia que entre a ré e a queixosa 

tivesse havido algữa desintelli  – 

20 gencia anterior, ou si lhe constava 

a causa que motivou esse procedi – 

mento da ré. Respondeo que naõ 

sabia nem uma, nem outra cousa. 

E por nada mais saber nem lhe 

25 ser perguntado, dá-se por findo este 

depoimento; depois de lhe ser lido e a – 

chado conforme, a seu rogo em razão 

de não saber ler nem escrever, assig – 

nou oCidadão Guilherme de Freitas 

30 Brandão Junior, e pela queixosa pela  

mesma rasaõ acima dito, a seu rogo 

assignou oCidadão Antonio Rodrigues 

[ilegível], com o juiz do que tudo 

dou fé. Eu Joaquim Jose Cardoso Ari – 

35 nos, Escrivão que o escrevi. 

Costa Freire 

Guilherme de Freitas Brandão Junior 

Antonio Rodrigues [ilegível] 

4ª Testemunha 
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4ª testemunha 

Antonia Dias, idade trinta annos, 

vive de suas costuras, solteira, natural 

desta Provincia, moradora na rua do 

5 beco-quente do segundo districto des – 

ta Cidade; aos costumes disse nada; 

testemunha jurada aos Santos E – 

vangelhos em um livro delles, em que 

pôz sua maõ direita, e prometteo  

10 diser a verdade do que soubesse e lhe 

fosse perguntado. E sendo inquirida 

sobre factos da petiçaõ de folhas 

duas, que neste acto lhe foi lida. 

Respondeo que achando-se em sua 

15 casa que fica proxima da queixosa 

na tarde de vinte oito do mez passa – 

do, e ouvindo uns gritos do filho da 

queixosa chamando por ella teste – 

munha sahio, e vio a ré esmur – 

20 rando aqueixosa e derreada sobre 

ella nos fundos da casa da mesma 

queixosa, entaõ correo a esse logar 

e puxou pela ré conseguindo ti – 

ral-a de sobre a queixosa, o que f(e)i 

25 to e vendo que ahi já se achavaõ 

Antonio Bernardes de Barcellos, e 

Manoel do Nascimento do Bom – 

despacho, retirou-se, e antes de en – 

trar em sua casa vio que a ré 

30 quebrou um pedaço de páo da 

cerca que lhe paresse sêr para 

com elle accometter a queixosa, 

o que naõ faria por lhe obstarem 

os homens que se achavaõ pre – 

35 sentes. Disse mais por lhe sêr 

perguntado, o que naõ sabia a 

razaõ desse procedimento da ré, 

sendo certo que ella a tempos 
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tempos tinha se retirado para 

vella Maria, donde chegou na ves – 

pera  do acontessimento. Disse final – 

mente que naõ sabia e nem repa – 

5 rou si a ré tinha quebrado algum 

lavrado da queixosa. E por nada 

mais saber nem lhe ser perguntado, 

deo-se por findo este depoimento, depo – 

is de lhe ser lido, e achado conforme, 

10 e por ella naó saber ler, nem escrever, a 

seu rogo assignou oCidadão Guilherme 

de Freitas Brandaõ Junior, e pela 

queixosa, pela mesma rasaõ acima 

dito, a seu rogo assignou o Cidadão An – 

15 tonio Rodrigues [ilegível], Com 

o Juiz, do que a tudo dou fé. Eu 

Joaquim Jose Cardoso Arinos, Es – 

crivão que o escrevi: 

Costa Freire 

20 Guilherme de Freitas Brandaõ Junior 

Antonio Rodrigues [ilegível] 

Certifico que intimo as testemunhas retro de – 

claradas a proporçaõ que [ilegível] acaban – 

do seus depoimento, para qui caso te – 

25 nhaõ de mudar-se de suas actuals 

residencias dentro do praso dium 

anno a contar d‟esta data, o com – 

mmuniquem a este Juizo, debaixo 

das penas da lei, do que ficaraõ bem 

30 scientes, do que dou fé. Cuiabá 

9 de fevereiro de 1858 

O Escrivam  

Joaquim Jose Cardoso Arinos 

E por que a testemunha offereci – 

35 da pela queixosa, Manoel do Nas – 

cimento do Bom-despacho é 
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é praça da Companhia de Imperia – 

es Marinheiros, mandou o Meretissi – 

mo Doutor Chefe de Policia, que fos – 

se requesitada offialcialmente ao Com – 

5 mandante d‟aquella Companhia, pa – 

ra no dia 9 nove do corrente as déz ho – 

ras da manhaã sendo intimada  

a queixosa e de novo procurada a 

ré para o mesmo fim de vir as – 

10 sistir ao depoimento e ver-se proces – 

sar. De que para constar mandou 

o Meretíssimo Juiz lavrar o presente 

termo. Eu Joaquim Jose Cardoso 

Arinos, o Escrivão que o escrevi. 

15 Certifico que notifiquei em suas 

proprias pessoas Blandina Ma – 

ria da Costa, e a Maria das Dores,  

de forma que bem intenderaõ, e assim ma – 

is certifico ter entregado ao Commandante da Ma – 

20 rinha, o officio do Meretissimo Doutor Chefe de Poli – 

cia, de(ilegível)cando a vinda da testemunha Manoel 

do Nascimento do Bom-despacho, do que tu – 

do dou fé. Cuiabá 10 de fevereiro de 

1858. 

25 O Escrivão 

Joaquim Jose Cardoso Arinos. 

Assentada 

Aos onze dias no mez de Fevereiro do 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor 

30 Jesus Christo de mil oito centos cincoenta 

e oito, nesta Cidade do Cuiabá, em as 

casas de morada e residencia do Mere – 

tissimo [ERRO] digo Meretissimo Dou – 

tor Chefe de Policia Joaquim Au – 

35 gusto Holanda Costa Freire, on 
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onde eu escrivaõ de seu cargo abai – 

xo nomeado fui vindo, ahi presente 

a queixosa Blandina Maria da Cos – 

ta, a revelia da ré, pelo Meretissimo 

5 Juiz foi inquirida a testamunha des – 

te summario, como adiante se vê, do 

que para constar, faço este termo, Eu 

Joaquim Jose Cardoso Arinos, Escri –   2 

vão que o escrevi. 

10 5ª Tesemunha 

Manoel do Nascimento do Bom-des – 

pacho, idade vinte quatro annos, Ca – 

bo d‟Esquadra  da Companhia de Im – 

periaes Marinheiros, solteiro, natu – 

15 ral desta Provincia a Quartellado 

no Quartel da Companhia, aos cos – 

tumes nada disse, testemunha ju – 

rada aos Santos Evangelhos, em 

que pôz sua maõ direita, e prometteo 

20 diser a verdade do que soubesse e lhe fos – 

se perguntado. E sendo inquirida  

sobre os factos da petiçaõ de folhas duas, 

que lhe foi lido. Respondeo que 

quando elle testemunha na tarde de 

25 vinte oito do mez passado, chegou ao lo – 

gar do delicto já achava a ré despre – 

gada da queixosa, porem a inda mui – 

to brava descompondo-a e a queixosa 

que parecia muito intimidada, apa – 

30 nhando os lavrados que tinhaõ si – 

do quebrados pela ré, entaõ elle, tes (te) – 

munha espero blando oprocedimento 

da ré, à aconcilhou áque se fosse 

para sua casa, porque do contra (rio) 

35 poderia ser presa e d‟li mesmo ser 

condusida á presença da Autho – 

ridade, a ré continuava a vocife – 

rar contra a queixosa, aquem 
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quem dirijia palavras insultan – 

tes, querendo a inda dar-lhe com um 

pedaço de páo que quebróu em huma  

cerca aque obstaraõ alguns homens  

5 que estavaõ presentes, depois do que a 

a ré se retirou. E por nada mais saber 

e nem lhe ser perguntado, deo-se por 

findo este depoimento, depois de lhe ser 

lido e achado conforme assignou, e pe – 

10 la queixosa em razaõ de naõ saber ler (˂ e ˃) 

nem escreve[r a] seu rogo assignou oCida – 

daõ Malachias Mendes Martins, 

com o Juiz, do que a tudo dou fé. Eu 

Joaquim Jose Cardoso Arinos, Escri – 

15 vão que o escrevi. 

Costa Freire 

Manoel do Nascimento 

Cabo [ilegível] 

Malachias Mendes Martins 

20 Certifico que intimei a testemunha su – 

pra declarada, para que, caso tenha de 

mudar-se de sua actual residencia den 

tro do praso de um anno a contar des – 

ta data o communique a este juizo, de – 

25 baixo das penas da lei; do que a tudo 

dou fé. Cuiabá 11 de Fevereiro de 1858. 

O Escrivão 

Joaquim Jose Cardoso Arinos “A” 

 1806 

30 Declaram 

 Emesmo dia mez e anno na Certi – 

daõ supra, faço os presentes autos  

conclusos ao Meretissimo Doutor 

Chefe de Policia Joaquim Augus – 

35 to de Holanda Costa Freire. Do 

 que para constar lavro este ter – 

mo. Eu Joaquim Jose Cardoso 

Arinos Escrivaõ que o escrevi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

Fólio 09 

 
 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 [[2]] 

 [[10]] 

 [[2]] 

o escrevi. Cardozo Arinos 

Sellados e preparados voltem a Cui – 

bá 13r de Fevereiro de 1858 

Costa Freire 

5 Data 

Aos trese dias do mez de Fevereiro de 

mil oito centos cincoenta e oito annos 

nesta Cidade do Cuiabá em as casas 

de moradia e residencia Meretis – 

10 simo Doutor Chefe de Polia Joa – 

quim Augusto de Hollanda Costa 

e Freire, eu Escrivão de seu car – 

go abaixo nomeado me achava, ahi  

por elle dito Juiz me foraõ entregues 

15 os presentes autos, com o seu despa – 

cho supra: do que para constar fa – 

ço este termo. Eu Joaquim José 

Cardoso Arinos, Escrivão que o es – 

crevi. 

20 Certifico que intimei o despacho su – 

pra na propria pessoa da queixosa 

Blandina Maria da Costa de forma 

que bem entendeo, do que dou fé. Cu – 

iabá 13 de Fevereiro de 1858 

25 O Escrivão 

Joaquim Jose Cardoso Arinos 

 2 

Ao Sello, 7 f a 6or      420} 

2 Certidáos  16º            320} 

30 O Escrivam 

 Arinos 

Nº  12    77a 

Pago sete centos e vinte seis reis de Sellos, digo setecentos e quarenta. 

Cuiabá 13 de Fevereiro de 1858 

35 [ilegível]   Coelho. 

De. 
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[[m 123]] 

[[19]] 

1878 

Juizo de Direito da Comar  

ca de Cuiabá 

Summario Crime 

5 A Justiça    Autora 

Manoel Maximiano da Silva e 

Florencio de Souza Neves  Reo 

O Escrivam 

Costa 

10 Anno do Nascimento de Nosso  

Senhor Jesus Christo de mil oito – 

centos setenta e oito, aos vinte di – 

as do mez de Setembro do dado an – 

no, nesta Cidade do Cuiabá, em 

15 meo Cartorio autoei o inquéri – 

to Policial que adiante se vê; do 

que para constar faço este termo. 

Eu Antonio Maria da Costa, 

escrivão que escrevi.  
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[[m 123]] 

1878    2 

Delegacia de Policia da Capital 

Côrpo de delicto procedido na menor 

escrava Maria, de propriedade de 

5 Bernardina da Silva e Oliveira, a 

requerimento desta. 

Gabriel Nunes Nogueira 

Amanuense 

Autuaçaõ 

10 Anno do nascimento do nosso Se – 

nhor Jesus Christode mil oito cen – 

tos setenta e oito, aos dezeseis dias do 

mez de Setembro do dito anno, nesta 

Cidade de Cuiabá e Delegacia 

15 de Policia da Capital, autoei a 

petiçaõ que adiante se vê; do 

que para constar faço este ter – 

mo e dou fé. Eu Gabriel Nu – 

nes Nogueira, amanuense inter – 

20 no da Secretaria da policia, o 

escrevi. 
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03 

Illustrissimo Exceletissimo Senhor Doutor Chefe  

de Policia 

Ao Senhor Delegado de Policia C. 

5 attendam. Cuyabá 16 de Setembro de 1878. 

[Assinatura - ilegível] 

A jurada entima-se os Peritos Doutores Dorme – 

vil José dos Santos Mathoso, e Medardo Rivani 

peritos que no mais para procederem um corpo de 

10 delito na es – 

crava Maria 

menor, de propri 

edade da Senhora Ber – 

nardina da Silva 

15 e Oliveira, hoji as 

11 horas do dia 

nesta Delegacia 

Cbá, 16 de Setembro 

1878. 

20 Sabino 

Bernardina da Silva e Oliveira,  

moradôra na rua da “Mandio – 

ca” d‟esta Capital, vem a 

Vossa Excelencia respeitozamente queixar-se 

25 contra os cidadãos Manoel 

Maximo e Floriano, ambos 

residentes n‟esta Capital, pelo 

facto criminozo de haver, 

esse, no dia 13 do corrente, 

30 forçozamente deflorado a 

sua escrava Maria de  

16 anos d‟idade, e este con – 

corrido para perpetraçaõ 

do crime. 

35 Éra sete horas da noite do dia 

13 do corrente quando man – 

dei essa menor acompa – 

nhada de seo irmaõ Augusto 

buscar um pote d‟agua  

40 na “Passagem”, ordenando – 

lhe que depois de cheio fosse 

levar ao Senhor Cortez. 

De volta por esse da “Passagem” 

a sós por ter ficado 

45 ahi o seo irmão, foi ella cha – 

mada pelo Senhor Floriano, 

que tomando-lhe o pote na  

porta da caza do Senhor M[a] 
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[[Selo]] 

noel Maximo, facilitou e até coope – 

rou para que fosse ella Agar – 

rada e arrastada para  

dentro do quarto pelo senhor Ma – 

5 noel Maximo, que depois de 

ter conseguido sua entrada  

violentamente a deflorou. 

Sómente no dia 15 do 

Corrente, veio a saber 

10 d‟esse facto, por haver 

me communicado os senhores 

João Augusto e Theodoro 

Thocantins, que presen – 

ciarão. 

15 A vista pois, Excelentissimo Senhor, 

d‟esta verdadeira expozi 

ção, espero que Vossa Excelencia se 

dignará tomar em con – 

sideração, procedendo na 

20 fórmação da lei e com  

a justiça que sempre 

presida os actos acertados 

de sua illustre pessôa. 

Cuyabá, 16 de Setembro 

25 de 1878. 

Bernardina da Silva e Oliveira 
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Termo de Juramento 

Aos dezesseis dias do mez de Setembro do an – 

no de nascimento de Nosso Senhor Jesus 

5 Christo de mil oito centos setenta e oito, 

nesta Cidade de Cuiabá e Delegacia 

de Policia desta Capital, onde se a – 

chava o senhor Delegado Capitão Sa 

bino Fernandez de Souza, commigo a 

10 manuense, abaixo declarado, ahi pre – 

sente a queixosa Dona Bernardina da 

Silva e Oliveira, o Juiz lhe deferio 

o juramento aos Santos Evangelhos 

em um livro delles, em que pôz a sua 

15 mão direita, e por ella foi declara – 

da que jurava em sua alma ser 

verdadeira a queixa, e que ella é 

dada sem dólo, nem malicia, e só 

a bem da justiça. E de como assim 

20 o disse e jurou lavro o presente ter – 

mo, que assigna com o Delegado; 

do que tudo dou fé. Eu Gabriel 

Nunes Nogueira, amanuense in – 

terno da policia, o escrevi. 

25 Sabino 

Bernardina da Silva e 

Oliveira. 
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5 

Certifico que, em virtude do des – 

pacho exanado na petição retro, no – 

tifiquei os Senhores Doutores Dor – 

5 mevil José dos Santos Machado e 

Medardo Rivani, para compa – 

recerem hoje nesta Delegacia 

as onze horas do dia, afim de pro – 

cederem á exame e côrpo de delic – 

10 to na pessôa da menor Maria, es – 

crava de Bernardina da Silva 

e Oliveira; do que ficarão bem 

scientes e dou fé. Delega – 

cia de Policia em Cuiabá, 

15 16 de Setembro de 1878. 

Gabriel Nunes Nogueira  

amanuense da Policia. 
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Auto de perguntas feitas a menor 

Maria, escrava de Dona Bernardina 

da Silva e Oliveira, como abai – 

5 xo se vê. 

Aos dezeseis dias do mez de Setem – 

bro do anno do nascimento de 

Nosso Senhor Jesus Christo de 

mil oito centos setenta e oito, 

10 nesta Cidade de Cuiabá e Se – 

cretaria de Policia, digo, De – 

legacia de Policia da Capital, 

onde se achava o Senhor Dele – 

gado Capitão Sabino Fernandes 

15 de Souza, comigo amanuense, 

abaixo declarado, ahi presen – 

te a menor Maria, escrava de  

Dona Bernardina da Silva e Oli – 

veira, a quem pelo mesmo De – 

20 legado foraõ feitas as seguin – 

tes perguntas: 

Perguntada qual seu nome,  

idade, estado, filiação, natura – 

lidade, profissão, e rezidencia? 

25 Respondeu chamar-se Ma – 

ria, escrava de Dona Bernardina 

da Silva e Oliveira, de dezeseis 

annos de idade, solteira, filha  

de Efigenia, escrava de João Ma – 

30 ria Machado, natural desta 

Provincia, costureira, e reziden – 

te em caza de sua senhora, 

nesta Cidade, á rua da Man – 

dioca. 

35 Perguntada se na noite de tre – 

ze do corrente foi agarrada por 
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Manoel Maximo, e por este de – 

florada? 

Respondeu que vinha da pa – 

sagem as oito horas da noite car – 

5 regando um póte com agôa pa – 

ra sua senhora e logo que pas – 

sou a parte do Rozario foi cha – 

mada pelo senhor Floriano de 

Souza Neves em um quartinho 

10 na rua sete de Setembro, afim 

de lhe dar um caneco d‟agôa, 

sendo nessa occazião lhe tira – 

do da cabeça pelo mesmo se – 

nhor Floriano o póte em que 

15 conduzia a agôa e depois pu – 

chada pelo mesmo Floriano pa – 

ra dentro do quarto, e ahi for – 

çada por este para acto libi – 

dinozo e tendo ella respondente 

20 se opposto e dizendo que não lhe 

fizesse mal, pois que ella ain – 

da era donzella, ao que o 

mesmo [ilegível] deixando-a 

dentro do quarto e retirou-se 

25 para porta da sua, entran – 

do logo em seguida dentro do 

quarto o senhor Manoel Ma – 

ximo Pachêco, companheiro 

do senhor Floriano, e fechan – 

30 do a porta com a chave Agar – 

rou-a e atirou-a no chão 

sobre uma esteira que se a – 

chava no mesmo quarto e ahi 

a força deshonrou-a; não 

35 obstante ter ella responden – 

te gritado socorro.     
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Perguntada se nessa occazião 

em que ella respondente grita – 

va socorros não acudira   

5 alguma pessôa? 

Respondeu que ouviu somen – 

te battidas na porta do quar – 

to; mas que o senhor Manoel 

Maximo com isso não se im – 

10 portou, continuando a for – 

çal-a até que por fim 

conseguio os seos fins deshon – 

rando-a. 

Perguntada á que hora deu – 

15 se esse facto?  

Respondeu que forão ás oi – 

to horas da noite do dia tre – 

ze do corrente. 

Perguntada se depois de ter si – 

20 do ella respondente deshonra – 

da pelo senhor Manoel Ma – 

ximo conservou-se ainda den – 

tro do quarto? 

Respondeu que demorou-se 

25 pouco, porque o senhor Ma – 

noel Maximo naõ quiz que 

ella sahisse chorando pela 

rua, no estado em que estava 

com a roupa ensanguentada 

30 Perguntada finalmente se o 

senhor Manoel Maximo não 

abrio a porta quando ella res – 

pondente ainda estava Cho – 

rando? 

35 Respondeu que abrio, e que 

vui nessa occaziaõ 

a cara do 

senhor Floriano olhando para 
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dentro do quarto, e que pouco 

depois o senhor Manoel Maxi – 

mo consentiu que ella respon – 

dente sahisse do mesmo quar – 

5 to, e que de facto sahio e reco – 

lheu-se a casa de sua se – 

nhora, que mora na man – 

dioca. E como nada mais 

foi perguntado, nem respondi – 

10 do, assigna o presente auto 

duas testemunhas Sargento 

Victorino José Rodriguez e Fernando 

José de Avila, visto a respon – 

dente naõ saber ler nem escre – 

15 ver; vai tãobem rubricado e 

assignado pelo Delegado; do 

que tudo dou fé. Eu Gabriel 

Nunes Nogueira, amanuen – 

se da Secretaria de Policia, 

20 o escrevi. 

Sabino Fernandes de Souza 

Victorino José Rodrigues 

Fernandes José de Avila 
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Termo de Assentado 

Aos dezeseis dias do mez de Setem – 

bro do anno de nascimento de Nosso 

5 Senhor Jesus Christo de mil oito 

centos setenta e oito, nesta Ci – 

dade de Cuiabá e Delegacia  

de Policia da Capital, onde se a – 

chava o Senhor Delegado Ca – 

10 pitão Sabino Fernandes de Sou – 

za, comigo amanuense, abai_ 

xô declarado, pelo mesmo Che – 

fe foraõ inquiridas as testemu – 

nhas desta assentada, como 

15 adiante se vê; do que para 

constar faço este termo. Eu  

Gabriel Nunes Nogueira, a – 

manuense, o escrevi. 

1ª Testemunha 

20 Floriano de Souza Neves, de deze – 

nove annos, agencia, solteiro, 

morador nesta Cidade, natural 

desta Provincia, e aos costumes 

disse nada: testemunha jura – 

25 da aos Santos Evangelhos em um 

livro delles, em que pôs a sua 

mão direita e prometteu di – 

zer a verdade do que soubes – 

se e lhe fosse perguntado. 

30 Perguntado sobre os factos constan – 

tes do requerimento de queixa 

de Dona Bernardina da Silva e Oli – 

veira, que lhe foi lido? 

Respondeu que estando na noite 

35 do dia treze as oito horas, [ilegível] 
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escrava Maria, o que elle tes – 

temunha attribuindo que o réo 

companheiro estivesse forçando a 

5 rapariga, batteu por vês na  

porta e chamou por elle, po – 

rem vendo que ninguem lhe res – 

pondia dirigiu-se a João Au – 

gusto Ferro e Theodoro Tocantins, 

10 que nessa occazião passavam 

e a elles contou o que esta – 

va acontecendo dentro o quar – 

to; tanto elle testemunha como 

João Augusto e Theodoro Tocan – 

15 tins se conservaraõ em pé na 

porta escutando o que dentro  

do quarto de passava.  

Perguntado se assistiu ou viu 

Manoel Maximo abrir a por – 

20 ta? 

Respondeu que quando elle tes – 

temunha viu Manoel Maximo 

abrir a porta do quarto, sahiu 

correndo com os dous companhei – 

25 ros, conservando-se porêm na es – 

quina de onde viu sahir a es – 

crava Maria. Perguntado finalmente se viu  

na occazião em que pôz a ca – 

beça dentro do quarto, a roupa 

30 da escrava Maria ensaguen – 

tada? 

Respondeu que viu a rou – 

pa da escrava Maria en – 

sanguentada. Disse mais 

35 que viu também a ceroula de 

Manoel Maximo ensanguenta 

da.  
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da. E por nada mais saber, nem 

lhe ser perguntado, deu-se por 

findo este depoimento, que de – 

pois de lhe ser lido e o achar 

5 conforme, assigna com o De – 

legado; do que tudo dou fé. 

Eu Gabriel Nunes Nogueira, a – 

manuense, o escrevi. 

Sabino Fernandes de Souza 

10 Floriano de Souza Neves. 
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Termo de Assentada 

Aos dezesete dias do mez de Setembro 

do anno do nascimento de Nosso Senhor 

5 Jesus Christo de mil oito centos setenta 

e oito, nesta Cidade de Cuiabá 

e Delegacia de Policia da Capi – 

tal, onde se achava o senhor Dele – 

gado Capitaõ Sabino Fernandes 

10 de Souza; commigo amanuense, 

abaixo declarado, pelo Delega – 

do foraõ inquiridas as testemu – 

nhas desta assentada, como a – 

diante se vê; do que para cons – 

15 tar faço este termo. Eu Gabriel 

Nunes Nogueira, amanuense, o 

escrevi. 

2ª Testemunha 

João Augusto Pereira Ferro, de vin – 

20 te e cinco annos, agencia, soltei – 

ro, morador nesta cidade, natu – 

ral desta Provincia, e aos costumes 

disse nada: testemunha jurada 

pelos Santos Evangelhos em um livro 

25 d‟elles em que pôz sua mão di – 

reita e prometteu dizer a verda – 

de do que soubesse e lhe fosse 

perguntado. 

E sendo inquirido sobre os factos 

30 constantes da petição a folhas que 

lhe foi lida? 

Respondeu que estando em sua 

casa; as oito horas da noite, do 

dia treze do corrente, foi avisa – 

35 do por João de Queiroz, de que 

em um dos quartos da casa 
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em que mora elle testemunha 

estava Manoel Maximo deflo – 

rando a escrava Maria, perten – 

cente a Bernardina, o que elle 

5 testemunha dirigio-se para 

o dito quarto, o que faz frente 

para frente do Rozario, e ahi 

encontrou Floriano de Souza 

Neves sentado na porta e in – 

10 dagando deste o que ahi fazia 

foi nessa occazião informado 

pelo mesmo Floriano que Ma – 

Noel Maximo estava estupran 

do a escrava Maria, de Bernar – 

15 dina da Silva e viu mais que 

a porta estava fechada por den – 

tro e ouvio ruidos e gemidos den – 

tro do referido quarto, retirando – 

se incontinenti para sua Ca – 

20 sa. 

Perguntado mais o que sabia 

sobre os factos praticados por 

Manoel Maximo? 

Respondeu que nada mais 

25 soube, e que no dia quinze do 

corrente indo á caza da senho – 

ra Bernardina, a ella contou 

o que tinha visto na noite  

do treze com a sua escrava 

30 Maria. E por nada mais  

saber, nem lhe ser pergun – 

tado, deu-se por findo este 

depoimento, que depois de lhe 

ser lido e achar conforme 

35 assigna com o Delegado; 

do que tudo dou fé. Eu Ga – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 

Fólio 11 - Recto 

 
 

 



190 

 

 

 

 

 

13 

briel Nunes Nogueira, ama – 

nuense interno, o escrevi. 

Sabino  Joaõ Augusto Pereira Fernandes. 

5 3ª Testemunha 

Theodoro Ribeiro dos Santos Tocan – 

tins; de vinte e dous annos, to – 

pographo, solteiro, morador nesta 

Cidade, natural desta Provin – 

10 cia, e aos costumes disse na – 

da: testemunha jurada aos 

Santos Evangelhos em um livro 

delles, em que pôz a sua maõ 

direita e prometteu dizer a 

15 verdade do que soubesse e lhe 

fosse perguntado.   

Perguntado sobre os factos cons – 

tantes na petiçaõ a folhas que lhe 

foi lida? 

20 Respondeu que estando em casa 

De João Augusto, foi, ás oito ho – 

ras da noite do dia treze do cor – 

rente, avisado por Joaõ de  

Queiroz, que Manoel Maxi – 

25 mo estava trancado em seu 

quarto, onde móra, com Maria, 

escrava de Bernardina da Silva, 

deflorando-a, e que elle Quei – 

roz sabia que Maria era don – 

30 zella, chegando elle testemu – 

nha á porta do referido quar – 

to viu que a porta estava fe – 

chada e Floriano sentado no 

batente da mesma porta, e ou – 
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viu nessa occaziaõ Floriano de 

Souza Neves contar a Joaõ Au – 

gusto que Manoel Maximo 

estava trancado no quarto com 

5 Maria, escrava de Bernardi – 

na da Silva. 

Perguntado o que sabia mais 

sobre o facto praticado por 

Manoel Maximo com a es – 

10 crava Maria? 

Respondeu que voltando se – 

gunda vez ao lugar, ahi 

encontra a escrava Maria 

em pé na porta do referido 

15 quarto, chorando, achando-se 

também a escrava Magda – 

lena, que elle testemunha 

viu que Magdalena estava 

reprehendendo á Maria e a 

20 Manoel Maximo e estando Mag – 

dalena suspendendo o póte 

na cabeça de Maria, reti – 

raram-se ambas, e elles teste – 

munha também retirou-se. 

25 E por nada mais saber, nem 

lhe perguntado, deu-se 

por findo este depoimento, que 

depois de lhe ser lido e o achar 

conforme, assigna com o De – 

30 legado; do que tudo dou 

fé. Eu Gabriel Nunes Noguei – 

ra amanuense o escrevi. 

Sabino  Theodoro Ribeiro dos Santos Tocantins. 
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4ª Testemunha 

João José de Queiroz, de trinta e 

dous annos, carpinteiro, casado, 

5 morador nesta Cidade,  natural 

desta Provincia, e aos costumes 

disse nada: testemunha jura – 

da aos Santos Evangelhos em 

um livro delles em que pôz  

10 sua mão direita e prometteu 

dizer a verdade do que sou – 

besse e lhe fosse pergunta – 

do. 

Perguntado o que sabe sobre os fac – 

15 tos constantes da petição a folhas que 

lhe foi lida? 

Respondeu que estando de pas – 

seio na noite de treze do corren – 

te ás oito horas da noite e pas – 

20 sando pelo beco que fica  

contiguo a ponte do Rozario 

viu na porta de um quarto fóra 

do batente da porta um cachor – 

rinho pertencente á senhora 

25 Bernardina da Silva, latin – 

do e querendo entrar no dito quar – 

to, ao que elle testemunha ou – 

viu dentro do quarto gritos e Cho – 

ros, o que lhe pareceu ser o cho – 

30 ro da escrava Maria e lhe 

fez crêr por ter ella de costu – 

me sahir com a rapariga,  

digo, com o cachorrinho; que 

de passagem contou [ilegível] 

35 Augusto e Theodoro Tocan – 

tins que se achavam sen – 

tados na porta de sua casa 
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que faz frente n‟outra rua. 

Perguntado o que sabia so – 

bre o occorrido entre a escrava 

Maria e Manoel Maximo? 

5 Respondeu que depois de ter par – 

ticipado o que viu ao senhor 

Theodoro Tocantins e João Au – 

gusto, e estando de conversa 

com Antonio Pedro na rua dous 

10 de Dezembro viu passar a 

escrava Maria em compa – 

nhia da outra de nome Mag – 

dalena, e esta aconselhando a 

Maria que participasse a 

15 sua senhora todo o occorri – 

do. E por nada mais saber 

nem lhe ser perguntado, deu – 

se por findo este depoimen – 

to, que depois de lhe ser lido 

20 e o achar conforme, assig – 

na, com o Delegado; do que 

tudo dou fé. Eu Gabriel  

Nunes Nogueira, amanuen – 

se, o escrevi. 

25 Sabino  João José de Queiroz 

1ª Informamte 

Magdalena, escrava de José Ma – 

ria [ilegível], de vinte um 

annos, cozinheira, solteira, mora – 

30 dora nesta Cidade em casa 

de seo senhor, natural desta 

Provincia, e aos costumes disse 

nada: e sendo escrava não 
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se lhe deferio o juramento, po – 

rêm promette dizer a verdade 

do que souber e lhe fôr per – 

5 guntada. 

Perguntada o que sabe so – 

bre os factos constantes da peti – 

ção a folhas que lhe foi lida? 

Respondeu que passando pelo 

10 becco contiguo a ponte do Roza – 

rio, as oito horas da noite do 

dia treze do corrente, foi  

chamada por Manoel Ma – 

ximo, que se achava de pé 

15 em uma porta do quartinho 

onde mora afim de levar 

a escrava Maria, pertencen – 

te á Senhora Bernardina 

da Silva, declarando a ella  

20 informante nessa occa – 

zião que tinha deshonra – 

do a referida Maria e  

que não sabia se ella 

era moça, no que ella in – 

25 formante ouvindo os chôros   

dentro do quarto, entrou e co – 

nheceu Maria, que se a – 

chava com a roupa ensan – 

guentada, então lhe foi 

30 pedido pelo senhor Manoel 

Maximo que não desejava 

que Maria sahisse sozinha  

naquele estado.   

Perguntada o que mais lhe 

35 disse Manoel máximo? 

Respondeu que na o[cca] 

zião em que ella se [ilegível] 
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va com Maria, Manoel 

Maximo lhe pediu que na – 

da contasse a pessôa al – 

guma. E por nada mais as – 

5 ber, nem lhe ser perguntado, 

deu-se por findo este depoi – 

mento, que assigan á ro – 

go da informante por não 

saber ler nem escrever Fer – 

10 nando José de Avila; com 

o Delegado, do que tu – 

do dou fé. Eu Gabriel 

Nunes Nogueira, ama – 

nuense, o escrevi. 

15 Fernando José de Ávila 

Sabino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

 

Fólio 14 

 
 



202 

 

 

 

 

Côrpo de delicto procedido na pes – 

sôa da menor Maria, escrava de 

Dona Bernardina da Silva e Olivei – 

ra, como a[diante] se vê.  

5 Aos dezesseis diaz do mez de Setembro 

do anno de nascimento de Nosso Se – 

nhor Jesus Christo de mil oito cen – 

tos setenta e oito, nesta Cidade 

de Cuiabá e Delegacia de Poli – 

10 cia da Capital, presentes o Senhor 

Delegado de Policia Capitão Sabi – 

no Fernandes de Souza, comigo ama – 

nuense, abaixo declarado, os peritos 

notificados Doutores em medicina 

15 Dormevil José dos Santos Malhado 

e Medardo Riv[a]ni, e as testemu – 

nhas senhores José Gomes da silva 

e Alferes José Paes de Barros, todos 

moradores nesta Cidade, o mesmo De – 

20 legado deferio aos peritos o juramen – 

to aos Santos Evangelhos, de bem e 

fielmente desempenharem a sua 

missão, declarando com verdade 

o que descobrissem e encontrassem, 

25 e o que em sua consciência enten – 

derem; e encarregam-lhes que pro – 

cedessem o exame de côrpo de delic – 

to na pessôa da menor Maria, es – 

crava de D. Bernardina da Silva 

30 e Oliveira, e que respondessem aos 

quesitos seguintes: Primeiro, se hou – 

ve defloramento? Segundo, qual 

o meio empregado? Terceiro, se hou – 

ve cópula carnal? Quarto, se hou – 

35 ve violencia para fim libidinoso? 
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Quinto, quaes ellas sejão? E fi – 

nalmente, qual o valôr do Dan – 

no causado? Em consequência 

passarão os peritos a fazer os exa – 

5 mes e investigações ordenadas, e as 

que julgarão necessárias, com – 

cluidos os quaes, declararão o se – 

guinte: Que encontrarão ause – 

cia de membrana hymem e pe – 

10 la conformação das partes reco – 

nhecerão que não estava habi – 

tuada à copula. E o que por – 

tanto respondem: ao primeiro  

quesito, sim; ao seguinte, mem – 

15 bro viril; ao terceiro, sim; ao quar – 

to, que não existem vestígios de vio – 

lencia; ao quinto, respondido; e 

finalmente quanto ao valor do 

danno causado elles o arbitrão 

20 na quantia de duzentos mil 

reis. Que são estas as decla – 

rações que em sua conscien – 

cia tem a fazer. E por nada 

mais haver, deu-se por concluido 

25 o presente exame, e de tudo se 

lavrou este auto, que vai rubri – 

cado pelo Delegado e assignado pe – 

lo mesmo, peritos e testemunhas, 

commigo Gabriel Nunes Noguei – 

30 ra, amanuense da Secretaria da 

Policia, o escrevi; do que tudo dou fé. 

Sabino Fernandes de Souza 

Doutor Medardo Rivani 

Doutor Dormevil José dos Santos Malhado 

35 José Gomes da Silva 

José Paes de Barros 
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Auto de perguntas feitas á Manoel 

Maximo Pachêco, como adiante se vê. 

Aos vinte, digo, aos dezoito dias do mes de Se – 

5 tembro de mil oito centos setenta e oito, 

nesta Cidade de Cuiabá e Delegacia de 

Policia da Capital, onde se achava o  

mesmo Delegado Capitão Sabino Fer – 

nandes de Souza, commigo amanuense, 

10 abaixo declarado, ahi presente o accu – 

zado Manoel Maximo Pachêco, pe – 

la dita autoridade foraõ feitas ao 

mesmo as seguintes perguntas: 

Perguntado qual seu nome, idade, esta – 

15 do, filiação, naturalidade, profissão e 

residência? 

Respondeu chamar-se Manoel Maxi – 

mo da Silva, de vinte e trez annos, soltei – 

ro, filho do finado Manoel Pachêco da 

20 Silva e de Joanna Lima dos Santos, na – 

tural desta Provincia, sapateiro e 

rezidente nesta Cidade, á travessa da 

rua dous de Dezembro. 

Perguntado o que sabe, e se é verdade 

25 o que diz a petição da queixosa d. Ber – 

nardina da Silva, que lhe foi li – 

da? 

Respondeu que estando em sua ca – 

sa na travessa da rua sete de Se –  

30 tembro, que faz frente para a 

frente do Rozario, na noite de treze 

do corrente ás oito horas da noite, em 

companhia de Floriano de Souza 
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Neves passou nessa occazião a es – 

crava Maria, de Bernardina da 

Silva e o seu companheiro Floria – 

no chamou-a e recolheu-a den – 

5 tro do quarto puchando-a pelo bra – 

ço até dentro do quarto, tendo antes lhe 

tirado da cabeça o póte d‟agôa que 

conduzia, e lá estiverão alguns ins – 

tantes, deixando a porta do quarto 

10 cerrada, voltando Floriano de den – 

tro do quarto convidou a elle respon – 

dente que entrasse támbem; o que 

elle o fez.  

Perguntado o que fez com a referi – 

15 da escrava Maria depois de ter en – 

trado no quarto? 

Respondeu que achando a escrava 

Maria sentada em uma esteira, of – 

fereceu-lhe uma nota de quinhentos 

20 reis e convidou-a para ter copula 

com elle respondente, e não haven – 

do Maria lhe posto obstaculo al – 

gum elle respondente virou-a de 

costas sobre a esteira e ahi 

25 serviu-se della. 

Perguntado se nessa occazião elle res – 

pondente não conheceu que Maria  

era ainda donzella? 

Respondeu que não era mais donzella. 

30 Perguntado qual a razão porque 

chamou a escrava Magdalena 

para conduzir Maria para a 

sua casa? Respondeu 
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que Magdalena passava em fren – 

te da porta do quarto e vendo já 

Maria com o póte na cabeça pa – 

5 rou e perguntou (˂ o ˃) que ella fa – 

zia ahi, e que ia contar a 

D. Bernardina, senhora de Maria, 

vendo elle respondente que Maria 

chorava com receio de que sua 

10 senhora soubesse do occorrido 

pediu elle respondente a Mag – 

dalena que nada contasse a 

D. Bernardina e que levasse 

Maria para sua casa, o 

15 que assim aconteceu. E como 

nada mais disse, nem-lhe foi per – 

guntado, deu-se por findo o pre – 

sente auto, que assigna com 

o Delegado; do que tudo dou 

20 fé. Eu Gabriel Nunes Noguei – 

ra, amanuense, o escrevi. 

Sabino Fernandes de Souza 

Manoel Maximo Dasilva 

Concluzão 

25 Aos dezoito dias do mez de Setembro 

de mil oito centos setenta e oito, 

nesta Cidade de Cuiabá e De – 

legacia de Policia, faço es – 

tes autos, concluzos ao senhor 

30 Delegado de Policia da Ca – 

pital; do que para constar 
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faço este termo. Eu Gabriel Nu – 

nes Nogueira, amanuense, o es – 

crevi. 

C(o)nf(erid)os 

5 Remethe-se ao Senhor Doutor Juiz de Direito 

da Comarca desta Capital. Cuiabá 18 de 

setembro de 1878. 

Sabino Fernandes 

Data 

10 Aos dezoito dias do mez de Setem – 

bro de mil oito centos setenta e oi – 

to, nesta Cidade de Cuiabá e De – 

legacia de Policia da Capital, 

me forão entregues estes autos 

15 pelo Delegado de Policia com 

o despacho supra; do que pa – 

ra constar faço este termo. 

Eu Gabriel Nunes Nogueira,  

amanuense, o escrevi. 

20 Remessa 

E logo em seguida faço remes – 

sa destes autos ao Meretissimo  

senhor Doutor Juiz de Di – 

reito desta Comarca; o que 

25 para constar faço este termo. 

Eu Gabriel Nunes Nogueira, 

amanuense, o escrevi. 

---Remethidos----- 
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De [ilegível] espesça-se o mandado de prisão 

em duplamente contra Floriano de Sou – 

za Neves e Manoel Maximo da Silva, 

5 indiciados em crimes inafiançáveis, e 

ao mesmo tempo, dé-se vista ao Pro – 

motor Publico para offerecer, no 

prazo legal, a denuncia contra 

os mesmos. Cuyabá, 19 de 

10 Setembro de 1878.  

Cesar de Mello 

Em tempo, tendo a queixosa já prestado o jura – 

mento perante á autoridade policial, se in – 

time-a para ratificar neste Juizo o mesmo 

15 juramento, e bem assim a sua queixa,  

ou addiciona-la, se quiser, antes da vista 

ao Promotor Publico. Era est supra. 

Cesar de Mello 

D. ao 2º Escrivão Costa. 

20 Cuyabá, 20 de Setembro de 1878. 

Campos 
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CAPÍTULO 3  

VIOLÊNCIA, CATEGORIAS E RESSIGNIFICAÇÕES 
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3.1 PRODUÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 

 

 

A produção da violência remonta períodos remotos na história da humanidade. 

O passar dos anos relega novas roupagens e novos contextos de cada espaço e tempo de 

produção. Mudanças na sociedade abarcam mudanças nos padrões de violência e 

delinquência (ADORNO, 2002)
18

.  

É preciso, porém, ir ao entendimento originário do que se concebe por violência, 

ponderando – de antemão – que essa definição não é tarefa das mais simples. Existem 

variadas perpesctivas, sentidos e significações que permeiam tal entendimento. Neste 

trabalho norteamos nossa compreensão, nuclearmente, por intermédio do teórico francês 

Yves Michaud e do pesquisador brasileiro, Sergio Adorno. 

  Michaud (1989, p. 07) ao analisar definições lexicais na França Contemporânea, 

observa que os sentidos da violência, nessa perspectiva, seguem duas orientações: de 

um lado, o termo designa fatos e ações; de outro, designa uma maneira de ser da força, 

do sentimento ou de um elemento natural – violência de uma paixão ou da natureza. 

Etimologicamente, violência provém do termo latino violentia – caráter violento 

e bravio, já o verbo latino violare significa tratar com violência, profanar, transgredir. 

Ambos os termos referem-se a vis, especificamente relacionando-se à vigor, potência, 

emprego de força física e, de outro modo, relacionando também  à abundância, essência 

ou caráter essencial de uma coisa (MICHAUD, 1989, p. 08)
19

. 

 

                                                      
18

 Formas de cumulação de capital, transformações nos processos de trabalho (recrutamento, alocação, 

distribuição); transbordamento das fronteiras do Estado-nação e outras naturezas de conflitos sociais e 

políticos e suas formas de resolução refletem no surgimento de novos e variados padrões de violência. 

(ADORNO, 2002). 
19

 A passagem do latim para o grego confirma este núcleo de significação. Ao vis latino correponde o is 

homérico, que significa músculo, ou ainda força, vigor, e se vincula a bia, significando força vital, força 

do corpo, vigor e, consequentemente, o emprego da força, da violência, que coage e faz a violência 

(MICHAUD, 1989). 
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Em linhas gerais, violência, para Michaud (1989) se instaura quando: 

 
(...) numa situação de interação, um ou vários atores agem de 

maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando 

danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em 

sua integridade física, seja em integridade moral, em suas 

posses, ou em suas participações simbólicas e culturais.  

(MICHAUD, 1989, pp. 10-11). 

 

As definições de Michaud se voltam a uma concepção reflexiva da prática de violência, 

uma teorização ampla que se aplica ao entendimento geral de todo mecanismo de uso e 

abordagem dessa violência, aportando à sociologia, à antropologia, à história, à filosofia 

e ao direito. De modo mais centralizado a uma noção direta, Telles e Melo (2002) 

entendem que violência: 

Em seu significado mais frequente, quer dizer uso da força 

física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a 

fazer algo que não está com vontade; é constranger, é tolher a 

liberdade, é incomodar, é impedir a outra pessoa de 

manifestar seu desejo e sua vontade, sob pena de viver 

gravemente ameaçado ou até mesmo ser espancada, lesionada 

ou morta. É um meio de coagir, de submeter outrem ao seu 

domínio, é uma violação dos direitos essenciais do ser 

humano (TELLES & MELO, 2002, p. 15) 

 

No Brasil contemporâneo, a violência se exacerba a partir da década de 1970, um 

sentimento de medo e insegurança se acentua com crescimento de todas as modalidades 

delituosas, em especial crimes que envolvem a prática clássica da violência, como 

homicídios, roubos, sequestros e estupros (ADORNO, 2002).  

Segundo Adorno & Izumino (2009), hoje, é recorrente o sentimento coletivo de 

que os crimes cresceram e tornaram-se mais violentos. Essa tendência criminosa tem 

como alvo, especialmente, as classes populares urbanas, em localidades mais afastadas e 

onde as condições sociais estão bastante depreciadas. 

Essa realidade é percebida no percurso histórico da constituição de Brasil. Em 

Mato Grosso, desde sua classificação enquanto Capitania pertencente a São Paulo, até 

sua consolidação como estado, não poderia ser diferente. Nos processos analisados, 
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todas as vítimas são da classe popular. É preciso, porém, compreender, como prescreve 

Adorno (2002), que a tese que sustentava a relação de causalidade entre pobreza, 

delinquência e violência, é contestável. Não se pode perder de vista, de todo modo, que 

a exploração da violência em locais periféricos em razão da precariedade de vida 

coletiva, oferta maior predisposição a desfechos fatais em conflitos sociais, 

interpessoais e intersubjetivos
20

.   

Nos processos analisados neste trabalho encontramos crimes denominados de 

violência nas relações intersubjetivas e interpessoais, entendendo que essa modalidade, 

nas palavras de Adorno 

(...) pouco tem de comum com a criminalidade cotidiana. 

Trata-se de um infindável número de situações, em geral 

envolvendo conflitos entre pessoas conhecidas. São os 

conflitos entre companheiros e suas companheiras, entre 

parentes, entre vizinhos, entre amigos, entre colegas de 

trabalho, entre patrões e empregados, entre comerciantes e 

seus clientes (2002, p.07). 

 

Adorno (2002) amplia o espectro de compreensão ainda às relações entre desconhecidos 

formalmente, mas que rotineiramente se cruzam em vias públicas e mesmo, conhecidos 

informais, que, por exemplo, frequentam os mesmos espaços de lazer. Observa, ainda, 

que muitas vezes, de modo acidental e inesperado, o desfecho acaba com a morte de um 

dos contendores.  

Os manuscritos analisados neste trabalho estão circunscritos nessa modalidade, 

como percebido por intermédio da narração de cada processo. O intersubjetivo em nossa 

amostragem deu vazão a desfechos peculiares, mesmo nas relações interpessoais entre 

os contendores, vizinhos, conhecidos e familiares, à exceção de Blandina Maria 

[Processo 3], em que as narrações testemunhais de seu processo, não explicitam o tipo 

de relação estabelecida entre ela, vítima, e Maria das Dores, sua agressora.    

                                                      
20

 E a justiça cada vez menos capaz de acompanhar esse „progresso‟ criminológico, restringindo a 

capacidade do Estado de impor lei e ordem. 
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No Mato Grosso de meados do século XIX a violência seguia padrões clássicos, 

especialmente em se tratando de relações intersubjetivas. Brigas por ocasião de festas 

eram bastante frequentes na Cuiabá desse período, conforme Luiza Volpato (1991), 

mesmo os batizados e casamentos poderiam resultar em conflito, inclusive, com crime 

de morte
21

. 

(...) as pessoas envolvidas nessas disputas eram quase sempre 

antigos conhecidos ou até mesmo amigos que, alterados por 

uma razão ou com sua autocensura atenuada pelo uso de 

bebidas alcoólicas, passavam rapidamente da ofensa verbal 

para ofensa física” (VOLPATO, 1991, p. 204) 

 

Nesse período era bastante usual as pessoas andarem com algum tipo de arma a tiracolo, 

especialmente facas, utilizadas tanto como instrumento de trabalho quanto de defesa, o 

que colaborava no derramamento de sangue, culminando em mortes ou graves 

ferimentos. Nesse contexto, o que representava maior empecilho nas resoluções de 

conflitos, estava nos procedimentos e posturas dos aplicadores da justiça. O despreparo 

e a inexperiência do sistema da lei em MT referendava um padrão de violência social 

mediatizado nas relações sociais (RODRIGUES, 2008). 

  Segundo Sousa (2001), em tabulação feita sobre o ano de 1860, de acordo com 

registros da Secretaria de Polícia, na cidade de Cuiabá, os seguintes dados sobre a 

violência e criminalidade vêm a tona: 

55 Homens livres mortos 68 Mulheres livres mortas  

12 Homens escravos mortos 10 Mulheres escravas mortas 

Fonte: NOGUEIRA SOUSA (2001, p. 114-116). 

 

 

 

 

                                                      
21

 Cf. Nogueira Sousa (2001) onde o autor aponta alguns casos registrados na Secretaria de Polícia de 

Mato Grosso, registros de violências aparentemente despropositadas, especialmente, em casamentos. 
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3.2  POPULAÇÃO, CATEGORIAS DE MASSA 

 

 

A população simples era categoria acentuadamente subjugada, conforme 

analisado, em meados do século XIX. Sua capacidade de resolução de conflitos, 

surgidos a partir de suas complexas condições sociais, atrelava-se a uma série de 

meandros  

 
uma sociabilidade marcada por conflitos políticos, violência e 

crimes envolvendo homens, mulheres, crianças, jovens e 

velhos, escravos e índios, pobres e ricos, onde a violência, as 

exclusões e desigualdades, acentuavam a estratificação 

social, expondo os vínculos de dependência forjados pela 

convivência cotidiana e interesses pessoais (RODRIGUES, 

2008, p. 08).  

 

Nesse aspecto são notados homens e mulheres na busca por sua inserção em espaços de 

convivência, mesmo que isso ferisse interesses de governos locais. A interferência de 

autoridades e a dubitável postura da magistratura, dos chefes de polícia e dos burocratas 

locais por vezes redefiniam leis próprias, tanto em favor pessoal quanto em favor de 

certo grupo vinculado ao poder
22

.  

Adorno (1995, p. 300) observa que o Brasil Colonial repassa ao Imperial o 

reflexo de um mundo marcado por rígidas hierarquias, cuja quebra das normas 

consuetudinárias e cuja transgressão das fronteiras sociais constituíam sério estímulo ao 

recurso à violência como forma de repor laços e elos rompidos na rede de relações 

sociais. Enfrentar o poder econômico e político de uma elite local, conforme Rodrigues 

(2008, p. 07) compreendia romper com antigos vínculos repousados em tratos de 

interesse e privilégios, que nem sempre as autoridades estavam dispostas a perder.  

O passado colonial brasileiro marca os cenários sociais da violência no país até 

os dias de hoje. Naquele período predominava um padrão de vida associativa: 

                                                      
22

 Vide Capítulo 4.0 
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(...) cujas bases materiais se assentavam no parentesco, no 

escravismo e nos interesses ditados pela grande propriedade 

rural e, cujas expressões culturais se materializavam na 

intensidade dos vínculos emocionais, no elevado grau de 

intimidade e de proximidade pessoais e na perspectiva de sua 

continuidade no tempo e no espaço, sem precedentes 

(ADORNO, 1995, p. 300). 

 

 

A população pobre, como veremos nos itens subsequentes deste mesmo capítulo, residia 

em locais afastados e periféricos. A grande massa populacional era composta 

centralmente por livres, libertos e forros. Os forros viviam em condições precárias, via 

de regra em grupos e ocupavam-se de tarefas cotidianas de serviço em casas de família.  

A existência desse grupo se estabelecia numa vida desprovida de conforto 

(VOLPATO, 1990) em quartos improvisados e mistos; seu momento histórico de 

aproximação se estabelece pela miserabilidade de suas condições econômicas. Os livres 

e libertos ocupavam postos de trabalho, mormente em atividades simples, comércio, 

artesanato (consertos) e exército, no caso dos homens - em menor escala - porém, na 

maior representatividade de poder, estavão os latifundiários, burocratas e profissionais 

liberais.    

 A população local abrangia categorias variadas e posicionamentos 

diversificados. No bojo das noções de violência e crime, a observação de sua prática 

através dos processos e sua relação com as categorias, estabelece-se como necessidade 

precípua. 
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3.3  CATEGORIAS E (RE) SIGNIFICAÇÕES: PROCEDIMENTOS 

 

As categorias de um grupo social podem ser representadas por membros de 

diversos estratos sociais. Classes populares, grupos abastados, urbanos, periféricos e 

demais subdivisões da tríade sócio-econômico-cultural qualificam, centralmente, cada 

setor. Neste trabalho nos debruçamos sobre as classes ditas populares, de pouca 

representatividade comercial, pouco vulto social, mas constituintes de um cotidiano 

prenhe de significados de todo um arcabouço histórico. Entendê-los dessa forma evoca 

compreender de antemão que: 

(...) as configurações discursivas de uma determinada 

realidade emergem também na forma de detalhes, indícios e 

sinais, muitas vezes aparentemente insignificantes 

(NOGUEIRA SOUSA, 2001, p.19). 

 

Os manuscritos analisados são de um cotidiano comum; processos rotineiros 

como frisado no item corpus na introdução desta dissertação. O que emerge de suas 

entrelinhas e seu conteúdo em si, remete a uma significação de uma categoria de gênero 

e sua ressignificação quanto aos seus desdobramentos tipológicos. 

Assim, entenderemos por „categorias (re) significadas‟ as mulheres que, mesmo 

pertencentes a um grupo social, possuem significações variantes, como neste trabalho, 

onde visualizamos mulheres representativas dos eixos: livres, idosa, escrava e menor. 

Segundo Rodrigues (2008), em referência à Dias (1984), nos processos cotidianos 

relatados entre mulheres pobres e autoridades policiais e judiciais existia, em boa parte, 

uma preocupação maior na adjetivação – carregada de juízos de valor. 

Numa análise de conjuntura atual, essas advetivações relegadas às mulheres não 

mais figuram como parte de uma redação legal, o que, à época, configurava-se como 

dado inconcreto e informação pouco útil; elencavam-se entre os mais recorrentes, 
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termos como vagabunda, desordeira, turbulenta, depravada, falsa, amancebada etc
23

,  

ademais da pouca atenção e seriedade evidentes dispensados para cada processo 

envolvendo mulheres. 

A definição de cada vítima e seus agressores possuía uma característica bastante 

peculiar. No processo 01, Maria Oliveira – vítima – esta concebida como „amasia‟ de 

Manoel José, 45 anos, soldado da companhia de pedestres, seu agressor. A vida 

conjugal estabelecida nesse molde, aos olhos da moral não mereceria tratamento oficial 

nos procedimentos legais, como percebido na amenização da agressão no „Auto de 

Sanidade‟ procedido na vítima algumas semanas após o ocorrido.  

Nesse auto os médicos Francisco Antonio d‟Azeredo e João Adolpho Josetti 

avaliam o estado da paciente como positivo, estando „tudo foi mui favoravel‟ (Fólio 14 

– linhas 5 e 6) e, diante disso, diminuem o valor da indenização a ser paga. A inversão 

da culpabilidade do ato em si acaba por remeter as sequelas que deixaria a agressão. 

Conforme Peraro (1997) há episódios de notória interferência da justiça 

eclesiástica no seio da justiça e da família e seu papel de ordenamento
24

 nesse período. 

A religiosidade, naquele contexto, transcendia o aspecto pessoal, estendendo-se aos 

ordenamentos legais, um exemplo está em todos os processos haver uma datação 

pautada no viés religioso, vide o padrão: anno de nascimento de nosso senhor Jesus 

Cristo e, do mesmo modo, nesses processos os envolvidos ao prestarem suas versões 

aos olhos da lei, respaldavam a veracidade na religião. Aquele que prestasse sua versão 

dos fatos procedia, protocolarmente, como  

 
“(...) testemunha jurada aos santos evangelhos em um livro 

delles em que pos sua mão direito e prometteo dizer a 

verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado” (Processos 

01-02-03 e 04). 

                                                      
23

 DIAS, 1984 apud RODRIGUES, 2008, p. 10. 
24

 Cf. PERARO, Maria Adenir. Fardas, saias e batina. A ilegitimidade na paróquia bom Jesus de Cuiabá 

(1853-1890). Tese [Doutorado em História]. Universidade Federal do Paraná, 1997, p. 05. 
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A religiosidade, porém, não é o único aspecto que marca as narrações 

processuais, a violência em várias instâncias também é ponto marcante. A agressão à 

Maria Oliveira tem moldes peculiares no grau de violência, como narrado em seu auto 

de corpo de delito: 

“(...) sendo gravíssimo o ferimento e as mais [ilegível] 

mortal, prosedendo ser curável, se escapar da morte, em mais 

de trinta dias, salvo os accidentes consecutivos (Fólio 02 v). 

O mal resultante do ferimento produz gravíssimo incommodo 

a saude” (Fólio 03).  

 

É importante ponderar a que a primeira testemunha arrolada, Antonio Pinto de 

Figueiredo, 17 anos, soldado da companhia de pedestres era irmão do agressor, portanto 

não lhe foi deferido juramento (Fólio 05v), aparentemente devido a uma potencial 

maculação que poderia haver na descrição dos fatos, mesmo assim, a testemunha frisou 

não ter „apartado‟ a briga devido ao „terror que tinha de ver o reo enfurecido‟ (Fólio 06). 

De acordo com a segunda testemunha, Miguel Angelo de Campos, o mesmo 

irmão Antonio Pinto foi buscar escolta para prender o agressor (Fólio 06v). Esta 

segunda testemunha, 25 anos de idade, por profissão alferes, informou que soube do 

acontecido devido aos gritos de socorro que ouviu da filha dos envolvidos, Anna 

d‟Oliveira, alertando que o réu, seu pai, havia ferido mortalmente sua mãe, Maria 

Oliveira (Fólio 06v), porém Miguel nada se prestou ou pode fazer em favor da vítima. 

A terceira testemunha, João Batista Soares, 50 anos, taverneiro, em verdade não 

poderia estar arrolada enquanto tal, uma vez que, mesmo sendo vizinho “só soube por 

ouvir dizer” (Fólio 07v), frisou que nada poderia informar por não se encontrar em casa 

no momento. Esta informação denota certa dubiedade de sua essência, poderia tratar-se 

de um acobertamento a Manoel José, ou mesmo, um índice do despreparo e inabilidade 

dos profissionais da época, devido ao aparente descompromisso em arrolar testemunhas. 

A inabilidade será ponto importante a ser discutido neste trabalho, vide o 

capítulo terceiro, onde apresentaremos uma melhor contextualização dessa realidade. A 
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quarta testemunha, Rita Maria de Barros, 50 anos mais ou menos, costureira, referenda 

nossa hipótese da baixa qualificação e/ou experiência dos profissionais daquele período, 

atuantes naquelas regiões, por nem mesmo ser vizinha do agressor, “nada vio por morar 

pouco distante da casa do reo e que somente ouviu dizer ” (Fólio 08v) e estar arrolada 

como testemunha. 

Conforme Adorno (1995, p. 300) existe uma relação entre violência a tradição 

na sociedade brasileira. Historicamente, a violência esteve incorporada de modo regular 

ao cotidiano de homens livres, libertos e escravizados, apresentando-se, via de regra, 

como solução para os conflitos sociais e o desfecho de tensões nas relações 

intersubjetivas.  Esta observação referenda os procedimentos de violência empregados 

no caso deste primeiro processo, Maria Oliveira, uma vez que essa tradição descrita não 

pressupunha lugares centralizados ou momentos factuais vultuosos, além, de elencar 

entre seus envolvidos, personagens de convívio cotidiano, com relação interpessoal e 

intersubjetiva, previamente estabelecidas.     

O processo de Maria Oliveira seguiu-se para as vistas do Promotor Bento Franco 

de Camargo que em observações, fez o processo retornar à delegacia dada a necessidade 

de coleta de novos depoimentos para o “bem da classificação do crime” (Fólio 10). 

Arrolou-se então a quinta testemunha, Ignacio d‟Araujo Britto, 36 anos, sargento da 

companhia da força policial, que esclarece pontos sobre os procedimentos diante do 

crime, prestando as seguintes informações 

  
“vira uma escrava, Josefa Paes, dar-lhe parte, que o soldado 

Manoel Jose havia ferido com faccadas á Maria d‟Oliveira, 

que vive juncto com dito soldado, e dirijindo-se elle 

testemunha a casa do referido soldado Manoel Jose, achou 

Maria d‟Oliveira ferida e perguntado a Manoel Jose quem era 

o autor desse ferimento este lhe respondera que tinha sido 

trez mulheres que estavão por ahi, e conhecendo elle 

testemunha por esta resposta banal que o verdadeiro autor do 

delicto era o mesmo Manoel Jose.” (Fólio 12) 
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O sargento traz à tona a tentativa de inocentamento do agressor, que, convenientemente, 

mesmo justificando seus atos pela perda de lucidez, devido ao álcool, possuía, ainda, 

imaginação suficiente para esquivar-se do ato que recém cometera. O processo de Maria 

Oliveira encerra-se na Secretaria de Polícia, passando pelo Cartório do 6º Ofício, 

quando o escrivão, Joaquim Jose Cardoso Arinos, em substituição ao escrivão João 

Leocadio da Rocha [na ocasião, doente] o remeteu ao Juiz Municipal Henrique José 

Vieira, para processo de julgamento, informando que, nesse tempo, permaneceria o 

agressor na cadeia e, por hora, lançado no livro do rol de culpados. 

No processo 02 – Maria da Cruz – dona de casa, 66 anos de idade, apresenta-se 

que a vítima foi agredida pelo casal Luiz Jose de Santa Anna e Maria Rosa de Jesus que 

a surpreenderam, após solicitar-lhe ajuda, com um roubo e agressões. Levaram-lhe 

alguns pertences de ordem pessoal. O detalhe que marca esta ocorrência, consoante ao 

processo 01, é o nível de violência empregado na ação (vide item 2.4.2). 

Luiz Jose de Santa Anna, 30 anos, „camarada de terra‟, lavrador; e Rosa Maria 

de Jesus, 24 anos, fiandeira, após o roubo procuraram se desfazer do material 

conseguido. Procuraram então, Agustinho da Silva, 20 anos, negociante – arrolado 

como 1ª testemunha – para vender-lhe ouro em pó. Este, então aceitou o negócio por 

não saber tratar-se de produto ilícito, o que veio a tomar conhecimento apenas alguns 

dias depois quando Manoel da Cruz – filho da vítima – em companhia de um praça da 

polícia, o procurou para reaver o produto. 

A segunda testemunha, Joaquim Antonio dos Santos, 21 anos, soldado do 

segundo batalhão de artilharia, foi arrolado como testemunha unicamente por ter sido 

partícipe da escolta de prisão dos criminosos. Joaquim Antonio aponta que, a princípio, 

encontraram Luis Jose tentando evadir-se do local, mas logo foi detido, porém 

afirmando desconhecer a origem e destino dos pertences roubados, ainda assim, 



227 

 

 

 

“disendo-se-lhe que desse contas d‟esses objectos por que restituídos ao dono seria elle 

reo solto” (Fólio 11) informou que os pertences estavam “numas moitas próximas da 

caza” (Fólio 11); onde efetivamente o material fora encontrado.  

Manoel da Cruz percebeu que ainda lhe faltavam variados pertences, mas o réu 

Luiz José voltava a negar saber do paradeiro. Entrando os policiais na residência 

acabaram por encontrar os demais itens. O criminoso foi preso, mas sua parceira, Maria 

Rosa, conseguiu evadir-se. Manoel da Cruz, então, estrategicamente presenteou o 

vizinho da moça com uma rede e alguns pertences recomendando sua captura, o que 

acabou por ocorrer no dia seguinte (Fólio 11v). 

A terceira testemunha Manoel Joaquim Jose de Santa Anna, 19 anos, soldado do 

segundo batalhão de artilharia, informou da mesma maneira os acontecimentos narrados 

pelo soldado Joaquim Antonio, não acrescentando informação nova ou variada.   

Este processo finaliza-se na coleta de depoimentos, porém, o sequenciar dos 

fatos não foi encontrado nas caixas do APMT, assim, o arquivo está incompleto. 

Podemos inferir – baseados nos demais processos – que, após a oitiva de testemunhas, 

vítima e agressores, o processo seguiu-se para avaliação do juiz municipal. 

No processo 03 – Blandina Maria da Costa – é vítima agredida gratuitamente por 

Maria das Dores, com quem aparentemente não tinha rixa estabelecida. 

“entrando com surpresa Maria das Dores, mulher bastarda, 

ahi com o maior desacerto ao asyllo da supplicante, e á sua 

pressão a aggredira com avanços e pauzadas á mão, 

rasgando-lhe a roupa do corpo, quebrando os seus lavrados, 

carregando-a de affrontas com palavras ignominiciosas” 

(Fólio 02). 

 

Diz-se que a agressão só não resultou em maior gravidade “não fosse a aggressora 

impedida pela força e dilligencia empregada com prestesa por pessoas” (Fólio 02), 

desconhecidos que se dispuseram a ajudá-la na ocasião.  
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A primeira testemunha, Antonio Bernardo de Barcellos, 44 anos, narra que 

Maria das Dores já planejava agredir Maria Blandina, portanto a chamou até sua casa 

para cometer o ato, porém, esta se negou em ir, acabando a ré por adentrar à casa da 

vítima e consumar seu intento “com murros e pancadas” (Fólio 04) nesse mesmo local.  

Antonio Bernardo informou, ainda, que colaborou no cessar das agressões, porém 

percebeu duas mulheres que incentivavam a sequência dos maus tratos  

“aplaudião o facto e davam grandes risadas, perecendo-lhes 

que por insuflacção da primeira, que é desafeiçada a queixosa 

e por satisfazer-lhe é que a ré se deliberou a commeter este 

attentado.” (Fólio 04)  

 

Segundo Adorno (1995, p. 300) as respostas violentas, não necessariamente restritas aos 

indivíduos envolvidos nos contenciosos, tendiam a estimular reações mais ou menos 

uniformes em agrupamentos sociais diferenciados. Um modelo imperativo que evoca 

nos não envolvidos, um sentimento participativo na produção da violência. Neste caso 

de Blandina Maria, o envolvimento se deu no anverso do „modelo socialmente válido de 

conduta‟, uma vez que a legitimidade do envolvimento de instigadores da violência é 

extremo à participação daqueles que lhe prestaram auxílio.  

A segunda testemunha, João Capistrano de Oliveira, 23 anos, artífice do arsenal 

de guerra, informou estar na casa da vítima durante o acontecido, uma vez que costuma 

visitar um amigo que ali se hospeda quando em passagem pela cidade. Disse ter ouvido 

a ré chamar a vítima para fora da casa e como esta não a atendeu, adentrou na residência 

e iniciou as agressões. Esta testemunha não socorreu a vítima e “por saber o quanto é 

atrevida a ré, não fez mais do que pegar no chapéu e retirar-se, e de fora vio que a ré 

esmurrava e maltratava a queixosa” (Fólio 04); mesmo tendo se abstido de intervenções, 

confirma ter efetivamente visto as demais testemunhas que interromperam a briga. 

A terceira testemunha, Joanna Paes de Pinho, 25 anos, costureira, por ser vizinha 

da vítima “sahindo dos fundos de sua caza vio a ré Maria das Dores estar chamando a 
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queixosa” (Fólio 05v), em seguida Joanna adentra a sua residência não presenciando o 

princípio da briga, porém conseguindo ouvir os gritos da vítima, sai novamente ao 

quintal e vê que “a ré estava agarrada com a queixosa e a esmurrava” (Fólio 06).  

Joanna Paes, assim como João Capistrano, não se envolvera no socorro e, do 

mesmo modo, presenciou as testemunhas que interromperam a briga, porém esta 

visitara a vítima após o acontecido e constatara que ré havia quebrado determinados 

pertences de Blandina, como correntes e brincos. Informou, ainda, desconhecer 

totalmente a existência de rixa anterior entre as envolvidas, mesmo sendo próximas, 

desconhecendo os motivos que culminaram nas agressões.  

A quarta testemunha, Antonia Dias, 30 anos, costureira, narrou estar em sua 

residência no momento inicial do ocorrido, tendo sido chamada pelo filho da queixosa, 

saiu de sua residência e presenciou as agressões “vio a ré esmurrando a queixosa e 

derreada sobre ella nos fundos casa da mesma queixosa” (Fólio 06v) e prestou socorro 

auxiliando outras duas demais testemunhas que assim o fizeram. Informou, ainda, 

desconhecer os motivos que levaram ao ocorrido. 

A quinta testemunha, Manoel do Nascimento do Bom-Despacho, 24 anos, cabo 

d‟esquadra da Companhia de Imperiais Marinheiros, informou que ao chegar ao local 

do ocorrido já havia se finalizado a agressão física, porém a ré ainda transparecia 

bastante fúria e “continuava a vociferar contra a queixosa, aquem dirijia palavras 

insultantes” (Fólio 08 – 08v). Nada mais soube acrescentar. 

O processo de Blandina Maria finaliza-se com as Concluzas do escrivão 

Joaquim Jose Cardoso Arinos dirigidas ao chefe de polícia Joaquim Augusto de 

Holanda Costa Freire, mantendo-se a ré encarcerada. Neste caso o mesmo chefe de 

polícia, Joaquim Augusto, exercia cargo ou função de juiz, vide tratamento a ele 

dispensado nos ritos do processo “Meretissimo Doutor Chefe de Policia” (Fólio 03) e 
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“Meretissimo Doutor Chefe de Polícia Joaquim Augusto de Holanda Costa Freire (...) 

ahi por elle dito juiz...(...)” (Fólio 09). 

No quarto processo, Escrava Maria, supostamente menor, de propriedade da 

senhora Bernardina da Silva e Oliveira, e por esta representada, apresenta-se a acusação 

contra Manoel Maximo e seu comparsa Floriano Neves, por terem “forçozamente 

deflorado sua escrava Maria de 16 anos d‟idade” (Fólio 03). Ademais do diferencial de 

cerca de 20 anos vacantes entre este e os demais processos analisados, existe uma 

diferença de procedimento, tanto oficiosamente, por tratar-se de uma escrava, quanto 

oficialmente, devido à aplicabilidade da Lei 2033, de setembro de 1871
25

. 

Este ocorrido chegou ao conhecimento das autoridades apenas dois dias após ter 

se consumado, quando então Bernardina da Silva comunicou as autoridades e “jurava 

em sua alma ser verdadeira a queixa, e que ella é dada sem dolo, nem malicia, e só a 

bem da justiça” (Fólio 04). A escrava, após o ocorrido “recolheu-se na casa de sua 

senhora” (Fólio 07v) optando por não comunicar a ninguém o fato, mesmo porque o 

próprio agressor “pediu que nada contasse a pessoa alguma” (Fólio 13v). 

Na coleta do depoimento da vítima são narrados os fatos de modo a esclarecer 

sua total inocência, observando até o ocorrido ser, ainda, donzela. Segundo a vítima, o 

réu Manoel Maximo “fechando a porta com a chave agarrou-a e atirou-a no chão sobre 

uma esteira que se achava no mesmo quarto e ahi a força deshonrou-a” (Fólio 06v). 

Contou que foi chamada por Floriano até a casa de Manoel no intuito de pedir-lhe um 

copo d‟água, uma vez que esta trazia consigo um pote que acabara de encher. Chegando 

lá foi empurrada para dentro, quando se deu o crime. 

No decorrer do fato, narra que estando já trancada no quarto e em processo de 

violação, ouviu batidas na porta, com as quais o réu não se importou persistindo seu 

                                                      
25

 Cf. Capítulo 4.0 
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intento. Após conseguido finalizar o ato, a proibiu de sair do quarto, uma vez que estava 

descomposta e “não quis que ella sahisse chorando pela rua, no estado em que estava 

com a roupa ensaguentada” (Fólio 07). Ao abrir a porta, viu Floriano esperando à porta. 

O que se apresenta de modo peculiar neste processo é o fato de se arrolar como 

1ª testemunha do ocorrido, Floriano de Souza Neves, 19 anos, agência
26

, comparsa de 

Manoel Maximo. Nos ritos desse processo, Manoel consumou seu crime em parceria 

com Floriano, porém este, narra um aparente arrependimento dos limites a que 

chegaram, com isso 

“batteu por vês na porta e chamou por elle, porem vendo que 

ninguém lhe respondia dirigiu-se a João Augusto Ferro e 

Theodoro Tocantins, que nessa occazião passavam e a elles 

contou o que estava acontecendo dentro o quarto” (Fólio 09).  

 

Floriano e os dois companheiros posicionaram-se à porta do quarto, porém mesmo com 

as batidas, não tendo Manoel atendido, posicionaram-se numa esquina próxima, de onde 

viram sair “a escrava Maria ensaguentada” (Fólio 09) e retornando a casa “viu também 

a ceroula de Manoel Maximo ensanguentada” (Fólio 09). 

 A segunda testemunha, João Augusto Pereira Ferro, 25 anos, agência, observa 

que foi avisado por João de Queiroz – igualmente arrolado como testemunha – que 

Manoel Maximo estava deflorando a escrava em um dos quartos da casa em que ele, 

João Augusto, mora. A testemunha dirigiu-se até a porta do quarto e lá chegando 

encontrou Floriano Neves sentado e tendo “nessa occazião informado pelo mesmo 

Floriano que Manoel Maximo estava estuprando a escrava Maria” (Fólio 10v/Grifo 

original). Esta testemunha, porém, limitou-se a ir à porta, trocar palavras breves com 

Floriano, ocasião em que também pode ouvir gemidos e ruídos de dentro do quarto, em 

seguida retornou a sua casa e nada fez; passados dois dias do ocorrido decidiu ir 

procurar à senhora Bernardina e contar-lhe o que presenciara.  

                                                      
26

 O termo Agência é definido em Bluteau como: officio, cuidado, occupação daquelle que faz os 

negócios de alguém como seu agente; viver de agencia (BLUTEAU, 1712, p. 165).  
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 A terceira testemunha, Theodoro Ribeiro dos Santos Tocantins, 22 anos, 

topógrafo, declarou que na noite do ocorrido foi informado por João de Queiroz que 

Manoel Maximo estava deflorando a escrava Maria, sabidamente donzela. Dirigiu-se ao 

local e encontrou Floriano “sentado no batente da mesma porta” (Fólio 11), de quem 

ouviu o relato do que se passava. Retirou-se em seguida e nada fez naquele momento, 

porém “voltando segunda vez ao lugar, ahi encontra a escrava Maria em pé na porta do 

referido quarto, chorando achando-se também a escrava Magdalena” (Fólio 11v), na 

ocasião, repreendendo Maria e Manoel Maximo, na sequência retiraram-se ambas 

escravas e ele, testemunha, também retirou-se. 

 A quarta testemunha, João Jose de Queiroz, 32 anos, carpinteiro, informou que 

estava de passeio no dia do ocorrido, quando viu à porta de um quarto, latindo, o 

cachorro pertencente à senhora Bernardina da Silva, ao aproximar-se ele testemunha 

“ouviu dentro do quarto gritos e chôros” (Fólio 12). Reações que lhe pareceram ser da 

escrava Maria e, associando ele ao costume da menina de passear em companhia do 

cachorro, deduziu tratar-se efetivamente dela.  

Ao encontrar João Augusto e Theodoro Tocantins “que se achavam sentados na 

porta de sua casa que faz frente n‟outra rua” (Fólio 12-12v) informou-lhes sobre o que 

percebera e seguiu para sua casa, no percurso travou conversa com indivíduo por nome 

Antonio Pedro, nessa ocasião, viu passar a escrava Maria em companhia da escrava 

Magdalena, ouvindo esta aconselhar a menina que relatasse o ocorrido a sua senhora. 

 A próxima testemunha, Magdalena, 21 anos, cozinheira, arrolada no processo 

como „informante‟ por tratar-se de ser uma escrava e à qual “sendo escrava não se lhe 

deferio o juramento” (Fólio 13) informou que foi chamada por Manoel Maximo a fim 

de levar a escrava Maria à sua senhora declarando ele, diretamente “que tinha 

deshonrado a referida Maria e que não sabia se ella era moça”. Magdalena, ouvindo os 
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choros de Maria, ao chegar ao quarto viu a menor com a roupa ensanguentada, Manoel 

pediu-lhe então que a levasse e que mantivesse silêncio. 

 Na estrutura do processo, passadas as oitivas das testemunhas, foi procedido o 

exame de corpo de delito
27

 que confirmou a violência sexual. Na coleta do depoimento 

do réu, Manoel Maximo Pacheco, 23 anos, sapateiro, confirmou que seu parceiro 

Floriano Neves chamou a escrava Maria para o quarto e, segundo o réu, com ela esteve 

por alguns instantes trancado, em seguida voltando Floriano da conversa, convidou 

Manoel que entrasse também e ele assim o fez. 

 Ao entrar no quarto, encontrou Maria sentada numa esteira e, segundo ele, 

ofereceu-lhe uma nota de quinhentos mil réis em troca de ter com ela cópula e, por não 

perceber obstáculo algum “virou-a de costas sobre a esteira e ahi serviu-se della” (Fólio 

16v). Informou não saber que Maria era donzela. Declarou que a escrava Magdalena, ao 

passar pelo local e ver Maria, questionou-a sobre o que fazia por ali e que iria contar à 

sua senhora. Segundo o réu, Maria chorava por receio que sua senhora soubesse, então 

pediu ele que Magdalena a levasse e nada comentasse com a Sra Bernardina.   

 O processo de Maria se encerra na Secretaria de Polícia remetendo-se – pelo 

amanuense da instituição, Gabriel Nunes Nogueira – o material ao juízo da comarca em 

18 de setembro de 1878, recebido pelo escrivão Antonio Maria da Costa. No que 

competia à Secretaria de Polícia, finaliza-se com a recomendação de prisão de Manoel e 

Floriano, porém, o processo se estende ao julgamento e culmina com o inocentamento 

dos acusados que, mesmo diante do material levantado, ganham liberdade devido ao 

argumento se centrar na maioridade de Maria, não mais no ato per si. Segundo os 

agressores, Maria tinha mais de 16 anos, sua senhora, porém, acaba por não poder 

comprovar com documento oficial a verdadeira idade da vítima. 

                                                      
27

 Vide maiores considerações no item 3.5.2.2 – As mulheres escravas - deste Capítulo. 
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 Estes manuscritos organizados em processos recebem, na sequência, análises 

específicas quanto aos aspectos que permeiam sua composição. Estas análises abarcam 

tanto seus quadrantes históricos, sociais e jurídicos, neste terceiro capítulo, quanto sua 

edição e transcrição, no Capítulo 2, constituindo o corpus de análise deste trabalho em 

sua totalidade.    

 

3.4 A CONDIÇÃO E A VIOLÊNCIA 

 

O entroncamento entre condição e violência em Cuiabá de meados do XIX, 

dava-se em instantes variados e condições múltiplas  

 
Na Província de Mato Grosso no período de meados do XIX, 

a dominação pela violência física era recorrente quando se 

tratava de proprietários rurais e comerciantes, sendo usual tal 

prática como apropriada para subjugar homens e mulheres 

(RODRIGUES, 2008).  

 

Ao pensarmos a prática da violência de modo amplo, perceberemos que seus métodos 

nem sempre se centram apenas no aspecto físico. O subjugo de homens e mulheres 

estabelecido a partir do escamoteio cotidiano da violência, diluída nas relações sociais, 

preludiavam o uso da violência física. Autoridades, latifundiários, escravocratas e 

demais integrantes de elites locais se impunham simbolicamente ante suas populações 

de modo a abrir-lhes caminho ao subjugo físico propriamente. 

Considere-se condições de vida da população, economia, cultura e some-se a 

isso o fato de haver um „código de posturas‟ (NOGUEIRA SOUSA, 2001) que tolhia 

atividades de socialização e mesmo atividades rotineiras cuja “postura” poderia 

relacionar supostos problemas. Esse código proibia, por exemplo, realização de festas e 

certas manifestações culturais; a condição de homens e mulheres se restringia a 

acontecimentos públicos ou espaços velados a portas fechadas. O código de posturas 
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data de 1861 e proibia dança com batuque e estrondo (Art. 67) e permitia a prática do 

cururu e boi da serra (Art. 68), porém, sob pedido de licença previamente paga. 

O código figurava apenas como referendamento do que se tinha por simbólico, 

os comportamentos estavam em processo de consolidação de uma vigilância incisiva e, 

aos menos abastados, restava a conformação de um controle iminente. 

 

3.5 O GÊNERO E A VIOLÊNCIA 

 

As discussões no universo das concepções de gênero surgem a reboque dos estudos 

feministas no Brasil.  

O uso da categoria gênero introduz nos estudos sobre 

violência contra mulheres uma nova terminologia para se 

discutir tal fenômeno social, qual seja, a expressão violência 

de gênero (SANTOS & IZUMINO, 2005, p. 03). 

 

 

Segundo as autoras, porém, essa noção abarca, ainda, certa imprecisão conceitual. De 

todo modo, os estudos sobre violência e gênero no Brasil cresceram e contemplaram 

novas perspectivas mesmo que, nas palavras das autoras supra, a maior dificuldade se 

centre na conceituação teórica ainda incipiente. 

Neste trabalho a noção de gênero será entendida através da perspectiva binária, 

no que compete ao gênero feminino, mulheres. É preciso frisar que a noção de gênero 

entendida enquanto „categoria analítica‟
28

 - como uma observação sobre as diferenças 

sexuais e o conhecimento sobre elas produzido, nas perspectivas sociais e culturais -

postulada pela pesquisadora Joan Scott (1986), destaca que as coisas que têm a função 

de significar algo, tal como as palavras e as idéias, possuem uma história, o que inclui o 

termo gênero. Desta forma, aponta que as feministas norte-americanas, rejeitando 

                                                      
28

 Cf. SCOTT, Joan.  Gender: a useful category of historical analysis. The American Historical Review, 

Vol. 91, No. 5. Dez, 1986. 
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palavras que poderiam trazer a noção de determinismo biológico e realçando o caráter 

relacional das definições de feminino-masculino, importaram o sentido de gênero do 

léxico tradicional instituído e passaram a utilizá-lo para referirem-se à organização 

social das relações entre os sexos. 

Postular e observar o gênero nesta dissertação refere-se essencialmente às 

mulheres, seu cotidiano, sua rotina e seus imbricamentos com a violência, a ordem 

pública e a aplicação das leis aos seus respectivos quadrantes. 

 

3.5.1 AS MULHERES 

 

Os estudos voltados ao universo feminino evocam o entendimento primordial da 

noção de poder e dominação que „comumente se supõe masculina‟ (PERROT, 1988), 

numa perspectiva singular, porém, numa compreensão ampla, as mulheres exercem sua 

parcela de influência fragmentada no estabelecimento desse poder. 

 
Se elas não tem poder, as mulheres têm, diz-se, poderes. No 

ocidente contemporâneo elas investem no privado, no 

familiar e mesmo no social, na sociedade civil. Reinam o 

imaginário dos homens, preenchem suas noites e ocupam 

seus sonhos (PERROT, 1988, p. 167). 

 

 

As especulações acadêmicas acerca das mulheres constituem um vasto e profundo 

campo contemplado por variadas áreas de investigação. Os estudos feministas, por 

tempos, buscaram superar o imperativo discursivo da opressão, tentando apontar a 

presença de ação, a plenitude e a existência de seu papel de poder
29

, porém, conforme 

Michelle Perrot (1988), estudos etnológicos acabaram por mostrar uma inversão dessa 

tentativa e apontaram uma sociedade mais fundamentada na repartição que no conflito, 

percebendo as mulheres numa estrutura mais equilibrada que concorrente. 

                                                      
29

 Foi o que poderia se chamar „a era do matriarcado‟, triunfante numa certa época da Antropologia 

feminista americana (PERROT, 1988, p. 170). 
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E o que perturba esse equilíbrio, fruto de pesos e contrapesos 

multisseculares, é a evolução econômica atual que, com o 

desenvolvimento do sistema econômico bancário, reforça o 

impacto da gestão masculina (PERROT, 1988, p. 170).  

  

Segundo a pesquisadora, é pertinente o trabalho do austríaco Ivan Illich
30

 que contrapõe 

a tese da complementaridade de diferenças, porém, trabalhos correlatos apontam o 

caráter variável dessa tese. Surgem reflexões na própria França quanto aos „poderes 

informais das mulheres‟ que, nesse quadro, controlariam efetivamente a parte mais 

importante dos recursos e das decisões e, assim, a perpetuação do „mito‟ do poder 

masculino serviria aos interesses de ambos os gêneros.  

Em contrapartida, outros pesquisadores entendem que não há um modelo de 

análise geral, devendo os estudos contemplar variáveis, o que, nas palavras de Perrot 

(1988, p. 171) convida à prudência na apreciação globalizante das sociedades passadas; 

a autora é taxativa, ainda, ao observar que a análise do poder das mulheres também é 

um jogo de poder. 

 

3.5.2 AS MULHERES E A VIOLÊNCIA 

 

 Os estudos que analisam as mulheres na perspectiva da violência são bastante 

recentes.  Esses estudos têm sua gênese na concepção dual entre gênero e sexo nos 

Estados Unidos e na França e influenciam os estudos brasileiros sobre a violência contra 

mulheres, marcando seu princípio no início dos anos 1980, constituindo uma das 

principais áreas temáticas dos estudos feministas no país.  

Nas palavras de Santos & Izumino (2005), esses estudos são fruto das mudanças 

sociais e políticas, acompanhando o desenvolvimento do movimento de mulheres e o 

processo de redemocratização. 

                                                      
30

 Cf. ILLICH, Ivan. Le genre vernaculaire. Paris: Seuill, 1983. 
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Nessa época, um dos principais objetivos era dar visibilidade 

à violência contra as mulheres e combatê-la mediante 

intervenções sociais, psicológicas e jurídicas (2005, p. 01).  

 

Este quadro demarca uma característica bastante peculiar de um reflexo do 

contemporâneo, porém esta realidade é bastante recente se considerarmos meio milênio 

de história do Brasil. Os manuscritos analisados neste trabalho foram produzidos entre 

1858 e 1878, e são todos relatos de violência cometidos contra mulheres. A condição de 

subalternidade impingida ao sexo feminino atravessa o tempo e o espaço, desde 

períodos mais distantes a mulher figurava na condição mediana de ser humano 

(ADORNO, 1987). A segregação desse grupo tornou-se tão acentuada por uma cultura 

machista que se fez necessária a abertura, mais de um século após nosso período 

documental (1985), de delegacias próprias para elas
31

.   

Nas teorias que se voltam à análise e entendimento dos mecanismos da violência 

contra mulheres, existem três correntes que se constituem como referenciais a sua 

compreensão. A primeira, estabelece a Teoria da dominação masculina; a segunda, 

teoria da dominação patriarcal e a terceira, teoria relacional
32

. 

Na primeira – teoria da dominação masculina – a violência se estabelece em 

razão do subjugo da mulher pelo homem, o que tolhe sua autonomia e a converte ao 

mesmo tempo em „vítima‟ e „cúmplice‟ da dominação masculina; na segunda – teoria 

da dominação patriarcal – entende-se a violência como expressão do patriarcado e, 

neste caso, mesmo a mulher sendo vista como autônoma, ainda figura como 

historicamente vitimada pelo controle social masculino. Na terceira – relacional – há 

                                                      
31

 Cf. SANTOS & IZUMINO (2005, p. 01). A primeira delegacia da mulher do Brasil (e do mundo) foi 

criada na cidade de São Paulo, em agosto de 1985, para que policiais do sexo feminino investigassem 

crimes em que a vítima fosse mulher, incluindo, entre outro, os crimes de estupro e lesão corporal.  
32

 Op Cit. 2005, p. 02. 
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uma relativização entre as noções de dominação masculina e vitimização feminina, 

concebendo efetivamente a mulher como „cúmplice‟ e não „vítima‟.  

Podemos observar que em nossos processos encontramos casos de violência que 

correlacionam as três correntes de análise. Além de todos tratarem de violência contra 

mulheres, estas são vítimas tanto de uma dominação masculina, vide os argumentos do 

agressor Manoel Jose Antonio, processo 01 – Maria Oliveira, ao afirmar ter-se cansado 

das provocações verbais de sua esposa, daí a agressão; quanto da dominação patriarcal, 

vide o processo 04 – Escrava Maria, no qual seu agressor, Manoel Maximo observa que 

a violentou não sabendo tratar-se de uma menor, centrando seu argumento nesse 

aspecto, apoiando-se no aspecto de sua supremacia tanto masculina quanto de livre em 

relação à menina, escrava. 

A estas correntes teóricas, acrescente-se uma série de desdobramentos e 

discussões não apresentadas aqui, dada a necessidade de uma maior e melhor 

conceituação na dualidade entre violência de gênero e violência contra mulheres que 

careceria de um estudo unitário e especial, inclusive, contemplando suas categorias, 

como nas variações abordadas na sequência. 

 

3.5.2.1 AS MULHERES IDOSAS  

 

 

 No Brasil, trabalhos quantitativos – e mesmo qualitativos – sobre mulheres 

idosas, são bastante raros; pesquisas sobre idosos de modo geral também são, dada uma 

exclusão desse grupo do rol de prioridades para pesquisas (OLIVEIRA, 2007). Ainda, 

conforme a médica e pesquisadora, Rita Oliveira (2007), a sociedade capitalista 

condena ao isolamento social as pessoas que envelhecem e não mais participam 

diretamente do processo produtivo. 
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Prospectos da atualidade projetam que até 2020 haverá uma população de cerca 

de 25 milhões de idosos no país, sendo a maioria composta por mulheres, cerca de 15 

milhões
33

, números que indicam necessidade de um debruçar de olhos às suas condições 

de vida sob diversas perspectivas acadêmicas. 

Neste trabalho recorremos aos estudos que indicam referência sobre 

incapacidade física e mental de idosos, de modo a cotejá-los as narrativas do processo 

analisado, uma vez que este trata de violência e resistência por parte da sexagenária 

Maria da Cruz, vítima. Segundo Parahyba et al (2005)  

 
(...) em estudos de prevalência de incapacidade funcional, as 

taxas são mais elevadas em mulheres do que em homens, 

embora isso se deva mais provavelmente a diferenças na 

sobrevivência com limitações (2005, p. 384).   

 

 

Parahyba et al (2005) informam ainda que apesar dessas taxas, as mulheres ainda 

sobrevivem mais que os homens. Existe uma série de fatores que contribuem para o 

crescimento destas taxas, porém é fato que sua variação se estabeleceu historicamente 

ao longo dos tempos. Sociabilidade e depressão – como fatores individuais – indicam 

um favorecimento à longevidade feminino, ademais do status sócio econômico. 

Considera-se idoso, segundo a Organização Mundial da Saúde/OMS – o 

indivíduo com mais de 65 anos, para países desenvolvidos, e mais de 60 anos para 

países subdesenvolvidos (MENDES et al. 2005). Estudos indicam que cerca de 94% 

dos idosos no Brasil apresentam pelo menos uma doença crônica, porém 34 % necessita 

de auxílio de terceiros para suas atividades rotineiras
34

, apesar de aparentemente baixo, 

o número indica certa preocupação em termos de qualidade de vida.      

                                                      
33

 PARAHYBA et al. (2005, p. 384). 
34

 MENDES et al. 2005. 
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No manuscrito 02 (Maria da Cruz – mulher idosa) são narradas as agressões 

sofridas que, além das arranhaduras e escoriações (Fólio 04v), nota-se a seguinte 

descrição: 

“os dentes superiores da frente arrancados por força superior 

para o que concorria a idade sexagenária da ofendida. 

Escoriação produzida pelo roçar no chão em consequencia da 

força feita para comprimir a offendida e asfixial-a, e a 

resistencia da parte d‟esta.” (Fólio 04v). 

 

Esta descrição é parte do auto de corpo de delito procedido na idosa pelos médicos João 

Adolpho Josetti e Francisco Antonio d‟Azeredo, mas o próprio relato da vítima ilustra 

as informações técnicas prestadas anteriormente. 

 
“Luiz Jose a agarrou pelas guelas, lançou-a no chão, metteo 

uma das mãos na boca, estendendo um dos dedos que lhe 

chegou quase a garganta, forcejou a ponto de arranjar os 

dentes da frente; procurou afogal-a; ficando ella interrogada 

inteiramente prostrada e já desfalecida” (Fólio 07). 

 

Manoel da Cruz, filho da vítima é quem leva adiante junto à polícia o processo de 

investigação. Na relação de idosos e suas famílias MENDES et al. (2005) observam que 

com o decorrer dos anos, os idosos tornam-se cada vez mais dependentes e uma 

inversão de papéis se estabelece, nesse contexto, filhos passam a ter responsabilidades 

sobre os pais
35

. Esta responsabilidade é notada por intermédio do manuscrito em 

questão, porém os meandros da vivência e níveis reais de preocupação do filho com a 

mãe – e não apenas com os bens da mãe – ficam ao encargo de nossa inferência.  

A questão da velhice é uma questão social (MENDES et al. 2005). Entender 

seus meandros subjetivos é tarefa que demandaria um trabalho à parte, especialmente 

quando tentamos estabelecer um quadro correlacionando passado e presente, cotidiano e 

vivência, família e individualidade.  

                                                      
35

 É pertinente lembrar que, segundo os autores, essa reversão não constitui por si só um benefício, uma 

vez que em diversos casos os filhos modificam a relação interpessoal desrespeitando e ignorando os pais 

como pessoas com poderes de opinião, logo, o idoso torna-se isolado socialmente e com medo de cometer 

erros e ser punido (MENDES et al. 2005, p. 425). 
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3.5.2.2 AS MULHERES ESCRAVAS  

 

 No processo histórico do Brasil, a estruturação social é marcada por uma 

variabilidade de aspectos, no decorrer do processo de organização política e jurídica, a 

vida privada escravista desdobra-se a uma ordem privada prenhe de contradições com a 

ordem pública (ALENCASTRO, 1997, p.16). 

Segundo Luiza Volpato (1990) a presença de homens e mulheres livres ganha 

visibilidade no espaço urbano desde a formação do povoamento da cidade de Cuiabá, no 

século XVIII, constituindo, dessa forma, grupos populares no século XIX que lutavam 

pela vida social. Para Volpato, ainda, esses populares habitavam os subúrbios da cidade, 

trabalhando como pedreiros, alfaiates, costureiras, lavadeiras etc. 

 É pertinente lembrar que Cuiabá possuía um alto índice de livres pobres atuando 

como soldados, a cidade podia ser classificada como uma „cidade militar‟ devido ao 

elevado contingente de soldados
36

; uma amostra desse fato pode ser percebida por 

intermédio do corpus deste trabalho, pelo qual, nas instâncias dos processos, figuram 

militares, ora como testemunhas, ora como réus e ora como aplicadores da ordem. 

 Na atuação profissional dos demais livres, elencavam-se sapateiros, agências, 

alfaiates, lavradores etc. No processo 04 – escrava Maria – seu agressor principal tinha 

por profissão ser sapateiro. Manoel Maximo violentou a menor na noite de 13 de 

setembro de 1878, o processo está permeado por incertezas e deslizes de procedimento, 

como é possível ser visualizado através do manuscrito. 

  No processo de oitiva de testemunhas houve unanimidade da informação 

referente à violência sexual, confirmada através de exame de corpo de delito. Os 

médicos Dormevil José dos Santos Malhado e Medardo Rivani procederam o exame 

respondendo aos seguintes questionamentos “Primeiro: se houve defloramento? 

                                                      
36

 VOLPATO, 1993, p. 321. 
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Segundo, qual o meio empregado? Terceiro, se houve cópula carnal? Quarto, se houve 

violência para fim libidinoso? Quinto, quaes ellas sejão? E finalmente qual o valor do 

danno?” (Fólios 14 e 15). Desenvolveram, os examinadores, as seguintes respostas: 

“encontraram ausência de membrana hymem e pela 

conformação das partes reconhecerão que não estava 

habituada à cópula. E que portanto respondem ao primeiro 

quesito, sim; ao seguinte, membro viril, ao terceiro sim; ao 

quarto que não existem vestígios de violência; ao quinto, 

respondido, e finalmente quanto ao valor do danno causado 

eles arbitrão na quantia de duzentos mil réis” (Fólio 15). 

 

Quando se tratava de violência sexual, as mulheres negras, escravas e índias, recebiam 

tratamento diferenciado [e depreciativo], no sentido de compreender que sua 

sexualidade, diferentemente da mulher branca, não estava a serviço da procriação, mas, 

via de regra, figurando como objetos de desejo do homem branco
37

. 

 

3.6 A EMBRIAGUÊS 

 

 No contexto de meados do XIX, a significação moral possuía uma característica 

bastante acentuada sobre os juízos de valor. Determinadas práticas poderiam constituir 

um agravo as condições de determinadas pessoas, o que ocorre no consumo exacerbado 

de álcool, visto como moralmente depreciável.   

Ao contextualizar Mato Grosso, Rodrigues (2008) observa que no eixo dos 

conflitos, o consumo de álcool aparece como um agravante na problemática criminal da 

Província:  

o uso do álcool modificava os comportamentos sociais de 

ambos os sexos, alterando-lhes os sentidos e as percepções do 

mundo a sua volta (RODRIGUES, 2008, p.10). 

 

Em especial quando se tratava do consumo de álcool por parte de mulheres, cuja prática 

lhes rendia adjetivações de imoralidade, devido à prática insultante à moral e aos bons 

costumes de uma sociedade dita civilizada. 

                                                      
37

 GIACOMONI, 1988, p. 65 apud. PERARO, 1997, p. 234. 
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Conforme Xavier (2006), em meados do século XIX, Mato Grosso possuía uma 

economia gestada na produção de criatórios bovinos, engenhos de açúcar, rapadura e 

aguardente. A acessibilidade ao produto desencadeava uma série de desdobramentos 

comportamentais, amiúde finalizados em crimes. Mulheres eram comumente presas por 

desordem e embriaguês
38

, do mesmo modo que homens, com o desagravo de sua 

condição sexual, enquanto potencializador da prática, vide observação prestada por 

Volpato (1993) e abordada no item “Produção da Violência” deste capítulo. 

 No processo 01 – Maria Oliveira é agredida por seu companheiro embriagado, 

Manoel José que, seguindo uma briga verbal partiu em sua direção, largando a viola 

que, segundo seu irmão, estava tocando e 

“deu uns pescossoens acompanhados d‟algumas pequenas 

bordoadas, e que afugiando a offendida para alcova da casa 

quando gritava a porta foi derrubada pelo reo, e armando-se o 

reo com uma espada fes na offendida os ferimentos 

constantes do auto de corpo de delito” (Fólio 05v – Fólio 06). 

 

A primeira testemunha, seu irmão, observou que em relação a Manoel José, “perncentio 

nelle sintoma que havia tomado aguardente” (Fólio 06). Miguel Ângelo – 2ª testemunha 

– observa que Manoel Jose estava „bastante atordoado d‟aguardente‟ (Fólio 07). Ignacio 

d‟Araujo Britto – 5ª testemunha – informa do mesmo modo que “conheceo 

perfeitamente estar o reo muito embriagado” (Fólio 12v). 

A embriaguês acabou por configurar o único recurso de justificação do agressor, 

uma vez que “dada a palavra ao reo para contestar o informante, por elle foi dito que 

pela embriagues que se achava, não tem consciência do que fez” (Fólio 06), e assim 

procedeu nos demais depoimentos, inclusive em seu próprio interrogatório, ponderando 

que “o estado de embriaguês que se achava foi que deu lugar a este procedimento” 

(Fólio 09v).  

 

                                                      
38

 NOGUEIRA SOUSA, 2001, p. 61. 
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As análises aqui apresentadas e suas [re] configurações, ganham corpo quando 

seguimos nosso intento por uma melhor elucidação da estrutura e posicionamentos 

legais que as referendem, como perseguimos nas descrições apresentadas no capítulo 

final deste trabalho. É pertinente ponderar que, as analogias estabelecidas entre corpus e 

análise representam um „desafio inicial‟, cujos variados caminhos interpretativos e 

descobertas podem se desdobrar, norteados pela percepção de cada leitor. 
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CAPÍTULO 4 

 A APLICAÇÃO DA ORDEM 
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4.1. O SURGIMENTO DOS DISPOSITIVOS DE ORDEM 

 

No Brasil, data do início do século XIX a constituição dos dispositivos 

ostensivos que se destinariam ao controle de segurança social. Nesse período (aprox. 

1830) várias rebeliões explodiram no território brasileiro e, nas palavras de Nogueira 

Sousa (2001, p. 19) devido, centralmente, a levantes de homens livres e escravos. 

 A percepção do contexto de “desordem”, numa constatação pragmática e 

ideológica e, diante de „práticas adversas à ordem e à civilização‟, estabeleceu um 

controle rígido sobre hábitos e costumes. O que se denominou de “Movimento de 

Governamentalização do Estado Imperial Brasileiro”, nas palavras de Clementino Sousa 

(2001, p. 20), configurou-se na premissa do eficiente controle daqueles que colocassem 

em perigo a tranquilidade e a paz no Império, 

(...) com a criação de mecanismos de controle da vida, da 

morte e da mercadoria: através do esquadrinhamento das 

cidades; do controle da taxa de natalidade, nascimento de 

legítimos e ilegítimos; alimentação; moradia e, 

fundamentalmente, o controle da ordem (NOGUEIRA 

SOUSA, 2001, p. 20).  

 

No entendimento macro da noção de formas de solução de conflitos de desordem, 

Tourinho Filho observa que para que não ganhassem proporções dantescas – como de 

uma guerra – houve a necessidade de atribuir-se a uma „entidade‟ o julgamento e 

administração de casos de instâncias variadas, assim o Estado chamou a si e avocou a 

tarefa de administrar a justiça (2009, p. 05-06). Nessa tarefa, estruturou-se uma série de 

mecanismos, dentre eles a criação de delegacias de polícia, no intuito de corroborar com 

uma eficiente administração do que se concebia por justiça e ordem. 
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Mato Grosso teve a instalação de sua primeira delegacia de polícia no ano de  

1842. A partir desse período, é possível perceber documentalmente uma variabilidade 

de processos, ações de ordem múltipla com procedimentos que resvalam na noção 

concernente à justiça, ao direito e à lei.    

Assim, a grande massa de homens, mulheres e crianças 

passou a sofrer intrusões, de forma direta ou não, em seu 

estilo de vida, no modo de organizar-se para produzir sua 

existência e suas relações (WOJCIECHOWSKI, 2004, p. 04). 

 

Relações estas que passam a ser policiadas e vigiadas, para muito além de um contrato 

social punitivo, subliminarmente estabelecido nas relações de vivência de grupo, mas, 

neste caso, através de uma entidade com direcionamento específico e aparato de 

essência ideológica.  

Na constituição legal de um Império conciso, determinados aspectos ainda 

deveriam ser considerados, dentre eles, a manutenção da laicidade do Estado, que 

perdura na constituição do Código Criminal do Império do Brazil [1830]; a idéia do 

“não haver crime, ou delicto (palavras synonimas neste Código)
39

 sem lei anterior que o 

qualifique” expressa uma compreensão estanque do que se concebe por infração – não 

necessariamente crime – impossibilitando a subjetividade de atos não circunscritos nos 

quadrantes desse Código.  

A partir do Segundo Reinado, considerou-se uma centralização político-

administrativa por volta de 1850, expresso por uma estruturação de um sistema de 

controle social.  

De fato, as instituições passaram a disseminar novos ideais 

acerca de comportamentos em relação à família, ao trabalho e 

aos poderes constituídos. Desse modo, aqueles que falavam 

em nome da nação a qual almejavam moderna, a elite 

imperial, definiam os papéis que caberiam a cada grupo 

social desempenhar na sociedade. (WOJCIECHOWSKI, 

2004, p. 05).   

                                                      
39

 Cf. Código Criminal do Império do Brazil. Nova Edição, Revisada por Jose Marcellino Pereira 

Vasconcellos. Rio de Janeiro, 1860. Disponível em Harvard University – Harvard Law Library. 

Biblioteca Digital, acessado em 28/05/2010. 
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Nesse escopo, a população passa a introjetar valores de modernidade atrelados ao 

comportamento idealizado no pudor e nos „bons costumes‟, o que vai de encontro com 

práticas comuns, concebidas, então, como turbulentas e de lascívia exacerbada, como a 

rotina dos bares, praças, becos e mesmo certos lares
40

. 

 As mudanças que caracterizaram esse período remodelaram os comportamentos 

individuais e intergrupais de modo a adequá-los as novas „funções sociais‟ que caberiam 

a cada qual exercer, é preciso considerar esse ambiente sócio-jurídico na constituição 

dos processos analisados de 1858 e 1859. Porém, em 1871 surge a lei que reorganiza o 

judiciário,  

dotando-o de mecanismos à solução dos problemas advindos 

da violência privada e pública as quais exigiam mais contínua 

a presença dos aparelhos de vigilância e controle, o judiciário 

e a polícia na condução das negociações entre indivíduos, 

sociedade e Estado (RODRIGUES, 2008, p. 08). 

 

Sob esta nova lei está circunscrito nosso quarto manuscrito analisado – Processo da 

Escrava Maria – 1878. A Lei 2033 foi sancionada em setembro de 1871, pela então 

princesa regente, Isabel de Orleans, em nome de D. Pedro II; a lei rezava que seu 

regulamento “altera differentes disposições da legislação judiciária”.  

 Alterava e instituía itens como: cargos, substituições, atribuições criminais, 

processos de prisões, processos de queixa e denúncia, pagamentos de fianças, recursos, 

habeas corpus, penalidades, atribuições e processos cíveis, dentre outros. Estas 

mudanças, somadas à condição social da menor escrava, acentuarão a disparidade entre 

o seu e os demais processos, em especial pela oficialização de um processo de 

investigação formal,  que pressuporia maiores cuidados investigativos e processos mais 

bem estruturados e que, em tese, se pautariam pela imparcialidade. 

                                                      
40

 Clementino Sousa ao analisar documentação sobre mulheres em MT em meados do Sec. XIX, observa 

que nos registros policiais era bastante usual a denominação de “famílias dadas à crápula” (2001, p.18), 

porém renuncia a essa denominação no intuito de indagar quem nomeia, especialmente pelo conteúdo 

criminal não transparecer vestígios concretos de determinadas práticas das famílias envolvidas.   
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Neste turno, é preciso considerar que o processo penal do Brasil Império possuía 

forma estrutural simplificada, constituía-se de oitiva de testemunhas, acareação com réu 

(s) – o que hoje se evita em certos casos, devido à necessidade de preservação das 

testemunhas – e levantamento de provas quando não declarado o flagrante
41

.   

Nos processos analisados, todas as medidas adotadas se estabeleceram conforme 

entendimento do condutor do processo, uma vez que na estrutura de investigação, o 

Inquérito Policial, que consiste nas diligências necessárias para descobrimento de fatos 

criminosos (TOURINHO FILHO, 2009, p. 198), apenas se formalizou no Brasil a partir 

de finais do século XIX, por meio do Decreto Lei No. 4824, de 28 de Novembro de 1871.  

 

4.1.1. OPERADORES / AGENTES DA ORDEM: JUIZES, DELEGADOS 

E PROMOTORES NO MATO GROSSO DO XIX. 

 

 

De modo geral – em se tratando de Império brasileiro, quando do processo de 

consolidação formal dos aparatos que se destinariam ao controle social, o papel de 

repressor e julgador de ações tidas por criminosas ou não atendentes a um 

comportamento social adequado ainda não possuía uma figura central de referência, 

 
professores, juízes, delegados e chefes de polícia, padres, 

presidentes das províncias, entre outros, através de suas 

funções públicas representando suas respectivas instituições, 

passaram a coibir os comportamentos sociais vistos como 

inadequados a um país com vias ao progresso 

(WOJCIECHOWSKI, 2004, p. 04). 

 

Na Província de Mato Grosso, instalou-se a primeira Secretaria de Polícia em 1842, 

durante o governo de Miranda Reis. A partir desse acontecimento foi necessária a 

                                                      
41

 Na estrutura de um processo penal no Brasil de hoje, um acontecimento infracional de ato contra 

pessoa evoca o Jus Puniendi, concretizado através do processo e surgido a partir da prática de uma 

infração penal.  Nos elementos que desencadearão o processo, surge o Inquérito Policial que, nas 

palavras de Júlio Mirabete (2007, p. 56), é o elemento mais comum, embora não exclusivo, para que o 

fato indique infração penal e respectiva autoria.  
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nomeação e contratação de profissionais oriundos da Corte para atuação nessas 

localidades. Esses profissionais interessavam-se pelo ofício em terras distantes, 

especialmente pelo status a ser conquistado, bem como pelos „retornos‟ que lhes seriam 

invariavelmente prestados pela elite local, comerciantes e proprietários rurais,  

 
sobretudo, os cargos administrativos, impondo através das 

redes clientelares, aos grupos menos privilegiados na 

hierarquia social, relações pautadas por interesses individuais 

que se fundavam em concepções de civilização e ordem 

postulados pelo liberalismo idealizado pelos bacharéis, na sua 

maioria filhos e apadrinhados dos coronéis políticos da região 

(RODRIGUES, 2008, p. 04). 

 

Para Wolkmer (1999) a ordem burguesa emanava de um sistema jurídico marcado por 

princípios liberais de bacharéis engajados na legitimação de seu discurso enquanto 

“bem-feitores” de um progresso em vias de se estruturar. Esses profissionais tinham sua 

formação – em grande parte – na Província de São Paulo. 

 Os profissionais que chegavam a Mato Grosso para tratarem da “justiça” eram 

comumente inexperientes, faltava estrutura administrativa adequada e pessoas 

habilitadas para exercerem certos cargos como de juiz de direito (NOGUEIRA SOUSA, 

2001, p. 25). A burocracia jurídica e policial lidava no dia a dia com formas diferentes 

de conflitos, estando expostos às tensões surgidas de situações inesperadas, assim, 

homens despreparados na execução de determinadas ordens perdiam o controle da 

situação, transformando réus em vítimas (RODRIGUES, 2008, p.03).  

 O primeiro Chefe de Polícia de Mato Grosso foi José da Costa Leite Falcão, 

advogado cuiabano, formado na Província de São Paulo
42

; a partir de sua nomeação e 

instituição oficial da Secretaria de Polícia, inicia-se um processo de produção de 

relatórios, ocorrências, ofícios, cartas e documentos afins. Conforme visualizado no 

manuscrito arquivado sob a ordem “documentação avulsa”, Secretaria de Polícia, Lata 

                                                      
42

 NOGUEIRA SOUSA, 2001, p. 46. 
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A – 1843. A estrutura dessa Secretaria deveria ser constituída por um chefe de polícia, 

um delegado, um subdelegado e um inspetor de quarteirão.  

 As funções de cada agente constituinte dessa estrutura se direcionava a 

controlar, vigiar e esquadrinhar a cidade em distritos e quarteirões, usando-se de 

regulamentos, relatórios, estatísticas de crimes e inspeções em lugares públicos. De 

modo oficial, nas palavras de Figueiras Junior (1874)
43

, esses agentes tinham por função 

obrigar a assinar o termo de bem viver aos vadios, mendigos, bêbados por hábitos, 

prostitutas que perturbavam o sossego público e turbulentos que, por palavras e ações, 

ofendiam os bons costumes, a tranquilidade pública e a paz das famílias.  

É necessário entender que todos os envolvidos nas malhas da justiça
44

 

posicionavam-se em situações quando da conveniência e vantagens às suas relações nos 

campos sociais e pessoais. Para Rodrigues (2008), ainda, Mato Grosso constituía uma 

sociedade cujo peso das hierarquizações administrativas estavam intimamente ligadas à 

força política e jurídica dos grupos sociais próximos ao poder central.  

Toda uma estrutura político-jurídica nessa consolidação local visava à 

sustentação de um projeto de imagem de civilidade e progresso à Mato Grosso, 

legitimando, com isso, o pleno exercício de poder que 

 
unia de um lado todos os súditos ao Imperador, desde o mais 

pobre dos cidadãos da mais distante freguesia do „Sertão‟ até 

o senador do Império ou os conselheiros do Estado; e ligava, 

de outro, cada um dos homens livres tanto aos que se 

encontravam acima quanto os que se encontravam abaixo da 

escala hierárquica, por meio de lealdades e fidelidades, 

gerada por um processo cumulativo de favores e encargos 

(MATOS, 2004, p. 164). 

 

A unidade e solidificação de um Império eram palavras de ordem na estrutura de uma 

entidade de ordem social. Desde o fim da Guerra do Paraguai, tornou-se marcada a 

                                                      
43

 Cf. Código do Processo do Império do Brasil. Tomo II. Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 

1874. 
44

 RODRIGUES, 2008, p. 01. 
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divisão jurisdicional, tornando-se presente nas Comarcas da Província todo o aparato 

legal de juízes, promotores e seus tribunais. 

 
Em Mato Grosso, o ano de 1871, marcou a reorganização das 

estruturas jurídicas, políticas e econômicas [...] ação que 

demandou ocupação do espaço geográfico, regulação das 

atividades jurídicas, a burocracia administrativa e a retomada 

do crescimento (RODRIGUES, 2008, p.03). 

 

Era ímpeto „generalizado‟ o alcançar localidade próspera e além barbárie, nesse bojo 

notou-se a busca por um equilíbrio entre autoridades e população, através da regulação 

de comportamentos que se operava, dicotomicamente, em dois sentidos
45

 de um lado a 

sociedade cobrava posturas e atitudes condizentes com o status de ordem e civilização, 

de outro a própria delegação de autoridade a um grupo privilegiado do Estado, gerava 

antagonismos entre os indivíduos e seus grupos sociais
46

.    

 É preciso entender, no entanto, a presença marcante de conflitos nas esferas da 

própria lei. A sutileza dos vínculos de leniência de certos casos demonstram a 

fragilidade dessas relações, nas quais nem sempre o favorecimento era regra. 

 O coronelismo podia estabelecer sua autoridade sempre que sentida a 

necessidade. Na prática, aqueles que ocupavam os cargos nos escalões mais altos do 

governo, local e central, exerciam com predomínio a autoridade e as lideranças na 

resolução dos conflitos policiais, jurídicos e políticos. A conservação do „sossego‟ dos 

grandes latifundiários não sofre mudança no país desde o período colonial quando se 

instaurou a manutenção do poder relegado a esse grupo.
47

 

 

 

 

 

                                                      
45

  Op. Cit. p.03. 
46

 Essas relações acabaram por gerar conflitos e certo clima de anarquia por parte daqueles que se 

opunham aos grupos políticos no poder. Cf. PALERMO, Miguel. Nioaque: evolução política e revolução 

de Mato Grosso. Campo Grande: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 1992. 
47

  Cf. Maria Isaura Pereira Queiroz. O mandonismo local na vida política brasileira e outros ensaios. 

São Paulo: Alfa-Omega, 1976. 
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4.1.2. OPERADORES / AGENTES DA ORDEM: POLÍCIA E 

EXÉRCITO – BREVES CONSIDERAÇÕES. 

 

Entre os operadores da ordem desde o século XIX, estão os militares [Leia-se 

exclusivamente o Exército] e a Polícia [a priori, genericamente, assim denominada],  

havendo por vezes um resvalar conceitual e mesmo terminológico quando do tratamento 

histórico de ambas instituições. O que hoje é uma conhecida divisão entre as chamadas 

Forças Armadas [exército, marinha e aeronáutica] e Forças Auxiliares [polícias em suas 

variadas modalidades]
48

 um século  e meio atrás ainda carecia de melhores definições 

de atuação e finalidades. 

 Os manuscritos objeto deste trabalho lidam essencialmente com operadores da 

ordem pertencentes ao quatro militar do Exército da Província de Mato Grosso, à época 

era a essa entidade relagada a função de policiar o cotidiano local. Na leitura dos 

processos aqui apresentados encontram-se designações alternantes entre “Secretaria de 

Policia”, “Delegacia de Polícia” e “Quartel”, o que referenda essa factual oscilação 

entre categorias militares; Cuiabá, especialmente, conforme Volpato (1993) era uma 

cidade evidentemente militar [Exército] e possuía um elevado contingente. 

Em se tratando da Polícia e suas atuais categorias,  se faz pertinente ponderar 

que tem sua gênese no princípio do Séc. XIX, quando da oficialização do Estado 

brasileiro como gestor da justiça e do controle social, já numa tentativa de diferenciação 

com o Exército, porém, ainda oscilando na atribuição de funções entre ambos.  

Em linhas gerais e, em definição contemporânea, a Polícia tem por função ser: 

 

                                                      
48

 Atualmente entre as polícias brasileiras encontramos atuações marítimas, aéreas e terrestres. Podem ser 

ostensivas ou secretas, leigas ou de carreira e, diferenciadas especialmente quanto a seus objetos de 

atuação. Temos a Polícia Federal, com encargos exclusivamente voltados ao âmbito de interesse nacional 

(secreta e de carreira); Polícia Civil, com a finalidade de investigar infrações penais e apurar respectiva 

autoria, de forma complementar a Polícia Militar, que visa à profilaxia do crime de forma ostensiva.    
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Instrumento de administração, uma instituição de direito 

público, destinada a manter e a recobrar, junto à sociedade e 

na medida dos recursos de que dispõe, a paz pública ou a 

segurança individual. (PITOMBO, 1986, p. 10 apud 

Mirabete, 2007).  

 

Tourinho Filho (2009) observa que a „Polícia‟ [Do Grego = Politeia = algo como 

governo da cidade] ganhou ressignificações desde seu entendimento inicial e, a partir do 

surgimento dos aparatos de aplicação de ordem, é a que evoca os pareceres mais 

variados na população, dentre aspectos que vão de seu método à idoneidade dubitável.  

Para Spagnol (2001) a polícia está muito além de alcançar sua imagem e realizar 

sua função de agente de segurança idônea e confiável
49

. Marinete Rodrigues (2008) 

observa que na Província de Mato Grosso – em meados do século XIX – a postura dos 

agentes de segurança, policiais/militares, tal qual como nos dias de hoje, 

(...) percebia-se que o exercício da violência física não era 

uma prerrogativa dos prováveis delinquentes, os 

representantes do Estado também recorriam a violência 

quando não conseguiam dominar determinadas situações 

(RODRIGUES, 2008, p. 08).   

 

Não poderia ser contexto único de Mato Grosso, porém, esclarece pontos quanto aos 

métodos e procedimentos da aplicabilidade da justiça em localidades recônditas, como 

poderá ser mais contextualizado na sequência deste Capítulo.    

 

4.2. A JUSTIÇA E A APLICAÇÃO 

 

A justiça era, e ainda é, status por ser alcançado. É preciso ressaltar que a noção de 

Justiça é anterior ao Direito e ao estabelecimento de Leis formais, para tanto, esta 

Justiça está para muito além do conceito que a atrela a todo um mecanismo jurídico 

estabelecido.  Logo, naquele período, conhecia-se uma teoria de justiça, bastante 

                                                      
49

 ADORNO (2002) observa que no crescimento da criminalidade no Brasil há de se atentar às violações 

dos Direitos Humanos, dentre eles mortes praticadas por policiais em confronto com civis.  
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peculiar ao seu tempo e espaço de consolidação. Marinete Rodrigues (2008) aponta que 

os procedimentos a que se chegava à justiça se davam pelo dispositivo policial regido 

por uma ordem moral.  

Atitudes que nas práticas do dia-a-dia redefiniam os 

contornos e o entrelaçamento das relações sociais, as quais 

modificavam os modelos de inocência e culpa estabelecido 

pelo conjunto de códigos legais, morais e simbólicos 

(RODRIGUES, 2008, p. 01).  

 

Na documentação analisada, são citados quatro artigos do Código Criminal do Império, 

aparentemente a ação punitiva se enquadra nos moldes do crime cometido, o modelo de 

culpabilidade nos quadrantes legais e morais pareciam justos, porém o modelo 

simbólico que subjaz determinados processos traz à tona o juízo ideológico no 

procedimento. É preciso compreender que mesmo a lei sendo aplicada de modo “justo”, 

havia meandros perceptíveis nas entrelinhas dos processos, podendo vir à tona uma 

relação dicotômica entre membros do judiciário e a interpretação das leis.  

No processo 01 (1859) – Fólio 14 – é citado o Artigo 205 do Código Criminal 

do Império pelo qual o Delegado Antonio Romualdo da Silva Pereira enquadra Manoel 

Jose Antonio de Sousa acusado pelo crime de agressão e ferimento grave contra Maria 

Oliveira. Nesse artigo prescreve-se que “Se o mal corporeo resultante do ferimento ou 

da offensa physica produzir grave incommodo de saude ou inhabilitação de serviço por 

mais de um mez”
50

, o acusado deve ser detido e a vítima abstida do trabalho. 

Nesse mesmo processo cita-se por cinco vezes o Artigo 294 – Fólios 06v; 07; 

08; 09 e 12v – porém não é mencionada sua base legal, apenas é informado pelo 

escrivão Joaquim José de Carvalho tratar-se de um Artigo referente a um Registro de 31 

de Janeiro de 1842. É possível que se trate de um artigo interno da Secretaria de Polícia 

de Mato Grosso, uma vez que sua datação condiz com a inauguração, além do fato de 

                                                      
50

 Cf. Código Criminal do Império do Brazil. Nova Edição, Revisada por Jose Marcellino Pereira       

Vasconcellos. Rio de Janeiro, 1860, p. 78. Disponível em Harvard University – Harvard Law Library. 

Biblioteca Digital, acessado em 28/05/2010. 
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não haver um procedimento padrão no processo de investigação no Império, como 

veremos mais adiante, e na evocação de tal artigo haver sempre correlação com a oitiva 

de testemunhas.  

No processo 03 (1858) – Fólio 02 – são mencionados três Artigos do Código 

Criminal do Império. O primeiro, Art. 2º, prescreve que “julgar-se-há crime ou delicto: 

§ 2º a tentativa do crime, quando for manifestada por actos exteriores, e princípio de 

execução, que não teve effeito por circunstancias independente da vontade do 

delinquente”
51

. Nesse caso, a vítima apenas conseguiu se salvar de agressões maiores 

devido à ajuda de terceiros, salvo isto, poderia haver consequências graves. 

O segundo, Artigo 16 - § 6º; 14º e 15º, através da narração do acontecimento à 

vítima Maria Blandina da Costa, prescreve que “São circunstâncias agravantes: § 6º- 

Haver no delinquente superioridade em sexo, forças, ou armas, de maneira que o 

offendido não podesse defende-se com probabilidade de repellir a offensa; § 14º - Ter 

havido entrada ou tentativa para entrar em casa do offendido com intento de commetter 

o crime; § 15º - Ter sido o crime commettido de surpresa.” 

Neste caso, a vítima não possuía meios de defesa diante de uma agressora 

armada com „pedaço de pau‟, além de ter sido tomada de surpresa nas dependências de 

sua residência onde se registram as agressões, sem motivo aparente e com ímpeto de 

índole pessoal da alcunhada por “bastarda”
52

 Maria das Dores, criminosa. 

O terceiro, Art. 236 prescreve que “julgar-se-ha crime de injuria - § 5º - em 

discursos, gestos ou signaes reputados insultantes na opinião publica”
53

. Maria das 

Dores enfrenta Blandina Maria „carregando-a de affrontas com palavras 

ignominiciosas‟
54

 preludiando com ofensa verbal, a física. 

                                                      
51

 Op. Cit.  p. 06.  
52

  Processo 03 – Fólio 02. 
53

  Op. Cit. p 85.  
54

  Processo 03 – Fólio 02.  
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No processo 04 (1878) – Escrava Maria, os agressores são enquadrados pelo 

Delegado por crime inafiançável, não sendo mencionado o artigo e parágrafos 

ilustrativos no Código Criminal do Império. Em primeira instância o tratamento 

dispensado à Maria parece ser consoante com a noção de aplicação de justiça. Porém, 

como ponderado nas palavras de Rodrigues (2008) ao frisar disparidades entre 

aplicadores e interpretação das leis, esse processo ilustra o desnível da condição 

escrava. Nesta dissertação, optamos por abordar os processos arquivados nas pastas 

referentes à Secretaria de Polícia de Mato Grosso, porém, muitos processos seguiam a 

fim de subjugados ao entendimento de juízes, como ocorreu com este caso. 

O Delegado entendeu serem os agressores culpados, porém o juiz deu-lhes a 

liberdade de volta, o que não ocorreu nos demais processos. Segundo seu entendimento 

jurídico, não havia provas de que Maria fosse menor de idade. O processo seguiu-se no 

eixo na discussão acerca da maioridade da vítima e não do ato praticado contra ela, além 

da categoria „informante‟ relegada a Escrava Magdalena, diferentemente dos 

„informantes‟, arrolados como testemunhas
55

.  

Nesse sentido, as relações conflituosas que desencadearam a 

violência foram orientadas por normas assentes nos costumes 

de dominação e sujeição do mais fraco socialmente pelo mais 

forte simbolicamente (RODRIGUES, 2008, p. 07).  

 

A pesquisadora, ao analisar processos de pessoas comuns ocorridos ao sul da Província, 

hoje, Mato Grosso do Sul, constata que muitos dos casos de violência subjazem à 

própria narração do processo. Neste caso, no processo da Escrava Maria, a resolução da 

violência evoca outros níveis de violência, escamoteada nas entrelinhas do tratamento 

dispensando ao ocorrido.  

                                                      
55

  Vide Anexo I e Cf. Fólio 12v – Processo 04. 
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Existe certa recorrência de casos, como apontados por Fausto
56

 (1984) quando a 

vítima se torna ré e vice-versa, denotando a morosidade e truculência de uma justiça 

nada interessada em perder seus vínculos com sua elite mantenedora, como 

latifundiários e escravocratas.  

 Todos os processos aqui analisados estão sob uma compreensão de crime e 

criminoso intimamente ligada à definição de 1830, definição esta fechada, sem 

prerrogativas ou possibilidades de compreensão da subjetividade dos atos julgados, 

cujos desdobramentos reflexivos facilitariam um intento de alcance à justiça, como 

veremos nos tópicos seguintes. 

 

4.3 DA NOÇÃO JURÍDICA DE UM “AUTO” 

 

 

No processo de persecução criminal, o inquérito surge em 1871 [Decreto 4824 

de 22 de novembro de 1871], e é fato não ser garantia total de colheita de provas, mas, 

de todo modo, figura como instrumento importante na estrutura de investigação. O 

inquérito surge no universo jurídico através do Direito Germânico, sua estrutura é 

herdada pelo ocidente e dá base a estruturas legais contemporâneas. 

No inquérito encontramos os „autos‟, pré-existentes à própria criação da 

estrutura de inquérito; o auto pode ser formalmente definido como ato realizado para 

cumprir um imperativo legal ou ordem de autoridade constituída. Para Houaiss & Villar 

(2001), um auto pode versar de um termo ou narração circunstanciada de determinada 

diligência policial ou administrativa, escrita e autenticada por tabelião ou escrivão, 

passando a constituir prova, registro ou evidência de determinada ocorrência.  

Na constituição de um inquérito, pode ter diversas variações tipológicas. Neste 

trabalho, encontramos quatro de seus sub-tipos:  

                                                      
56

 Cf. FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano em São Paulo (1880 – 1924). São Paulo: Brasiliense, 1984. 
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 1. Auto de Perguntas e Respostas – Fólio 06, Processo 04; Fólio 06, Processo 02;  

 
“Auto de perguntas feitas a menor Maria, escrava de Dona 

Bernardina da Silva e Oliveira (...), a quem pelo mesmo 

De_legado foraõ feitas as seguin_tes perguntas: Perguntada 

qual seu nome, idade, estado, filiação, natura_lidade, 

profissão, e rezidencia” (...) (Fólio 06 – Processo 04). 

 

 
“Auto de perguntas a offen_dida Maria da Cruz Motta (...) 

pelo Chefe de Policia foraõ feitas a mesma offendida as 

se_guintes perguntas. Qual seu nome, idade, esta_do, 

naturalidade e residen_cia ? (...) (Fólio 06 – Processo 02). 

 

 

 2. Auto de corpo de delito – Fólio 02, Processo 01; Fólio 04, Processo 02;  

“Auto de corpo de delicto Aos vinte e trez dias do mez 

d‟Agosto do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 

Christo de mil oito centos e cincoen_ta e nove, as onze horas 

da manhã n‟_esta Cidade do Cuiabá, na Santa Ca_za de 

Misericórdia (...) ” (Fólio 02 – Processo 01). 

 

 
“Aos quatro dias do mez de Outubro do anno do Nascimento 

de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e 

cinco_enta e oito e n‟esta Cidade do Cuiabá na Secretaria da 

Policia (...) os peritos notificados (...) encarregou-lhes que 

procedessem o exame na pessoa de Maria da Crus, que ahi se 

achava presente, e que res_pondessem aos quesitos 

Seguintes: Primeiro, se ha ferimento ou offen_sa phisica; 

Segundo, se é mortal” (...) (Fólio 04 – Processo 02). 

 

 3. Auto de Sanidade – Fólio 13; Processo 01. 

 
“Auto de Sanidade - Aos quinse dias do mez de Novembro 

do anno do nascimento de nosso senhor Jesuz Christo de mil 

oito centos cinco_enta enove, nesta Cidade do Cuia_bá (...) 

os peritos notificados (...) com verdade declararem o que 

en_contrarem e entenderem em sua cons_ciencia (...) e que 

respondessem aos quesi_tos seguintes: Primeiro, se o orgão, 

que reconheceo-se no Corpo de delicto afolhas ter sido 

mutilado, se destruio; se_gundo, se não tendo-se destruído, 

soldou-se ou cicatrisou-se” (...) (Fólio 13 – Processo 01).  
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 4. Auto de Qualificação – Fólio 04 e 04v, Processo 01; Fólio 08, Processo 02;  

 
“Qualificação - Aos quinze dias do mez de Setembro do anno 

do nascimento de nosso Senhor Jesus Christo, de mil oito 

centos cinco_enta e nove, nesta cidade do Cuiabá, em casa 

das audiencias do Juizo da Subdelegacia de Policia, o 

Tenente Antonio Romualdo da Silva Pereira, ahi, prezente o 

mesmo Juiz, co_migo escrivão de seu cargo, abaixo 

no_meado, compareceo Manoel Jose An_tonio, réo neste 

processo; e o Juiz lhe fez as perguntas seguintes: Qual seu 

nome? De quem era filho? (...) (Fólio 04 e 04v – Processo 

01). 

 
“Auto de Qualificação do reo José Luiz de Santa Anna. Aos 

vinte dias do mez de Outubro (...) com_pareceo Luis José de 

Santa Anna reo n‟este pro_cesso, e o Juiz lhe fez as 

perguntas seguintes: Qual seo nome? Respondeu chamar-se 

Luis José de Santa Anna. De quem era filho? Respondeo que 

era filho dos finados José de Santa Anna digo José Joaquim 

de Santa Anna, e [ilegível] Theodora Maria” (...) (Fólio 08 – 

Processo 02)  

 

 

Esses autos constituem parte de processo de investigação. O primeiro, perguntas e 

respostas, dirige-se aos envolvidos em toda a estrutura do ato, visa a busca de 

informações e correlação de veracidade dos fatos. O segundo, corpo de delito, dirige-se 

exclusivamente à vítima – nos autos desse período, pelo menos – e visa à constatação 

dos danos físicos causados pelo (a) agressor (a); do mesmo modo que o quarto, Auto de 

Sanidade, que tem as mesmas características do anterior, apenas com terminologia 

diferenciada, mesmo que a sanidade em questão seja também a do corpo, e não da 

mente, como nos dias de hoje é usual definir.  

No terceiro auto, Qualificação, são levantados os dados pessoais do réu (ré), 

como residência, trabalho, família etc. É pertinente frisar que estamos atribuindo aos 

registros policiais analisados o status de „inquérito‟, devido exclusivamente à sua 

estrutura, mas não à sua formalidade, uma vez que são constituídos de Termos de 

Assentados, Certificações, Remessas, Conclusões e Indenizações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Foram apresentadas, neste trabalho, edições semidiplomáticas a partir de 

reproduções fac-similares de quatro processos, autos crimes, envolvendo mulheres 

comuns da cidade de Cuiabá, entre os anos de 1858 e 1878. Estas mulheres, vítimas da 

denominada „violência interpessoal e/ou intersubjetiva‟, são personagens subalternas da 

constituição da história da região.  

A violência contra mulheres, a partir de nossas descrições, remete a períodos e 

localidades mais recônditos, o que, ao se imaginar a prática como exclusiva aos meios 

urbanos, pode ainda figurar como imutável de um inconsciente coletivo, mesmo 

considerando-se movimentos sociais que, hoje, dispensam atenção mais estendida e 

preocupação mais direcionada a esses contextos. 

Os dispositivos legais que, atualmente, proporcionam às mulheres melhores 

suportes, no passado procediam num peculiar sentido de justiça - de modo nem tão 

igualitário, como se podia esperar. Os mecanismos dessa mesma justiça se modificaram, 

ganharam novas roupagens e estruturas mais eficazes, porém, muitos vácuos foram 

deixados no passado e muitas pessoas, com isso, prejudicadas.  

A partir das histórias de nossas personagens, nos foram possibilitados 

entendimentos de meandros sociais, históricos, jurídicos, linguísticos e tantos outros que 

surgirão a partir de abordagens que novos pesquisadores/consultores tomarão.   

Os objetivos – editar e analisar – os autos crimes aqui apresentados, foram 

atingidos, na medida em que procuramos alcançar um nível de detalhamento de 

descrição que, apesar de prováveis lacunas – uma vez que um trabalho de pesquisa 

nunca se finda – resulta numa estrutura que, em sua versão final, aspira por dar suporte 

a trabalhos posteriores com perspectivas variadas.  
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O método filológico, em sua perspectiva transcendente, somada à revisão 

bibliográfica paralela aos processos, trazem à tona detalhes e indícios de um confim 

brasileiro, cujo cotidiano e rotina de violência, parece ser inesperado no período 

circunscrito, salvo pelos grandes acontecimentos, como guerras e contentas em níveis 

nacionais [ou de Império].   

É preciso perceber que a rotina das pessoas não se afeta ou não se pretere 

drasticamente em razão de movimentações políticas, bélicas ou mesmo administrativas. 

Suas vidas seguem seus cursos cotidianos e, nesse sentido, todas as peculiaridades 

surgem de modo natural. Num prisma sócio-histórico, análises de processos de 

constituição paulatina em variadas localidades, recebem sempre seus méritos 

descripcionais, no instante em que, ao colaborarem na melhor compreensão do passado, 

consequentemente, dão recursos para melhor se planejar o futuro. 
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