
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ AQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

VERBETE: Pedido para ser nomeado tutor dos filhos de suas ex-escravas, alegando “estarem 
sofrendo em companhia de seus pais que, abandonando o seu domicílio na fazenda, vivem uma 
vida quase nômade, vagando sem destino, ora pelas estradas, ora pelos bairros, sem estabilidade 
alguma”; tais menores ingênuos são: Braz e Bonifacio (filhos naturais da falecida Maria Ignacia), 
Martinho  e  Processo  (filhos  naturais  de  Gertrudes),  Bernardino  (filho  de  Eva  e  Valerio), 
Theodora (filha  de  Emylia e  Jose  Manoel),  Francisco  e  Amelia  (filhos  de Geraldina e  Bento 
Grande) e Paulina (filha da falecida Cristina). Além destes, foi feito igual pedido para os libertos: 
Isaac (filho natural de Gertrudes) e Antonio Pedro (filho de Ignacia), sob a alegação de que, 
sendo menores de 21 anos, são considerados órfãos e, portanto, estão sob o amparo da Lei.

COTA: Pindamonhangaba, AHWBA – CPO – JORF – Cx  072. Doc.073 Transcrição paleográfica de Francine 
Luz e Jurandyr Ferraz de Campos.

[Fol.1r]

IMPERIO DO BRAZIL|1

1888|2

JUIZO DE ORPHÃOS DA CIDADE DE PINDAMONHANGABA|3

.......................................................................... Tutela ......................................................................|4

....Dor.... Matheus ....Marcondes ...de ...Moura ....Romeiro ....._____....................................... Requerte.|5

................................................................................................................................................................|6

....Bras e outros.......__________...................................................................................................Tutelados|7

O ESCRIVÃO DE ORPHÃOS,|8
............................Jeronimo Lorena...................|9

AUTUAÇÃO|10

ANNO DO NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CHRISTO DE MIL|11

e oito centos...e oitenta e oito ....... aos ..................trese .................................................................... dias|12

do mez de Abril do dito anno, nesta cidade  de Pindamonhangaba, em meu escriptorio|13

autuo a petição.............................................................................................................................................................|14

...........................................................................................................................................................................................|15

que  adiante  se  segue   E, para constar,  lavro  este  termo. Eu     Jeronymo   Lo-|16

rêna,     Escrivão    escrevi.|| |17

________________________________________
NOTA: 



[Fol. 2r] Illmo. Snr. Dor. Juíz d’Orphãos.|1

Diz Matheus Marcondes de Moura. Romeiro, la-|2

vrador neste Munnicipio que tendo libertado to-|3
dos os seos escravos nada deliberou respeito dos|4
ingenuos filhos de suas libertas; e como aconte-|5
ce esses Menores estarem soffrendo em compa-|6
nhia de seus pais que abandonando o seu|7
domicilio na fazenda vivem uma vida|8
quasi nomada, vagando sem destino ora|9
pelas estradas, ora pelos bairros, sem es-|10

tabilidade alguma, o Supplicante tomou|11

a resolução de vir perante V.S. narrar o|12

exposto e requerer a tutoria dos referidos|13

ingenuos para o que desiste desde já dos|14

serviços dos mesmos ate a idade de 21 an-|15

nos como lhe garante a lei de 28 de Setembro|16

de 1871, pondo-os na qualidade de Orphãos|17

sob a protecção de V.S. como Juíz dos|18

Mesmos.   Os ingenuos, cuja  tutoria requer|19

o Supplicante são  =  Braz de 15 annos e|20

Bonifacio de 14  filhos naturaes de Maria Igna-|21

cia já fallecida; Martinho 14 annos e Processo|22

de 13, filhos naturaes de Gertrudes; Bernardino|23

de 13 annos filho de Eva e Valerio; Theodora de|24

15 annos filha de Emigdia e José Manoel; Fran-|25

cisco de 13 annos e Amelia 14 annos, filhos de|26

Geraldina e Bento Grande, e Paulina de|27

11 annos, filha de Coralina [?] já fallecida -|28

Alem destes ingenuos o Supplicante re=|| |29

_________________________________________
NOTA:  entre  as  linhas  1  e  2  está  o  seguinte  despacho  do  Juiz:  “A.  Informe  o  Snr.  Curador|  Geral. 
Pindamonhangaba, 13 de| Abril de 1888.| C. Bueno.”



[Fol.2v]

quer mais à V.S. se digne nomear ao mes-|1
mo Supplicante tutor dos libertos Isaac e|2
Antonio Pedro, aquelle filho natural de|3
Gertudes e este de Ignacia, ex-escra-|4
vas suas que sendo Menores de 21 an-|5
nos, pois Isaac tem 19 annos e Anto-|6
nio 17   são Orphãos, e por isso nos ter-|7
mos da lei estão no caso requerido.|8

Por ser de justiça o Supplicante|9
requer que ouvido Dr. Curador Geral|10

se digne deferir na forma pedida, sa-|11

tisfeitas as formalidades legaes|12

E.R.M.|13

Pindamonhangaba 13 de Abril 1888|14

Matheus Marcondes de M. Romeiro.|| |15

[Fol.3r] Illmo. Snr. Dr. Juiz de Orphãos|1



Diz Benedicto de Almeida Cesar que|2
tendo sido constituido procurador do|3
Dr. Matheus Marcondes de Moura Ro-|4
meiro, (conforme a procuração junta,)|5
para assignar os necessarios termos|6
em uma tutoria já requerida pelo|7
mesmo, vem pedir a V.S.a para|8
que digne-se ordenar que seja a re-|9
ferida procuração junta aos respecti-|10

vos autos afim de produzir os effei-|11

tos legaes.|12

Assim|13

P. deferimento|14

E. R. Mce.|15

Pindamonhangaba 8 de Maio de 1888.|16

Benedicto de Almeida Cesar.|| |17

_________________________________________
NOTAS: 1)entre as linhas 1 e 2 está o seguinte despacho do Juiz: “Junte-se.  Pindamonhangaba,| 8 de Maio de 
1888.| C. Bueno.”

   2) o Fol.3v, está em branco.

[Fol.4r] Matheus Marcondes de M. Romeiro Bacharel for-|1



mado em Direito pela Faculdade de S. Paulo,|2
Advogado pela Relação do Districto etc|3

Por este instrumento de procuração por|4
mim feito e assignado constitúo meo|5
bastante procurador o Juíz Benedicto d’Al-|6
meida Cesar para por mím como se|7
presente estivesse assignar o respecti-|8
vo termo de tutor dos ingenuos e li-|9
bertos menores, filhos de minhas ex-es-|10

cravas,perante o Juíz d’Orphãos, por|11

quem fui nomeado para exercer o referi-|12

do cargo de tutor.  Confiro ao mesmo|13

meo procurador poderes expeciaes para|14

se obrigar aos deveres de tutor, jurar|15

por mim e aceitar o referido en|16

cargo com todos os seos onus na forma|17

da lei, e conforme ao direito.|18

Pindamonhangaba 8 de Maio de 1888.|19

Matheus Marcondes de M. Romeiro.|20

_________________________________________
NOTA: A data e a assinatura das linhas 19 e 20 estão sobre um selo de 200 réis, do Tesouro do Império do 
Brasil.

[Fol.4v] Certifico haver o tutor pres-|1
tado juramento hoje, cujo|2
termo assignou no --- res-|3
pectivo. Pindamonhangaba 9 de Maio de|4
1888. --------------------|5

Passei a Pro----------|6

Vão ao Contador. Pindamonhangaba 10 de|7
Maio de 1888. --------------|8

Custas|9
Ao Juis Dr. Candido|10

Assig. da Prov. 4#000|11

Juramento.   1              #400    4 #400|12

Ao Dr. Curador Geral|13

Resposta nos autos 4#000|14

Ao Escrivão Jeronymo|15

Aut. 1 500|16

Data autos 5 1:000|17

C-nt. 1 1:000|18

Guia 1 300|19

Prov. e sello 3:200|20

Termo d tut. 3:000      9#000|21

Sellos pagos #600|22

Ao Contador 2#000|  23  
Pindamonhangaba 15 de Maio de 1888.          20#000|24

O Contador|25

Monteiro de Oliveira|26

[Fol.5r] Foi e------- e pedido, o tutor Dor.|1
Matheus Romeiro. Pindamonhangaba----- de|2



1888. ---------- J. Lorena|3

[Fol.5v] [em branco]

_____________________________________
NOTA: o Fol.5v, está em branco.

[Fol.6r] Vista|1

Aos trese de Abril de 1888|2
Faço estes autos com vista|3
ao Sr.Curador Geral.      Eu|4
Jeronymo Lorena, Escrivão|5
de Orphaus escrevi|6

Vista – com --------|7

Nada opponho á petição ----. O requeren-|8
te está ---- casos[?] de bem desempenhar|9
o cargo de tutor que requer para si.|10

O Meretissimo Juis fará o que fôr de|11

justiça.|12

Pindamonhangaba 13 de abril de 1888.|13

O curador Geral|14

Francisco Marcondes -----Natividade.|15

----------------------------|16

Data|17

Aos 14 de Abril de 1888, ----|18

estes autos. Eu Jeronymo Loreña,|19

Escrivão escrevi|20

Clam.|21

Aos 16 de Abril de 1888, faço|22

estes autos conclusos ao Juiz de Orphans Dr. Candido Monteiro|23

da Cunha -----. Eu Jeronymo|24

Loreña, Escrivão escrevi|25

Clos.|26

Attendendo ao que me é re-|27

querido a V.S.[?], parecer do Sñr.|28

Dr. Curador Geral que se vê aci|29

ma, ----o requerente Ma-|30

[Fol.6v] theus Marcondes de Moura|1
Romeiro tutor dos menores|2



a que se refere em sua|3
petição. Mando, pois que|4
preste juramento o tutor|5
nomeado e que em favor|6
do mesmo passe---- a com|7
petente ------ de tutella.|8

Custas ex-causa. Pindamo-|9
nhangaba, 27 de Abril de 1888.|10

Candido Monteiro da Cunha Bueno.|11

Data|12

Na mesma data supre recebi|13

estes autos. Eu Jeronymo|14

Loreña, Escrivão escrevi|15

Juntada|16

Aos nove de Maio de 1888|17

juntei a estes autos a peti-|18

ção que segue. Eu Jeronymo|19

Loreña, Escrivão escrevi|20

[Fol.7r]
_____________________________________
NOTA: o Fol.7r, está em branco.

[Fol.7v]
_____________________________________
NOTA: o Fol.7v, está em branco.


