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RESUMO 

 

Os pressupostos teóricos e metodológicos do Modelo de Tradições Discursivas (TD), 

propostos por (KOCH, 1997; KABATEK, 2006), adotados como respaldo neste estudo, 

defendem que os textos são historicamente influenciados, determinados e modificáveis. A 

perspectiva teórica traz subsídios para a identificação e a compreensão dos modelos 

discursivos disponíveis nas comunidades linguísticas (religiosas, jurídicas, administrativas, 

literárias, científicas, profissionais), os quais são transportados e podem ser repetidos, 

evocados, substituídos e/ou inovados. Dessa forma, os textos atualizam não só uma língua 

histórica, mas também as tradições textuais. Assim, descrevem-se e analisam-se, nesta 

pesquisa, as transformações e conservações textuais no gênero testamento. A partir desses 

pressupostos, verifica-se que o gênero testamento possui macroestrutura composicional 

relativamente estável, seguindo modelos textuais já dados e trazendo fórmulas fixas que se 

repetem. As descrições e análises dos elementos macroestruturais fundamentam-se nos 

subsídios da Diplomática a respeito da estrutura formal dos documentos públicos e privados, 

isto é, dos atos de origem governamental e notarial (SPINA, 1997; BELLOTO, 2002). 

Igualmente adotamos os estudos inéditos de (CASTILHO DA COSTA, 2015) acerca da 

macroestrutura dos testamentos. Entre os fatores determinantes do desenvolvimento textual 

dos testamentos norte-rio-grandenses analisados são apresentados os modelos de testamentos 

disponíveis em textos reguladores, tais como os manuais de bem morrer e os tratados 

jurídicos laicos, que, comprovadamente, desempenham, nesses dados, um papel relevante nas 

normatizações textuais identificadas. Atentando na hipótese geral do trabalho, podemos 

confirmar que a prática discursiva da escrita testamentária é influenciada pelos modelos 

textuais evocados tanto em relação à macroestrutura quanto em relação às fórmulas 

empregadas. As descrições e análises dos testamentos do corpus demonstram que este gênero 

passa por transformações não apenas em sua macroestrutura, mas igualmente nas formulações 

típicas empregadas na elaboração dos elementos diplomáticos constitutivos do gênero, 

mantendo alguns elementos macroestruturais que permitem o reconhecimento da identidade 

diacrônica do gênero.  

 

Palavras-chave: testamentos; tradições discursivas; tratados religiosos e jurídicos. 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

Los supuestos teóricos y metodológicos del Tradiciones Discursiva Modelo (TD), propuestos 

por (KOCH, 1997; KABATEK, 2006), adoptadas como apoyo en este estudio, sostienen que 

los textos están históricamente influenciados, determinada y cambiante. Así, se ha descrito y 

analizado en esta investigación, los cambios y conservaciones textuales en el género 

testamento. Esta perspectiva teórica aporta beneficios a la identificación y comprensión de los 

modelos discursivos disponibles en las comunidades lingüísticas (religiosas, jurídicas, 

administrativas, literarias, científicas, profesionales), que se transportan y se pueden ser 

repetidos, evocados, sustituidos y / o innovados. Se argumenta que los textos se actualizan no 

sólo una lengua histórica, sino también tradiciones textuales. Sobre esta base, parece que el 

género testamento tiene macroestructura de composición relativamente estable, a raíz de los 

datos textuales y modelos ya que traen fórmulas fijas que se repiten. La descripción y el 

análisis de elementos macroestructurales se basan en las subvenciones de la Diplomática 

sobre la estructura formal de los documentos públicos y privados, es decir, los actos de 

gobierno y el origen notarial (SPINA, 1997; BELLOTO, 2002). También aprobó los estudios 

no publicados de (CASTILHO DA COSTA, 2015) sobre la macroestructura de los 

testamentos. Entre los determinantes del desarrollo textual de los testamentos de Rio Grande 

do Norte analizados se presentan modelos disponibles en los documentos normativos, como 

los manuales bien morir y los tratados laicos, que, lo han demostrado, desempeño en estos 

datos, un papel relevante en las normas de texto identificadas. El corpus estudiado consiste en 

47 testamentos producidos en Natal y Sao José do Mipibu en los siglos XVIII a XX. Los 

datos preliminares de la descripción y análisis de los testamentos demuestran, por un lado, 

que este género pasa por cambios no sólo en su macroestructura, sino también en 

formulaciones típicas utilizadas para la preparación de los elementos constitutivos de género 

diplomático, manteniendo del otro, algunos elementos macroestructural que permite el 

reconocimiento de la identidad diacrónica del género. 

 Palabras clave: testamentos; tradiciones discursivas; tratados religiosos y 

jurídicos 
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INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas linguísticas que descrevem e explicam os variados fenômenos 

linguísticos na diacronia tomam como material de estudo textos de diferentes épocas que são 

considerados representativos dos estados da língua, mas na verdade, o que se estuda é como a 

língua é colocada em funcionamento por meio dos textos. Em outras palavras, isso equivale a 

admitir que há, de algum modo, uma motivação textual que desempenha um papel relevante 

na organização dos fenômenos linguísticos empregados para a realização de uma finalidade 

comunicativa. É nesse sentido que se justifica a relevância e até a necessidade da distinção 

dos fenômenos que são difundidos por meio dos textos dos fenômenos que correspondem à 

língua. 

Circunscrito nesse contexto, a presente dissertação se constitui no estudo das 

transformações e conservações textuais no gênero testamento, tendo como fonte testamentos 

produzidos em Natal e São José do Mipibu, cidades do Rio Grande do Norte/Brasil nos 

séculos XVIII a XX. Os testamentos apresentam um retrato da produção textual da 

documentação notarial brasileira e consistem num corpus com características peculiares, de 

suma importância tanto para o estudo da história da língua quanto para a história do gênero, 

configurando-se em unidades comunicativas que reúnem elementos denotadores de espaço e 

tempo condicionados por aspectos sócio-históricos, culturais e linguísticos. 

O trabalho respalda-se teórico-metodologicamente nos pressupostos do Modelo de 

Tradições Discursivas (TD), o qual postula a existência de dois filtros históricos para cada 

enunciado: a língua particular em que o texto é codificado e os parâmetros textuais que esse 

texto concretiza. O modelo das Tradições Discursivas ampara as análises do gênero 

testamento, tanto com relação à sua macroestrutura composicional, quanto em relação às 

fórmulas empregadas na elaboração das unidades retóricas constitutivas do gênero. Como 

aparato metodológico auxiliar são utilizados os subsídios da Diplomática sobre a estrutura 

formal (macroestrutura) dos documentos públicos e privados, isto é, dos atos de origem 

governamental e notarial (SPINA, 1997; BELLOTO, 2002). Os documentos notariais como as 

atas, as escrituras de compra e venda, as procurações, os contratos, os testamentos, entre 

outros, possibilitam estabelecer o grau de correspondência entre os textos e a língua de épocas 

pretéritas. Socialmente, têm a função de garantir e transmitir a existência dos fatos e atos 

jurídicos, uma vez que lavrados garantem a segurança dos direitos individuais. 
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As análises e descrições que serão empreendidas podem auxiliar os pesquisadores da 

história do gênero testamento, pois a descrição do desenvolvimento textual, isto é, da 

organização intratextual do gênero testamento permite identificar as tradições textuais que 

permeiam o gênero. Com a descrição do desenvolvimento textual desse gênero no Rio Grande 

do Norte, a presente pesquisa busca contribuir com o desenvolvimento de subsídios 

metodológicos de análise. Acrescentamos dados possibilitadores de novos estudos e 

pesquisas, visto que a coleta e a transcrição de textos de tempos pretéritos contribuem para a 

formação de corpora que favoreçam estudos diacrônicos. 

Além disso, as análises e descrições que realizamos buscam responder a hipótese de 

que a prática discursiva da escrita testamentária é influenciada por modelos textuais que 

auxiliam e facilitam a elaboração dos testamentos, ora produzidos por tabeliães, ora por 

testadores, por parentes e amigos. Igualmente, consideramos que o uso de uma ou outra 

fórmula empregada na elaboração pode responder às motivações estabelecidas pelos graus de 

elaboração e conhecimento das fórmulas textuais e dos modelos textuais, configurando uma 

maior formalidade e/ou menor formalidade na comunicação. 

Para uma melhor descrição do gênero em estudo, optamos pelos seguintes objetivos: 

analisar a macroestrutura dos testamentos norte-rio-grandenses, com a finalidade de observar 

as diferentes macroestruturas predominantes em cada corte diacrônico e verificar se essa 

macroestrutura é mantida ou se ocorrem modificações; verificar por meio da análise 

quantitativa quais unidades retóricas são obrigatórias e quais são facultativas para constatar se 

as mesmas mantêm-se na diacronia; observar e descrever as fórmulas empregadas na 

elaboração das ações linguísticas para analisar as convergências entre textos reguladores, tais 

como manuais de bem morrer e tratados jurídicos e os testamentos analisados para identificar 

as influências dos modelos na prática discursiva testamentária. 

Os objetivos apresentados buscam respondem as seguintes perguntas de pesquisa: 

a) quais elementos macroestruturais são obrigatórios e quais são facultativos?  

b) quais elementos macroestruturais são mantidos e quais desaparecem do gênero? 

c) quais fórmulas são recorrentes? 

d) quais fórmulas desaparecem e quais são modificadas? 

e) quais modelos textuais são evocados nos testamentos analisados (leis, manuais, 

cartilhas, dentre outros) e como esses manuais regulam essa prática discursiva? 

Para a consecução desta pesquisa, consideramos, a princípio, que a linguagem 

notarial é influenciada por outros estilos de linguagem, tais como o religioso, o jurídico, o 
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familiar e o cotidiano que atuam em conjunto em diferentes partes do texto, assim, há partes 

do texto que podem ser mais fixas e formuláicas e outras que podem ser mais livres e mais 

sujeitas às modificações.  

Pelo exame das características tradicionais do gênero em estudo, acreditamos ser 

possível realizar um estudo diacrônico que evidencie como o gênero preserva os traços 

textuais tradicionais que auxiliam a reconstrução de um momento histórico, permitindo 

reconstruir e recuperar Tradições Discursivas evocadas e repetidas. 

Na primeira parte deste trabalho (Capítulo I) apresentam-se os pressupostos teórico-

metodológicos do modelo das Tradições Discursivas empregados para amparar as descrições 

e análise dos testamentos em uma perspectiva textual diacrônica. Tratam-se dos fundamentos 

da teoria, a definição e a ampliação do conceito de TD e as implicaturas do modelo para o 

estudo da língua e dos textos, bem como as aplicações do modelo nos estudos desenvolvidos 

no Brasil. Na revisão da literatura sobre os pressupostos teóricos do modelo de Tradições 

Discursivas, destacamos os conceitos importantes que serão empregados à análise do gênero 

testamento. 

Em seguida, no Capítulo II, faz-se uma breve revisão na literatura sobre a linguagem 

notarial, o notariado e os manuais religiosos e notariais. Mais especificamente a propósito das 

modificações ou permanências que ocorrem nesse âmbito e que trazem consequências para a 

escrita do gênero testamento. Apresentamos, ainda, os modelos de testamentos das cartilhas 

religiosas Breve Aparelho (CASTRO, 1627), Mestre da Vida (FRANCO, 1759), Devoto 

Instruído (SANTISSIMA, 1828) e do Manual Eclesiástico (SILVA, 1860), bem como dos 

manuais notariais do Manual do Tabelião ou ensaio da jurisprodência eurematica 

(CORREA TALLES, 1834), Tratado Regular e Prático de Testamentos (GOUVEA 

PINTO, 1844) e O tabelionato (RIBEIRO, 1955), pois esses modelos serão comparados com 

os testamentos do corpus. 

A apresentação do corpus analisado nesta dissertação (Capítulo III) virá 

acompanhada de uma descrição da coleta dos testamentos, das normas de transcrição e da 

metodologia empregada na análise dos testamentos. 

No quarto capítulo apresentamos os resultados das análises da macroestrutura dos 

testamentos, mostrando quais unidades retóricas são obrigatórias e facultativas, assim como as 

fórmulas empregadas nos testamentos para a elaboração das unidades retóricas, para tanto, 

realizamos a análise quantitativa dos dados, procurando estabelecer as eventuais 

permanências, modificações ou inovações ocorridas no gênero em cada século. Procuramos 
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demonstrar a influência dos manuais de bem morrer e dos manuais notariais na prática 

testamentária por meio das fórmulas empregadas. Por fim, apresentamos as considerações 

finais dos resultados alcançados, além das referências bibliográficas e dos apêndices.
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Introdução 

 

Este capítulo aborda sobre os pressupostos teórico-metodológicos em que a 

dissertação está fundamentada para empreender o estudo do gênero testamento em uma 

perspectiva diacrônica e identificar seu processo de constituição e transformação. Para tanto, 

será feita uma breve incursão na definição coseriana da linguagem, principalmente na visão 

dos três níveis do falar, levando em conta que o conceito de Tradições Discursivas parte 

dos questionamentos elaborados por Coseriu sobre o funcionamento da linguagem. No 

capítulo será estudado os desdobramentos propostos por Koch (1997) e Wulf Oesterreicher 

(1997) em relação à duplição do nível histórico, pois nesse nível seria necessário incluir o 

nível histórico das Tradições Discursivas (TD). Além disso, será tópico desse a ampliação 

do conceito de Tradições Discursivas conforme proposto por Kabatek (2006) e a aplicação 

dos pressupostos da teoria aos estudos dos gêneros textuais e dos fenômenos linguísticos no 

Brasil. As discussões ora apresentadas são importantes para esta pesquisa, dado que temos por 

objetivo comprovar que certos usos linguísticos, fórmulas fixas e estruturas textuais podem 

ser características de um gênero textual e um controle metodológico que leva em consideração 

a noção das Tradições Discursivas parece ser essencial em pesquisas que adotem os gêneros 

textuais como material de estudo. 

 

1.1 Os três níveis do falar 

 

O conceito de Tradição Discursiva originou-se na Linguística Românica Alemã e 

tem suas bases nas ideias de Eugenio Coseriu (1997; 2007) sobre os três níveis do falar e os 

três aspectos da atividade linguística que são considerados como condições indispensáveis 

para qualquer perspectiva de estudo da linguagem: o nível universal, o nível histórico e o 

nível individual. Para Coseriu a linguagem ocorre concretamente como atividade, como 

conhecimento e como produto. Estas distinções elaboradas por Coseriu permitem 

compreender a linguagem: 
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El lenguaje es una actividad humana universal que, por una parte, es realizada en 

situaciones concretas por hablantes individuales, pero en la que, por otra parte, cada 

individuo sigue normas históricas previas procedentes de tradiciones comunitarias. 
(COSERIU, 2007, p. 14).

1
 

 

Para Coseriu a capacidade de falar é considerada uma atividade universal, visto que 

é comum a todos os indivíduos; ao mesmo tempo é histórica, uma vez que traz, em si, marcas 

condicionadas e determinadas pelas comunidades linguísticas em que os falantes estão 

inseridos. Ao falar, o indivíduo utiliza necessariamente uma língua, porque quem fala dispõe 

da liberdade de se expressar segundo suas necessidades comunicativas, suas deliberações, seu 

gosto, sobretudo considerando a situação comunicativa e todos os elementos que 

circunscrevem o contexto em que tal indivíduo se insere, qual seja seu ambiente sociocultural. 

Noutros termos, trata-se de um indivíduo situado em um entorno determinado
2
. As 

atividades do falar implicam conhecimentos e competências que são distintos, conforme o 

quadro que segue: 

 

Níveis Pontos de vista 

 Atividade  Conhecimento Produto  

Universal Falar no geral Elocucional Soma do falado 

Histórico Língua particular Idiomático  Língua particular 

(abstrata) 

Individual Discurso  Expressivo Texto  

Quadro 1: Os níveis, os tipos de atividade, os tipos de conhecimento e os produtos. Coseriu (1988, p. 75) apud 

Castilho da Costa (2010, p. 14) e Simões (2007, p. 133). 

 

Coseriu entende que o nível universal compreende o falar em geral, comum a todos 

os indivíduos que se comunicam por meio de signos linguísticos e designam o mundo da 

experiência, pois quando falamos, independente da língua, seguimos os princípios universais 

da comunicação. O nível histórico, por sua vez relaciona-se às línguas particulares e é visto 

como um sistema de significações historicamente dadas, já o nível individual correspondem 

os textos ou discursos concretos. 

                                                 
1
 Tradução minha do original em espanhol: A linguagem é uma atividade humana universal que, por 

um lado, é realizada em situações concretas por falantes individuais, mas, por outro lado, cada indivíduo segue 

normas históricas procedentes de tradições comunitárias.  
2
 Coseriu (1921, p. 215) define determinação como o conjunto de operações e entorno como 

instrumentos circunstanciais da atividade linguística. Para Coseriu (1921, p. 228), os entornos intervêm em todo 

o falar, uma vez que não existe discurso que não aconteça numa circunstância, com um fundo. Os entornos 

orientam todo o discurso e lhe dão sentido.  
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Do ponto de vista da linguagem como conhecimento, Coseriu estabelece que o 

conhecimento elocucional pressupõe o saber falar em geral que pode ser aplicado a todas 

as línguas, visto que envolve as regras universais do falar adquiridas pelos falantes na 

interação com o mundo “para comunicar-se por meio de signos linguísticos que designam o 

mundo da experiência” (KABATEK, 2006, p. 506), isto é, a língua em si que possibilita 

referir-se a uma mesma realidade de maneira diferente. 

O conhecimento idiomático abrange as regras de uma língua particular, seguindo a 

tradição linguística histórica em constante processo de atualização; esse conhecimento é 

expresso por um falante que produz um discurso em uma determinada situação comunicativa, 

é intuitivo e refere-se aos princípios gerais do pensamento – como a identidade e a não 

contradição. Os falantes são capazes de formular seus atos de fala de acordo com as situações 

comunicativas, mesmo que não pensem conscientemente nos princípios gerais do 

pensamento. O conhecimento idiomático envolve a competência linguística dos falantes 

que, ao falarem uma língua, o fazem de acordo com a tradição linguística da comunidade 

linguística em que estão inseridos. Assim, a língua portuguesa é falada seguindo as regras 

idiomáticas historicamente determinadas pelas comunidades linguísticas. 

O conhecimento expressivo está situado no plano individual e refere-se ao 

conhecimento que envolve as técnicas ou maneiras de elaborar os textos ou discursos, com 

todos os elementos que os compõem. Trata-se, portanto, de um conhecimento ao qual está 

atrelada a capacidade de elaborar textos de acordo com a situação comunicativa. Assim, o 

conhecimento expressivo compreende a competência textual que segue uma tradição 

textual, que pode se repetir sempre da mesma maneira ou ser inovada e ir além do já dado nos 

modelos textuais. 

O texto perpassa as questões da língua, uma vez que produzir um texto não significa 

apenas saber empregar as regras da língua. Para Coseriu o texto é autônomo – se relacionado 

com o nível histórico e universal das línguas – pois o texto não é apenas um produto de uma 

língua histórica. Coseriu (2007, p. 46-47-48-49-50) apresenta alguns argumentos para 

evidenciar que os textos não são apenas um fenômeno da língua histórica: 

a) Grande parte dos textos são elaborados em uma só língua; contudo, isso não é uma 

regra, visto que há a possibilidade de que, um mesmo texto, possa ser escrito em 

mais de uma língua, como o romance de James Joyce “Finnegans Wake” que é 

escrito em italiano, francês e inglês. James Joyce mescla três línguas tornando o 

texto mais complexo. 
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b)  Textos não são governados a todo o momento pelas regras da língua, isto é, as 

regras da língua podem ficar suspensas no texto, sem que com isso o mesmo seja 

rejeitado, contudo essas suspensões devem ser motivadas pela forma textual, pela 

função textual, pela tradição textual ou pelo próprio texto. Por exemplo, a 

suspensão às normas da língua para exemplificar a fala de um estrangeiro que 

emprega constantemente em sua fala os verbos no infinitivo ou no particípio; da 

mesma forma pode ocorrer a suspensão das regras sintáticas em um telegrama. 

Assim, os desvios das regras da língua são admitidos se motivados pelas tradições 

textuais. 

c) Os textos são influenciados pelos universos discursivos
3
; entretanto, as línguas 

históricas não são influenciadas pelos universos discursivos. Para ressaltar a 

influência dos universos discursivos Coseriu apresenta a seguinte proposição 

“[esp. Penélope era la mujer de Ulises]”, que dependendo do ponto de vista pode 

ser considerada como verdadeira ou falsa, se vista pela ótica da mitologia, da 

literatura ou da ciência. 

d) Os textos estão condicionados pela situação em que são produzidos. Certos 

enunciados dependem do contexto extraverbal para que façam sentido; ao proferir 

um enunciado como “Dois de cinquenta” de um balcão dos correios terá um 

contexto diferente se pronunciado em uma sorveteria, (dois selos por cinquenta 

centavos ou dois sorvetes por cinquenta centavos). 

e) Um ponto fundamental ressaltado por Coseriu é o de que os textos têm tradições 

particulares que são diferentes da tradição das línguas históricas. Coseriu 

estabelece que as tradições textuais devem ser vistas em duplo sentido. Em um 

primeiro sentido, as tradições textuais que são específicas de cada língua, como as 

fórmulas fixas de saudação. O segundo sentido corresponde às tradições textuais 

supraidiomáticas que não estão restringidas a uma língua particular, a exemplo dos 

gêneros literários que apresentam uma configuração tradicional transmitida 

historicamente. 

Os textos são constituídos de suas próprias tradições textuais, existem múltiplos 

formatos, como fórmulas fixas – a exemplo das fórmulas jurídicas, dos sermões religiosos e 

dos atos de fala específicos de certos gêneros textuais que não dependem exclusivamente da 

língua histórica, a exemplo o gênero notícia e a piada. Os três níveis do linguístico estão 

                                                 
3
 Coseriu (1979, p. 234) conceitua universo discursivo como um sistema universal de significações a 

que pertence um discurso (ou um enunciado) e que determina sua validade e seu sentido. 
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entrelaçados no ato da comunicação, já que não se pode falar “universalmente” sem falar uma 

língua particular e sem produzir textos (KABATEK, 2006, p. 506). Considerando tal 

perspectiva, há a necessidade de separar os fenômenos que são da língua dos que 

correspondem às tradições textuais. 

 

1.2 A ampliação dos três níveis do linguístico: historicidade das TD e da língua 

 

O nível específico para tratar as tradições textuais não foi delimitado por Coseriu, de 

modo que os linguistas Peter Koch (1997) e Wulf Oesterreicher (1997) sugerem a duplicação 

do nível histórico proposto por Coseriu. A partir disso, surge um modelo que contempla um 

nível histórico abarcando as línguas históricas e as Tradições Discursivas. Koch (1997, p. 

3) defende que “transversalmente às tradições e normas intralinguísticas, devem ser colocadas 

também às tradições textuais ou – como as denomino – as tradições discursivas ou normas 

discursivas”, conforme exposto no quadro abaixo: 

 

Nível Campo ou Área Tipo de normas Tipos de regras 

Universal Atividade de falar Normas do falar Regras do falar 

Histórico 
Línguas históricas Normas da língua Regras da língua histórica 

Tradições discursivas Normas discursivas Regras discursivas 

Individual Discurso ou texto   

Quadro 2: Diferenciação entre os níveis da linguagem segundo (KOCH, 1997, p. 3). 

 

Koch (2008, p. 54) entende que a historicidade das línguas corresponde ao campo 

das línguas particulares e às suas variedades como o alemão, o português, o inglês, o 

francês. Já a historicidade das Tradições Discursivas refere-se aos gêneros textuais, aos 

gêneros literários, aos estilos, às formas conversacionais, aos atos de fala, aos tipos textuais e 

às fórmulas. Apesar de pertencerem ao mesmo nível histórico, as regras que regem – língua e 

textos – são diferentes, a exemplo da TD do editorial que existe em várias línguas. Assim, a 

atividade do falar, com uma finalidade comunicativa, passaria ao mesmo tempo por dois 

filtros: o filtro da língua e o filtro das TD: 
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No esquema proposto por Kabatek, o enunciado é visto como duplamente histórico, 

em que há a historicidade linguística do enunciado, o qual deve ser adequado à intenção do 

ato comunicativo. Nessa adequação, os falantes fazem escolhas linguísticas levando em 

consideração os aspectos da língua (sistema e norma). 

As considerações acima demonstram que para a concretização de uma determinada 

finalidade comunicativa – falada ou escrita – empregam-se elementos linguísticos e modelos 

textuais já dados, que respondem às necessidades comunicativas de determinada atividade. 

Por exemplo, em uma atividade profissional administrativa tem-se o propósito de redigir um 

texto de um gênero textual específico, como o ofício, buscando no acervo da língua e na 

historicidade desta TD os termos apropriados, as fórmulas e formas regulares que facilitam a 

produção e adequação à finalidade comunicativa, a exemplo as fórmulas de início: “A Sua 

Senhoria”; “Diretor Geral”; “Direção Geral”; e de desfecho “Certos de sua aquiescência ao 

solicitado; antecipamos agradecimentos”; “Atenciosamente”, que apresentam certa fixidez. 

Koch (2008) propõe mais uma distinção entre a historicidade da língua e das TD; 

para ele, a língua histórica e as suas variedades definem as comunidades linguísticas, 

enquanto que TD não são definidas pelas comunidades linguísticas. A diferença reside no fato 

de que as TD são consolidadas pelos grupos profissionais, religiosos, literários, movimentos 

políticos entre outros e a língua histórica pelas comunidades linguísticas. Tais argumentos 

demonstram que tanto a língua histórica quanto as TD devem ser consideradas como 

tradições do falar. 

Outra distinção entre a historicidade das línguas e das TD é exposta por Kabatek 

(2004). Segundo ele, existe uma historicidade particular da língua que é interligada à 

historicidade “do próprio homem como um ser histórico” que se liga com a historicidade de 

“uma comunidade internalizada no indivíduo”. É por meio da língua que o homem existe, 

torna-se um ser linguisticamente criativo. Esta historicidade da língua é considerada 

FINALIDADE COMUNICATIVA 

LÍNGUA (SISTEMA E NORMA) TRADIÇÃO DISCURSIVA 

ENUNCIADO 

 

Esquema 1: Tradições Discursivas (KABATEK, 2006, p. 508). 
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primária, “condicionada por meio da alteridade, ou seja, pela “potencialidade inerente de ser 

transferida a outros”, sendo própria apenas da língua como língua particular, uma técnica dada 

historicamente”, ou seja, a historicidade da língua que é internalizada pelo falante que 

emprega o sistema sem se dar conta de que o sistema tem uma história. O falante ignora essa 

história e a partir desse sistema internalizado é livre para produzir enunciados que nunca 

foram produzidos antes. 

O segundo tipo de historicidade é a que está relacionada às manifestações culturais 

linguísticas e não-linguísticas, as tradições das comunidades, os objetos culturais, os textos 

concretos repetidos, evocados da mesma maneira, ou que são transformados em “fatos novos 

por conta de semelhança funcional ou formal” estabelecendo alguma “relação de tradição com 

outros textos” (KABATEK, 2004, p. 3). Isto significa que a historicidade das TD está 

interligada à história dos textos e da cultura. Os textos estabelecem relações de tradição com 

outros textos que podem ocorrer pela repetição da finalidade textual, de conteúdo e de traços 

formais entre outros, manifestando-se na recorrência do falar e escrever das práticas 

discursivas. 

Por fim, o terceiro tipo de historicidade é a que está associada “a acontecimentos 

individuais, irrepetíveis e únicos, no sentido do texto como indivíduo, ou seja, como cada 

texto em particular”. Na visão de Kabatek (2004, p. 4), essa historicidade poderia ser 

desprezada, entretanto é a que se encontra no centro das pesquisas dos estudos filológicos 

tradicionais, levando em consideração principalmente as características dos textos individuais 

(funcionais ou formais) que podem servir de modelo para outros textos. Por tal motivo, o 

terceiro tipo de historicidade pode ser alocado juntamente com o segundo tipo por fazer “parte 

da tradição”. 

 

1.3 Aspectos relativos aos processos de surgimento e modificação das TD 

 

Discorrer sobre a historicidade das TD significa situar essa expressão no contexto 

de um conjunto de regras, constituídas de fenômenos historicamente influenciados, 

determinados e modificáveis, o que significa que as “tradições discursivas são complexos de 

regras com caráter histórico e fenômenos historicamente modificáveis” (KOCH, 1997, p. 17). 

Não há gêneros textuais imutáveis, uma vez que todo modelo textual é constituído 

por classes de variantes, ainda que conservem traços formais, podendo um modelo textual 
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diferenciar-se completamente em sua trajetória histórica. O que é corroborado por meio da 

representação que segue. 

 

 

 

 

A figura apresentada mostra que a tradição ABCD levou três traços para o seguinte, 

BCD, assim, a tradição de origem foi conservada por meio de traços. Na verdade, a sequência 

BCDE mostra os processos de conservação, inovação e queda de traços em um gênero 

textual, em que um novo traço é introduzido (E) na tradição de base, mas os traços anteriores 

(BCD) são conservados e por sua vez o traço (A) desaparece. Ainda na figura acima, pode-se 

observar que ao final de uma trajetória no tempo (t), um gênero (EFGH), que foi modificado 

e inovado, perdeu todos os traços anteriormente nele contidos (ABCD). Assim, os gêneros 

textuais alteram-se no tempo “uma espécie de mutabilidade histórica e dinâmica” (KOCH, 

1997, p. 18). Isso tem um alcance metodológico importante, quando se estuda a historicidade 

dos textos e da língua e os processos que intervêm no tempo, modificando um gênero textual. 

De acordo com Koch (1997) há de se reconhecer que as TD não surgem do nada (ex 

nihilo), mas há de se pensar em como elas vão se modificado e inovando. Um dos processos 

que possibilita tal fato é o “afrouxamento” da TD existente sem se distanciar do que já foi 

dado. Na visão de Koch (1997, p. 19-20) o afrouxamento é possibilitado pelas influências das 

transformações ocorridas em todos os âmbitos das culturas. 

 

1.4 Ampliação do conceito de Tradições Discursivas (TD) 

 

O objetivo deste subtópico é apresentar a ampliação do conceito de TD. Parte-se do 

princípio de que os falantes de uma língua, em suas intenções ou finalidades comunicativas, 

produzem enunciados levando em consideração o já dito na sociedade. Assim, pode-se 

      A B C D  

          B C D E  

              C D E F  

                  D E F G  

                      E F G H 

......................................... 

 

                                                  t 

Figura 1: variantes de gêneros textuais conforme Koch (1997, p. 17) 
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compreender TD como “modos tradicionais de dizer as coisas, modos que podem ir desde 

uma fórmula textual simples até um gênero ou forma literária complexa” (KABATEK, 2006, 

p. 509). 

Nesta primeira acepção do conceito de TD reside um problema, isto é, a relação 

entre as TD e os gêneros textuais tomados como sinônimos. Conforme o autor, as TD vão 

além da noção de gênero, uma vez que englobam todos os “tipos de tradição de textos”, tais 

como os atos de fala fundamentais, a exemplo da saudação “bom dia”. Kabatek não nega que 

os gêneros textuais enquadram-se no nível das TD, visto que “são tradições do falar”. 

Entretanto, afirma que é indispensável observar alguns traços para caracterizar uma TD. Um 

dos traços definidores é a repetição, isto é, a relação que um texto estabelece com outros 

textos em um determinado momento da história. Nesse eixo temporal pode ocorrer a 

repetição total ou parcial de um texto ou, ainda, a ausência de qualquer repetição concreta. O 

romanista alerta que a repetição pode se dar com relação a um ou mais elementos da TD de 

origem. 

A outra característica definidora da TD refere-se ao seu caráter verbal, uma vez que 

existem outros tipos de tradições culturais que são repetidas, entretanto não são repetições 

linguísticas como, por exemplo, os estilos de dança, os modelos arquitetônicos, a arte 

barroca, entre outras tradições culturais. As repetições linguísticas só devem ser consideradas 

como TD quando são significáveis e dadas historicamente, ou seja, uma palavra qualquer, 

repetida inúmeras vezes, não constitui necessariamente uma TD; a repetição de elementos 

pertencentes ao nível histórico de uma língua particular como o “o”, “a”, “é” e “que”, 

empregada em vários textos, por si só não formam uma TD. Por outro lado, a repetição de 

uma palavra como a saudação “oi”, ou o emprego dos verbos no modo imperativo nas receitas 

culinárias “bata” e “coloque” podem formar uma TD, em função de uma terceira 

característica indispensável para a caracterização de uma TD: a evocação. 

A evocação está relacionada a uma situação, estabelecendo uma relação entre uma 

forma textual, um conteúdo ou uma forma linguística com uma situação que é evocada e 

repetida, ou, ainda, pela repetição de elementos que são evocados, como é o caso das 

evocações que ocorrem nos contos de fadas realizados por meio da fórmula “Era uma vez”. 

Todos esses aspectos são relevantes na caracterização de uma TD. Kabatek apresenta a 

seguinte definição de TD: 

 

Entendemos por tradição discursiva (TD) a repetição de um texto ou de uma forma 

textual ou de uma maneira particular de escrever ou falar que adquire valor de signo 
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próprio (portanto é significável). Pode-se formar em relação a qualquer finalidade de 

expressão ou qualquer elemento do conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação 

de união entre atualização e tradição; qualquer relação que se pode estabelecer 

semioticamente entre dois elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos 

referenciais) que evocam uma determinada forma textual ou determinados elementos 

linguísticos empregados (KABATEK, 2006, p. 512). 

 

Partindo deste conceito, o autor defende a posição de que é necessária a ocorrência 

de duas características para que se possa considerar uma determinada fórmula como TD: a 

evocação e a repetição.  

 

 

 

 

 

Esquema 2: Evocação (KABATEK, 2006, p. 511). 

 

Para exemplificar o esquema de evocação Kabatek apresenta a fórmula de saudação 

“Bom dia” e demonstra que uma maneira particular de falar estabelece relações de repetição 

(eixo vertical) com um texto e de evocação com uma situação comunicativa (eixo horizontal). 

A saudação evoca uma situação concreta que se repete, de modo que um encontro evoca 

outros encontros nos quais se repetem a mesma saudação. O autor afirma, ainda, que a 

saudação não é apenas uma saudação, mas é também uma referência à tradição concreta 

“Bom dia”. Pode-se constatar, em decorrência dos fatores já expostos, a enorme 

complexidade que envolve a caracterização de um texto como uma TD. 

Considerar que os textos evocam tradições textuais e linguísticas, que podem ser 

repetidas nas práticas discursivas, tem um alcance metodológico importante tanto para quem 

estuda a língua, como para quem estuda a historicidade dos textos. Reconhecer a rede de 

tradições que atravessam um texto e que podem condicionar determinas escolhas linguísticas 

auxilia na diferenciação dos fenômenos que são característicos dos textos e dos fenômenos 

que correspondem à língua. Uma vez que “[...] um texto pode corresponder a toda uma série 

de tradições copresentes o mesmo tempo; e a investigação empírica das tradições discursivas 

tem a tarefa da identificação dessa rede de tradições” (KABATEK, no prelo, p.9, apud 

CASTILHO DA COSTA, 2012, p. 147). Um de nossos objetivos nesta pesquisa é identificar a 

ocorrência das evocações e repetições que atravessam e constituem os testamentos do corpus 

levantado. 

situação 1 

Texto 2 situação 2 

Texto 1 
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1.5 Oralidade e escrituralidade: proximidade comunicativa e distância 

comunicativa 

 

Quando um texto é altamente elaborado e planejado dizemos que ele pertence à 

distância comunicativa; entretanto, quanto menos planejado e elaborado, mais se configura 

como da ordem da proximidade comunicativa. Em seu trabalho de análise do processo de 

escrituralização das línguas românicas, Koch e Oesterreicher (2007) expõem as condições 

comunicativas de elaboração dos enunciados falados e escritos e das estratégias 

comunicativas empregadas pelos falantes e escreventes em seus atos elocucionais.  

Os referidos autores defendem que – na linguística – os termos “falado” e “escrito” 

designaram em primeira instância a realização material dos meios linguísticos, sendo a fala de 

caráter fônico e a escrita de caráter gráfico. Contudo, esses termos identificam variedades de 

enunciados que não se distinguem apenas pelo meio, mas sim pela concepção discursiva que 

os usuários da língua têm e de suas experiências com textos.  

Os enunciados escritos veiculados no meio gráfico – como, por exemplo, a carta 

privada, as notas de aula e os balões de fala das histórias em quadrinhos – aproximam-se mais 

da concepção discursiva de fala. Já o discurso de inauguração de uma empresa e as orações 

fúnebres são enunciados orais – veiculados no meio fônico – que não se encaixam, contudo, 

numa concepção discursiva de fala. Ao contrário, aproximam-se mais da concepção 

discursiva de escrita, principalmente pelas características de sua configuração linguística, de 

seu grau de planejamento e de sua coerência textual (KOCH e OESTERREICHER 2007, p. 

21). 

É proposta por Koch e Oesterreicher (2007) a diferenciação falado/escrito, 

oralidade/escrituralidade e proximidade/distância comunicativa considerando não apenas a 

veiculação em meio gráfico ou fônico, mas também a situação de comunicação, o enunciador, 

o co-enunciador, o discurso, o código e o contexto. O que determina a concepção de um texto 

são as condições comunicativas apresentadas abaixo: 

a) Grau de publicidade privado/público: deve-se levar em conta o número de co-

enunciadores, ou seja, se é uma conversa a dois ou de comunicação em massa, 

considera-se, igualmente há existência e o tamanho do público. 

b) Grau de familiaridade/intimidade e ausência de intimidade ou familiaridade entre 

enunciador e co-enunciador: dependem das experiências comunicativas, do 
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conhecimento partilhado e da escala de institucionalização a que a situação 

comunicativa está inserida. 

c) Grau de forte participação emocional e falta de participação emocional: são parceiros 

da comunicação (afetividade) ou a objetos (expressividade). 

d) Grau de inserção do discurso no contexto situacional e não inserção do discurso no 

contexto situacional: é a distância dos objetos e dos parceiros referidos nos atos de 

comunicação. 

e) Grau de referencialização direta e referencialização indireta: norteiam o 

estabelecimento da relação entre os elementos do contexto e a enunciação. 

f) Grau de proximidade espacial e temporal entre os interlocutores e distância espacial e 

temporal entre os interlocutores: configura-se na situação de comunicação entre a 

proximidade física ou a distância física e temporal. 

g) Grau de intensa cooperação e baixa cooperação: caracteriza-se pelas possibilidades 

que o co-enunciador tem de influenciar diretamente a produção do discurso. 

h) Grau de dialogicidade e monologicidade: designa a possibilidade e a frequência de se 

assumir o papel de enunciador. 

i) Grau de espontaneidade e reflexão: refere-se à elaboração do discurso que pode ser 

espontâneo ou rebuscado. 

j) Grau de pluralidade temática e fixação temática: diz respeito ao tópico discursivo 

focado em uma temática ou o desenvolvimento de várias temáticas. 

As condições de comunicação enumeradas são de natureza gradual, exceto (f) – 

proximidade espacial e temporal entre os interlocutores. Para cada ato comunicativo existem 

combinações de condições concretas de comunicação. Os exemplos apresentados por Koch e 

Oesterreicher são a carta privada e os sermões. Com relação à carta privada o grau (f) permite 

localizá-la mais próxima do eixo da distância comunicativa, pois não há proximidade física 

entre os participantes do ato, já que a carta é escrita e enviada para o co-enunciador. Com 

relação ao sermão, por outro lado, o grau (f), permite localizar esse gênero mais 

proximamente do eixo da oralidade, dada a proximidade física existente no momento exato 

em que o enunciador enuncia o ato. 

O esquema abaixo serve para exemplificar os polos extremos desses parâmetros: 
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Os parâmetros – a-j – correspondem à proximidade comunicativa e os – a’-j’ – 

pertencem à distância comunicativa. Esses parâmetros são graduais, isto é, em uma entrevista, 

apesar de ser uma comunicação face a face, de caráter privado e dialógico, que são 

características da proximidade comunicativa, há também características da distância 

comunicativa, como ausência de intimidade, baixa cooperação, reflexão e fixação temática. 

Por isso, trata-se de um continuum. 

A possibilidade de ocorrer gradações entre esses dois polos depende das condições 

de produção dos enunciados, das estratégias e intenções comunicativas, pois cada enunciado 

tem uma intenção e um propósito comunicativo; para tanto, segue modelos, estilos e 

estruturas prototípicas do gênero. O que determina o grau de oralidade e de escrituralidade 

dos enunciados são as situações de comunicação, que podem ser marcadas pela proximidade 

comunicativa (concepção oral) ou pela distância comunicativa (concepção escrita). 

Em geral, os textos produzidos no domínio notarial apresentam maior afinidade com 

a distância comunicativa, dado seu caráter público, com pouca intimidade entre os 

interlocutores (tabelião, testador e testemunhas), sua extrema fixação temática, entre outras 

características. Contudo, apresentam também alguns aspectos de afinidade com a proximidade 

comunicativa, tais como a proximidade espacial e temporal, tendo em vista possibilidade de 

cooperação na produção do discurso. O quadro resume o continuum entre o meio gráfico e 

fônico e os parâmetros da proximidade e da distância comunicativas: 

 

  
a)   caráter privado da comunicação   a’) caráter público da comunicação   
b)   familiaridade/intimidade dos  

interlocutores, maior  
conhecimento partilhado   

b’) ausência de intimidade ou  
familiaridade, menor conhecimento  
partilhado   

c)   forte participação emocional   c’) falta de participação emocional   
d)   inserção do discurso no contexto  

situacional   
d’) não inserção do dis curso no contexto  
situacional   

e)   referencialização direta   e’) referencialização indireta   
f)   proximidade espacial e temporal  

entre os interlocutores  
(comunicação face a face)   

f’) distância espacial e temporal entre os  
interlocutores   

g)   intensa cooperação   g’) baix  a cooperação   
h)   dialogicidade   h’) monologicidade   
i)   espontaneidade   i’) reflexão   
j)   pluralidade temática   j’) fixação temática   

  

Esquema 3: Parâmetros de proximidade e de distância comunicativa (KOCH e OESTERREICHER 2007, p: 

26-27). 
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Figura 2: Continuum proximidade/distância comunicativa segundo Koch e Oesterreicher (2007, p. 34) apud 

Simões (2007, p. 183). 

 

A possibilidade de inovação ou conservação pode ocorrer tanto na oralidade quanto 

na escrituralidade, afetando o domínio dos textos e o da língua. As línguas naturais e os textos 

mudam em decorrência da variação diatópica, diastrática e diafásica. Não se fala da mesma 

maneira em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do 

Norte (variação diatópica). Da mesma maneira, os falantes de uma língua empregam registros 

formais, informais e populares (variação diastrática). Há também as variações que estão 

relacionadas ao contexto comunicativo de forma geral, ou seja, a situação exigirá o uso de um 

modo de falar distinto, em um bate-papo informal e em um discurso proferido em um evento 

solene (variação diafásica). A análise de testamentos de um ponto de vista diacrônico busca 

revelar traços de conservação e inovação tanto no âmbito da escrituralidade porque a 

linguagem é altamente fixada, há preferência por contextos linguísticos da escrituralidade, 

com alto grau de planejamento que condicionam o gênero. 

 

1.6 Aplicação do modelo de Tradições Discursivas à análise da mudança 

linguística 

 

Quando uma nova teoria surge os “fundamentos e instrumentos precisam ser testados 

à luz de fenômenos linguísticos específicos”. O modelo de TD possibilita o estudo da 

macroestrutura dos textos, das tradições textuais e dos fenômenos linguísticos (SIMÕES, 
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2007, p. 154). Na área dos estudos históricos e linguísticos do português brasileiros há 

pesquisadores que tratam do estudo diacrônico da língua portuguesa brasileira, considerando 

os pressupostos teóricos e metodológicos das Tradições Discursivas para empreender análise 

de fenômenos linguísticos, tendo em vista que esses podem ser condicionados pela 

tradicionalidade dos textos. No que segue, abordamos os estudos desenvolvidos por Simões 

(2007) e Castilho da Costa (2010; 2011; 2015).  

Simões (2007) realizou o estudo centrado nos processos de sintaticização, 

discursivização e semanticização do gerúndio no português brasileiro. O trabalho está inserido 

nos estudos sobre a história do português brasileiro e objetivou demonstrar os estágios de 

mudança das orações de gerúndio. Para a realização da pesquisa coletou um corpus de 

variados gêneros como memórias históricas, anúncios, entremezes, peças teatrais, cartas e 

inquéritos dos séculos XVIII, XIX e XX. 

A proposta de Simões foi traçar um perfil histórico do gerúndio, partindo do latim, 

passando pela fase de gramaticalização que ocorre nas línguas românicas para chegar ao 

gerúndio no português brasileiro. O autor concluiu que há uma significativa e progressiva 

redução no emprego das orações gerundiais no decorrer dos três séculos.  

Simões oberva que as orações adverbiais eram menos frequentes nos textos informais 

(cartas particulares, diálogos de teatro e os inquéritos de língua falada da 2ª metade do 

século XX), contudo nos textos mais formais (memórias e cartas) as orações adverbiais eram 

mais recorrentes. Ao logo do trabalho o autor mostrou a importância da constituição de um 

corpus com variados gêneros (informal e formal), verificando em quais contextos os 

fenômenos linguísticos são mais produtivos, levando em consideração as propriedades 

discursivas especificas de cada gênero, tanto para a forma quanto para o conteúdo, 

comprovando que o modelo de TD é bastante viável para a análise de processos de mudança 

linguística.  

Castilho da Costa (2010) em seu pós-doutorado também empregou o modelo de TD 

para traçar a evolução dos gêneros textuais (notícias, anúncios publicitários e cartas de leitor) 

de jornais paulistas de 1854 a 1901. A pesquisadora identificou como esses gêneros surgem, 

desaparecem e/ou se modificam. Para tanto, apresentou um quadro geral desses gêneros 

jornalísticos, identificando semelhanças e diferenças na constituição deles. A caracterização 

das transformações ocorridas nos gêneros partiu do ponto de vista do continnum entre 

proximidade e distância comunicativa. 



31 

 

No mesmo trabalho, investigou, ainda, alguns fenômenos linguísticos no referido 

corpus evidenciando que certas ocorrências linguísticas podem ser consideradas sintomas de 

TD, a exemplo da junção (RAIBLE 1992 e KABATEK 2006) e do emprego do pronome nós 

e das formas verbais no pretérito perfeito e imperfeito. 

A análise textual-linguística desenvolvida por Castilho da Costa (2010) trouxe 

grandes contribuições aos estudos das TD, para a Linguística Histórica e para o Português 

Brasileiro, uma vez que a pesquisadora comprova que certos fenômenos linguísticos estão 

condicionados aos gêneros que os concretizam, comprovando a evolução interna diferenciada 

da língua materializada por meio dos gêneros textuais. 

Para esta pesquisa, os trabalhos de Castilho da Costa (2011 e 2015) sobre o gênero 

textual testamento são de extrema importância, uma vez que as análises trouxeram 

contribuições teóricas e metodológicas que nos auxiliaram a desenvolver o estudo. 

No primeiro trabalho desenvolvido sobre os testamentos, a linguista estuda alguns 

testamentos produzidos em São Paulo nos séculos XVI e XVII. A análise linguístico-textual 

está centrada nos modelos de junção (Junktionsmuster), conceito postulado por Raible (1992) 

e Kabatek (2004, p. 15). Para desenvolver o estudo, a autora, primeiramente, identifica os atos 

de fala (BENDEL, 1998, p. 12) que são recorrentes nos testamentos, pois de acordo com 

Castilho da Costa, eles permitem identificar TD, uma vez que a repetição de atos de fala em 

uma situação comunicativa pode levar à formação de modelos e regularidades textuais. Após 

a identificação dos atos de fala, a autora apresenta os juntores empregados nos testamentos. 

Os resultados apresentados evidenciaram que o testamento é um gênero da distância 

comunicativa por haver nele uma preferência por esquemas de junção, os quais são mais 

integrativos. Nosso interesse maior incide na concepção de atos de fala identificados pela 

autora, pois no Capítulo 4, em que analisamos os testamentos desta dissertação, partimos da 

concepção exposta, assim como da identificação desses atos. 

Já no segundo estudo Castilho da Costa (2015, p. 285-316), analisa testamentos 

norte-rio-grandenses dos séculos XVIII a XX. Para o estudo linguístico a pesquisadora 

também trata dos esquemas de junção e, novamente, encontra resultados semelhantes aos da 

primeira pesquisa, ou seja, há uma preferência por juntores integrativos. Contudo, nosso olhar 

incidiu na análise da macroestrutura dos testamentos e nos achados sobre as evocações, as 

relações intertextuais e interdiscursivas que a autora apresenta. 

Castilho da Costa (2015, p. 285-316) desenvolve a análise da macroestrutura dos 

testamentos por meio dos subsídios da Diplomática (SPINA, 1997) da partição analítica dos 
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documentos públicos e privados e identifica duas macroestruturas para os testamentos. A 

primeira macroestrutura é representativa nos testamentos dos séculos XVIII e XIX, já a 

segunda para os dados do XX, nessas análises evidencia-se que a macroestrutura dos 

testamentos é modificada na diacronia, entretanto, alguns elementos são mantidos. Os quadros 

abaixo evidenciam os achados de Castilho da Costa. 

 

Quadro 3: Da macroestrutura dos testamentos brasileiros dos séculos XVII, XVIII e XIX Castilho da Costa, 

(2015, p. 285-316). 

 

Esta seria a macroestrutura completa dos testamentos dos séculos XVII a XIX, 

segundo Castilho da Costa. Para os testamentos do século XX a autora apresenta outra 

partição analítica da macroestrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo inicial 

Notificatio 

Datatio 

Inscriptio 

Início do Intitulatio 

--- 

Corroboratio Cláusulas (presença de testemunhas) 

Cont. do intitulatio 

Arenga Narratio 

Inscriptio 

Unidade Retórica 

Protocolo 

inicial 

Invocatio 

Notificatio 

Datatio 

Intitulatio 

Inscriptio 

Arenga 
Sana-Mente 

Narratio 

Continuação do notificatio 

Texto 

Dispositio 

Encomendar a alma 

Fazer pedidos pios 

Nomear testamenteiros 

Ordenar local de sepultamento 

Encomendar missas 

Declarar filiação, estado civil 

Nomear herdeiros 

Estabelecer o legado 

Corroboratio Atestar a (última) vontade livre; Pedir execução do testamento; etc. (cláusulas 

finais) 

Escato-

colo 

Datatio 

Subscriptio 

Apprecatio 
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Corroboratio 

 

Cláusulas (presença de Testemunhas) 

Cláusulas (Sana-Mente; Livre Vontade) 

Início do notificatio 

Cont. do 

corroboratio 

Cláusulas (presença de testemunhas) 

Cláusulas (Língua Portuguesa) 

Cont. do notificatio 

Texto Dispositio Declarar filiação 

Declarar estado civil e herdeiros necessários 

Nomear herdeiros 

Confessar a fé 

Estabelecer o legado 

Nomear testamenteiros 

Declarar filiação, estado civil 

Nomear herdeiros 

Estabelecer o legado 

Corroboratio Cláusulas finais espirituais, de garantia, de renúncia, de corroboração   

Escatocolo Subscriptio 

Apprecatio (assinatura das testemunhas, selos sinais) 

Quadro 4: Macroestrutura dos testamentos do século XX de Castilho da Costa (2015, p. 285-316). 

 

Estes dois quadros evidenciam permanências e modificações nos dados estudados 

pela pesquisadora. Em nosso estudo buscamos também verificar essas permanências e 

modificações, levando em consideração as contribuições de Castilho da Costa.  

Para tratar das evocações, relações intertextuais e interdiscursivas a pesquisadora 

Castilho da Costa (2015, p. 285-316) compara os testamentos norte-rio-grandenses com o 

modelo de testamento do Breve Aparelho (CASTRO, 1621) e o Tratado Regular e Prático 

(Gouvea Pinto, 1844). Nessa comparação, a autora identifica as evocações, relações 

intertextuais e interdiscursivas e comprava que há algumas partes dos testamentos que são 

cópias exatas desse modelo. Nessas partes, a autor identifica os esquemas de junção 

relacionados aos modelos de testamentos, comprovando que há preferência a diferentes 

técnicas de junção identificadas por meio de duas diferentes filiações históricas e com isso, 

identificando as famílias de textos internas aos testamentos. 

Além disso, Castilho da Costa evidencia que ao identificar os entornos dos textos e 

as relações de evocação estabelecidas entre um texto e outros textos anteriores contribuem 

para a compreensão do sentido do texto.  

Estas duas pesquisas contribuem de várias formas para a realização desta pesquisa, 

uma vez que são subsídios teóricos e metodológicos que possibilitarão reconhecer as 

permanências ou modificações ocorridas nos dados em análise. 
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Conclusões do Capítulo 

 

Este capítulo tratou dos conceitos que fundamentam e respaldam a dissertação, a 

saber, as influências dos estudos coserianos sobre a linguagem para o conceito de TD e os 

desdobramentos propostos por Koch, quando este duplica o nível histórico da língua, 

incluindo as TD. Expos, também, as reflexões apresentadas por Kabatek enfatizado pela ideia 

de que a historicidade das TD é interligada à história dos textos e da cultura, influenciando o 

conceito de TD, aqui entendido como repetições e evocações situadas num eixo temporal. 

Fizeram parte do capítulo, os aspectos relativos aos processos de surgimento e modificação 

das TD conforme proposto por Koch. Além disso, foram mostrados os aspectos da linguagem 

da proximidade e distância comunicativas, pois os testamentos evidenciam estados da língua 

da distância comunicativa e da escrituralidade que são condicionados pelo alto grau de 

planejamento de escrita do gênero que é influenciado por TD jurídicas e religiosas refletidas 

na prática discursiva dos testadores que são influenciados sócio-histórico e culturalmente. 



35 

 

CAPÍTULO 2 – A LINGUAGEM NOTARIAL 

 

Introdução 

 

Este capítulo mostra um panorama do desenvolvimento da linguagem notarial, 

começando por apresentar, primeiramente, um dos responsáveis pela produção, perpetuação e 

celebração dos testamentos – o tabelião ou escrivão público. Estruturado em quatro partes, 

faz-se, em princípio, uma breve recuperação histórica da constituição do notariado desde os 

primórdios da humanidade, tendo por objetivo oferecer um panorama dessa história, levando 

em consideração a evolução do notariado e sua importância para a sociedade. Na segunda 

parte, busca-se descrever a constituição e a evolução do notariado no Brasil. No terceiro 

tópico, discute-se a influência das cartilhas religiosas portuguesas e brasileiras na prática da 

escrita testamentária. Por fim, apresentam-se os modelos de testamentos advindos de manuais 

notariais tanto portugueses quanto brasileiros. 

 

2.1 A origem e a evolução do notariado 

 

Nos primórdios da humanidade, os textos notariais tinham como base os costumes 

locais, as promessas entre as partes e os testemunhos de boa-fé. Geralmente, os contratos
4
 

entre as pessoas realizavam-se nas praças públicas das cidades, vilas, sedes administrativas, 

ou nos lugares frequentados. Em grande parte, eram feitos oralmente, por meio de promessas 

verbais entre as partes, implicando fé pública. No contexto das considerações relativas ao 

desenvolvimento histórico do notariado, Machado Oliveira (1887) ressalta que, na 

Antiguidade dos povos, os contratos se configuravam como nominais e simbólicos, visto que 

poucos conheciam essa modalidade. Posteriormente, passaram a existir os signos e os textos 

estampados, que tinham especial por serem testemunhas escritas. Assim, a origem do 

notariado é antiga e liga-se à evolução da escrita e do documento
5
. 

                                                 
4
 O termo contrato é compreendido pela Diplomática como documento dispositivo pactual no qual são 

registrados os acordos entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, em relação às quais são estabelecidos 

direitos e obrigações (Belloto, 2002, p. 60). 
5
 O termo documento é entendido neste trabalho como documento diplomático, isto é, o registro 

legítimo do ato administrativo ou jurídico (cf. BELLOTTO, 2002, p. 17).  



36 

 

Na sociedade hebraica, por volta de 600 anos a.C, o escriba incumbia-se de receber e 

selar os atos e contratos; nesses documentos, a linguagem era simples consistindo-se de notas 

ou abreviaturas que significavam uma palavra específica. Os escribas eram divididos em 

classes, sendo eles os escribas da Lei, do Rei, do Estado e do povo e eram considerados 

sacerdotes, encarregados de transcrever e interpretar a Sagrada Escritura, redigir as memórias 

do povo, as cartas e os documentos (ALMEIDA JÚNIOR, 1963, p.14-15). O escriba do povo 

seria o que mais se aproximaria ao notário de hoje. Com o avanço da sociedade hebraica e dos 

negócios, surge a necessidade de ampliação das leis para regulamentar as práticas comerciais 

e os documentos escritos e, com isso, os escribas evoluem em suas práticas para se adequarem 

às mudanças impostas. 

No contexto histórico da evolução da atividade notarial, os povos assírios, medos e 

persas também possuíam os encarregados da escrita dos documentos. Por volta de 712 a 485 

a.C os documentos desses povos eram registrados por meio de um sistema de escrita 

composta de figuras desenhadas a ferro de lança, ou por prego em tabuletas de argilas, ou 

ainda em pedras. Nesse material, os escribas desenhavam os símbolos formais da 

documentação da época. 

No Egito Antigo, o escriba tinha papel de destaque na sociedade, uma vez que era o 

conhecedor da escrita da época. Como tal, ocupava cargos no aparelho burocrático, sendo 

considerado o antecessor dos notários. Os escribas egípcios eram, portanto, os detentores do 

conhecimento, redigindo os atos jurídicos para os soberanos e para os particulares. Os 

egípcios eram organizados socialmente em regime monárquico, de castas e de caráter 

sacerdotal. Nessa organização social, apenas os sacerdotes e os soldados detinham o direito à 

propriedade e ao contrato. No século VIII a.C. o rei Bochóris institui a liberdade dos 

contratos, gerando a vida jurídica dessa sociedade. A partir de então, os documentos 

elaborados entre as partes, ou por um tabelião, passaram a conter a presença de cinco 

testemunhas, cada uma delas transcrevendo de próprio punho o contrato e assinando abaixo 

da transcrição. Esses documentos eram estruturados em três partes: o ato do dinheiro, o ato do 

juramento e ato de posse. O ato do juramento era de caráter religioso e caiu em desuso, 

permanecendo apenas os atos do dinheiro e de posse. 

Em relação aos gregos, nos tempos de Alexandre e Aristóteles, os atos e contratos 

eram lavrados por funcionários públicos divididos em tabeliães, secretários e arquivistas. 

Segundo Almeida Júnior (1963, p. 16), o povo grego não tinha a prática da escrita de 
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testamentos nem a dos rituais e cerimônias, fato justificado pela influência que os filósofos 

exerciam na sociedade e nas práticas discursivas.  

Nos primeiros tempos da civilização os romanos – influenciados pela boa-fé e pela 

lei natural – inicialmente adotavam, para os contratos e os atos, a simples palavra para fazer 

fé, entre as partes; entretanto, as mudanças ocorridas na sociedade – a exemplo dos vícios e 

dos luxos – modificaram essa prática, surgindo a necessidade de leis e normas que regessem 

os atos e contratos. 

 

Depois, quando os vicios largamente se diffundiram e o luxo corrompeu os 

corações, manifestou-se a necessidade de imprimir vigor aos contractos e de collocar 

acima das paixões e dos tempos subversivos os actos mais importantes da vida civil, 

necessidade que se fez sentir cada vez mais, á medida que o nexum, a mancipatio, a 

in jure cessio, a stipulatio, as legis actiones, as formulas das acções, isto é, os actos 

sacramentaes e os rigorosamente formaes do direito antigo deixaram de satisfazer á 

obra fecunda da civilisação, pela multiplicação das relações civis, pelo progressivo 

augmento do commercio e da industria, e pela expansão do povo romano 

(ALMEIDA JÚNIOR, 1897, p. 19 grifo do autor). 

 

A escrita passa a ocupar destaque na vida familiar, em que o chefe da família romana 

dispunha do registro doméstico – códex ou tábula. Os tabeliães romanos registravam os 

contratos e atos em forma de notas que consistiam em simples indicações das iniciais das 

palavras, ou abreviaturas que representavam algo já determinado. Semelhantemente aos 

outros povos da Antiguidade, os contratos e os atos dos romanos eram escritos com estiletes 

de ferro em tabuletas de madeira, marfim, folhas de palmeiras, entrecascas de tronco de 

árvores, peles de animais, folhas de papiro, entre outros que recebiam uma cobertura de cera. 

Esses escritores de contratos e atos eram considerados escravos do povo, portanto pessoas 

públicas, embora seus escritos fossem de caráter privado. Almeida Júnior (1897, p. 21) 

destaca que os imperadores romanos Arcádio e Honório foram os primeiros a converter o 

ofício de tabelião em cargo público, sendo desempenhados por cidadãos inteligentes e 

honestos. 

No contexto apresentado, pode-se inferir que os documentos constituíam-se em 

textos mais simples e menos elaborados, uma vez que se configuravam em simples anotações 

e muitas vezes feitos oralmente entre as partes. Assim, esses textos podiam ser considerados, 

de acordo como as condições comunicativas como textos pertencentes à proximidade 

comunicativa. Quando observamos esses eventos expostos percebemos que diversos textos 

passam a ser produzidos, o que motiva a criação de novos ciclos de tradições textuais que 

podem ser difundidos pelos grupos sociais e pelas comunidades linguísticas, dado que esses 
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textos e documentos geram ações linguísticas, direitos e deveres nas sociedades em que 

circulam. Compreender como surgem as tradições textuais nos auxilia a entender a forma e o 

uso dos gêneros textuais ao longo da história. 

 

2.2 A transformação da atividade notarial 

 

No século VI o imperador Justiniano transforma a atividade notarial, que passa a 

adquirir status de profissão regulamentada e regida pelos preceitos do direito romano. 

Justiniano concede aos tabeliães o direito de subscrever os atos, a possibilidade de 

intervenção nos inventários, subscrever e delatar as denúncias e redigir atos de última vontade 

dos testadores. 

A função notarial era desempenhada tanto por oficiais públicos como por oficiais 

pertencentes a órgãos privados. Os oficiais públicos ou tabularii eram subordinados à Cúria 

Municipal e tinham por incumbência e função a lavratura dos documentos oficiais dos 

soberanos. Os oficiais privados ou tabelliones, por sua vez, eram tabeliães responsáveis pela 

lavratura dos documentos dos particulares. A partir dos atos deste soberano cria-se a 

corporação colegial formada pelos tabelliones, os quais após serem escolhidos ganhavam um 

anel com selo para que usassem nos atos lavrados (ALMEIDA JÚNIOR, 1897, p. 22). 

O imperador Justiniano manda escrever um dos mais famosos e tradicionais códigos 

do mundo – o Corpus Iuris Civilis que é considerado um de seus maiores legados. Tal obra 

passa a nortear a escrita dos documentos e a prática notarial, pois reunia as regras, as normas e 

as leis existentes: 

 

A obra de Justiniano reunia todas as regras, normas e leis existentes e publicadas até 

o momento e, no tocante aos documentos, foi importante por estabelecer a forma 

que um negócio deveria ter no momento de sua redação (redactio in mundum) para 

que pudesse ter um valor jurídico e probatório. A partir das normas de Justiniano, 

qualquer negócio que fosse redigido fora do ordenamento pré-estabelecido não seria 

reconhecido como jurídico e digno de prova (TOGNOLI, 2013, p. 22). 

 

O Corpus Iuris Civilis ou Corpo do Direito Civil é uma obra que possui 

características religiosas, como, aliás, a arte, a filosofia, tudo era impregnado de preceitos 

religiosos, tanto que o Corpus Iuris Civilis tem na abertura da obra a invocação de Cristo. 

 

Todo o instrumento devia começar com a invocação do nome de Deus, com a 

indicação do nome do Imperante e no anno do seu reinado, e d'ahi o tempo em que 
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era lavrado o instrumento, com a declaração do mez, dia e anno da indicção (Novel, 

XLVII) (ALMEIDA JÚNIOR, 1963, p. 26). 

 

De acordo com a citação acima o Corpus Iuris Civilis inaugura um novo ciclo de 

tradição, uma vez que os textos regidos por esse código passam a conter atos linguísticos 

preestabelecidos, a exemplo da invocação divina, da indicação do nome do Imperante, do dia, 

mês e ano em que eram elaborados.  

Os testamentos escritos de acordo com o Código Justiniano deveriam ser cerrados, 

selados, acompanhados por sete testemunhas e lavrados pelo tabelião. Após a escritura, os 

testamentos eram registrados e adquiriam o caráter de documento autêntico. O testador 

deveria ir perante o juiz formalizar as declarações de última vontade, declaração esta chamada 

de publicatio. A leitura do testamento ocorria em cinco dias após a morte do testador e era 

chamada de recitatio. 

Durante a Idade Média o notariado passa por um período de desestruturação causado 

pelo feudalismo e pelo sistema econômico da época em que a atividade notarial era 

vulgarizada, pois a nomeação para o exercício da atividade dava-se sem critérios, 

promovendo pessoas sem instrução e em grande número, gerando consequências para os 

textos produzidos nessa esfera. 

A partir do século XII, a Europa passa por várias transformações, entre elas, o 

renascimento comercial impulsionado pelas Cruzadas, um sistema econômico fortalecido pela 

circulação das moedas, o surgimento da burguesia que passa a controlar o comércio e causa o 

crescimento das cidades e a queda do sistema feudal. Esses fatos ocasionam a ampliação da 

segurança e das relações civis e comerciais, ocasionando a necessidade de instrumentos de 

regulação social e comercial. Como consequência dessas modificações sociais, ocorre a 

necessidade de leis mais rígidas e de pessoas capacitadas para suprir a quantidade e a 

variedade de documentos, registros oficiais, contratos entre outros gêneros discursivos 

imprescindíveis para as novas necessidades comunicativas surgidas. 

No século XIII, o Direito e as faculdades constituem-se em núcleos de discussão e 

produção dessa nova demanda. Enquanto Paris é reconhecida como um dos polos dos estudos 

de filosofia e de teologia, Bolonha surge como o centro dos estudos em Direito. A arte 

notarial desenvolve-se e consolida-se na Itália, a partir da criação de um curso especial na 

Universidade de Bolonha, passando os notários a redigirem contratos, testamentos e os atos 

jurídicos. Nessa época, os princípios norteadores do exercício e as formalidades da atividade 

notarial são fixados. Esses princípios e formalidades advinham em parte dos costumes, do 
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Direito Romano, do Direito Canônico e das leis. Os professores da escola notarial 

desenvolvem várias obras e formulários, que passam a influenciar toda a Europa. Tais obras 

instruíam, entre outros, acerca dos procedimentos, dos modelos de documentos e das 

condições para a prática notarial. 

 

ITALIA. – A arte notarial tomou tal incremento na Italia, que na Universidade de 

Bolonha instituiu-se para isso curso especial; e já no seculo XII se fallava nos 

legentes e depois doctores notarioe. D'ahi tambem a influencia que os notarios dessa 

epocha tiveram nos negocios nas communas e como arbitros dos interesses dos 

particulares. IRNERIO, que tinha sido o fundador da Escola dos glosadores, já tinha 

composto o Formularium tabellionum, citado por ACCURSIO e por outros; 

RAINERIO DE PERUGIA compoz a Ars notarioe; MARTINO DE FANO compoz 

o Formularium super contractibus et libellis; ODOFREDO compoz De ordine 

judiciaris seu opus artis notarioe; PEDRO DE UNZOLA, PEDRO BOATERIO, 

BALDO DE PERUGIA, e, sobre todos, o grande mestre ROLANDINO 

PASSAGERIO, autor da Summa totius artis notarioe, da Aurora, do Tractatus 

notularum, da Flos testamentorum e do De officio tabellionatus in villis et castris. 

Destas obras se vê que, no seculo XIII, as attribuições dos notarios comprehendiam, 

não só os contractos e testamentos, como os actos judiciarios e os actos das 

communas. Fixaram-se, então, os principios relativos ás condições do exercicio e ás 

formalidades dos actos desses officiaes publicos, principios e formalidades 

deduzidos parte dos costumes, parte das leis lombardas, parte do Direito Romano e 

parte do Direito Canonico. A ars notarioe reuniu-se á ars dictaminis, como se pode 

ver das obras de GUIDO FABA, Summa dictaminis, é de outros. A litteratura fez 

ninho na classe notarial: COLA DI RIENZO, PETRARCA, pae do cantor de Laura, 

BRUNETTO LATINI, mestre de Dante, e outros escriptores celebres foram notarios 

(ALMEIDA JÚNIOR, 1963, p. 40). 

 

Com se vê, as mudanças ocorridas no século XIII trazem consequências para o 

notariado, visto que, a partir desta Renascença cultural promovida pela Universidade de 

Bolonha, ocorre a difusão de uma vasta literatura nas áreas do direito e do notariado. A arte 

notarial se junta a ars dictaminis e os tabeliães passam a atuar tanto na esfera do 

desenvolvimento do direito quanto nas técnicas da escrita dos documentos. Com o 

desenvolvimento dessa literatura, o notariado adquire bases científicas e organização 

legislativa. Esses fatos geram consequências para os textos do âmbito notarial e jurídico, dado 

que essas áreas passam a incorporar novas estratégias textuais para a elaboração dos textos. A 

mistura da ars dictaminis aos textos notariais faz com que os textos desse universo discursivo 

(notarial) incorporem as regras do dictaminis, as quais passam a nortear a produção dos 

documentos. 

Um dos escritores de maior influência na Escola de Bolonha foi o grande mestre 

Rolandino Passagerio, autor da Summa totius artis notarioe. A obra desse autor apresentava 

características de formulário e dividia-se em quatro partes, as quais são: os contratos, os 

testamentos e codicilos, os juízos e a reprodução e cópia de escrituras. 
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O século XIII configurou-se como período de reconstrução do notariado, sendo os 

atos e contratos escritos em um “latim rústico e em estilo recheado de solecismos”; conforme 

Almeida Júnior, tal fato é explicado pelas traduções das fórmulas que permeavam esses 

escritos.  

 

2.3 O notariado lusitano 

 

O notariado lusitano foi influenciado por um conjunto de Ordenações do Reino, tais 

como: as Ordenações Afonsinas, as Ordenações Manuelinas e as Ordenações Filipinas. Por 

meio destas Ordenações estabeleceu-se o regimento do notariado, de modo que os tabeliães 

gerais eram encarregados de escrever os documentos onde fosse imprescindível sua presença, 

ou seja, em qualquer cidade, vila ou lugar. No século XVII, tais tabeliães são extintos. Por 

volta do século XVIII, os tabeliães conseguem, com D. João V, o direito de exercerem os 

ofícios em suas casas, podendo abandonar o Paço. O Rei D. João publica uma lei que 

distinguia as atribuições dos tabeliães do Paço ou Notas das Audiências ou Judiciais. Desse 

modo, os tabeliães de notas passam a ter a incumbência de lavrar qualquer documento que 

não necessitasse da interferência do juiz, e os documentos que careciam desse aval eram 

elaborados pelos Tabeliães Judiciais (MACEDO, 2007, p. 13 -14). 

Em Portugal, no período inicial da monarquia, a elaboração dos documentos ocorria 

entre as partes, por eclesiásticos ou tabeliães. O tabelionato português é reformado por Afonso 

III, que segue os embasamentos e influências do direito romano e da Escola de Bolonha, que 

altera e conduz os regimentos dos tabeliães portugueses. Passando a ter caráter oficial, esses 

documentos ganham o status de fé pública, e a língua portuguesa torna-se a língua oficial dos 

documentos públicos. 

O desenvolvimento do notariado lusitano é lento e influenciado pela Coroa e pela 

Igreja e, nesse contexto evolutivo, o notariado aos poucos abandona as chancelarias 

eclesiásticas e monásticas para organizar-se como autoridade pública e com uma cultura 

notarial renovada. 
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2.4 A origem e a evolução do notariado no Brasil 

 

A história do notariado brasileiro mescla-se com a do notariado português, tendo em 

vista que estes, enquanto colonizadores, nos legaram a cultura, os costumes e as leis. Portugal 

desenvolve-se com as navegações e juntamente com a tripulação das expedições estão os 

tabeliães encarregados de registrar e documentar os fatos ocorridos nas viagens. De acordo 

com Brandelli (2007, p. 22-24) o primeiro tabelião em solo brasileiro foi Pedro Vaz de 

Caminha, que ocupava o cargo de escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral. A carta 

escrita por Caminha é considerada o primeiro ato oficial elaborado no Brasil. 

No Brasil-Colônia, o notariado inicialmente era regido pelas Ordenações Filipinas, as 

leis extravagantes e as legislações específicas da colônia. Os códigos portugueses tratavam da 

administração judicial, administrativa, fiscal, civil, comercial, criminal, entre outras matérias 

legislativas e versavam também as relações entre o Estado e a Igreja. 

As influências exercidas não estão relacionadas apenas ao âmbito legislativo e 

administrativo havendo, além disso, a influência dos costumes da vida social, cultural, 

religiosa, assim como o modelo familiar aqui imposto. O que era vivido em Portugal refletia-

se no Brasil: 

 

A codificação da Legislação Portugueza em 1603, creou uma nova época para a 

Jurisprudencia dessa nação, á que o Brazil estava ligado por vínculos mui fortes. De 

1603 a 1823, isto He, no espaço de 220 annos, podemos considerar quatro phases 

notáveis na marcha da Legislação. [...] Nestas quatro epochas a Legislação soffrêo 

não poucas modificações, já pelas grandes mudanças políticas havidas no Estado, já 

pelas novas idéas que se iaõ desenvolvendo na sociedade civilisada, depois dos 

abalos do século 16; e após a revolução de 1789, de que tanto Portugal como o 

Brazil ião ressentindo os effeitos. [...], pois uma legislação não muda sem que os 

costumes e a educação tragão circunstancias que dependão de novas leis (MENDES 

DE ALMEIDA, p. 28-29). 

 

Nesse contexto inicial, os tabeliães eram figuras importantes na elaboração de alguns 

documentos públicos. Como detentores de um conhecimento legislativo complexo e 

dinâmico, intervinham na escrita dos documentos numa sociedade em que poucos dominavam 

a leitura e a escrita. Enquanto empregados públicos, possuíam a incumbência de escrever e 

registrar os contratos, os documentos, escrituras, procurações, testamentos, entre outros textos 

em Livros de Notas, assinados pelo tabelião, que, ao iniciar suas atividades, devia registrar o 

sinal público, garantindo que o documento por ele elaborado era um escrito legítimo. De 

acordo com as Ordenações Filipinas, aos tabeliães de notas competia: 
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Em qualquer cidade, Villa, ou lugar, onde houver casa deputada para os Tabelliães 

das Notas, starão nella pela manhã e á tarde, para que as partes, que os houverem 

mister para fazer alguma scriptura, os possam mais prestes achar. [...] 2. Outrosi, 

todos os Tabelliães serão diligentes em guardarem muito bem os livros [...] que as 

scrituras foram feitas, de maneira que quando forem requeridos para mostrarem as 

notas, as mostrem sãs, limpas e encadernadas em pergaminhos [...] 3. E serão 

diligentes, cada vez que forem chamados para irem fazer alguns contratos, ou 

testamentos a algumas pessoas honradas ou enfermas, e molheres, que razoadamente 

não possam, nem devam com honestidade ir á dita Casa e Paço dos Tabelliães, que 

vão logo ás casa ou posadas daquelles, a cujo requerimento forem chamados. 4. E 

scvrevão em hum livro, que cada hum para isso terá, todas as Notas dos contratos, 

que fizerem. E como forem scriptas, logo as leam perante as partes e testemunhas, as 

quaes ao menos serão duas. [...] E se em lendo a dita nota, for emendada, 

accrescentada por entrelinha, mingoada, ou riscada alguma cousa, o Tabellião fará 

menção no fim da dita Nota [...]. (ORDENAÇÕES FILIPINAS, p. 179-180-181). 

 

O tabelião precisava ser uma pessoa de virtude, verdadeiro, desinteressado, diligente 

e perito. Assim, revestido dessas qualidades, o tabelião devia estar à disposição sempre que 

fosse chamado, principalmente nos casos em que o solicitante estivesse impedido de ir até o 

cartório. No que se refere aos cuidados com os Livros de Notas, os mesmos deviam ser 

guardados por 40 anos, mantidos limpos, e encadernados em pergaminhos. Após a lavratura 

do documento, os tabeliães liam para as partes o conteúdo dos documentos e todos assinavam. 

O cargo de tabelião dava-se por nomeação real.  

As ordenações Filipinas vigoraram no Brasil até o início do século XX, 

principalmente em relação ao cargo dos tabeliães, suas atribuições e competências. Nesse 

ínterim, em 1871, a Princesa Isabel, promulga a Lei n.º 2.033, em que se estabelece que os 

escreventes juramentados
6
 eram auxiliares dos tabeliães, podendo lavrar escrituras, contratos 

e testamentos, que posteriormente eram assinados pelo tabelião. Com essa lei, pouca coisa 

muda em relação às características e aos requisitos para a prática notarial, que permanece 

conservando os ditames das Ordenações. 

Em 1916 é publicado o Código Civil Brasileiro, entretanto sem alterações em relação 

às características e requisitos para o exercício da prática notarial. Na verdade, apenas ocorrem 

alterações no que respeita ao direito das sucessões – expostas no Livro IV, Título III da 

Sucessão Testamentária, Capítulo I Do Testamento em Geral – em que são estabelecidas 

alterações relativas à maneira de formalizar os testamentos públicos e da aprovação dos 

testamentos cerrados.  

                                                 
6
 O Artigo 29 – § 8º estabelece que: Os Tabelliães de Notas poderão fazer lavrar as escripturas por 

escreventes juramentados, subscrevendo-as elles e carregando com a inteira responsabilidade; e ser-lhes-ha 

permittido ter mais de um livro dellas como fôr marcado em regulamento. 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM2033.htm). 
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Com a promulgação da Constituição de 1988 ocorre uma mudança significativa para 

o notariado brasileiro. No Art. 236
7
 fica estabelecido que os serviços notariais e de registro 

são de caráter privado e de delegação do Poder Público. A partir de então, o ingresso na 

atividade notarial ocorre por via de concurso público de provas e títulos e não mais por 

indicação, ou sucessão familiar. 

Coube à Lei nº 8.935/94 – que regulamenta o Art. 236 e dispõe sobre a organização 

funcional das atividades dos notários – estabelecer que os serviços notariais e de registros 

tenham por finalidade a organização técnica e administrativa, garantindo a publicidade, 

autenticidade e eficácia dos atos jurídicos. Os notários, tabeliães, oficiais e registradores 

passam a ser considerados como profissionais do direito e dotados de fé pública. No Art. 7º 

são definidas as competências dos tabeliães de notas, as quais são: lavrar escrituras e 

procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar as atas 

notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. 

A evolução do notariado caminha juntamente com a evolução da sociedade e da 

cultura dos povos. Os tabeliães foram e são importantes figuras na preservação e lavratura dos 

documentos, contratos, escrituras, testamentos, entre outros textos que circulavam e circulam 

na sociedade. Dessa forma, o notário e/ou tabelião são considerados profissionais do Direito, 

imbuídos de fé pública, tendo por competência e incumbência a formalização jurídica da 

vontade das partes, intervindo nos atos e negócios jurídicos e dando forma legal aos atos 

elaborados nessa esfera em que a função do tabelião é pública, porém exercida em caráter 

privado e deve atender aos interesses da coletividade. 

 

2.5 As cartilhas religiosas: manuais de bem viver e morrer 

 

Na documentação notarial percebe-se a influência das fórmulas da praxe notarial, 

encontradas em livros de formulários que auxiliam na lavratura dos testamentos; nessas 

fórmulas a linguagem é formulaica e cristalizada, característica dos modelos textuais 

                                                 
7
 O Artigo 236 estabelece: Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 

privado, por delegação do Poder Público. § 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 

criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo 

Poder Judiciário. § 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos 

praticados pelos serviços notariais e de registro. § 3º - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 

concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de 

concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). 
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disponíveis no acervo do conhecimento desse universo discursivo. Castilho da Costa (2015) e 

Rodrigues e Dilmann (2013) apresentam achados relativos ao papel das cartilhas religiosas na 

prática da escrita testamentária brasileira. A proposta aqui é ampliar esses achados, trazendo 

algumas considerações sobre as cartilhas religiosas e os manuais de tabeliães, principalmente 

em relação à prática da escrita testamentária, procurando estabelecer fatores sociais, culturais 

e históricos que influenciaram os diferentes textos reguladores, uma vez que, o estudo da 

historicidade de um gênero textual perpassa por esses aspectos. 

Os motivos para que as pessoas fizessem testamentos eram o medo da morte, a 

crença no purgatório e a fé cristã. Os testadores em suas disposições de última vontade 

tentavam abrandar as dívidas com o plano espiritual, buscando o bem morrer por meio do ato 

de testar. Prestavam contas com a família, instruíam acerca de seu funeral, das missas que 

deveriam ser rezadas por suas almas e pelas dos familiares, entre outras providências 

destinadas ao bem morrer.  

A crença no Purgatório e as Ordens mendicantes influentes no século XIII foram 

ações pedagógicas e encorajadoras da prática testamentária. Os religiosos buscavam 

incentivar a confissão e convencer os fiéis a testar, contribuindo para o estabelecimento e o 

fortalecimento de legados às igrejas e às irmandades (RODRIGUES, 2008, p. 1-2-3). 

Certamente, cabe aqui lembrar, como faz Castilho da Costa (2015, p. 285-316), que a 

doutrina do purgatório elaborada pela Igreja Católica e a epidemia da peste negra na Baixa 

Idade Média geravam sentimentos de medo e ansiedade sobre a morte na sociedade europeia. 

Os clérigos amedrontados com a epidemia temiam dar assistência aos doentes, fazendo com 

que a Igreja passe a oferecer manuais de “auto-ajuda” para os doentes:  

 

Em tempos de praga, não se podia sempre contar com a visita do padre, de modo 

que essas instruções deveriam ser lidas (e provavelmente memorizadas), enquanto 

ainda se tinha saúde, para serem usadas nos dias e nas horas da morte (cf. Verhey 

2011: 81). Logo após o Concílio de Constança (1414-1418), esses tratados de bem 

morrer começaram a aparecer sob os títulos de Speculum Artis Bene Moriendi ou 

Tractatis Artis Bene Moriendi (cf. Verhey 2011: 86) (CASTILHO DA COSTA, 

2015, p. 285-316). 

 

O medo do purgatório juntamente com a epidemia faz surgir uma demanda 

comunicativa pelos tratados de bem morrer, os quais buscavam instruir os católicos a seguir 

uma vida em Cristo. Vários concílios são realizados, entre eles, destacamos o Concilio de 

Trento – realizado de 1545 a 1563 – que estabelece a reorganização da jurisdição episcopal, 

reafirma e reforça a doutrina cristã católica como a única a ser seguida. O Concílio buscou 
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invalidar e deter as teorias protestantes. Emergem, portanto, uma demanda comunicativa com 

base nas representações e nas atitudes católicas diante da morte em que são estabelecidas 

normatizações que influenciaram as determinações das Ordenações Filipinas (CASTILHO 

DA COSTA, 2015, p. 285-316). 

No Brasil, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia são adaptações das 

resoluções do Concílio de Trento, das Constituições Apostólicas e demais normas que 

estavam a serviço de Deus e para a salvação da Alma. Essas adaptações foram estabelecidas 

para se adequar à realidade brasileira. Quanto a prática testamentária, as Constituições 

Primeiras, no Livro Quarto, no Título XXXVII, estabelece que os clérigos tinham o direito de 

testar, ainda que os bens fossem adquiridos em benefício das igrejas. Essa possibilidade, a 

princípio, era vetada pelo Direito Canônico: 

 

Pelo que, conformando-nos com este costume universal, e Constituições dos 

Bispados do reino, ordenamos, e mandamos, que neste nosso Arcebispado se 

guardem, e cumprão os testamentos, e quaesquer ultimas vontades, e disposições dos 

Clerigos[...] E posto que os leigos devem guardar em seus testamentos a solenidade, 

e numero de testemunhas, que por direito Civil, e Lei do Reino se requerem, e por 

defeitos dellas serão nullos, como as Leis dispõem; com tudo os Clerigos podem 

testar, ainda dos bens patrimoniais, conforme disposição do direito Canonico, 

peranto o Parocho, e duas ou tres testemunhas; e seus testamentos assim feitos serão 

valiosos, principalmente sendo o herdeiro instituído tambem Clerigo. E esta 

disposição se faz mais precisa neste nosso Arcebispado, aonde os Clerigos, e 

Parochos vivem nas suas Parochias dos sertões, distantes muitas legoas das Villas, 

em que assistem os Tabelliães, que os possão approvar, por cuja causa morrem 

muitos ab intestados, desejando, e querendo fazer testamento (CONSTITUIÇÕES 

PRIMEIRAS DO ARCEBISPADO DA BAIHA, 1707, p 277-278-279). 

 

Nas resoluções estabelecidas em Constituições Primeiras, no título XXXVIII, 

ressalta-se que nenhuma pessoa podia ser coagida a dispor de seus bens, muito menos ser 

obrigada a instituir herdeiros, deixar legados, revogar, mudar ou alterar testamentos.  

No Título XXXIX, por sua vez, são estabelecidas as orientações relativas à escrita de 

testamentos por religioso, que, a princípio devia observar o que auxiliava na salvação da alma, 

no desencargo da consciência, na paz e na tranquilidade do testador e de sua família. 

Ressaltava-se que os religiosos não podiam pedir, ordenar ou se habilitar como herdeiros ou 

testamenteiros. Recomendava-se aos Párocos não versados ou habilitados na escrita de 

testamentos que procurassem orientações, a fim de que o fizessem corretamente ou, 

recomendando aos testadores que procurassem pessoas capacitadas e tementes a Deus para tal 

tarefa. 

Já no Título XL têm-se as orientações relativas às obras pias instituídas nos 

testamentos, isto é, os testamentos em que os herdeiros são os mosteiros, as igrejas, os 



47 

 

hospitais, as casas de misericórdias, as de órfãos entre outras instituições assistenciais; nesses 

testamentos, seguindo as orientações do direito canônico, não haveria a necessidade de tantas 

solenidades e testemunhas como as exigidas pelo Direito Civil ou pelas leis do Reino. 

Há outras prerrogativas e regras que são estabelecidas nas Constituições Primeiras, 

tais como: o prazo para o cumprimento do testamento, das missas rezadas pelos defuntos, dos 

locais, horário e dias em que podia ser realizado o enterro. As recomendações, matérias ou 

normativas expostas na referida obra evidenciam a influência exercida pela Igreja na prática 

testamentária, uma vez que os testamentos inicialmente “possuíam estreita vinculação com as 

preocupações escatológicas, tendo um sentido de preparação para a morte” (RODRIGUES e 

DILLMANN, 2013, p.2). Cabe salientar que nas Constituições Primeiras não há um modelo 

de testamento que norteasse a escrita do gênero. 

Paralelamente aos textos reguladores e aos fatores sócio-históricos, que intervêm na 

prática da escrita testamentária, trataremos de um processo histórico que ocorre em Portugal e 

que segundo a historiadora Rodrigues (2011, p. 11) pode ter modificado essa prática 

discursiva. A historiadora explica: 

 

Até aonde eu sei no momento das investigações, um processo inusitado na história 

política iberoamericana da segunda metade do século XVIII seria desenvolvido em 

Portugal. Tratou-se da interferência explícita do Estado sobre estas “práticas 

escatológicas”, através do estabelecimento de leis que buscaram limitar aquilo que 

passou a ser visto como gastos excessivos com o além-túmulo, que beneficiavam os 

mortos e suas almas em detrimento dos vivos. Foi neste sentido que o rei Dom José I 

e seu ministro Marquês de Pombal buscaram controlar os legados, sufrágios e 

esmolas a bem da alma instituídos pelos fiéis temerosos de irem para o Inferno ou 

para o Purgatório, os quais tinham como destino final os cofres de sacerdotes, 

religiosos, fábricas das paróquias, irmandades, conventos etc. 

 

A referência feita na citação é a Lei da Boa Razão. Essa lei buscou coibir os gastos 

excessivos com os cuidados do bem morrer e limita a faculdade de testar. Após essa lei os 

herdeiros legítimos têm seus direitos ampliados, ficando estabelecido que a terça deveria ser 

destinada aos parentes.  

Corroborando a perspectiva da influência e difusão das cartilhas religiosa, Fleck e 

Dillmann (2013) afirmam que essa literatura era muito lida, comprada e utilizada tanto por 

leigos quanto por religiosos. Com o incremento das práticas de leitura, o crescimento e 

ampliação editorial, juntamente com a expansão do comércio de livros na Europa e no Brasil, 

essas obras são difundidas e passam a ter um alcance social e familiar. Dessa forma, os 

manuais de bem morrer cumprem um “papel facilitador” no que respeita à escrita 

testamentária, bem como um “papel selecionador”, dado que “restringe as possibilidades de 
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produção de sentidos e formulações linguísticas” (CASTILHO DA COSTA, 2015, p. 285-

316). Sob a influência desses manuais de bem morrer os testamentos brasileiros, apresentam 

padrões de repetições que são estudados pelos historiadores e linguistas: 

 

A leitura de testamentos dos séculos XVII a meados do XIX nos permite verificar que estes 

documentos seguiam muitas vezes um padrão e que, dependendo do recorte temporal e 

espacial, poderiam existir expressões, frases ou parágrafos que se repetiam idêntica ou 

semelhantemente em vários deles, em que pesem as especificidades que possam ter, as quais 

quase sempre estavam vinculadas aos testamentos escritos de próprio punho pelo testador. Não 

é novidade para os estudiosos que este padrão era resultante da existência de uma literatura 

espiritual que, no mundo português, foi editada principalmente nos séculos XVII e XVIII, 

destinada a instruir os féis nas matérias da fé e na preparação para a morte (RODRIGUES e 

DILLMANN, 2013, p.2). 

 

De todo o exposto, acrescenta-se que os testamentos podem ser caracterizados, em 

parte, por evocações dos modelos de testamentos difundidos por estes manuais, 

principalmente a macroestrutura textual, a repetição das fórmulas e expressões que são 

repetidas identicamente ou com pequenas variações. Castilho da Costa explica que os 

testamentos estabelecem convergências com os modelos de testamentos dos manuais de bem 

morrer, então, buscou-se também verificar se os testamentos do corpus são influenciados por 

esses modelos. 

Tomando como ponto de partida o fato de que os modelos podem ter influência na 

prática da escrita testamentária, apresentamos a seguir as cartilhas religiosas que apresentam 

modelos de testamentos. 

O primeiro é o Breve aparelho e modo fácil para ensinar a bem morrer um 

cristão, do padre jesuíta Estevam de Castro publicado em 1621 em Portugal e reeditado 11 

vezes devido ao grande sucesso obtido entre os católicos. No capítulo XXIV está a forma e a 

ordem de fazer um testamento, seguindo as orientações e advertências dadas. A seguir 

apresentaremos o testamento que consta na cartilha religiosa de maneira segmentada em 

elementos macroestruturais. Essa segmentação não consta no modelo, entretanto, objetivamos 

verificar a influência dos textos reguladores na prática discursiva dos testamentos do corpus e 

em que medida a macroestrutura e as fórmulas que configuram esses modelos podem 

influenciar os testamentos: 
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Modelo de testamento (T1): Breve aparelho  

Quadro 5: Macroestrutura do testamento do modelo do Breve Aparelho (CASTRO, 1627, p. 

100-101-102-103-104-105). 
Invocatio Em nome da Santissima Trindade, Padre, Filho, Spirito Sancto, 

tres pessoas, & hum sò Deos verdadeiro. 

Notificatio Saybaõ quantos este instromento virem,  

Datatio como no anno do nascimento de nosso Senhor Jesus Christo, de 

mil, &c.a tantos de tal mes, 

Intitulatio eu N. 

Arenga Sana-Mente estando em meu perfeito juizo, & entendimento que nosso Senhor 

me deu; ou doente em cama (se for doente) &c. 

Narratio temendome da morte, &desejando por minha alma no caminho da 

salvação, por não saber o que Deos nosso Senhor de mim quer 

fazer, & quando serà servido de me levar pera si, 

Cont. do notificatio  faço este testamento na forma seguinte. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Primeiramente encomendo minha alma à Santissima Trindade, 

que a criou, 

Fazer pedidos pios &Rogo ao Padre Eterno pella morte & payxaõ de seu unigênito 

Filho a queira receber, como recebeo a sua, estando para morrer 

na arvore da vera Cruz; & a meu Senhor Jessu Christo peço por 

suas divinas chagas,que já que nesta vida me fez mercê de dar seu 

precioso sangue, & merecimentos de seus trabalhos, me faça 

tãbem mercê na vida que esperamos dar o premio delles, que He a 

gloria; & peço, & rogo à gloriosa Virgem Maria nossa Senhora 

Madre de Deos & a todos os Santos da Corte Celestial, 

particularmente ao meu Anjo da guarda, & ao santo do meu nome. 

N. & a tal santo N. N. a quem tenho devoção, queiraõ por mim 

interceder, & rogar a meu senhor Jessu Christo, agora, & quando 

minha alma deste corpo sair; porque como verdadeiro christaõ 

protesto de viver, & morrer em santa FEE catholica, & crer o que 

tem & cree a Santa Madre Igreja de Roma; & em esta se espero de 

salvar minha alma, não por meus merecimentos, mas pellos da 

Santissima Payxão do unigênito Filho de Deus  

Nomear testamenteiros Rogo a tal, ou taes pessoas, por serviço de N. Senhor, & por me 

fazer merce, queira ser meus testamenteiros. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Meu corpo serà sepultado em tal Igreja, ou Mosteiro, & em o 

habito de tal Religião, & levado com tal, ou tal acompanhamento, 

& tais, ou tais cõnfrarias; & peço (se for Irmaõ da Misericordia) 

ao senhor Provedor, & Irmão da Mesa da santa Misericordia 

acompanhem meu corpo na sua tumba, & toda a irmandade, & 

com a bandeira da santa casa; & se naõ for irmã peça o que se 

costuma fazer a todos deixando algua esmola a dita confraria da 

Misericordia. 

Encomendar missas Porminha alma deixo tais, ou tais suffragios, Missas, officios, &c. 

E se arrecea, que a fazenda naõ abrangerà, diga deixos tantos mil 

reis, ou cruzados, pera que se dem de esmola a quẽ me diga tantas 

Missas, ou faça tais suffragios por minha alma.  

Declarar naturalidade Declaro, q sou natural de tal parte,  

Declarar filiação filho de fulano, & fulana, legitimo, ou não legitimo; 

Declarar estado civil declaro que naõ sou casado, ou sou casado em tal parte, cõ fulana, 

Declarar filhos/herdeiro Que tenho , ou não tenho tais herdeiros necessários, filhos, ou 

descendentes, ou ascendentes, &c. Isto se não for pessoa 

conhecida, & morrer fora da terra donde He natural. 

Estabelecer legado Declaro, que em todo o monte ha esta fazenda; (tendoa se 

entende) tanto de razi, & tanto de movel precioso, afora as 

miudezas de casa: Item tenho tantos, & tantos escravos de tal 

casta, & de tantos annos de idade, & serviço, pouco mais, ou 

menos.  
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Declaro, que tenho tais, & tais dividas (se as tiver) que se haõ de 

pagar do monte, por serem contrahidas pera administràçaõ minha, 

& da família: & tais se pagaraõ, da minha ametade (se a tiver) & 

tais, quero que fiquem à conta da minha terça, &c. 

Declaro que foi meu casamento por carta de ametade, ou por 

contrato arras, & dote; tanto arras, & tato de dote; & conforme a 

isto se partirà entre mim, & minha molher todo o monte; & porque 

no que me cabe, as duas partes são dos ditos meus herdeiros 

necessários, & sò a terça He minha, disponho della pello modo 

seguinte.  

Declaro, nomeo, & instituo por meu herdeiro universal de tudo o 

que depois de pagas minhas dividas, & compridos meus legados 

restar de minha fazenda, a tal pessoa, Igreja, Mosteiro, Hospital, 

Cõfraria, ou qualquer outra obra pia:& se instituir muitas pessoas, 

ou muitas causas pias declare que as institui por rata, igualmente, 

ou cada hum em tanto. Nesta nesma clausula faça as 

substituiço~es dos herdeiros, se as quizer conforme o ~q atrás 

notamos nas advertências gerais advertências 4. Fol. 80. Assi 

mesmo se tiver filhos, pupilos, doudos, ou mudos que naõ podem 

testar, aqui lhe d~e herdeiros.  

Deixo tais legados, a tais, ou tais pessoas, Igrejas, & Mosteiros, 

Confrarias, &. v. Item, tal moço, ou moça de tal casta, deixo 

forros, ou com tantos annos de serviço. E advirta, que quando o 

testador deixar algum escravo forro, com obrigação de servir 

alg~us annos, ponha primeiro os anos de serviço, & depois a 

palavra livre, ou forro: dizendo assi. Quero que fulano meu cativo, 

sirva tantos annos a fulana, & depois delles compridos, o deixo 

forro. Se fizer alg~ua cédula, ou livro de ofra, pera nelle 

acrescentar, ou mudar alg~uas cousas do testamento, conforme a 

doutrina que atrás damos na advertência 3. Fol. 78. 

 De renúncia Verso, aqui nesta clausula fará menção della, dizendo que o 

aprova como se aqui mesmo fora metido, & dè bastante final 

delle. Aqui mesmo fará as substituiço~es dos legatários se quizer, 

pello modo que dissemos no fim da 2. Advertência fol. 78. E aqui 

declare, que quer que esta mesma cedula, se por algum caso naõ 

valer como testamento valha como codicillo, & qualquer doaçaõ 

causa mortis, & como disposiçaõ ad causas pias, & pello melhor 

modo que em direito poder ser.Se quizer revogar qualquer outro 

testamento, ou codicilho que tenha feito, que naõ esteja à sua 

vontade. Diga, revogo qualquer outro testamento, ou codicillo, 

que antes deste tenha feito, ainda que seja entre filhos, per mais 

clausulas que tenha derrogatórias deste expressas, ou tacitas; & 

ainda sejaõ insólitas, & derrogatórias, & ainda aqui se ouvessem 

de por de verbo ad verbum porque as hei por postas, & declaradas, 

(&ponhaas se se lembra que as fez) & ainda que diga em algum 

dos precedentes testamentos, que naõ valha nenhum, que ao diante 

fizer, se não tiver certo final, ou certas oraçoens, ou palavras, o 

qual final, oração, ou palavras, melhor He pólas. Item, se fez, ou 

duvida se fez algum testamento confirmando com juramẽnto, 

podeo revogar na forma que pusemos atrás, na advertência 

terceira, fol. 79. 

De corroboração  Pera comprir meus legados ad causas pias aqui declarados, & dar 

expediência ao mais que neste meu testamento ordeno, torno a 

pedir ao senhor fulano, ou fulanos, por serviço de Deos nosso 

Senhor, & por me fazerem mercê, queiraõ aceitar serem meus 

testamenteiros como no princípio deste testamẽto peço, aos quais, 

& a cada hum in solido dou todo os poder que em direito posso, & 

for necessário pera de meus bẽs tomarem, & venderem o que 

necessario for pera meu enterramento, & comprimento de meus 

legados, & paga de minhas dividas. 
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 De garantia E por quanto esta He a minha ultima vontade, do modo que tenho 

dito me assino aqui, ou rogo ao escrivão assine por mim, por eu 

não saber, ou naõ poder assinar 

 

 

 

 

Escatocolo 

Datatio Em tal lugar, Villa, ou Cidade, ou quinta, ou navio, &c. A tantos 

de tal mes & era, 

Subscriptio/Apprecatio  Assinar se à por elle, & depois da aprovaçaõ (que vai adiante) se 

assinarà com as testemunhas o mesmo testador, & naõ sabendo, 

como digo, ou naõ podendo assinar: hũa das testemunhas assine 

por elle: dizendo; que assina a rogo do testador, por naõ saber, ou 

naõ poder escrever. 

 

A segmentação apresentada do testamento mostra todas as partes constitutivas da 

macroestrutura e as fórmulas empregadas na elaboração de cada uma das unidades retóricas. 

Esses elementos macroestruturais e as fórmulas empregadas são aspectos importantes para o 

estudo do desenvolvimento linguístico-textual do gênero testamento, bem como para o estudo 

da mudança da língua. Esse modelo de testamento, em termos das fórmulas, no geral, 

apresenta para cada uma das partes uma formulação fixa, que se for evocada pelos testadores 

reduzirá as possibilidades de inovação e mudança, tanto em relação ao gênero textual como 

nas formulações linguísticas. Em termos de estrutura textual, o modelo de testamento 

apresenta uma macroestrutura constituída pelas seguintes partes: o protocolo inicial, texto e 

escatocolo ou protocolo final, cada uma dessas partes são concretizadas por uma série de atos 

linguísticos conexos. 

Como se vê, é preciso considerar a relação que existe entre os modelos textuais, a 

evolução das formas linguísticas e a historicidades dos textos, dado que, ao investigarmos 

como as formas linguísticas surgem, desaparecem ou são modificadas é preciso levar em 

conta o papel exercido pelas TD. 

É preciso tomar cuidado quando estudamos a evolução das formas linguísticas, uma 

vez que a frequência de um dado linguístico que ocorre em partes mais fixas de um texto pode 

não ser sintoma de uso da língua, mas sim, o uso de uma forma linguística evocada pela TD 

ou pelos modelos que regulam a escrita. 

É possível observar no modelo a mistura de discursos – religioso e notarial – que 

estão entrelaçados. Inicialmente verifica-se o esforço destinado à preparação do bem morrer 

que sobressai ao conteúdo destinado aos legados materiais, reforçando que escrever um 

testamento era uma das atitudes adotadas para salvar a alma dos testadores.  

Continuando a tratar da liturgia religiosa, que apresenta orientações e modelos para a 

escrita de testamentos no século XVIII, o português João Franco foi o responsável pela 

elaboração do manual Mestre da Vida que ensina a viver e morrer sanamente (1750). 

Neste manual, encontram-se dois modelos de testamentos: o espiritual para trazer a alma 
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aparelhada para a morte e a forma e ordem de fazer testamento. Somente será transcrito o 

segundo modelo, visto que no corpus desta pesquisa não se verificou nenhum testamento 

espiritual. A segmentação da macroestrutura também não consta no modelo. 

 

Modelo de testamento (T2): Mestre da Vida 

Quadro 6: Macroestrutura do testamento do modelo do Mestre da Vida (FRANCO, 1759, p. 

467-468-469-470). 
Invocatio Em nome da Santissima Trindade Padre, Filho, Espirito santo, tres 

pessoas distintas, e hum só Deos verdadeiro. 

Notificatio Saibaõ quantos este Instrumento virem, 

Datatio como no anno do Nascimento de Nosso Senhor JESU Christo de 

mil, &c. a tantos de tal mez, 

Inscriptio  e em tal parte 

Intitulatio eu N.  

Arenga Sana-Mente estando em meu perfeito juizo, e entendimento, que Nosso Senhor 

me deu, ou doente em cama, (se estiver doente) 

Narratio temendo-me da morte, e desejando pôr minha alma no caminho da 

salvação, põr naõ saber, o que Nosso Senhor de mim quer fazer, e 

quando será servido levar-me para si, 

Cont. do notificatio  faço este Testamento na fórma seguinte. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Primeiramente encommendo a minha alma á Santissima Trindade, 

que a creou, 

Fazer pedidos pios e rogo ao Eterno Pay, que pela morte de seu Unigenito Filho a 

queira receber, e á Virgem Maria Senhora Nossa, ao Santo do meu 

nome, e o da minha especial devoção N. e a todos os Santos, e 

Santas da Corte do Ceo, rogo sejaõ meus intercessores, , quando a 

minha alma deste mundo partir, para que vá gozar da 

Bemaventurança, para que foy creada, porque como verdadeiro 

Christão protesto viver, e morre na Santa Fé Catholica, e crer tudo 

o que tem, e crê a Santa Madre Igreja Romana, em cuja Fé espero 

salvar a minha alma. 

Nomear testamenteiros Rogo a tal, ou taes pessoas, que por serviço de Deos queiraõ ser 

meus testamenteiros. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Ordeno, que meu corpo seja sepultado em tal, ou tal Igreja, e no 

Habito de tal Religião, e levado com tal, ou tal acompanhamento:  

Encomendar missas por minha alma deixo taes, ou taes sufraguios, Missas, Officios, 

para o que deixo tantos mil reis, ou cruzados. 

Declarar naturalidade Declaro, que sou natural de tal parte, 

Declarar filiação filho de fulano, e fulana, legitimo, ou não legitimo; filho de 

fulano, e fulana, legitimo, ou não legitimo; 

Declarar filhos/herdeiro e que tenho, ou não tenho herdeiros necessários, filhos, ou 

descendentes, ou ascendentes, &c. 

Estabelecer legado Declaro, ~q em todo o monte há esta fazenda (entende-se se a tem) 

tanto de raiz, tanto de móvel precioso, fóra as miudezas de casa. 

Tenho tantos, ou quantos escravos, com tantos annos de idade, e 

serviço. Declaro, ~q tenho taes dividas (se as tiver) que se hão de 

pagar do monte, por terem contrahidas na administração da 

família, e taes dividas se pagarão da minha a metade, ou terça. 

Declaro que o meu casamento foy feito por carta de ametade, ou 

terça. Declaro que o meu casamento foy feito por carta de 

ametade, ou por contrato de arras, ou dote tanto de arras, tanto de 

dote; e conforme a isto se partirá entre mim, e minha mulher todo 

o monte; e porque no que me cabe, as duas partes são dos meus 

herdeiros necessários, e só a terça He minha della disponho pelo 

modo seguinte.  
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Declaro, ~q nomeyo, e instituo por meu herdeiro universal de 

tudo, o ~q depois de pagar as minhas dividas, e cumpridos os 

meus legados, restara de minha fazenda; a tal pessoas, Igreja, 

Mosteiro, &c. e se instituir muitos herdeiros, declare, que os 

institue, ou por rata igualmente, ou a cada hũ em tanto. E que aqui 

póde fazer as substituições dos herdeiros, dizendo: deixo a Pedro 

por meu herdeiro; e morrendo elle sem filhos, substituo por meu 

herdeiro a tal pessoa, Igreja, ou Mosteiro, &c. (e também se 

quizer, póde nomear a sua alma por herdeira).  

Declaro, que deixo taes, ou pessoas, Igrejas, ou Confrarias. 

 Item declaro, ~q a tal escravo, ou escrava deixo forro, ou com taes 

annos de serviço. E primeiro deve pôr os annos, que quer que 

sirva, e ~q depois o deixa forro.  

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia Se tiver feito algũa cédula, ou codicillo, aqui o póde approvar, e 

revogar (se quizer) ainda ~q diga em alguns dos precedentes 

Testamentos, ~q naõ valha nenhum, que ao diante fizer, senão 

tiver certo sinal, ou tal oraçaõ, ou palavras, ~q o melhor He polas 

por extenso. E se fez algum Testam~ento antecedente firmado 

com juramento, pode revogallo; excepto se foraõ cauãs pias. 

De garantia E por quanto esta he a minha ultima vontade  

De corroboração  Me assino aqui, ou rogo ao escrivão, que assine por mim, por eu 

naõ saber, ou naõ poder assinar  

 

 

 

Escatocolo 

Datatio Em tal Cidade, Villa, ou Lugar, dia, mez e anno, &c.  

 

Subscriptio e Apprecatio Assinaturas  

 

 

O modelo de testamento apresentado é semelhante ao anterior, porém com algumas 

diferenças: a inclusão do inscriptio “[...] e em tal parte [...]” no protocolo inicial; a redução ou 

desaparecimento de expressões nos atos de fala de fazer pedidos pios, nomear testamenteiros, 

ordenar o local e modo de sepultamento, encomendar missas, etc. 

A inclusão, redução ou desaparecimento das ações linguísticas podem influenciar os 

testamentos do corpus se esse modelo for adotado, uma vez que ao identificarmos as 

modificações ou manutenções que ocorrem nos modelos podemos também verificar quais 

ações linguísticas são mais fixas e tradicionais. A partir da identificação da influência de um 

ou de outro modelo na prática testamentaria será possível verificar continuidades e 

descontinuidades que podem manifestar-se tanto na forma textual quanto na função do gênero 

textual e observar as TD que são mantidas (CASTILHO DA COSTA, 2012, p. 150). 

Em relação ao conteúdo e à finalidade, o modelo de Franco conserva as 

características do modelo anterior, ou seja, “os desejos de boa morte do período, insistindo, de 

acordo com a postura pós-tridentina, “na meditação sobre a breviedade e fragilidade da vida e 

das coisas materiais, e de garantia de uma morte tranquila” (RODRIGUES e DILLMANN, 

2013, p.4)”. 
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O modelo de testamento que será transcrito a seguir encontra-se no manual elaborado 

pelo Frei Manoel de Maria Santíssima, intitulado o Devoto instruído na vida e na morte 

(1828). 

 

Modelo de testamento (T3): Devoto Instruído 

Quadro 7: Macroestrutura do testamento do modelo do Devoto Instruído (SANTÍSSIMA, 

1828, p. 281-282. apud RODRIGUES E DILMANN (2013)) 
Invocatio Em nome de Deus, Amém. 

Intitulatio  Eu N., 

Inscriptio natural de N., no lugar de N. Bispado de N. 

Arenga Sana-Mente estando em meu perfeito juízo, 

Narratio temendo-me da morte, e desejando pôr minha ama no caminho da 

salvação, por não saber quando o senhor será servido levar-me 

para si, 

 

Cont. do notificatio  ordeno meu testamento na forma seguinte. 

 

 T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Primeiramente encomendo a minha alma a Deus, que a criou; 

 

Fazer pedidos pios e rogo ao Eterno Pai, que pela morte de seu unigênito Filho a 

queira receber; e à Virgem Maria Senhora nossa, ao Anjo da 

minha guarda, ao Santo do meu nome, e ao de minha especial 

devoção N., e a todos os Santos, e Santas da Corte do Céu sejam 

meus intercessores, para que quando a minha alma partir deste 

mundo, vá gozar da Bem-aventurança, para que foi criada; porque 

como verdadeiro Cristão protesto viver, e morrer na Santa Fé 

Católica, e crer tudo o que crê a Santa Madre Igreja Romana, em 

cuja Fé espero salvar a minha alma pelos merecimentos da Paixão, 

e Morte de meu Senhor Jesus Cristo. 

 

Declarar filhos e 

herdeiros 

Declaro que tenho (ou não tenho) herdeiros necessários, filhos, 

descendentes, ou ascendentes, &c. 

 

Estabelecer legado Declaro que tenho tais dívidas que se haõ de pagar do monte. 

Declaro que os bens que tenho são os seguintes, tanto de raiz, 

tanto de móveis. Declaro que tenho tais dívidas que se haõ de 

pagar do monte, por serem contraídas na administração da família, 

e tais dívidas se pagarão da minha metade, ou terça. Declaro que o 

meu casamento (se for casado) foi feito por carta de metade, ou 

por contrato de arras, ou dote, tanto de arras, tanto de dote, e 

conforme a isto se partirá entre mim, e minha mulher todo o 

monte; porque no que me cabe são as duas partes dos meus 

herdeiros necessários, e só a terça é minha, e dela disponho pelo 

modo seguinte:  

Declaro que instituo por meu herdeiro universal de tudo o que 

restar da minha fazenda, depois de pagas as minhas dívidas, e 

cumpridos os meus legados, a N.; e morrendo este sem filhos, 

substituo por meu herdeiro a N. 

 

Nomear testamenteiros Declaro que deixo tais legados a N. Rogo a N. queira por serviço 

de Deus ser meu Testamenteiro (pode nomear mais). 

 

Ordenar o modo e local 

de sepultamento 

Ordeno que meu corpo seja sepultado em tal Igreja, no Hábito de tal 

Religião, e com tal acompanhamento. 
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Encomendar missas Por minha alma deixo tais sufrágios, tantas Missas de esmola de 

tanto, tantos Ofícios, para o que deixo tanto em dinheiro. 

 

 De garantia E porquanto esta é a minha última vontade, 

 

 
 

De corroboração  me assino, ou rogo ao Escrivão assine por mim, por eu não saber, 

ou não poder assinar  

 

 

Escatocolo 

Datatio Em tal lugar, dia, mês, e ano, &c 

 

Subscriptio e Apprecatio Assinaturas  

 

 

 

 

É interessante notar que o modelo apresentado difere dos anteriores. Percebe-se que a 

invocação divina é expressa pela fórmula “Em nome de Deus, Amém [...]” que nos modelos 

anteriores era representada pela fórmula “Em nome da Santissima Trindade Padre, Filho, 

Espirito santo, tres pessoas distintas, e hum só Deos verdadeiro [...]”. A fórmula empregada 

para elaborar o notificatio “[...] Saibaõ quantos este Instrumento virem, como [...]” não é 

usada. No modelo apresentado não ocorre a formulação do datatio no protocolo inicial, 

somente no escatocolo. Entretanto, os modelos apresentam trechos idênticos nas justificativas 

para a sua facção. Igualmente, mantém de maneira similar a ordem em que são apresentadas 

as fórmulas e as partes macroestruturais, assim como a progressão dos temas, ou seja, 

primeiramente os encaminhamentos para a preparação do bem morrer e depois as orientações 

para os legados pios e materiais.  

O ciclo de produção de manuais com modelos de testamentos escritos por religioso 

continuou, e à parte das inovações naturais do gênero, os esquemas fixos de produção dos 

modelos de testamentos continuou, o que pode ser verificado no próximo modelo de 

testamento escrito pelo Padre Manuel Tavares da Silva, cópia datada de 1860. 

 

Modelo de testamento (T4): Manual Ecclesiastico ou Colleção de Formulas 

Quadro 8: Macroestrutura do testamento do modelo do Manual Ecclesiastico ou 

Colleção de Formulas (SILVA, 1860, p. 50-51) 
Invocatio Em nome da Santissima Trindade Padre, Filho, e Espirito Santo, tres 

Pessoas realmente distinctas, e um só Deus verdadeiro. 

Intitulatio Eu F., 

Inscriptio natural da Freguesia de --- da província de ---(ou província de --- do 

reino de ---), 

Declarar filiação filho legitimo (ou natural de F.) de F. e F., 

Arenga  Narratio como Christão Chatholico, apostólico, Romano, que sou, em a qual 

Religião nasci, creei-me, e fui educado, e em que me tenho felizmente 
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conservado, e espero morrer, 

Notificatio  deliberando-me á fazer meu testamento, 

Arenga  Sana-Mente  como faço de minha livre, e espontânea vontade, e em meu perfeito 

juizo, e saúde perfeita (ou enfermo), 

Cont. do notificatio faço as minhas disposições de ultima vontade pela maneira, e forma, 

que se seguem: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Ordenar o modo e 

local de 

sepultamento 

1ª. Que meu herdeiro, e testamenteiro, logo que eu falleça, e tenha o 

meu corpo de dar-se á sepultura, recommende, que seja envolvido em a 

mortalha de --- (excepto se fôr sacerdote, que irá com os seus hábitos 

talares, e o mais, que se acha determinado por lei canônica) para ser 

enterrado no cemitério de --- e conduzido em caixão --- ou tumba da 

confraria (ou Irmandade) de ---. 

2ª. Que é minha vontade, que não haja por minha morte senão os 

signais ou toques de sinos recommendados pelo rito da Santa Egreja 

em taes circumstancias, e as encommendações, que a mesma ordena 

em toda a simplicidade, e humildade próprias do christão (ou que alem 

della se me faça tambem officio de sepultura, de terceiro, setimo ou 

trigesimo dia, como aprouver ao testador). 

Encomendar missas 3ª. Que também é minha vontade, que se celebre por minha alma 

(tantas) Missasde corpo presente, e nos dias subsequentes ao meu 

enterro, e bem assim no setimo, e trigesimo mais (tantas), em os quaes 

dias distribuirá o meu herdeiro ou testamenteiro a quantia de --- por 

(taes) pobres, orphãos, viúvas &c. 

Nomear herdeiros 

Declarar estado civil 

4ª. Declaro, que não tenho descendentes legítimos, nem ascendentes, 

que nunca fui casado, e nem tem filho algum natural, por cujo motivo 

instituo meu universal herdeiro F. filho de F. e F., hoje fallecidos (se já 

o forem), podendo por sua morte legar, o que lhe deixo, á quem fõr de 

sua vontade. 

Estabelecer legado 5ª. Deixo á F., filho de F. e F. --- (declare-se o que ), e declaro, que não 

devo quantia alguma, á quem quer que seja. 

Nomear 

testamenteiros 

6ª. Nomeio para meu Testamenteiro em primeiro logar o Sr. F., em 

segundo o Sr. F., e em terceiro o Sr. F. pela muita confiamça, que 

tenho na boa fé, intelligencia, e amisade, que sempre me tributaram, á 

cada um dos quaes dou por abonado em Juizo, e fóra delle.  

7ª. Declaro, que o Sr. F. meu Testamenterio cumprirá não sé e que por 

expresso acabo de declarar neste meu testamento, mas ainda o que 

muito lhe hei recommendado em segredo por carta de consciência, que 

para esse fim lhe deixo em suas mãos. E lhe marco o praso de um (ou 

mais annos) para em Juizo prestar contas deste meu Testamento. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia 8ª. Declaro finalmente, que revogo, e tenho como nullo, e dou por 

nenhus quaesquer outros testamentos, e codicillos, que antes deste eu 

tenha feito por palavra, ou por escripto, ou qualquer maneira, para que 

não valha, salvo este, que agora faço, que quero valha, e seja meu 

testamento, se assim poder valer, ou por meu codicillo ou por via de 

direito, que melhor possa valer, 

De garantia porque estra é a minha disposição de ultima vontade, tendo assim 

concluído, e acabado este meu testamento,  

De 

corroboração  

que é por mim feito, e assignado (ou somente por mim assignado, 

quando fôr outro o escrever.) 

 

 

 

Escatocolo 

Datatio Maranhão &c 

Subscriptio e Apprecatio (Assignatura.) 

 

  

Corroborando com a ideia de semelhança entre os modelos de testamentos expostos, 

Rodrigues e Dilmann (2013, p. 5) explicam que a semelhança é tanta que “leva a conjecturar 
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sobre uma possível reprodução brevemente alterada”, justificado pela época em que cada um 

dos modelos foi escritos. O primeiro é do século XVII, o segundo, por sua vez, é elaborado no 

século XVIII, e o terceiro modelo no início do século XIX.  

A apresentação dos modelos de testamentos das cartilhas religiosas se dá pela 

possibilidade de influência que esses manuais exercem na lavratura dos testamentos feitos no 

Brasil, tendo em vista que essas obras tiveram ampla circulação entre os religiosos, testadores 

e os escreventes de testamentos, os quais ao adotar um dos modelos acabavam reproduzindo e 

difundindo o estilo de linguagem dos modelos, a forma textual, e a TD que os constituem.  

 

2.6 Os manuais notariais: modelos de testamentos 

 

Dando sequência ao que respeita à prática discursiva testamentária e às influências 

dos manuais, nesta parte do capítulo, a abordagem incidirá nos manuais notariais publicados 

nos séculos XIX e XX, visto que os notários passam a ter uma influência maior na redação 

dos testamentos a partir da segunda metade do século XIX. 

Tal influência pode ser pensada como reflexo da perda da atuação da Igreja sobre os 

assuntos jurídicos no Brasil, bem como o processo de profissionalização do notariado e das 

leis que regiam a atividade. De acordo com Rodrigues e Dilmann (2013, p. 2), por volta de 

1870, no Rio de Janeiro, foi percebida uma “maior frequência da atuação dos notários 

redigindo testamentos, muito possivelmente em função da maior profissionalização da 

atividade”; a partir desta época os manuais notariais passam a ter uma maior difusão e 

circulação, buscando orientar principalmente a transmissão das heranças. Como consequência 

a linguagem e a constituição dos testamentos podem perder traços tradicionais que os 

constituíam, uma vez que o discurso religioso pode deixar de ser empregado pela perda da 

atuação da Igreja. Assim, buscamos verificar se os modelos de testamentos notariais rompem 

com os modelos de testamentos das cartilhas religiosas. 

O primeiro modelo de testamento notarial que será transcrito encontra-se na obra de 

José Homem Correa Telles (1834), intitulada Manual do tabellião ou ensaio de 

jurisprudência eurematica. No Prólogo do livro, há a informação de que o mesmo fora 

escrito tendo por base a legislação brasileira e por finalidade facilitar a vida dos tabeliães, a 

fim de que estes não cometessem erros que motivassem a anulação dos testamentos e 

escrituras, dado que, segundo o autor, muitos tabeliães não tinham o conhecimento dos 

regimentos e das leis. Além de servir de guia para os tabeliães, tal obra era recomendada aos 
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cidadãos que carecessem de orientações na administração dos seus bens e interesses. Segue a 

reprodução do modelo de testamento de Correa Talles: 

 

Modelo de testamento (T5): Manual do Tabellião ou Ensaio de Jurisprudência Eurematica 

Quadro 9: Macroestrutura do testamento do modelo do Manual do Tabellião ou 

Ensaio de Jurisprudência Eurematica (CORREA TALLES, 1834, p. 149-150-151). 
Invocatio Saibão quantos este virem que 

Datatio sendo no anno do Nascimento de N. S. J. C. do 

--- aos--- do mez de---- 

Inscriptio nesta Cidade de --- e casas da morada de 

Intitulatio 

 

F. 

Cont. do inscriptio aonde eu tabelião a seu rogo vim 

Cont. do intitulatio sendo elle dito F presente, e He de mim 

conhecido, do que dou fé; 

Corroboratio Arenga Sana-Mente  e estando de cama, doente mas em seu perfeito 

juiz e 

Cláusula (presença das 

testemunhas) 

presentes também as testemunhas abaixo 

nomeadas e no fim assinadas, 

Cláusula livre vontade e por elle diante de todos foi dito que de sua 

própria e livre vontade 

Cont. do notificatio faz este seu Testamento na forma seguinte. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Nomear testamenteiro Que para Testamenteira nomeia sua mulher: e 

se esta tiver morrido primeiro, seja 

Testamenteiro F. 

Declarar religião e ordenar o modo 

e o local de sepultamento 

Primeiramente disse que como Christão 

Catholico quer que seu corpo, tanto que 

fallecer, seja involto em habito de --- e 

sepultado em ---: que se lhe faça bem d’alma 

conforme o uso da terra, e pessoas da sua 

qualidade; 

Encomendar missas e que depois se digão por sua alma --- Missas, 

com a brevidade possível. 

Nomear herdeiros Em segundo lugar disse que institue por seus 

universaes herdeiros a F --- e F ---, e a seus 

sobrinhos filhos de seu irmão F.que todos 

haverão o monte, que seu pai haveria. E ainda 

que algum destes herdeiros morra primeiro que 

elle Testador, o seu quinhão irá aos 

descendentes que tiver, e se os não tiver 

accrescerá aos outros herdeiros instituídos, 

conjunctos. 

Estabelecer legados Item disse que deixa a sua mulher e usufruto de 

todos os bens, que por morte delle se achassem, 

com obrigação de lhe cumprir seus Legados; e 

além disso lhe deixa com plena propriedade 

todo o dinheiro que se acha em casa por sua 

morte, com obrigação d’ella pagar as dividas 

que se deverem. Item disse que deixava a F. --- 

filha de F. --- as suas casas na rua de --- tanto 

que ella se casar, mas se não casar, ou se casar 

contra vontade de seus pais ficará privada deste 

legado; e se casar e tiver filhos, He sua vontade 

que as ditas casas passem precípuas ao filho ou 

filha, de que ella fizer eleição, como 

fideicommisso. Item disse que aos criados e 
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criadas que ao tempo de sua morte estivesse a 

seu serviço, se desse a cada hum --- além de sua 

soldada. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia E por esta forma disse elle Testador havia por 

feita a sua ultima disposição, a qual queria 

valesse como Testamento, ou como Codicillo, e 

que se por este revoga todos os outros 

anteriormente feitos. 

De corroboração  E depois de lhes ser lido por mim, e por elle 

outorgado, rogou a F --- que por elle assignasse, 

por não saber escrever, 

 

 

 

Escatocolo 

Subscriptio e Apprecatio Forão mais testemunhas F. F. F. e F., e eu F. 

Tabellião publico desta Cidade por El Rei N. S. 

o escrevi e assignei com meu signal publico que 

He.  

Signal + publico 

(N. do Tabellião) 

 Do Testador 

 + 

(por mando do Testador) Por não saber escrever 

__F. test.ª 

(2ª test.ª)  (3ª test.ª) (4ª test.ª) (5ª test.ª) 

 

 

O modelo exposto apresenta semelhanças com os testamentos das cartilhas 

religiosas. Porém, como se vê, a motivação ou justificativa para a escrita do testamento 

modifica-se, uma vez que não são verificadas, neste modelo, as mesmas fórmulas empregadas 

nos modelos anteriores que tinham por finalidade o bem morrer e a salvação da alma. 

Entretanto, conserva elementos desta natureza verificados nos atos de fala de declarar a fé e a 

religião, bem como nos atos de fala de ordenar o local e modo de sepultamento e encomendar 

missa. Essa mudança de motivação gera consequências macroestruturais (nas ações 

linguísticas) e formas linguísticas, refletindo na prática discursiva da escrita testamentária. 

Caso ocorra a adoção do modelo por parte dos tabeliães e testadores, os testamentos escritos a 

partir de então deixariam de apresentar os traços anteriores. 

Dando continuidade a exposição dos modelos de testamentos que serviam de guia 

para os escritores testamentários, o próximo modelo transcrito foi copiado do livro Tratado 

regular e pratico de testamentos (1844), de Antonio Joaquim de Gouvea Pinto.  

 

Modelo de testamento (T6): Tratado Regular e Pratico de Testamentos 

Quadro 10: Macroestrutura do testamento do modelo do Tratado Regular e Pratico de 

Testamentos (GOUVEA PINTO, 1844, p. 261-262). 
Invocatio Em Nome da Santissima Trindade, Padre, Filho, Espirito Santo, 

Intitulatio em quem eu F --- 

Arenga Narratio firmemente creio, e em cuja fé protesto viver, e morrer. 

Notificatio Este o meu testamento, e ultima vontade. 

T

exto
 

D

ispositio
 Declarar naturalidade Declaro que sou natural de 
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Declarar filiação Filho de F. --- Legitimo, ou não. 

Ordenar o local do 

sepultamento 

Falelecendo em tal parte, quero ser sepultado em tal --- e deste, ou 

daquelle modo. 

Encomendar missas Mando que por minha alma se digão tantas Missas, se dem a 

pobres, órfãs, ou viúvas, taes, e taes esmolas, etc.  

Nomear herdeiros e 

estabelecer legado 

Deixo a F ---, e a F. tanto, e do remanescente instituo por herdeiro 

a F  

Nomear testamenteiros Rogo a F. --- queira fazer a obra pia de ser meu Testamenteiro. 

 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is  

De renúncia Esta a minha ultima vontade, e disposição para depois de minha 

morte, e por este Testamento revogo qualquer outro.  

 

 

 
 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Lisboa tantos de tal mez, e anno 

 
 

 

Subscriptio e Apprecatio  Assinaturas 

 

O modelo transcrito é um dos mais simplificados, se comparado aos modelos 

anteriores, tanto no que se refere à macroestrutura quanto na elaboração das fórmulas 

empregadas e, consequentemente, nos meios linguísticos. Quando há uma alteração em uma 

TD e esta é difundida e adotada pelas comunidades linguísticas, acarretará em alterações nos 

textos produzidos. Toda a modificação textual trará consequências também para as fórmulas 

linguísticas, para o estilo da linguagem e para a historicidade do texto que pode tender desde 

um estilo mais formal e conservador a uma fórmula completamente nova trazendo, entretanto, 

traços das tradições anteriores. 

Por fim, o último modelo de testamento notarial a ser apresentado, foi copiado do 

livro O Tabelionato de Zeferino Ribeiro (1955). 

 

Modelo de testamento público (T7): O Tabelionato 

Quadro 11: Macroestrutura do testamento do modelo O Tabelionato (RIBEIRO, 1955, p. 202-

203) 
Notificatio Saibam quantos esta pública escritura de testamento virem que 

Datatio no ano de mil novecentos e ---, aos --- dias do mês de --- 

Inscriptio nesta cidade de ---, em meu cartório na rua --- número --- (ou onde 

for) --- 

Início do Intitulatio ... compareceu F. T 

Cont. do inscriptio como testador,perante mim tabelião, 

Corroboratio Cláusulas 

(presença de 

testemunhas) 

acompanhado das testemunhas (5 no mínimo) F. F. F. F. F. 

(nacionalidade, profissão, estado civil, residência), todos os 

comparecentes, pessoas capazes, do que dou fé, 

Cont. do intitulatio  bem como de ser o testador, (nacionalidade, profissão, estado civil, 

residência) 

Corroboratio 

 

Cláusulas 

(presença de 

conhecido de mim tabelião e das referidas testemunhas, também de 

mim conhecidas 
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Testemunhas 

Arenga (Sana-

Mente) 

e que comigo provaram achar-se o referido T. T. (o testador) em 

seu perfeito juízo e entendimento 

Cláusula (livre 

vontade) 

e livre de toda coação ou constrangimento, do que dou fé 

Cláusulas (língua 

Portuguesa) 

E, na presença das preditas testemunhas, o referido F. T. me 

declarou, na língua nacional, 

Cont. do notificatio que resolveu fazer, como ora faz, pela presente escritura, seu 

testamento, pela forma seguinte: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Nomear herdeiros PRIMEIRO: – Institui herdeiro, em plena propriedade, a F. T da 

metade disponível dos bens dele testador, calculada na forma do 

disposto no artigo mil stecentos vinte e dois do Código Civil. 

Estabelecer legado SEGUNDO: – a totalidade dos bens que, em virtude da abertura da 

sucessão dele testador ou a ele sobreviverem (no cado de o testador 

ser casado), bem como os respectivos frutos e rendimentos, ficarão 

incomunicáveis e, em se tratando de mulher herdeira, sob a livre 

administração destas. TERCEIRO: - Na expressão empregada na 

cláusula anterior “bens que, em virtude da abertura da sucessão 

dele testador couberem aos descendentes” se compreenderão, não 

só a legítima dos mesmos descendentes, como também a metade 

disponível de que trata a cláusula primeira, caso a mulher dele 

testador venha a renunciar, porventura, à herança instituída em 

favor na referida cláusula. 

Nomear testamenteiros QUARTO: – Nomeio meus testamenteiros a meu marido (ou à 

minha mulher, conforme o caso) e a F. T., aos quais aceitarem esta 

incumbência e a exercerem na ordem em que os nomeio. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is  

De garantia QUINTO: – o presente testamento deverá prevalecer em todas suas 

disposições, ainda que ao testador sobrevenham e sobrevivam 

descendentes sucessíveis. 

 De 

corroboração 

Ato contínuo escrevi este testamento em meu livro de notas, de 

acordo com as delclarações ditadas pelo testador, em presença das 

cinco testemunhas idônesa acima mencionadas, o qual lido, em 

seguida, por mim F. T., tabelião, na presença do testador e das 

mesmas testemunhas, foi considerado conforme com as declarações 

do testador, não só por este como também pelas cinco testemunhas, 

pelo que vai este público instrumento, em seguida à sua leitura, em 

voz alta, assinado pelo testador, pelas cinco testemunhas referidas e 

que assistiram a todo o ato, desde o princípio até o fim da feitura 

deste testamento, e por mim F. T., tabelião, que o escrevi e assino 

E
sca

to
co

lo
 

 

Datatio, Subscriptio e 

Apprecatio (assinatura 

das testemunhas, selos 

sinais) 

Segue-se a data, a assinatura do testadores, cinco testemunhas e do 

tabelião. (em continuação) certifico e porto por fé haverem sido 

fielmente observadas todas as solenidades e formalidades 

especificadas no artigo, número mil seiscentos e dois do Código 

Civil e circunstanciadamente acima mencionadas. 

 

 

É oportuno frisar que tal modelo é apresentado por trazer as resoluções do Código 

Civil de 1916, o qual reformula algumas matérias relacionadas aos testamentos. Portanto, este 

modelo é representativo para esta dissertação, pois no corpus que será analisado há 

testamentos produzidos após a promulgação deste Código.  
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Há de se considerar que este último modelo é o que mais se distancia dos modelos de 

testamentos das cartilhas religiosas. Nele não foram observadas mais as motivações religiosas 

para a facção do testamento, mostrando que o testamento passa a ter apenas motivações para a 

instituição dos legados materiais e para o cumprimento das últimas vontades dos testadores. 

Para finalizar a apresentação dos modelos de testamentos serão mostradas, no quadro 

abaixo, algumas partes do texto dos testamentos e as fórmulas empregadas nesses modelos, 

para evidenciar como as fórmulas vão se mantendo e ao mesmo tempo se modificando na 

diacronia.



63 

 

Quadro 12: Partes do texto dos testamentos e as fórmulas empregadas nos modelos de testamentos das cartilhas 

religiosas e manuais notariais adaptado de Simões e Castilho da Costa (2009, p. 46-47) 

Partes dos testamentos Fórmulas dos testamentos nos modelos do séc. XVII ao século XX 

Invocação divina - Em nome da Santissima Trindade, Padre, Filho, Spirito Sancto, três 

pessoas, & hum só Deos verdadeiro. (T1) 

- Em nome da Santissima Trindade Padre, Filho, Espirito santo, tres 

pessoas distintas, e hum só Deos verdadeiro.(T2) 

- Em nome de Deus, Amém. (T3) 

- Em nome da Santissima Trindade Padre, Filho, e Espirito Santo, tres 

Pessoas realmente distinctas, e um só Deus verdadeiro. (T4) 

- Em Nome da Santissima Trindade, Padre, Filho, Espirito Santo (T6) 

Notificação - Saybaõ quantos este instromento virem, [...] faço este testamento na 

forma seguinte. (T1) 

- Saibaõ quantos este Instrumento virem, [...] faço este Testamento na 

fórma seguinte. (T2) 

- Ordeno meu testamento na forma seguinte.(T3) 

- deliberando-me á fazer meu testamento [...]faço as minhas 

disposições de ultima vontade pela maneira, e forma, que se 

seguem(T4) 

- Saibão quantos este virem que [...]faz este seu Testamento na forma 

seguinte. (T5) 

- Este o meu testamento, e ultima vontade.(T6) 

- Saibam quantos esta pública escritura de testamento virem que 

[...]que resolveu fazer, como ora faz, pela presente escritura, seu 

testamento, pela forma seguinte (T7) 

Arenga Sana-Mente e 

Narratio 

- estando em meu perfeito juizo, & entendimento que nosso Senhor me 

deu; ou doente em cama (se for doente) &c. temendome da morte, 

&desejando por minha alma no caminho da salvação, por não saber o 

que Deos nosso Senhor de mim quer fazer, & quando serà servido de 

me levar pera si (T1) 

- estando em meu perfeito juizo, e entendimento, que Nosso Senhor me 

deu, ou doente em cama, (se estiver doente) temendo-me da morte, e 

desejando pôr minha alma no caminho da salvação, põr naõ saber, o 

que Nosso Senhor de mim quer fazer, e quando será servido levar-me 

para si (T2) 

- estando em meu perfeito juízo, temendo-me da morte, e desejando 

pôr minha ama no caminho da salvação, por não saber quando o 

senhor será servido levar-me para si (T3) 

- como Christão Chatholico, apostólico, Romano, que sou, em a qual 

Religião nasci, creei-me, e fui educado, e em que me tenho felizmente 

conservado, e espero morrer, [...]como faço de minha livre, e 

espontânea vontade, e em meu perfeito juizo, e saúde perfeita (ou 

enfermo) (T4) 

- e estando de cama, doente mas em seu perfeito juiz(T5) 

- firmemente creio, e em cuja fé protesto viver, e morrer. (T6) 

- em seu perfeito juízo e entendimento (T7) 

 

Entre os modelos de testamentos verificam-se repetições e evocações. Assim, 

constata-se que os modelos não surgem do nada e que há uma interdependência entre eles. É 

possível verificar que no ciclo de produção de modelos muito foi reproduzido ou adaptado, 

porém mantém-se o ciclo da tradição que pode ser perpetuada por meio da transmissão desses 

modelos. As variações ou combinações das unidades macroestruturais e das fórmulas entre os 

modelos apresentados podem ser repetidos nos dados da pesquisa. 
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Conclusões do capítulo 

 

Buscou-se, neste capítulo, contextualizar a constituição do notariado. É claro que os 

apontamentos não dão conta de toda a história que envolve esse domínio. Entretanto, fica 

claro nos apontamentos feitos que, desde o seu surgimento, os tabeliães exercem um papel de 

destaque na preservação e perpetuação dos documentos. Nesse contexto histórico que se 

tentou esboçar, foi possível compreender que na fase inicial os documentos produzidos pelos 

tabeliães consistiam em simples anotações. Com a evolução da sociedade e das relações 

sociais, o desenvolvimento da escrita, das leis, das universidades, dos cursos de direito, entre 

outros fatores, fizeram com que as práticas discursivas se modificassem social e 

historicamente e os textos do domínio notarial passam por transformações influenciadas pelos 

textos reguladores que passam a regular o notariado. Com isso, os tabeliães precisaram 

adaptar-se para cumprir as novas demandas comunicativas da sociedade. 

Foi mostrado, no decorrer do capítulo, que do século XV ao século XIX os 

testamentos tinham por motivação o bem morrer e a salvação da alma, pois eram 

influenciados pela prática religiosa, para isto existia uma liturgia doutrinadora difundida na 

sociedade. Ademais, apresentamos a segmentação da macroestrutura (ações linguísticas) dos 

modelos de testamentos das cartilhas religiosas e dos manuais notariais, porque buscamos 

verificar se esses modelos de testamentos auxiliaram a escrita dos testamentos que constituem 

o corpus desta pesquisa.  

Para esta dissertação, verificar o grau de correspondência entre os textos lavrados no 

âmbito notarial, do domínio que o tabelião e as pessoas tinham da tradição da escrita, da 

influência das cartilhas religiosas e dos formulários notariais na produção dos testamentos é 

importante porque recuperar as remissões, evocações e tradições subjacentes ao gênero 

textual, permitindo delinear as tradições textuais que são mantidas, bem como as 

transformações operadas tanto no domínio do texto quanto no da língua. 

A análise do gênero testamento – considerando a existência de modelos reguladores 

da prática discursiva quanto à forma, aos meios linguísticos e às fórmulas regidas por aspectos 

socioculturais e pelas necessidades comunicativas de quem produzia ou mandava produzir – é 

relevante para este estudo, ao auxiliar na interpretação de fenômenos textuais que podem ser 

reflexos da TD. Assim, os produtores desses textos – testadores ou a seu rogo, religiosos e 
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escrivães – influenciaram ou não na difusão das fórmulas e formas linguísticas cristalizadas 

nessa TD.  

Este capítulo auxilia a responder as perguntas da pesquisa, bem como a nossa 

hipótese geral, uma vez que os modelos que apresentamos serão comparados com os 

testamentos do corpus para verificarmos se esses textos reguladores realmente influenciaram 

a prática discursiva testamentária.  
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Introdução 

 

Este capítulo apresenta dois momentos, quais sejam: i) a exposição dos caminhos 

empreendidos para a realização da pesquisa, isto é, a coleta, transcrição e análise dos 

testamentos; ii) a exposição do delineamento da macroestrutura dos testamentos para a 

categorização e quantificação dos dados da pesquisa que regulou a caracterização dos 

testamentos para desenvolvermos a análise e descrição da macroestrutura e das fórmulas 

empregadas na elaboração dos elementos diplomáticos que constituem o gênero. 

 

3.1 A coleta dos dados 

 

A coleta e a transcrição dos testamentos que compõem o corpus desta dissertação 

justificam-se pelo fato de que os dados neles contidos poderão integrar o banco de dados do 

PHPB-RN e do corpus do Projeto de História do Português Brasileiro (PHPB). Trata-se, pois, 

de um procedimento que auxilia na conservação desses documentos que, em geral, se 

encontram mal armazenados e conservados. 

Levantamos testamentos, inicialmente, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte (IHGRN) visto ser um dos locais em que se encontram acervos de 

documentos históricos deste estado. Nesse local, verificamos que inexistiam testamentos 

suficientes para empreender a pesquisa, uma vez que só conseguimos 13 exemplares, dos 

quais apenas 7 estavam em condições de serem transcritos, o que impossibilitava a aquisição 

de dados suficientes para um corpus diacrônico de testamentos. 

A partir de então, buscamos outros possíveis acervos de testamentos. Foi junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado que obtivemos a informação de que havia uma equipe de 

historiadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) estava restaurando 

documentos antigos do estado e que poderíamos encontrar mais exemplares de testamentos. 

Em conjunto com a orientadora conseguimos mais alguns testamentos provenientes do 

Núcleo de Estudos Históricos de Arqueologia e Documentação da UFRN (NEHAD), cuja 

equipe digitalizou os testamentos que compõem o corpus do século XIX e início do século 

XX. 



67 

 

Também empreendemos busca em cartórios de Natal e de outras cidades do Rio 

Grande do Norte para aquisição de mais exemplares de testamentos. Por meio das 

informações obtidas, chegamos ao Cartório do 1º Ofício de Notas de Natal, no qual foram 

coletados testamentos dos séculos XIX e XX. 

 

3.2 A transcrição dos testamentos 

 

Feita a coleta, começamos a transcrever os dados, tarefa esta que contou com a 

colaboração da orientadora, a qual nos forneceu dois testamentos transcritos a fim de facilitar 

a transcrição, uma vez que o estado de conservação de alguns testamentos dificultava a 

compreensão, a leitura e a transcrição dos mesmos. A colaboração da orientadora foi 

fundamental, visto que até então não havia lidado com textos antigos. 

A escolha dos testamentos para a transcrição foi guiada pelo critério básico da 

legibilidade. Contudo, os dados transcritos permitem responder a alguns critérios levantados 

pelas equipes do PHPB, entre eles: i) a identificação da nacionalidade dos testadores 

(portugueses, portugueses no Brasil ou brasileiros natos); ii) grau de escolarização (saber 

ler/escrever, ou não saber ler/escrever); iii) grau de planejamento do texto (controlado); iv) 

fixidez temática (núcleo temático fixo). 

A transcrição dos testamentos seguiu as normas do projeto PHPB
8
. Essas normas 

foram seguidas, tendo em vista contribuir com corpus nacional do PHPB e também por serem 

normas que facilitam a edição dos dados. Sempre que necessário apresentamos fotos, 

digitalizações e fragmentos dos testamentos transcritos para exemplificar as normas seguidas. 

A exposição abaixo segue, ipsi litteris, o que está exposto nas normas do PHPB, com algumas 

adaptações: 

1. A transcrição será conservadora, ou seja, serão mantidas as características dos 

manuscritos, entre elas a grafia das palavras, a acentuação, os sinais usados na separação das 

sílabas e linhas, o emprego de maiúsculas e minúsculas. 

2. As abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se – em itálico – as letras omitidas 

(como “testamentos”, “que” e “Nossa”.), e respeitando as abreviaturas correntes ou 

dicionarizadas (como “Srª”). 

                                                 
8
 As normas para transcrição podem ser consultadas no site: 

https://sites.google.com/site/corporaphpb/home/normas-de-edicao-do-phpb-2a-versao. 
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a) Respeitou-se a grafia do documento, ainda que se manifestem idiossincrasias 

ortográficas do escriba, como no caso da ocorrência “munto”, que leva a abreviatura “m.
to
” a 

ser transcrita “munto”.  

 

 

 

 

 

 

 

b) No caso de variação no próprio documento ou em coetâneos, a opção será para a 

forma atual ou mais próxima da atual, como no caso de ocorrências “Deos” e “Deus”, que 

levam a abreviatura “D.
s
” a ser transcrita “Deus”. 

Registro do testamento com que faleceu | Sargento Mor. Governador que foi desta capitania | Caetano da S
a
 

Chanpy, desta frê | guizia de Nossa Srª daApresentaçaõ || Saibaô quantos este instrumento detestamento desedu | la 

dicaSaõ como em[d]ireito milhor nome haja dese xa | mar por sua validade virem que sendo no anno do Nas | 

cimento de Nosso Senhor Jezus Christo demil, Setecen | tos, noventa, nove aos vinte tres dias domes 

deAgosto|dodito anno, nesta Cidade doNatal Capitania doRio | grande do Norte nas cazas de minha rezidencia, 

[borrado
1
] 



69 

 

Em nome da Santissima Trindade Padre Filho Espiri- | to Santo tres pessoas destintas, hum so Deos verdadeiro | 

em [quem] Christo, confesso, eadoro. Saibaõ quantos este | instrumento virem como no anno do Nascimento de 

Nosso | Senhor Jesus Christo, de mil setecentos noventa eoito | aos tres dias domes de Novembro dodito anno 

estandome | Capitaõ Manoel Alves de Morais Navarros, naminha | propria caza de [engenho] no sitio Potigi 

deSaõ Goncallo, | em meo perfeito juizo eentendimento achando-me no | estado nasaude e desejando salvar me 

que confio no[mizericos] | dia de meo Senhor Jezus Christo, fasso este meo testamento | no dito meo citio 

eminha propria caza da forma seguinte | primeiramente emcomendo aminha Alma aSantissima | Trindade que 

acreou erogo ao eterno Pay pella morte so seo fi- | lho [corroído] [Nosso]Salvador Jezus Christo aqueira 

receber epor isso|| [folha2] 
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3. Não será estabelecida fronteira entre as palavras escritas juntas, nem será 

introduzido hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: “eadoro” “eoito”; “dodito”; 

“nasaude”; “detestamento”, conforme apresentado nos fragmentos. 

4. A pontuação original será mantida. No caso de espaço maior intervalar deixado 

pelo escriba será marcado [espaço]. Exemplo: “que podem perjudicar. [espaço] Osdias passaõ 

eninguemcomparece”. Serão observados dois casos especiais: 

a) Em relação a trechos que demandem maior esforço para decodificação, seja pela 

ausência de sinais de pontuação, seja por estarem sob sistema diverso, o editor incluirá, em 

nota de rodapé, uma possível interpretação. Exemplo: Na edição teríamos, “Tenho uma criada 

que | dice que sabia fazer tudo | que eu mandace ella | fazer emtaõ perguntei | e Paõ doce voce 

sabe fazer | sei emtaõ mando todos | os sabados fazer.” Em nota teríamos, “Nota 1: Tenho 

uma criada que dice que sabia fazer tudo que eu mandace ella fazer. Emtaõ perguntei:  E 

Paõ doce, voce sabe fazer?  ‘Sei’. Emtaõ mando todos os sabados fazer.”  

b) A sinalização [espaço] não se aplica aos espaços em cabeçalhos, títulos e/ou 

rótulos de seções de periódicos, fórmulas de saudação/encerramento ou na reprodução de 

diálogos, devendo o editor estabelecer o intervalo conforme o original.  

5. A acentuação original será mantida. Exemplos: “tres”; “Saõ”; “Capitaõ”; 

“Santissima”; “Saibaô”. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, usados pelos autores dos 

diversos documentos, serão mantidos como no original. Exemplos: “fi- | lho” e “Pesby=|tero”. 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no 

original. No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultar de fatores cursivos, 

não será considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve 

propiciar a melhor solução.  

7. No caso dos manuscritos, eventuais grafias diferenciadas serão remetidas para nota 

de rodapé, onde se registrará(rão) sua(s) variante(s) mais comum(ns) e, quando possível, 

considerações sobre a variação em si. Exemplos, “Nota 1: ‘que eu afamado livro’ 

provavelmente ‘que meu afamado livro.’ ” Talvez a escrita de eu por meu possa indicar lapso 

de escritura ou erro de cópia; “Nota 2: Pirassocunda possível variante de Pirassununga: talvez 

a oscilação de grafia indique instabilidade para a escrita de termos Tupi”; 

8. Inserções do escriba ou do copista, para não conferir à mancha gráfica um aspecto 

demasiado denso, obedecem aos seguintes critérios: 

a) Se na entrelinha do documento original, entram na edição em alinhamento normal 

e entre os sinais: < >; <↑>, se na entrelinha superior; <>, se na entrelinha inferior. Por 



71 

 

exemplo: “em dezembro recebi <↑todos> os senadores em casa”. Se houver palavra(s) 

riscada(s) abaixo da inserção, devera haver menção ou, conforme sua legibilidade, transcrição 

em nota de rodapé. Exemplos, “Nota 1: abaixo de <↑todos> há palavra suprimida”; “Nota 2: 

abaixo de <↑todos> foi riscado ‘dentre’.” 

b) Se nas margens superior, laterais ou inferiores, entram na edição entre os sinais <  

>, na localização indicada. Exemplo: <fica definido que olugar convencionado é acasa 

dePedro nolargo damatriz>. Caso seja necessário, ficará em nota de rodapé a devida descrição 

da direção de escritura ou quaisquer outras especificidades. Exemplo: “nota 1: Escrito 

verticalmente de cima para baixo”. 

9. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão tachadas. 

Exemplos: “todos ninguem dos presentes assignarom; sahiram sahiram aspressas para oadro”. 

No caso de repetição que o escriba ou copista não suprimiu, passa a ser suprimida pelo editor 

que a coloca entre colchetes duplos. Exemplo: fugi[[gi]]ram correndo [[correndo]] emdireçaõ 

opaço. 

10. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer em nota de 

rodapé informando-se a localização. Exemplos, “Nota 1: À direita do título encontra-se 

escrito por outro punho: ‘copiado’”; “Nota 2: Na margem inferior encontra-se escrito por 

outro punho: ‘página 18’”; “Nota 3: Na margem superior encontra-se o carimbado ‘Arquivo 

Nacional’”. 

11. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em caso de 

extrema necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem à dúvida. 

Quando ocorrerem, devem vir entre colchetes. Exemplo: “naõ deixe passar neste [registro] de 

Areas”. Quando houver dúvida sobre a decifração de alguma letra, parte de ou vocábulo 

inteiro, o elemento em questão será posto entre colchetes e em itálico. Exemplos: ent[re]gue o 

[rapaz].; “faça venda a duas b[arric]as de vinho”. 

12. Letra ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificam intervenção 

do editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [.] para letras, [ilegível] para 

vocábulos e [ilegível. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. Exemplos: “É assim 

pe[.]r.”; “É assim [ilegível.] em Java”; “É assim [ilegível + 2 linhas] em Havana.” Caso 

suponha ser extremamente necessário, o editor indica em nota a causa da elegibilidade: 

corroído, furo, borrão, rasura, etc. 

13. Letra ou palavra(s) simplesmente não decifradas, sem deterioração do suporte, 

justificam intervenção do editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [?] para 
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letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. 

Exemplos: “É assim pe[?]r.”; “É assim [inint.] em Java”; “É assim [inint. + 2 linhas] em 

Havana.”  

14. A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo do texto, na 

edição, pela marca de uma barra vertical entre as linhas. A mudança de parágrafo será 

indicada pela marca de duas barras verticais. Exemplo: “Es- | taes pois muito atrazado, ponde-

vos na | pira meu ignorantão. || Seria bonito que todas as.”  

15. A mudança de fólio ou página receberá a marcação entre colchetes conforme o 

caso: 

a) Se em documentos manuscritos, com o respectivo número e indicação de frente ou 

verso. Exemplos: [fol. 1r]; [fol. 1v]; [fol. 2r]; [fol. 2v]; [fol. 3r]; [fol. 3v]; [fol. 16r]. 

b) Se em documentos impressos, indicação de página. Exemplos: [p. 1]; [p. 2]; [p. 3]; 

[p. 19].  

16. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta. Essa 

numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda do leitor. Será feita de 

maneira contínua por documento. 

17. Os sinais públicos, diferentemente das assinaturas e rubricas simples, serão 

sublinhados e indicados entre colchetes. Exemplos: assinatura simples, Bernardo Jose de 

Lorena; sinal público, [Bernardo Jose de Lorena].  

18. Informações que o editor julgar significativas sobre a diagramação e layout do 

texto em impressos devem aparecer em nota de rodapé.  

Essas normas foram seguidas na transcrição dos dados, como se verifica nos 

exemplos apresentados e nos exemplos a seguir: 
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Registro de Testamento comque faleceu | Victoriano Rodrigues no lugar da Pirituba | termo desta freguezia de 

Nossa Senhora da Apresentação | Em Nome da Santissima Trindade Padre, Filho, Spirito | Santo tres Pesoas 

distintas, hum so Deos Verdadeiro a | cuja imagim fuy criado e [ininti]. Saibão quantos | este publico 

Instrumento virem que no anno do | Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil |  
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Conforme o exposto até então, transcrevemos os testamentos para construir um 

corpus diacrônico para o estudo das Tradições Discursivas. Feitas as transcrições, procedemos 

à categorização dos dados. 

[fol. 1 r] Testamento Solemene | com que falleceuo o Conego Vi-|gario Gregorio Ferreira Lustosa | no dia 

[??] de agosto de 1894. || Jesus, Maria, José. || Em nome da Santissima | Trindade, Padre, Filho, Espi-|rito, 

em quem eu | Conego Vigario Gregorio Fer-|reira Lustosa, firmemen-|te creio, e em cuja fé tenho | vivido e 

protesto morrer. | É este o meu testamento | ultima vontade, o qual fa-|ço estando doente, porem no | meo 

perfeito eregular de mi-| nhas faculdades. = Declaro que | sou natural do Estado da Para-|hiba do Norte, e 

filho legiti-|mo de Jaoaquim Ferreira Lus-|tosa, e dona Appallonia Maria | da Conceiçaõ, ambos falleci-|dos 

= Declaro que sou Pesby-|tero Secular da ordem de Sam | Pedro, e Vigario desta Fregue-|sia, de Sant’Anna 

e Sam José de Mipibú; Declaro que tenho | dois filhos, havidos de Dona | Maria Candida, digo, Maria | 

[inint] Soares da[inint], | mulher solteira. Declaro |  
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3.3 Caracterização dos dados 

 

No conjunto de testamentos coletados para a investigação das TD, da macroestrutura 

do gênero e das fórmulas, destaca-se que a diferença do número de testamentos deve-se à 

quantidade de testamentos encontrados e à qualidade do material fotografado ou digitalizado, 

os quais apresentam imagens nem sempre de boa qualidade, com rasuras, corrosões e partes 

completamente ilegíveis. 

A seguir, apresentamos um quadro que mostra o número de exemplares de 

testamentos por corte diacrônico, o número de palavras e o quantitativo de testamentos que 

foram escritos por homens e/ou mulheres: 

 

Quadro 13: Número de testamentos por corte diacrônico e número de palavras  

Corte diacrônico  Número de 

testamentos 

Número de palavras Homens  Mulheres  

Segunda metade do século XVIII 

(1767 a 1797) 

6 testamentos 7.688 palavras 5 homens 1 mulher 

Primeira metade do século XIX 

(1816) 

1 testamento 846 palavras 1 homem  

Segunda metade do século XIX  22 testamentos 18.717 palavras 17 homens 5 mulheres 

Primeira metade do século XX 15 testamentos 10.888 palavras 5 homens 10 mulheres 

Segunda metade do século XX 3 testamentos 2.342 palavras  3 mulheres 

 

No quadro acima, observa-se que: 

a) São apenas 6 testamentos do segundo quartel do século XVIII, pois o acervo do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte dispunha, para consulta, no período 

de nossa visita, de 13 testamentos, dos quais 2 (Pedro Tavares Romeyro e Joana da Rocha) 

foram transcritos pela orientadora Prof. Dra. Alessandra Castilho Ferreira da Costa e os 

restantes dos testamentos foram transcritos por mim. Esses dados somam um total de 7.688 

palavras e os informantes são cinco homens e uma mulher. 

b) São 23 testamentos do século XIX, sendo apenas 1 (Ruberto de Sá Bezerra) do 

primeiro quartel do século XIX e pertencentes aos dados levantados junto ao Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Os demais testamentos englobam o segundo 

quartel do século XIX, os quais são provenientes do Núcleo de Estudos Históricos de 

Arqueologia e Documentação da UFRN e do Cartório do 1º Ofício de Notas de Natal. Esses 

dados somam um total de 19.688 palavras e os informantes são 17 homens e 5 mulheres. 

c) São 18 testamentos do século XX, sendo esses coletados no Núcleo de Estudos 

Históricos de Arqueologia e Documentação da UFRN e do Cartório do 1º Ofício de Notas de 
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Natal. Esses testamentos englobam a primeira e a segunda metade do século XX, sendo 15 da 

primeira metade e 3 da segunda metade do século XX. Os dados do primeiro quartel do século 

XX somam 10.888 palavras e os dados que englobam a segunda metade do século XX somam 

2.342 palavras. Na primeira metade do século XX os informantes são 10 mulheres e 5 

homens; já os informantes da segunda metade do século XX são apenas 3 mulheres. 

As descrições apresentadas caracterizam a constituição do corpus da pesquisa. Nosso 

corpus não é homogêneo, uma vez que o número de exemplares de testamentos por século 

não é o mesmo, o número de palavras e a quantidade de exemplares de testamentos escritos 

por homens e por mulheres. Essa não homogeneidade pode levar a resultados insuficientes e 

tendenciosos, uma vez que um corpus dessa natureza induz a generalizações que podem ser 

falsas (MARCONI e LAKATOS, 2010, p.72-73). 

Além disso, o corpus desta pesquisa não pode ser considerado representativo por três 

razões: a) não representa a totalidade de testamentos produzidos em Natal e São José do 

Mipibu, localidades disponibilizadoras dos testamentos estudados; b) a extensão dos dados 

não é a mesma para cada um dos cortes diacrônicos; c) o número de palavras também não é 

igual para cada corte diacrônico. Conforme os princípios da Linguística de Corpus, a 

quantidade de exemplares de um mesmo gênero textual – como os testamentos – também é 

um parâmetro de representatividade, ou seja, um número maior de exemplares do mesmo 

gênero garantiria que esse gênero fosse mais bem representado; de igual modo, o número de 

palavras é um fator de medida da representatividade de um corpus. Sardinha (2000, p. 342) 

explica que quanto maior for o número de palavras maior será a possibilidade de que esse 

corpus contenha palavras de baixa frequência. 

Dessa forma, seguindo o exposto o corpus desta pesquisa não pode ser visto como 

um corpus quantitativamente representativo se considerarmos os critérios estabelecido por 

Sardinha (2000) ao reportar-se à Linguística de Corpus. Para esse estudioso, não existem 

ainda critérios objetivos que determinem a representatividade de um corpus, visto que, a 

representatividade está atrelada a ideia de extensão de um corpus e tem como implicações um 

número de palavras e de textos, logo, a representatividade (pre)supõe responder a duas 

questões: a) representativo do quê? E para quem? (SARDINHA, 2000, p. 343). 

Responder a essas perguntas significa debruçar-se sobre os dados empíricos 

coletados para o estudo; nesse sentido, a população fonte da amostragem é um dos fatores que 

responde a pergunta, desse modo respondemos à questão apresentando a população fonte dos 

nossos testamentos: 
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Quadro 14: Inventário dos testamentos do século XVIII 

Nome do(a) 

testador(a) 

Ano do 

testamento 

Local de 

nascimento 

Testamento ditado e 

escrito a rogo do 

testador 

Testamento Escrito 

pelo testador 

Pedro Tavares 

Romeyro 

1767 Olinda Tenente Jose Baptizta 

Freyre 

 

Joana da Rocha 1768 Freguesia de 

Goianinha 

Paulo Coelho  

Manoel Gonçalves 

Branco Duraõ 

1796 Arcebispado de 

Braga 

Reverendo Francisco de 

Sa Bezerra Cavalcante 

 

Victoriano 

Rodrigues da Sa 

1797 Não informou Jose Gomez de Mello  

Manoel Alves de 

Morais Navarro 

1798 Não informou Domingos Rodrigues da 

Silveira 

 

Caetano da Silva 

Sanches 

1797 Freguesia de 

[Cascões] da 

Europa 

Sargento Mor Antonio de 

Barros Passos 

 

 

Quadro 15: Inventário dos testamentos do século XIX 

Nome do(a) 

testador(a) 

Ano do 

testamento 

Local de nascimento Testamento ditado e 

escrito a rogo do testador 

Testamento 

Escrito pelo 

testador 

Ruberto de Sá 

Bezerra 

1816 São Gonçalo Francisco Pinheiro 

Teixeira 

 

Joaquim de 

Sena Rolim 

1857 São José do Mipibu Escrivão do Geral Luis 

Jozé da Costa Arantes 

 

Bernardo 

Teixeira da 

Silva Navaro 

1862 Barreiras Freguesia da 

Rendinha (Arcebispado) de 

Santa Cruz de Coimbra do 

Reino de Portugal 

Luiz Jozé da Costa 

Arantes, primeiro Tabelião 

do Judicial e Notas da 

Cidade de São Jozé de 

Mipibu 

 

Miguel Ferreira 

da Rocha 

1862 Freguesia de Nossa 

Senhora dos Prazeres da 

Villa de Goianinha 

Luis Jozé da Costa 

Arantes, Tabelião Público 

Notalicio de Notas 

 

Carlos José 

Barboza  

1864 Vila Imperial de Paparí 

Cidade de São José de 

Mipibu 

Escrivão de Paz desta 

Trajano Melciades 

Augusto Freire 

 

David Manoel 

da Silva Leitão 

1864 Vila Imperial de Paparí 

Cidade de São José do 

Mipubu 

Escrivão Público de Notas 

Trajano Melciades 

Augusto Freire 

 

Maria Baptista 

de Oliveira 

1866 Paróquia de Nossa Senhora 

do O’de Paparí São José do 

Mipibu 

Compadre Sebastião Felis 

Torres 

 

Joaquina 

Felismina dos 

Prazeres 

1866 Freguesia Cidade de São 

José de Mipibu 

Luis Jozé da Costa 

Araentes Tabelião do 

Termo desta Cidade 

 

Ignacio Jozé 

Botelho 

1867 Ilha de São Miguel do 

Reino de Portugal 

Manoel Bazilio de Moura 

Tabelião Público interino 

de Notas 

 

Felippa 

Rodrigues de 

Vasconcellos 

1870 Povoação de Vera Cruz São 

José de Mipibu 

Manoel Bazilio de Moura 

Tabelião 

 

Ignacio Jozé 

Rodrigues 

Cherem 

1870 Não informou o local, 

contudo, informa ser 

cidadão brasileiro 

Manoel [?]unotheo 

Ferreira Lustoza 
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Pedro João 

Paulino Pinto de 

Aguiar 

1878 Freguesia de Sant’Anna e 

São Joaquim de São José 

de Mipibu 

Luis Antonio Ferreira 

Santo 

 

Luis da Silva 

Leite 

1881 Freguesia de Sant’Anna e 

São Joaquim 

Luis de França Coelho 

Segundo Tabelião Público 

de Notas 

 

Joaquim 

Ribeiro Dantas 

1882 Cidade de São José de 

Mipibú Freguesia de 

Sant’Anna 

 Escrito pelo 

testador 

Francisco 

Basilio Ribeiro 

Dantas 

1890 Freguesia de Sant’Anna e 

São Joaquim de São José 

de Mipibu 

Luis da Veiga Pereira, 

Tabelião de Notas 

 

Gregorio 

Ferreira 

Lustosa 

1894 Estado da Parahiba do 

Norte 

Manoel Antonio Saraiva 

de Moura Tabelião 

 

Joaquim José 

Severiano 

1894 Freguesia de Sant’Anna 

São Joaquim São José de 

Mipibu 

Luis de França Coelho 

Tabelião 

 

João Henrique 

de Oliveira 

1894 Goianinha Estado do Rio 

Grande do Norte 

Não informou Não informou 

Basilio 

Esperidião 

Freire 

1894 Rio Grande do Norte Agripino Adolpho de 

Mesquita 

 

Goldina Velho 

de Moura 

1895 Vila de São João da Paraíba Luis de França Coelho 

tabelião 

 

Geralda 

Francelina da 

Conceição 

1897 Freguesia de Sant’Anna 

São José de Mipibu 

Manoel Antonio Saraiva 

de Moura Tabelião 

 

Antonio de 

Oliveira 

Antunes 

1898 Ceará  Padre Antonio 

de Oliveira 

Antunes 

João Alves 

Maciel 

1898 Sant’Anna e São Joaquim 

de São José de Mipibu, 

Manoel Antonio Saraiva 

de Moura Tabelião 

 

 

Quadro 16 Inventário dos testamentos do século XX 

Nome do(a) 

testador(a) 

Ano do 

testamento 

Local de nascimento Testamento ditado e 

escrito a rogo do 

testador 

Testamento 

Escrito pelo 

testador 

Maria Cordeiro da 

Silva 

1901 Freguesia de Sant’Anna e 

São Joaquim de São José 

de Mipibu 

Manoel Antonio 

Saraiva de Moura 

Tabelião 

 

Maria Freire de 

Alenton Castello 

Branco 

1903 Freguesia de Nossa 

Senhora do O’ de Papary 

Luis da França 

Coelho Tabelião 

 

Horacio Candido de 

Salles e Silva 

1903 São José do Mipibu  Horacio Candido 

de Salles e Silva 

Josefa Joaquina 

Ribeiro 

1904 Freguesia de Sant’Anna e 

São Joaquim São José de 

Mipibu 

Luis da França 

Coelho Tabelião 

 

Francisco José 

Bezerra Filho 

1905 Freguesia de Sant’Anna e 

São Joaquim São José de 

Mipibu 

Manoel Antonio 

Saraiva de Moura 

Tabelião 

 

Bernardina Ferreira 

da Silva 

1905 São José do Mipibu Manoel Antonio 

Saraiva de Moura 

Tabelião 

 

Joanna Barbosa de 

Oliveira 

1905 Não informou Miguel Leandro do 

Nascimento Tabelião  

 

Maria Candida 1925 Natal Tabelião  
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Raposo da Camara 

Justina Alves de 

Lima 

1930 Natal Bartholomeu 

Fagundes Tabelião 

 

Joaquim Avelino do 

Nascimento 

1937 Não informou Bartolomeu 

Fagundes Tabelião 

 

Maria Roza de 

Medeiros 

1939 Não informou Manoel Procopio de 

Moura Tabelião 

 

Teofilo Alves de 

Moraes 

1940 São Gonçalo Manoel Procopio de 

Moura 

 

Antônio Ribeiro de 

Moraes 

1941 Natal Tabelião  

Marguelina Tavares 

da Silva 

1941 Serra Redonda Paraíba Nestor dos Santos 

Lima 

 

Francisca Armelia 

da Silva Vierra de 

João Ponche  

1941 Canguranetama Rio 

Grande do Norte 

Manoel Procopio de 

Moura Tabelião 

 

Francisca Ferreira 

Pinto 

1959 Natal Tabelião  

Marianina 

Adolorada Gentile 

de Carvalho 

1958 São Paulo Tabelião  

Maria Simas 1959 Natal Tabelião  

 

Conforme os quadros acima, o corpus coletado pode ser considerado como 

representativo de uma amostra da prática testamentária dos informantes neles contidos, uma 

vez que os dados permitem responder aos pré-requisitos acerca de quem, onde, para que e por 

quê. Também possibilitam responder sobre o contexto de produção dos testamentos, visto que 

esses documentos são escritos, ora por testadores, ora por pessoas nomeadas. 

Além disso, este trabalho não se configura apenas como uma questão de dados de 

frequência ou de dados quantitativos, pois o corpus oportuniza uma recontextualização desses 

textos e poderá contribuir para as análises posteriores, baseadas em dados mais 

representativos (número de exemplares coletados X número de palavras). 

Sabendo da questão da não representatividade do corpus, argumentada até aqui, 

ressalta-se que o estudo buscou analisar filologicamente os testamentos, procurando 

identificar a mais completa intertextualidade, ou, dito de outro modo, todas as possíveis 

alusões históricas e tradicionais desses dados com os modelos de testamentos das cartilhas 

religiosas e dos manuais notarias: 

 

La identificación de las posibles alusiones históricas de cada palabra, el 

acercamiento a la más completa intertextualidad (siempre aproximativo), todo esto 

no es cuestión de frecuencia o de datos cuantitativos: es cuestión de un trabajo de 

reconstrucción histórica pormenorizada, en la línea de lo que Wulf Oesterreicher 
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llamó la recontextualización de los textos de la historia de una lengua (KABATEK, 

2013, p. 13-14)
9
. 

 

Corroborando com o exposto aqui, buscou-se identificar pormenorizadamente as 

tradicionalidades do gênero, procurando mostrar que este estudo não resulta apenas numa 

questão de frequência ou de dados quantitativos, mas, sim, a recontextualização desses textos, 

portanto, é possível identificar as transformações ocorridas no gênero em alusão aos modelos 

dos testamentos expostos. Nessa perspectiva, os dados contabilizados do século XVIII 

poderiam ter sidos excluídos da pesquisa por serem dados que apresentam o menor número de 

exemplares, contudo, são de extrema importância para o estudo aqui desenvolvido, pois são 

dados que possibilitam perceber as transformações e permanências dos elementos 

constitutivos da macroestrutura, das fórmulas, do estilo da linguagem, do conteúdo, entre 

outras características do gênero em estudo na diacronia, possibilitando compreender a 

evolução história desse gênero. 

 

3.4 Critérios de análise: análise macroestrutural dos testamentos 

 

Esta pesquisa tem como fonte primária um dos gêneros textuais mais complexos 

historicamente – os testamentos – pois, “expressam modos de viver coletivos e informam 

sobre o comportamento, quando não de uma sociedade, pelo menos de grupos sociais” 

(PAIVA, 2009, p. 42). É também considerado um ato legal realizado em forma de declaração, 

retratando a vida dos testadores, as crenças, os medos, a vida familiar, os bens, as declarações 

de última vontade e o que deve ser feito após a morte e configuram-se, portanto, em expressão 

de livre vontade: 

 

Es un documento peculiar, de origen medieval. En sus orígenes se trataba de un 

documento escrito en el que se hacía confirmación de fe y devoción cristiana. Un 

momento en el que los que estaban próximos a la muerte confesaban su fe y ponían 

su alma en paz. Confesaban sus pecados, reparaban los males cometidos y 

declaraban su última voluntad. (...) En fin, un testamento es un documento rico en 

información sobre la existencia de un individuo como de su comunidad. Es un 

documento que liga lo público con lo privado de la vida de una persona. Esto hace 

de los testamentos materiales ricos en información económica, social, cultural y 

espiritual. Son documentos esenciales para observar en detalle grandes categorías 

                                                 
9
 Tradução minha: “A identificação de possíveis alusões históricas de cada palavra, a abordagem mais 

abrangente para intertextualidade (sempre aproximados), não se trata de frequência ou dados quantitativos: a 

questão do trabalho detalhado reconstrução histórica, em linha com o que Wulf Oesterreicher chamado 

recontextualização de textos na história de uma língua”.  
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sociales o culturales, y especialmente, la vida de las pequeñas comunidades. 

(RODRÍGUEZ, 2006, p. 18-19)
10

 

 

É um gênero que traz informações acerca dos indivíduos situados em suas 

comunidades sociais e linguísticas. São relatos individuais em que estão refletidas as 

singularidades universais produzidas e reproduzidas por meio de conhecimentos e crenças 

representativas dos diferentes testadores. 

Na concepção da Diplomática, o testamento é considerado um “documento 

diplomático testemunhal de assentamento, horizontal, notarial. Disposição ou declaração 

solene da vontade do testador sobre aquilo que deseja que se faça, depois da sua morte, com 

seus bens e fortuna” (BELLOTTO, 2002, p. 89). 

As definições de testamento expostas sublinham as características não somente sobre 

o caráter notarial do gênero, mas, também aspectos sociais, históricos e culturais adquiridos e 

transmitidos por meio do gênero nas várias comunidades linguísticas, que, sem dúvida, é 

partilhado e cristalizado pelos grupos linguísticos em que o gênero circula. 

O testamento constitui-se como uma prática sócio-histórica que reflete as 

especificidades da linguagem jurídica notarial e da linguagem religiosa. Essa linguagem é 

verificada por meio da escolha do estilo da linguagem, do conteúdo temático e da estrutura 

composicional do gênero, o qual segue alguns padrões, ou seja, tipos relativamente estáveis 

de enunciados que são levados em consideração pelos testadores, na elaboração de seus 

testamentos: 

 

[...] – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, [...] (BAKHTIN, 2011, p. 262). 

 

Ao se referir à estabilidade relativa dos enunciados, Bakhtin está apontando para a 

possibilidade de os gêneros passarem por variações, visto que apresentam certa flexibilidade, 

portanto são mutáveis. No entanto, não são criações individuais, pois retomam certas formas 

                                                 
10

 Tradução minha: “É um documento único de origem medieval. Originalmente era um documento 

escrito confirmando que a fé e a devoção cristã feita. Um tempo em que aqueles que estavam perto da morte 

confessou sua fé e colocar sua alma em paz. Eles confessaram os seus pecados, repararam os erros cometidos e 

declarou a sua vontade. (...) Finalmente, um testamento é um documento rico em informações sobre a existência 

de um indivíduo e sua comunidade. É um documento que liga o público e a vida privada de uma pessoa. Isso faz 

com materiais ricos quer informação económica, social, cultural e espiritual. São documentos essenciais que 

olhar atentamente para grandes categorias sociais ou culturais e, especialmente, a vida das pequenas 

comunidades.” 
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que já existem e encontram-se disponíveis nas esferas e campos em que circulam, 

submetendo-se a certas condições de produção sócio-históricas e discursivas. 

Quando elaboramos um texto, temos uma intenção comunicativa, um conteúdo 

temático a ser expresso, um estilo de linguagem que será empregado e dar-se-á ao texto um 

formato específico. Para concretizar esse texto segue-se, muitas vezes, um gênero textual 

disponível para essa finalidade comunicativa. O gênero testamento é um exemplo de texto em 

que se tem uma finalidade comunicativa e um conteúdo temático, isto é, estabelecer o que se 

deseja que seja feito após a morte. No desenvolvimento desse conteúdo temático, os 

testadores, ou quem escrevia o testamento, seguiam uma forma composicional para organizar 

o material verbal do texto, empregavam um estilo de linguagem que modelava e colocava em 

ação uma “vontade discursiva que determina o todo do enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 

281). 

Ao organizarem as ações linguísticas, os testadores empregam formas típicas de 

dizer que correspondem ao estilo. No caso dos testamentos analisados, o estilo predominante 

é o da linguagem notarial e da linguagem religiosa permeada de fórmulas da praxe notarial e 

do discurso religioso preestabelecidos pelos manuais religiosos e notariais, com expressões e 

termos lexicais padronizados, formais e cristalizados na tradição textual do gênero. Portanto, 

as escolhas dos recursos linguísticos são realizadas em função do gênero que o molda. Em 

outras palavras, os testamentos analisados seguem um tema, um estilo e uma macroestrutura 

prototípica reproduzida pelos testadores. 

O gênero testamento possui uma intenção comunicativa, concretizadas pelas ações de 

notificar, declarar, pedir, estabelecer, nomear, renunciar e garantir, considerados como 

conteúdos temáticos comuns nos testamentos. Esses conteúdos revelam o conhecimento que 

os produtores desses textos tinham do que deveria constar nesse tipo de documento. 

Elaborado por fórmulas e macroestrutura textual que apresentam regularidades 

quanto à sua estrutura, esse gênero textual é composto de partes textuais organizadas de forma 

rígida, com pouca ou nenhuma variação. Isto é: ao escrever um testamento segue-se um plano 

de texto convencional relativamente fixado na tradicionalidade do gênero. 

A noção de plano de textos advém de Jean-Michel Adam. Segundo este autor, há 

planos de textos que são convencionais e fixos e aqueles que são ocasionais e mais livres. 

Para ele, os planos de textos permitem construir e reconstruir a organização global de um 

texto, desempenhando um “papel fundamental na composição macroestrutural do sentido” 

(ADAM, 2011, p. 257-258). 
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O autor estabelece diferenças entre os planos de texto convencionais e os ocasionais. 

Os planos de textos convencionais correspondem àqueles formados por constantes 

composicionais de gêneros discursivos (artigos acadêmicos, verbetes de dicionários, receitas 

culinárias) que são mais fáceis de ser identificados. Já os planos de textos ocasionais 

demandam um esforço maior na identificação e compreensão, visto que são deslocados em 

relação aos gêneros discursivos, demandando um maior grau de decisão do produtor textual 

na elaboração do texto. 

Para exemplificar a questão dos planos de texto, Adam apresenta o plano oratório 

clássico. Esse plano é formado por um exórdio, uma proposição e sua divisão. O exórdio tem 

por finalidade criar o interesse no auditório, já na proposição são estabelecidas as causas ou a 

tese resumida do discurso e na divisão ocorre o anúncio do plano. No desenvolvimento consta 

a parte principal chamada de confirmação, a qual consiste em provar a verdade da proposição, 

geralmente precedida de uma narração em que são feitas as exposições dos fatos e uma 

refutação que tem por objetivo a rejeição dos argumentos. Para finalizar o plano oratório 

clássico, o texto deve conter a peroração, que tem por finalidade a conclusão e o 

convencimento do auditório (ADAM, 2011, p. 257-258). Cabe citar, ainda, que na visão de 

Adam esse modelo retórico não consegue abarcar todas as variedades de planos de textos 

possíveis. 

Tanto a Análise Dialógica do Discurso, como proposta por Bakhtin (2011), quanto a 

Análise Textual dos Discursos, segundo os postulados de Adam (2011), reconhecem que a 

estruturação do texto e sua estabilidade são aspectos fundamentais para a definição do 

conceito de gênero textual/discursivo. A macroestrutura do texto é, na verdade, um de seus 

elementos constitutivos que mais tem sido investigado nos estudos do texto e do discurso. 

Embora não seja objetivo do presente estudo investigar a origem do conceito de 

macroestrutura textual (cf. ADAM, 2011), cabe lembrar que Aristóteles, como precursor da 

Linguística Textual, entendia em sua Poética, a narrativa como uma “unidade com início, 

meio e fim”. Também Propp analisou minuciosamente a estruturação dos contos de fadas 

(Morfologia dos contos de fadas, 1984). Os trabalhos de Labov/Waletzky (1967), de Isenberg 

(1972) e de van Dijk (1972) também são testemunhos de que a organização do texto em 

sequências de proposições lineares é um dos elementos imprescindíveis para a tipificação e 

agrupamento dos textos. 

Podemos dizer que os gêneros textuais são macro e microestruturalmente 

estruturados, de modo que cada gênero tem uma forma composicional ou textual prototípica. 
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A partir desse princípio, buscou-se um modelo de análise que possibilitasse descrever a 

macroestrutura dos testamentos que compõem o corpus desta pesquisa da maneira mais 

adequada aos objetivos aqui propostos. Foram adotados, como referencial metodológico, os 

subsídios fornecidos pela Diplomática para a partição analítica dos documentos públicos e 

privados; igualmente, o estudo parte dos achados sobre a macroestrutura dos testamentos 

apresentados por Castilho da Costa (2015, p. 285-316), que foram adaptados de acordo com 

cada um dos exemplares de testamentos aqui analisados. 

A Diplomática apresenta uma categorização extensiva das diferentes partes dos 

documentos e tem por objetivo identificar, avaliar e demonstrar sua natureza (SPINA, 1997, 

p. 20) e (BELLOTTO, 2002, p. 17), contribuindo com a identificação de padrões estruturais 

dos documentos por meio da identificação e análise das fórmulas linguísticas recorrentes 

verificadas a partir da estrutura textual formal. 

O testamento é considerado pela Diplomática como um documento particular, que 

tem por fim a comprovação de um fato jurídico e a preservação do direito individual. Nesse 

sentido, temos os documentos diplomáticos: 

 

[...] ‘testemunho escrito de natureza jurídica, redigido com observância a certas 

formas estabelecidas que se destinam a dar-lhe força probatória’. Desse modo, ele 

terá sua construção semântica obrigatória, na qual cabem dados fixos, que ocorrerão 

em todos os documentos que utilizaram como veículo a mesma espécie documental 

e os dados variáveis, próprios de cada documento-indivíduo da mesma espécie 

documental (BELLOTTO, 2002, p. 18). 

 

O documento diplomático terá uma macroestrutura textual e elementos semânticos 

submetidos às fórmulas preestabelecidas. Nessa macroestrutura, há um espaço para os dados 

fixos – a data, local e nome etc. – que serão inseridos no texto, e um espaço para os dados 

variáveis específicos para cada espécie de documento. Conclui-se que os documentos 

diplomáticos são testemunhos escritos de natureza jurídica e administrativa, ao quais são 

escritos em observância às fórmulas estabelecidas que têm por finalidade dar-lhes fé e força 

de prova. 

De acordo com Spina (1997, p. 53) a macroestrutura dos documentos diplomáticos é 

formada pelo protocolo e pelo texto. Já para Bellotto (2002, p. 39) a macroestrutura dos 

documentos diplomáticos é composta por três partes distintas: o protocolo inicial, o texto e o 

protocolo final ou escatocolo. 

O protocolo inicial e final são as partes externas que molduram o documento e 

constituem-se de elementos que conferem perfeição legal, personalidade, autenticação, 
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datação e publicidade aos atos elaborados. Já o texto é a parte interna, no qual é registrado o 

teor do documento. A seguir apresentar-se-á um esquema da macroestrutura dos documentos 

com as unidades diplomáticas menores que compõem cada uma das três partes: 

 

 

 

 

O esquema apresentado mostra a macroestrutura completa das partes diplomáticas 

dos documentos; destaca-se que nem sempre todas elas ocorrem em todos os documentos 

(BELLOTTO, 2002, p. 41). As análises que buscamos empreender sobre a constituição da 

macroestrutura e das fórmulas são fundamentadas pela macroestrutura do modelo da 

diplomática e das análises realizadas por Castilho da Costa. 

Foram necessárias algumas adaptações das análises apresentadas por Castilho da 

Costa (2015), para procedemos a uma maior decomposição dos elementos que constituem os 

testamentos do corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4: Macroestrutura dos documentos adaptado de Spina (1997, p. 56) e Bellotto (2002, p. 39-40-41) 

Protocolo inicial 

Texto 

Escatocolo 

Invocação divina, intitulação, endereço e 

saudação. 

Preâmbulo, notificação, narrativa ou 

exposição, dispositivo, sanção. 

Corroboração: Cláusulas finais: a) 

cominatórias (penais, espirituais); b)de 

garantia; c) de renúncia e d) de corroboração. 

Data: elemento topográfico (local) e elemento 

cronológico (dia, mês e ano) 

Validação: subscrição, assinaturas, selos e 

sinais 

Macroestrutura  

dos documentos 
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Tabela 1: Unidades diplomáticas obrigatórias e facultativas da macroestrutura dos testamentos 

 
P

ro
to

co
lo

 i
n

ic
ia

l 

Unidades retóricas Ocorrências Obrigatório/ 

Facultativo 

Invocatio (34 em 47; 72%) Facultativo 

Notificatio (47em47; 100%) Obrigatório 

Datatio (25 em 47; 53%) Facultativo 

Intitulatio (46 em 47; 97%) Facultativo 

Inscriptio (24 em 47; 51%) Facultativo 

 

Arenga 

Sana-Mente (31 em 47; 65%) Facultativo 

Narratio (29 em 47; 61%) Facultativo 

 

Corroboratio 

Cláusula presença das testemunhas (11 em 47; 25%) Facultativo 

Cláusula livre vontade (10 em 47; 21%) Facultativo 

Cláusula Língua Portuguesa (5 em 47; 10%) Facultativo 

Continuação do intitulatio (10 em 47; 21%) Facultativo 

Continuação do inscriptio (13 em 47; 25%) Facultativo 

Continuação do notificatio (24 em 47; 51%) Facultativo 

T
ex

to
 

D
is

p
o

si
ti

o
 

Encomendar a alma (11 em 47; 23%) Facultativo 

Fazer pedidos pios (11 em 47; 23%) Facultativo 

Nomear testamenteiros (46 em 47; 97%) Facultativo 

Ordenar modo e local do sepultamento  (34 em 47; 72%) Facultativo 

Encomendar missas (32 em 47; 68%) Facultativo 

Declarar naturalidade (39 em 47; 82%) Facultativo 

Declarar estado civil (43 em 47; 91%) Facultativo 

Declarar filhos (41 em 47; 87%) Facultativo 

Declarar filiação (41 em 47; 87%) Facultativo 

Nomear herdeiros (47 em 47;100%) Obrigatório 

Estabelecer legado (45 em 47; 95%) Facultativo 

Declarar irmandade (3 em 47; 6%) Facultativo 

Declarar procurador de bens (1 em 47; 2%) Facultativo 

Nomear tutor dos filhos (3 em 47; 4%) Facultativo 

Arenga Sana-Mente (13 em 47; 27%) Facultativo 

Declarar a religião e a fé (9 em 47; 19%) Facultativo 

Declarar idade (6 em 47; 12%) Facultativo 

Declarar residência (1 em 47; 2%) Facultativo 

Declarar data e ano do nascimento (4 em 47; 8%) Facultativo 

C
o

rr
o

b
o

ra
ti

o
 

C
lá

u
su

la
s 

fi
n

a
is

 Garantia (28 em 47; 59%) Facultativo 

Renúncia (35 em 47; 74%) Facultativo 

Corroboração (44 em 47; 93%) Facultativo 

E
sc

a
to

co
lo

 

Datatio (39 em 47; 82%) Facultativo 

Subscriptio (47 em 47; 100%) Obrigatório 

Apprecatio (assinaturas das testemunhas, selos, sinais 

públicos). 

(33 em 47; 70%) Facultativo 

 



87 

 

A partir dessa estrutura textual, realizamos a decomposição das unidades 

constitutivas da macroestrutura dos testamentos apresentada nesta tabela e no próximo 

capítulo. 

Cada um dos 47 testamentos transcritos foi analisado levando-se em consideração os 

subsídios da Diplomática dos elementos da macroestrutura, dos atos de fala e das fórmulas 

apresentados por Castilho da Costa. 

Para cada um dos testamentos elaborou-se um quadro e, posteriormente, a contagem 

dos elementos macroestruturais. Para a quantificação dos elementos, procedeu-se à contagem 

de cada um dos elementos encontrados, separando os testamentos por recortes temporais. 

Após esse procedimento utilizou-se o Microsoft Excel para efetuar a quantificação dos 

achados, levando-se em consideração o total de testamentos em que eram verificadas as 

unidades diplomáticas e os que não as continham. Feita a contagem, realizou-se a confecção 

da Tabela I em que constam os elementos obrigatórios e facultativos da macroestrutura dos 

testamentos, bem como os gráficos que mostram a distribuição de cada uma das unidades 

apresentadas no capítulo de análise. 

Exemplificando os procedimentos para a elaboração da Tabela I e dos gráficos, 

apresentar-se-ão os passos adotados para cada um dos elementos diplomáticos da 

macroestrutura dos testamentos e das fórmulas. Serão apresentados apenas alguns exemplos, 

uma vez que se adotou o mesmo procedimento para todas as ocorrências. 

a) Invocatio: no exame detalhado levamos em consideração as ocorrências totais 

dessa unidade retórica em cada recorte temporal, considerando as seguintes realizações: a) 

total de ocorrências e não ocorrências; b) fórmula empregada na elaboração; c) diferenças 

composicionais entre as fórmulas; d) modelos de testamentos evocados pelas fórmulas; e) 

qual fórmula é a mais recorrente nos dados analisados; 

b) Notificatio e continuação da notificatio: a) total de ocorrências e não ocorrências; 

b) fórmula empregada na elaboração; c) diferenças composicionais entre as fórmulas; d) 

modelos de testamentos evocados pelas fórmulas; e) qual fórmula é a mais recorrente nos 

dados analisados; e f) realizamos a separação das ocorrências da fórmula do notificatio que 

abre o protocolo inicial da que o encerra, tendo assim, dois tipos de resultados (notificatio e 

continuação do notificatio); 

c) Arena Sana-Mente e Narratio: a) total de ocorrências e não ocorrências; b) 

fórmula empregada na elaboração; c) diferenças composicionais entre as fórmulas; d) 

modelos de testamentos evocados pelas fórmulas; e) qual fórmula é a mais recorrente nos 
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dados analisados f) realizamos a separação das ocorrências da fórmula Sana-Mente e 

Narratio, tendo assim, dois tipos de resultados exemplificados por meio de gráfico; e g) 

apesar de ser uma unidade fortemente fixada no protocolo inicial, verificamos que a Arenga 

desenvolvida pela fórmula sana-mente também ocorre no Texto (dispositio), assim 

elaboramos mais um gráfico (18) para apresentar as ocorrências da mesma. 

No estudo das fórmulas empregadas na elaboração das unidades diplomáticas, 

procedeu-se à comparação entre as fórmulas empregadas nos modelos de testamentos 

apresentados no Capítulo 2, bem como as análises desenvolvidas por Castilho da Costa e os 

pressupostos teóricos das TD. Esse procedimento comparativo foi adotado, pois possibilita 

verificar as regularidades, as evocações, as repetições e as transformações ocorridas no gênero 

em estudo.  

No decorrer das análises, verificou-se que as fórmulas consistiam de evocações dos 

modelos de testamentos, muitas vezes idênticas, parecidas, ou com algumas modificações, 

reduções ou ampliações, mas mantendo a expressão do mesmo conteúdo, a exemplo da 

fórmula da Arenga Sana-Mente e Narratio do modelo de testamento do Breve Aparelho “[...] 

estando em meu perfeito juizo, e entendimento que nosso Senhor me deu; ou doӗnte em cama 

e temendome da morte, e desejando por a minha alma no caminho da salvação, por não 

saber o que Deos nosso Senhor de mim quer fazer, e quando será servido de me levar pera si 

[...]”, que reaparece em forma idêntica ou com adaptações, “[...] estando em meo perfeyto 

juízo, entendimento | que nosso Senhor medeo, depe e com saúde porem temendo-|do me da 

morte como vivente , e dezejando por minha alma | no caminho da Salvação por não saber 

quando Deos será | servido levarme para Si [...]”. Nesse exemplo, verifica-se que a fórmula 

passa por adaptações, uma vez que ocorrem modificações com o desaparecimento de alguns 

elementos e o aparecimento de outros (“porém” e “como vivente”). São pequenas as variações 

entre a fórmula empregada no modelo de testamento português e o testamento brasileiro. 

 

Conclusões  

 

O percurso ora descrito expôs os procedimentos adotados na realização desta 

pesquisa. Assim, foram apresentados o levantamento e a constituição do corpus, os critérios 

de transcrição e os recortes temporais. Igualmente foi exposta a questão da não 

representatividade/representatividade do corpus coletado para o estudo diacrônico do gênero. 
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Ademais foram especificados os procedimentos eleitos para o estudo da 

macroestrutura dos testamentos e das fórmulas empregadas no gênero. Fez parte ainda do 

capítulo a descrição dos caminhos empreendidos na quantificação dos elementos retóricos 

constitutivos dos dados, bem como os critérios adotados para a análise das fórmulas 

empregada
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO CORPUS: UNIDADES DIPLOMÁTICAS 

OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS DA MACROESTRUTURA DOS 

TESTAMENTOS NA DIACRONIA 

 

Introdução 

 

Este capítulo compreende a análise quantitativa da macroestrutura textual, levando 

em consideração as unidades diplomáticas obrigatórias e facultativas, as fórmulas empregadas 

na elaboração dessas unidades, bem como a verificação das transformações ocorridas e das 

TD mantidas nos testamentos do corpus. Para a verificação da trajetória diacrônica das 

unidades diplomáticas obrigatórias e facultativas constitutivas da macroestrutura dos 

testamentos e a identificação dos traços de permanência, mudança ou desaparecimento foram 

apresentados os dados quantitativos das ocorrências, distribuídas nos três cortes diacrônicos, 

enfatizando as possíveis alterações percebidas em comparação como os dados que englobam 

o século XVIII, XIX e XX. Além disso, a análise das fórmulas empregadas na elaboração das 

ações linguísticas foi comparada com os modelos de testamentos das cartilhas religiosas e dos 

manuais notariais para comprovar e verificar que os textos são em partes evocações e 

repetições dos textos reguladores, pois por meio da identificação da rede de tradições 

poderemos apontar os aspectos da tradicionalidade discursiva que os testamentos estabelecem 

com tradições anteriores e, dessa forma, condicionam textual e linguisticamente o gênero. 

 

4.1 O protocolo inicial: unidades retóricas obrigatórias e facultativas e as 

fórmulas empregadas na elaboração 

 

O protocolo inicial dos testamentos é organizado em dez unidades retóricas menores. 

Cada uma destas unidades é elaborada por meio de uma fórmula específica. Nos próximos 

tópicos será analisada cada uma delas, verificando a distribuição nos três cortes diacrônicos, 

bem como as fórmulas empregadas na elaboração dessas unidades. Em relação às fórmulas 

buscamos comprovar a ocorrência de evocação entre os testamentos do corpus e os modelos 

de testamentos apresentados no Capítulo 2 para verificarmos as possíveis convergências entre 

os modelos reguladores e os testamentos brasileiros. 
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4.1.1 Unidade Retórica: invocação divina ou invocatio 

 

O primeiro elemento constitutivo do protocolo inicial é o invocatio, ou invocação 

divina. Esse elemento diplomático é uma “fórmula que remonta aos preceitos bíblicos” sendo 

realizada por meio de dois modos: verbal ou monogramática (SPINA, 1997, p. 54). Segundo 

esse autor, a invocação divina é elaborada por meio de três fórmulas verbais: “...in nomine 

Domini...”, “...in nomine Sanctissimae Trinitatis...” e “...in dei nomine...”. 

A fórmula monogramática é realizada pela “sobreposição das duas letras gregas X e 

P ou pelo enlace do S na haste alongada do I”. As duas fórmulas monogramáticas 

apresentadas representam “Iesus Christus”. Nos testamentos analisados, verificou-se apenas a 

fórmula verbal realizada por meio de quatro tipos de formulações. 

Nos 47 testamentos do corpus, foram constadas 34 ocorrências da invocação divina, 

contabilizando um índice de 72%, conforme exposto na Tabela I. O Gráfico 1 expõe como 

esse elemento retórico está distribuído no corpus, nos três cortes diacrônicos. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição do invocatio nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

As ocorrências da fórmula invocatio são mais frequentes nos exemplares que 

compõem a segunda metade do século XVIII, período em que essa fórmula é obrigatória, uma 

vez que em 100% dos dados ocorre a utilização dessa unidade diplomática, levando a concluir 

no século XVIII o invocatio é uma TD convencionalizada e ligada à prática discursivo-

tradicional da escrita testamentária.  
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Nos dados que englobam o século XIX, em 21 dos 23 testamentos analisados 

verifica-se o uso do invocatio, o que representa um índice de 91% das ocorrências. Ao 

compararmos com os dados da segunda metade do século XVIII e do século XIX obtém-se 

uma diferença de apenas 9%, levando a observar que essa unidade retórica começa a 

apresentar uma diminuição em seu emprego; significa dizer que no século XIX o invocatio 

não é um elemento obrigatório. Já quando se analisam os dados séculos XX, esta unidade 

retórica ocorre em apenas 7 dos 18 testamentos do corpus, representando um índice de apenas 

38%, ou, quantitativamente, menos da metade dos dados que compõem o século XX. 

A seguir apresentamos as fórmulas empregadas na elaboração do invocatio, 

estabelecendo as evocações entre os modelos de testamentos apresentados no Capítulo 2 e os 

testamentos do corpus.  

Nos dados deste trabalho foram verificados quatro modos diferentes de formulação 

para a mesma fórmula. A primeira delas é a fórmula que representa a Santíssima Trindade 

expressa por meio da seguinte formulação: 

 

(1) “Em nome da Santissima Trindade Padre Filho Espirito Santo tres pessoas destintas, hum so 

Deos verdadeiro (Capitão Manoel Alves de Morais Navarro, 1798); 

 

Essa fórmula ocorreu em 10 testamentos, representando um índice de frequência 

29% dos dados. Convém observar que a invocação à Santíssima Trindade fez-se presente em 

todos os testamentos que englobam o século XVIII, porém nos dados que englobam os 

séculos XIX e XX, essa fórmula apresenta uma diminuição considerável quando comparada 

aos dados do século XVIII, uma vez que ocorre apenas em 3 testamentos. Nos dados do 

século XX a incidência é ainda menor, visto que se fez presente em apenas 1 testamento. A 

fórmula apresentada em (1) evoca os modelos de testamentos do Breve Aparelho (T1), do 

Mestre da Vida (T2), do Manual Eclesiástico (T4) e do Tratado regular e prático (T6). A 

comprovação de que esses modelos são evocados e repetidos pelos testadores mostram como 

tradições textuais anteriores podem condicionar as práticas discursivas e os fenômenos 

linguísticos. 

A segunda fórmula empregada para a realização do invocatio é a junção entre a 

Sagrada Família + a Santíssima Trindade elaborada da seguinte forma: 

 

(2) Jesus, Maria, José. Em nome da Santissima Trindade Padre, Filho, Espírito Santo, (Capitão 

Joaquim Ribeiro Dantas, 1882); 
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A fórmula exemplificada é a mais empregada nos testamentos do corpus, uma vez 

que ocorre em 12 testamentos do século XIX e em 5 do século XX, contabilizando 50% dos 

testamentos, configurando-se, portanto, como a mais produtiva e tradicional nos dados. Esse 

resultado leva a acreditar que os testadores potiguares tinham preferência por esta fórmula, 

uma vez que incluíam a Sagrada Família, sendo talvez a mais completa para expressar a 

devoção e a fé dos testadores.  

O próximo exemplo de fórmula usada no invocatio nos testamentos dos séculos XIX 

e XX é feita somente a Deus: 

 

(3) Em Nome de Deus. Amém (Carlos Jozé Barbosa, 1864); 

 

A fórmula exemplificada ocorre em 14% dos dados e está distribuída em 4 

testamentos do século XIX e em 1 do século XX. De acordo com Reis (1952, p. 92) a 

invocação a Deus seria a mais comum entre os testadores, contudo nos dados da pesquisa esse 

fato não se comprovou. A fórmula descrita evoca o modelo de testamento da cartilha religiosa 

do Devoto Instruído (T3), além disso, a fórmula parece ser uma adaptação das fórmulas 

anteriores. O emprego dessas fórmulas advindas dos modelos textuais regulam os padrões 

textuais e linguísticos, uma vez que normatizam e padronizam a escrita dos testamentos.  

Por fim, a última fórmula verificada é a que traz a invocação a Eucaristia: 

 

(4) Santíssimo Sacramento socorrei o vosso filho (Joaquim da Sena Rolim, 1857). 

 

A fórmula acima foi a menos empregada nos dados uma vez que é usada em apenas 

2 testamentos do século XIX. Interessante observar que essa fórmula não é apresentada em 

nenhum dos modelos de testamentos pesquisados, o que leva a crer tratar-se de uma fórmula 

inovadora, pelo menos nos testamentos aqui estudados; o conteúdo expresso e a finalidade da 

fórmula, entretanto, são os mesmos mantidos pela semelhança funcional e formal utilizada no 

gênero, legitimando o poder criativo dos enunciadores para, a partir do já dado, produzirem 

enunciados novos.  

Conforme exposto nos modelos de testamentos das cartilhas religiosas e dos manuais 

notariais, o invocatio se fazia presente em cinco modelos. Nesses modelos, há o emprego de 

dois tipos de fórmulas, as quais invocam a Santíssima Trindade e a Deus. Essas fórmulas 

configuram-se em repetições e evocações, ações essas que condicionam os elementos 

linguísticos empregados nas fórmulas, já que são repetidos sempre da mesma maneira. 
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A invocação divina deixa de ser empregada nos testamentos do corpus. A última 

ocorrência, em nossos dados, se dá em um testamento do ano de 1941 – precisamente no 

testamento da Dona Marguelina Tavares da Silva. Com a perda desse elemento, a 

macroestrutura do protocolo inicial apresenta uma ruptura com os dados dos séculos 

anteriores e, consequentemente, com um traço de modificação na macroestrutura textual e no 

estilo da linguagem que predominantemente nesta fórmula era religiosa.  

Embora os dados de nosso corpus não possam ser considerados homogêneos, 

podemos responder a algumas das questões propostas no inicio desta pesquisa, pois já temos 

como comprovar que a TD de fazer a invocação divina deixa de ser empregada nos dados da 

pesquisa, bem como, quais modelos são utilizados, evocados e repetidos, tanto em relação à 

macroestrutura com em relação às fórmulas empregadas. Dessa maneira podemos perceber 

que a TD da invocação divina teve sua fórmula modificada, reduzida e inovada e seu emprego 

caiu em desuso. Essa modificação comprova que nos estudos da mudança linguística o gênero 

testamento, como material de análise da mudança na língua, há de se atentar ao fato de que a 

macroestrutura e fórmulas textuais empregadas são condicionadas pela tradição textual e 

pelos modelos disponíveis que foram atualizados e modificados. 

 

4.1.2 Unidade Retórica: notificação ou notificatio 

 

Na Tabela I observa-se que o segundo elemento indispensável do protocolo inicial é 

o notificatio ou notificação, sendo esse o único elemento do protocolo inicial obrigatório, 

visto que ocorre em todos os testamentos. É por meio do notificatio que se tem o 

“conhecimento do ato a ser promulgado” nos documentos (SPINA, 1997, p. 54). O autor 

citado apresenta alguns modelos de notificações: “...Notum esse volumus...”, “...Notum sit 

Omnibus...”, “...conboçuda cousa seja...”, “...saibam quantos esta carta virem...”.  

A seguir, apresentar-se-ão as fórmulas empregadas nos testamentos para a elaboração 

do notificatio: 

 

(5)  Saybaõ quantos este instrumento virem [...] (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

 

A formulação exposta no exemplo acima é a mais empregada nos testamentos do 

corpus, contabilizando um total de 23 ocorrências, o que equivale a um índice de 48%, 

distribuídas em 6 testamentos do século XVIII, percentual este extensivo aos dados do XIX; 
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já em relação aos dados do século XX, essa formulação ocorreu em 11 testamentos. Esse 

índice justifica-se por ser uma fórmula específica da praxe notarial, rotineiramente, 

empregada nos vários gêneros dessa esfera, assim, configura-se como uma TD que se repete 

não apenas no gênero testamento. Além disso, a fórmula evoca os modelos de testamentos das 

cartilhas religiosas (T1 e T2) e dos manuais notariais (T 5 e T7) apresentados no Capítulo 2. 

Ao observar a diacronia dessa fórmula nos modelos de testamentos e nos testamentos 

verificamos que a mesma é atualizada no tempo e incorpora novos termos, a exemplo, 

“saibam quantos este instrumento virem” para “Saibam quantos esta pública escritura de 

testamento virem”. Assim, o termo “escritura pública” pode ser considerado com uma 

atualização do termo “instrumento” e da fórmula que foi sendo modificada na diacronia. Essa 

atualização também é verificada nos modelos de testamentos. 

 

(6) Lembrei-me de fazer meo Testamento [...] (Joaquim da Sena Rolim, 1857); 

 

A fórmula apresentada ocorre em apenas 2 testamentos que englobam o século XIX. 

Esta fórmula não foi verificada nos modelos de testamentos consultados, tal fato assemelha-se 

ao que foi ponderado sobre o exemplo da fórmula do invocatio apresentada no exemplo (4). 

 

Os próximos exemplos foram verificados em apenas 1 exemplar de testamentos: 

 

(7) Assintir de fazer o meo testamento cerrado para ser completamente approvado, contendo este 

as disposiçoens de minha ultima vontade, o que tudo há, como de que. (Alferes Bernardo 

Teixeira da Silva Navaro, 1862); 

(8) E querendo dispor com tempo dos bens que sobre elles tenho direito do meo cazal, e 

determinar o que minha consciência, julgo dever fazer; faço livremente este meu testamento 

pela forma seguinte. (Maria Baptista D’Oliveira, 1866); 

(9) Vou proceder a este meo testamento, e ultima vontade, a fim de dispor de meos bens, na forma 

de Constituiçaõ, e mais Leis do Imperio, para depois de minha morte. (Ignacio Jozé Rodrigues 

Cherem, 1870); 

(10) Tenho mandado fazer o meu testamento, e disposição de ultima vontade. (Doutor Horacio 

Candido de Salles e Silva, 1903). 

 

Essas fórmulas podem ser consideradas como adaptações, sendo que cumprem a 

mesma finalidade comunicativa e trazem em sua linearidade textual elementos das outras 

fórmulas empregadas na elaboração dessa unidade retórica. Interessante observar o exemplo 

(9), visto que nele é possível identificar a evocação de outros textos, a saber, a Constituição e 

as Leis do Império, assim é possível afirmar que o gênero testamento também é condicionado 

pelas demais tradições textuais e não apenas pelos modelos de testamentos. 
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O exemplo abaixo contabilizou 17 ocorrências distribuídas em 11 testamentos do 

século XIX e em 6 testamentos do século XX, correspondendo a 36% dos dados. 

 

(11) Este he o único testamento e ultima vontade. (Ignacio Jozé Botelho, 1867); 

 

Essa fórmula evoca o modelo de testamento apresentado por Gouvea Pinto (T6). No 

decorrer das análises, observou-se que os exemplos (5) e (11) são os mais empregados e 

fazem evocações aos modelos de testamentos apresentados. Essas ocorrências comprovam a 

influência exercida pelos modelos. Acerca do emprego do notificatio nos dados desta 

pesquisa, verificou-se que as formulações exemplificadas em (5) e (11) apresentam variações 

composicionais, visto que não são registradas sempre do mesmo modo, no entanto, o 

conteúdo expresso e a finalidade do ato são sempre o mesmo, isto é, informar sobre o ato a ser 

promulgado. As variações observadas na fórmula: 

 

(12)  é este o meu testamento e ultima vontade (Joaõ Henrique de Oliveira, 1894); 

 

Ocorre também o acréscimos de novos termos: 

 

(13) Primeiro = Declaro que este é o meu testamento e ultima vontade, que, desejo seja fielmente 

cumprido. (Padre Antonio d’Oliveira Antunes, 1898); 

 

Essas variações podem ser consideradas como adaptação e escolhas lexicais feitas 

pelos testadores ou por quem escreveu o testamento, os quais colocam em ação o 

conhecimento que têm da língua histórica e da TD, atualizando o texto no nível individual.  

Do mesmo modo, os exemplos apresentados revelam aspectos da linguagem 

conservadora e normatizada pela tradicionalidade discursiva, pois estabelecem relações com 

outros textos e discursos. Ao estabelecerem relação com os modelos já dados, os “falantes de 

uma determinada língua constroem e utilizam modelos de interação e, por consequência, 

modelos de textos que têm de desempenhar tarefas comunicativas recorrentes” (CASTILHO 

DA COSTA e SIMÕES, 2009, p. 36). Nesse processo de evocação e repetição, o material 

linguístico é repetido, conservando estados da língua cristalizados nos modelos de 

testamentos portugueses que reduzem as possibilidades de inovação na língua. 
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4.1.3 Unidade Retórica: data ou datatio 

 

O terceiro elemento do protocolo inicial apresentado na Tabela I é o datatio, sendo 

esse o elemento cronológico que situa o dia, o mês e o ano em que o documento foi elaborado 

e por meio do qual se obtêm informações importantes acerca da época da facção do 

documento. 

O datatio ocorre em 25 dos 47 testamentos do corpus em análise, sendo, portanto, 

um elemento facultativo, com um índice de frequência de 53%. O Gráfico a seguir registra a 

distribuição do elemento diplomático datatio nos três séculos. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição do Datatio nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

Conforme o Gráfico acima, o datatio ocorre nos 6 testamentos do segundo quartel do 

século XVIII, o que equivale a 100% de frequência; dessa forma, nesse período, é um 

elemento obrigatório nos dados analisados. 

Nos testamentos do século XIX essa TD incide somente em 8 dos 23 testamentos, 

contabilizando 34% de ocorrências. Entretanto, sua distribuição não apresenta a mesma 

estabilidade que nos dados do século XVIII, parecendo sugerir que se trata de um elemento 

esporádico, dada à baixa frequência encontrada. Desse modo, pode-se dizer que o datatio não 

é um elemento obrigatório nesse corte diacrônico. 

Contudo, nos testamentos do século XX as ocorrências do datatio são mais 

expressivas que nos dados do século XIX, tendo em vista contabilizarem um quantitativo de 

11 ocorrências dos 18 testamentos relativos àquele século, configurando um percentual de 
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61%. Assim, conclui-se que o datatio apresenta variações em seu emprego e somente é 

obrigatório nos dados do século XVIII – ainda que se consagre como um elemento 

diplomático cujo uso se mantém constante nos três cortes diacrônicos, com isso, auxiliando na 

manutenção da identidade diacrônica e dos elementos macroestruturais do testamento. O 

datatio, no protocolo inicial, se configura por meio de duas fórmulas: 

 

(14) Sendo no ano do Nascimento de nosso Senhor JESUS christo, de mil setecentos Setenta e sete 

aos dezesete dias do mês de janeiro do dito anno (Pedro Tavares Romeyro, 1767) e /No anno 

do Nascimen- | to deNosso Senhor Jezus Christo demil Sete centos noventa | Seiz nostrez dias 

domez de Março. (Manoel Gonçalves Duraõ, 1796); 

(15) Aos | sette dias do mes de Janeiro de mil oito- | centos cincuenta e sette, (Joaquim de Sena 

Rolim, 1857); 

 

A fórmula exposta em (14) ocorre nos três cortes diacrônicos, contabilizando 15 

ocorrências, representando 60% dos dados; distribuída em 6 testamentos do século XVIII, 6 

testamentos do século XIX e 3 ocorrências no século XX, constitui-se na fórmula mais 

recorrente nos dados pesquisados. 

O exemplo (15) fez-se presente em 10 testamentos, contabilizando 40% do corpus, 

sendo as ocorrências distribuídas em 2 testamentos do século XIX e em 8 nos dados que 

englobam o século XX.  

As fórmulas típicas são empregadas nos gêneros discursivos para colocar e adequar a 

finalidade comunicativa ao ato elaborado. Essas fórmulas não são elaboradas, a todo o 

momento, da mesma maneira, visto que apresentam variações ao longo do tempo; contudo, 

conservam traços de permanência. As duas fórmulas são repetições e evocações dos modelos 

de testamentos apresentados no Capítulo 2, reiterando a influência que os modelos já dados 

têm nas práticas discursivas, o condicionamento imposto pelas TD deve ser considerado no 

estudo da língua, “já que além de toda diversidade textual há elementos no sistema de uma 

língua que se mantêm bastante estáveis através das Tradições Discursivas” (SIMÕES, 2012, 

P. 62-63). 

 

4.1.4 Unidade Retórica: intitulação ou intitulatio 

 

O intitulatio ou intitulação é elaborado por meio do nome do testador, os títulos, 

cargos e demais informações que auxiliam na identificação dos proponentes dos documentos. 

Constata-se a ocorrência desse elemento diplomático em 46 dos 47 testamentos – um índice 

de ocorrências de 97% – conforme se verifica na Tabela 1. Apesar de não ser um elemento 
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obrigatório, mesmo assim, é possível considerá-lo como um elemento discursivo tradicional e 

recorrente na situação comunicativa da escrita testamentária. O intitulatio não ocorre em 

apenas um dos testamentos do século XX. O testamento é o de Dona Marguelina Tavares da 

Silva, datado de 1941. As formulações empregadas no intitulatio são: 

 

(16)  Eu Pedro Tavares Romeyro (1767); 

 

O exemplo (16) é o mais empregado nos três cortes diacrônicos, e sua ocorrência se 

dá em 5 testamentos do segundo quartel do século XVIII; em 21 testamentos do século XIX e 

em 9 testamentos do século XX. Essa fórmula fez-se presente em 76% dos testamentos. Da 

mesma forma que as unidades retóricas apresentadas anteriormente, a fórmula do exemplo 

(16), também é uma evocação dos modelos de testamentos das cartilhas religiosas (T1, T2, 

T3, T4). 

 

(17) Estandome | Capitaõ Manoel Alves de Morais Navarro (1798); 

 

O exemplo (17) igualmente ocorre nos três recortes temporais e é o segundo mais 

empregado. Suas ocorrências distribuem-se em 1 exemplar de testamento do século XVIII, 

em 2 testamentos do século XIX e, no século XX, em 3 testamentos. Tais ocorrências 

representam um índice de 13% dos dados. A fórmula parece ser uma variação da exposta no 

exemplo (16), diferenciando-se apenas pela inclusão do verbo “estar” na forma reduzida do 

gerúndio encabeçando a fórmula. 

 

(18) compareceu como outorgante | Testadora dona FRANCISCA FERREIRA | PINTO, brasileira, 

solteira, maior, dome- | stica, (1957). 

 

O exemplo (18) é empregado em apenas um dos cortes diacrônicos, visto que só é 

utilizado nos testamentos do século XX, ocorrendo em 5 testamentos, e contabiliza 10% do 

corpus. Tal fórmula configura-se como uma repetição e evocação do modelo de testamento do 

manual notarial (T7). 

Nota-se, com isso, que os testadores foram adaptando-se aos modelos dados e 

passam a seguir uma nova prática discursiva que se impõe no notariado, ou seja, os novos 

modelos de testamentos após a promulgação do novo Código Civil. Essa modificação traz 

consequências para a história do gênero testamento, uma vez que, ocorre uma modificação na 

prática discursiva que antes era condicionada pelos modelos de testamentos das cartilhas 
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religiosas, as quais caem em desuso e são substituídas. Nesse processo de modificação, tanto a 

macroestrutura sofre rupturas como as fórmulas empregadas. 

 

4.1.5 Unidade Retórica: endereço ou inscriptio 

 

Seguindo as análises das unidades retóricas do protocolo inicial, o próximo item 

analisado é o inscriptio, por meio do qual se identifica o endereço do testador, a cidade, o 

estado, igualmente identificando a presença, ou não, do tabelião no ato da escrita. Essa 

unidade retórica ocorre em 24 testamentos, equivalendo à metade dos dados (51%), 

distribuída nos três séculos; ainda assim, se configura como um elemento facultativo, dado 

que em nenhum dos recortes temporais obteve 100% de frequência. O Gráfico 3, exibe a 

distribuição do elemento diplomático inscriptio. 

 

 

Gráfico 3: Distribuição do inscriptio nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

Pela leitura do Gráfico, observa-se que na segunda metade do século XVIII, em 4 

dos 6 testamentos há a incidência dessa TD, contabilizando um percentual de 66% de 

frequência. Nos dados do século XIX, o percentual é bem inferior se comparado com os dados 

do século XVIII – apenas 34% – somando um total de 8 ocorrências. Os dados do século XX 

apresentam a mesma porcentagem que os dados do século XVIII, ou seja, 66% de frequência 

do inscriptio, uma vez que ocorre em 12 dos 18 testamentos que englobam esse período. O 

inscriptio é elaborado por meio da fórmula: 
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(19) da | cidade do Natal do Rio Grande, (Joana da Rocha, 1768); 

(20) nesta cidade de Natal, Capital | deste estado, em meu Cartório e perante | mim, Tabelião, 

(Francisca Ferreira Pinto, 1957); 

 

A fórmula apresentada em (19) é empregada nos três cortes diacrônicos e constitui-se 

como uma TD recorrente nos dados. Essa fórmula apresenta variação composicional 

decorrente das modificações que o gênero sofreu, uma vez que nos dados do século XX ela 

passa a ser representada pela fórmula apresentada em (20). Na verdade, a fórmula (20) é uma 

evocação da fórmula apresentada no modelo de testamento (T7) “[...] nesta cidade de ---, em 

meu cartório na rua --- número --- (ou onde for) ---[...] perante mim tabelião,[...]”. 

Essas ocorrências reafirmam, mais uma vez, as transformações que esse gênero 

passou ao longo de sua trajetória textual, respondendo às mudanças que ocorreram nesse 

universo discursivo, mostrando que as TD estão em constante transformação, ainda que 

mantenham certos padrões de regularidade que asseguram sua continuidade discursiva. 

 

4.1.6 Unidade Retórica: arenga (sana-mente e narratio) 

 

Outro elemento a fazer parte do protocolo inicial dos testamentos em análise é a 

arenga, por meio da qual são introduzidas as motivações dos enunciadores para a facção do 

testamento. A arenga estabelece que uma espécie de justificação para as ações jurídicas que 

são expressas nos documentos. De caráter justificativo e descritivo, cabe a esse elemento 

reunir as justificativas e os motivos – expostos pelos testadores – para a facção dos 

testamentos, expondo, também, seus estados de saúde física e mental. Para poder testar, é 

necessário que o testador se encontre em perfeito estado de saúde mental, não lhe sendo 

necessário o perfeito estado de saúde física (GOUVEA PINTO, 1844, p. 61). Nos testamentos 

em análise a arenga é elaborada por meio da fórmula Sana-Mente – em que o testador afirma 

estar em perfeito juízo (capacidade mental) – bem como o estado de saúde que se encontra no 

momento da elaboração do documento.  

A arenga sana-mente, conforme exposto na Tabela I, ocorre em 31 testamentos no 

protocolo inicial, contabilizando um índice de 65% de frequência; não se constituindo em 

elemento obrigatório nos testamentos do corpus. 

Já a arenga fórmula narratio expressa as motivações religiosas (CASTILHO da 

COSTA, 2015, p. 285-316). Continuando as análises – no que respeita à fórmula arenga 
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narratio considerada como elemento facultativo nos dados desta pesquisa – constatou-se a 

ocorrência dessa fórmula em 29 testamentos, registrando um índice de frequência de 61%, 

conforme o exposto na Tabela I. O Gráfico abaixo exibe o comportamento do elemento 

diplomático arenga nos dados. 

 

 

Gráfico 4: Distribuição da Arenga fórmulas sana-mente e narratio nos testamentos no protocolo inicial, nos três 

cortes diacrônicos. 
 

No Gráfico 4 constata-se que no século XVIII a arenga com as fórmulas sana-mente 

e narratio ocorre em 100% dos dados; assim, neste corte, a arenga é um elemento obrigatório 

e tradicional do gênero testamento. 

Quando se observam os dados do século XIX, percebe-se que a arenga – a parte da 

fórmula narratio – obteve uma incidência maior que a arenga sana-mente. A diferença – 

significativa – pode ser explicada pelo fato de que em alguns testamentos desse século esta 

última ocorre também na parte do texto – dispositivo. Tal fato modifica a macroestrutura do 

protocolo inicial. 

Ainda em relação ao Gráfico 4, nota-se que no século XIX a arenga sana-mente 

apresenta um índice de 52%, ou seja, metade dos dados que englobam esse mesmo século e a 

arenga com a fórmula narratio um índice de 78% de ocorrências. Em suma, esse elemento 

diplomático, além de apresentar uma diminuição em seu emprego, também apresentou uma 

modificação na macroestrutura textual, visto que é empregado tanto no protocolo inicial 

quanto no Texto. 
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Nos dados do século XX, a arenga sana-mente teve um percentual de 72%. O 

exemplo do que ocorreu nos testamentos que englobam o século XIX, foram registrados usos 

dessa fórmula na parte do dispositio, nos testamentos que compõem o corpus do século XX. 

A arenga narratio apresenta uma diminuição considerável nos testamentos do século 

XX, uma vez que ocorre em apenas 5 dos 18 testamentos, logo contabilizando um índice de 

27%, o que equivale a menos da metade dos dados.  

A TD narratio é empregada apenas nos testamentos do início do século XX, 

desaparecendo, dessa forma, dos testamentos, na diacronia. Isto se deve ao fato de o conteúdo 

de sua fórmula trazer como motivação um componente religioso, componente esse que foi 

desaparecendo na diacronia do gênero testamento, não apenas nesta fórmula. 

Cumpre ressaltar que algumas tradições textuais desaparecem em determinado ponto 

do tempo, principalmente quando novas necessidades culturais, econômicas e técnicas 

surgem. Tais mudanças são aqui pensadas como um indicativo da perda da influência das 

autoridades eclesiásticas, principalmente no que respeita à Igreja Católica, que intervinha na 

prática discursiva da escrita testamentária. 

Observem as formulações empregadas na arenga fórmula sana-mente: 

 

(21) estando em meo perfeyto juízo, entendimento | que nosso Senhor medeo, depe e com saúde 

porem (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

(22) e achar-se, pelo acêrto| com que ditou suas declarações, e respondeu ás per-|guntas que lhe 

fizemos, em perfeita capacidade mental,| (Antonio Ribeiro de Morais, 1941); 

 

Em relação ao emprego da fórmula iniciada como o verbo “estar” no gerúndio, 

contabilizaram-se 6 ocorrências no século XVIII, 7 ocorrências nos dados que englobam o 

século XIX e 2 ocorrências nos dados do século XX; ao todo são 15 ocorrências dessa forma 

gramatical na arenga Sana-Mente. Já a fórmula principiada pelo verbo “achar” no gerúndio 

apresenta a seguinte distribuição: em 3 testamentos do século XIX e em 3 do século XX, 

sendo o total de 6 ocorrências. Esses resultados evidenciam a predominância da fórmula 

“...estando em meo perfeyto juízo...” nos dados e nos modelos de testamentos apresentados.  

Defende-se a posição de que a arenga Sana-Mente, nos dados deste estudo, é 

elaborada por uma única fórmula, a qual passa por adaptações na diacronia. Nessas 

adaptações a fórmula perde os elementos que expressavam a saúde mental e física advindas 

da benção de Deus como, por exemplo, “que nosso Senhor medeo”, “por merce de Deos” ou 

“nas graças a Deos”. Essas expressões tornam-se disfuncionais e deixam de ser empregadas 

pelos testadores, tabeliães ou por quem escreveu o testamento. Em se tratando dos modelos de 
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testamentos apresentados, a fórmula exposta em (21) foi verificada nos modelos de 

testamentos (T1, T2, T5). Cabe observar que a fórmula exposta em (22) configura-se como 

uma repetição e evocação do modelo de testamento (T7).  

Notem as fórmulas empregadas na arenga fórmula narratio: 

 

(23) temendo-|do me da morte como vivente, e dezejando por minha alma | no caminho da Salvação 

por não saber quando Deos será | servido levarme para Si ( Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

(24) firmemente confio | e em cuja fé protesto viver e morrer. (Dona Josefa Joaquina Ribeiro, 

1904). 

 

Nos dados, verificou-se que o narratio é iniciado pelas construções gerundiais 

“temendo”, “desejando”, e “receando” e as que se iniciam com o advérbio “firmemente” 

seguido ora pelo verbo “crer” ora pelo verbo “confiar”, marcando e intensificando a crença do 

enunciador na fé em que vive e pretende falecer, ratificando o caráter religioso da arenga 

fórmula narratio.  

Em relação ao emprego das formulações elaboradas por meio das construções 

gerundiais, nos testamentos da segunda metade do século XVIII, verifica-se que a formulação 

efetivada por meio da oração reduzida de gerúndio “temendo” ocorre em 5 testamentos; logo 

a elaborada pela oração reduzida de gerúndio “desejando” contabilizou apenas 1 ocorrência. 

Nos testamentos do século XIX se contabiliza o quantitativo de 1 ocorrência das formulações 

“temendo”, “aproveitando” e “receando”. Já a formulação “firmemente creio/confio” 

contabilizou 15 ocorrências, assim a formulação mais produtiva nos dados do século XIX. Já 

nos dados que englobam o século XX, apenas essa formulação é empregada na elaboração do 

narratio, contabilizando 5 ocorrências.  

Essa modificação na formulação do narratio é verificada nos testamentos quando 

não ocorre a arenga sana-mente no protocolo inicial ou quando a formulação da arenga 

narratio ocorre antes da arenga sana-mente. Com essa alteração no tipo de formulação, os 

meios linguísticos até então empregados deixam de ser utilizados nessa parte do testamento. 

A fórmula apresentada em (25) faz-se presente nos modelos de testamento (T1, T2, T3), já a 

formula apresentada em (26) evoca o modelo de testamento (T6), reiterando que os meios 

linguísticos são influenciados pela tradicionalidade e historicidade dos textos, uma vez que ao 

repetirem os modelos os testadores reproduzem o material linguístico convencionalizado nos 

textos reguladores.  
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4.1.7 Unidade Retórica: cláusulas presença das testemunhas, livre vontade e língua 

portuguesa. 

 

Nesta parte será exposta a distribuição dos elementos diplomáticos que exibem um 

número baixo de ocorrências no protocolo inicial e que fazem parte do corraboratio do 

protocolo inicial. O corraboratio possui a finalidade garantir a validade do documento por 

meio da indicação das solenidades externas ao testamento, visto que a obediência delas 

representa que as determinações legais foram cumpridas (CASTILHO da COSTA, 2015, p. 

285-316). 

O Gráfico 5, a seguir, exibe os resultados do corraboratio do protocolo inicial no que 

diz respeito à distribuição das cláusulas presença das testemunhas, livre vontade e língua 

portuguesa. 

 

 

Gráfico 5: Distribuição das cláusulas presença das testemunhas, livre vontade e língua portuguesa nos 

testamentos no protocolo inicial, nos três cortes diacrônicos. 

 

Os resultados exibidos mostram que no segundo quartel do século XVIII nenhuma 

das cláusulas foi empregada. Nesse recorte temporal, essas cláusulas não se configuravam 

como elementos constitutivos do gênero testamento. Nos testamentos do século XIX, em 

apenas 1 dos testamentos ocorre a cláusula presença das testemunhas – um percentual de 

apenas 4%. A inclusão desses elementos são inovações que ocorrem lentamente e fixam-se a 

partir do século XX, conforme os resultados apresentados no Gráfico. 
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Quanto aos testamentos que englobam o século XX, percebe-se que as três cláusulas 

foram empregadas. Dentre elas, a cláusula presença das testemunhas obteve o maior índice de 

ocorrências. Em 11 dos 18 testamentos que englobam esse período, há ocorrência dessa 

cláusula, representando o expressivo percentual de 61%. Já a cláusula de livre vontade 

apresenta um índice menor de ocorrências, sendo registrada em 10 dos 18 testamentos 

investigados, contabilizando 55% de frequência.  

A cláusula da língua portuguesa apresenta o menor índice de ocorrências, 

contabilizando um uso em apenas 5 dos 18 testamentos, o que equivale a 27% dos dados do 

século XX. Ainda que tais cláusulas não sejam obrigatórias nos dados, elas se configuram 

como elementos inovadores nos testamentos, em se comparando com os dados do século 

XVIII. Tais inovações modificam o protocolo inicial dos testamentos, principalmente em 

relação aos dados do século XX.  

A seguir, serão expostos os tipos de formulações empregadas na elaboração da 

cláusula presença das testemunhas no protocolo inicial: 

 

(25) pessoa conhecida de | mim Tabelião, digo, mim e das teste- | munhas deste instrumento, e | 

nelle abaixo as- | signadas: dou fé: e perante as mes- | mas testemunhas disse que, (Coronel 

Francisco Basilio Ribeiro Dantas, 1890); 

(26) ambas | de mim conhecidas, bem como das testemu- | nhas abaixo nomeadas e assignadas pelas 

| próprias de que se trata e dou fé; (Dona Joanna Barbosa de Oliveira, 1905); 

(27) perante mim, tabelião público vitalicio, | e as cinco testemunhas adiante nomeadas e assinadas, 

[...]pessôa | minha conhecida, bem como das aludidas testemunhas, | como a propria de que 

trato e o qual estava deitado em | uma rede, dou fé. E perante ditas testemunhas, pelo refe- | 

rido testador me foi dito (Joaquim Avelino do Nascimento, 1937); 

(28) sendo reconhecida como | a própria pelas cinco(5) testemunhas, abaixo no- | meadas e 

assinadas, e estas por mim, tabelião, | do que dou fé, e (Dona Marianina Adolarda Gentile de 

Carvalho, 1958) e (Dona Maria Simas, 1959). 

 

É possível verificar, nos exemplos apresentados, que a lavratura dos testamentos era 

acompanhada por nada menos que cinco testemunhas. As testemunhas deviam conhecer o 

testador, ser maior de idade, idôneas, varões e capazes (CORREA TELLES, 1834, p. 151; 

PINTO, 1844, p. 63). As formulações empregadas na cláusula presença das testemunhas, 

expostas nos exemplos, são variações da mesma fórmula, isto é, “...presentes também as 

testemunhas abaixo nomeadas e no fim assinadas...”. A cláusula de livre vontade faz-se 

presente nos modelos de testamentos (T5 e T7). Novamente, tem-se aqui a referência concreta 

aos modelos reguladores dessa prática discursiva, posta em ação por meio da repetição e da 

evocação. 
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A expressão de livre vontade, anteriormente, era verificada na cláusula de garantia 

no corraboratio na parte das cláusulas finais. Pinto (1844, p. 61 e 62) explica que uma das 

solenidades internas do testamento é: 

 

[...] tenha liberdade de vontade, como bem se deduz [...]; porque como os 

Testamentos são humas doações, estas não são válidas senão em quanto são 

espontaneas, por isso que nada há mais contrario ao consentimento que a força, ou 

medo; He preciso que o testador teste livremente, por ser o Testamento hum acto de 

vontade livre.  

 

A seguir a fórmula empregada para expressar a livre vontade: 

 

(29) Livre de toda e qualquer coação (Dona Justina Alves de Lima, 1930); 

(30) queria, uma | vez que está sem nenhum constrangimento ou coação, ou | induzimento de 

qualquer especie, (Joaquim Avelino do Nascimento, 1937); 

(31) livre de toda e qualquer coação, no nosso | entender de sadio aspecto, e perante mim, tabelião e 

| as mencionadas testemunhas, (Dona Maria Roza de Medeiros, 1939); 

(32) e livre de todo e qualquer induzimento | ou coação [...]Que de sua livre e espontânea vontade, 

(Dona Maria Simas, 1959). 

 

A fórmula de expressar a livre vontade foi verificada no protocolo inicial do modelo 

de testamento (T4) “como faço de minha livre e espontânea vontade”, no modelo de 

testamento (T5) “por elle diante de todos foi dito que de sua própria e livre vontade” e no 

modelo de testamento (T7) “e livre de toda coação ou constrangimento, do que dou fé”. Dessa 

forma, a expressão de livre vontade pode ser considerada como uma inovação que ocorre nos 

testamentos do corpus, se compararmos com os dados dos séculos XVIII e XIX. Uma 

inovação guiada pelos modelos que foram se adaptando às novas demandas exigidas.  

A fórmula empregada na cláusula da língua portuguesa é:  

 

(33) E por ela testadora foi dito, na língua nacional (Dona Justina Alves de Lima, 1930); 

(34) E perante as aludidas testemunhas, pela referida testadora na língua nacional me foi dito que 

(Dona Marianina Adolarda Gentile de Carvalho, 1958); 

(35) Me foi dito, usando em todas as suas deliberações o idioma nacional, (Dona Maria Simas, 

1959). 

 

Novamente, verifica-se que é a mesma fórmula é empregada, exibindo, contudo, 

variações composicionais na sua elaboração, ainda que expressem o mesmo conteúdo e o 

mesmo estilo de linguagem. Essa fórmula foi verificada no modelo de testamento (T7).  
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4.1.8 Unidades Retóricas: continuações do intitulatio, inscriptio e notificatio 

 

Os elementos diplomáticos continuação do intitulatio e do inscriptio também 

ocorrem em poucos exemplares de testamentos. Verifica-se, na Tabela I, que a continuação do 

intitulatio ocorre em 10 dos 47 testamentos, a saber, um índice de 21%. A continuação do 

inscriptio ocorre em 13 dos 47 testamentos, contabilizando uma frequência de 25 %; trata-se 

de índices que representam menos da metade de ocorrências no corpus e novamente são 

elementos facultativos. O último elemento constitutivo do protocolo inicial é a continuação do 

notificatio. Nos testamentos em análise, constata-se a ocorrência da continuação do notificatio 

em 24 testamentos, um índice de 51%, contabilizando mais da metade dos testamentos. 

Por fim, no próximo Gráfico 6 apresentar-se-ão os últimos elementos do protocolo 

inicial.  

 

 

Gráfico 6: Distribuição das continuações do intitulatio, inscriptio e notificatio nos testamentos, nos três cortes 

diacrônicos. 

 

Nos testamentos que englobam o final do século XVIII, apenas a continuação do 

notificatio é empregada e ocorre nos 6 exemplares de testamentos do corpus – 100%. Desse 

modo, essa TD é obrigatória apenas nos dados do período acima mencionado. 

A continuação do intitulatio ocorre em apenas 1 testamento do século XIX – um 

percentual de apenas 4%; já a continuação do inscriptio ocorre em apenas 2 dos 23 

testamentos, o que equivale a um percentual de 8%. A continuação do notificatio apresenta 

um índice um pouco maior, uma vez que incide em 7 dos 23 testamentos, expressando um 

percentual de 30%. Quantitativamente, essas ocorrências são pouco significativas, porém é 
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interessante perceber a evolução no índice de ocorrências das continuações do intitulatio e do 

inscriptio nos dados que compreendem o século XX.  

Para efeito deste estudo, constata-se que a continuação do intitulatio começa a 

ocorrer, com mais frequência, a partir do século XX. Isto é verificado pelo quantitativo de 

ocorrências contabilizadas, uma vez que em 9 dos 18 testamentos investigados, verificou-se o 

emprego dessa continuação, traduzida num percentual de 50%. As continuações do inscriptio 

e do notificatio apresentam um aumento equivalente no século XX, verificando-se em 11 – 

61% dos dados – dos 18 testamentos. 

A fórmula empregada na continuação do intitulatio é: 

 

(36) compareceram | [juntos] a mesma Dona Joanna Barbosa | de Oliveira acompanhada de sua mãe 

Do- | na Josefha [sobrenome] da Conceiçaõ, [...]finan-] |te as quaes pela própria foi dito na 

qualidade de testadora: (Dona Joana Barbosa de Oliveira, 1905); 

(37) com- | parecer, como testador o referido cidadão Joaquim Avelino | do Nascimento, com 76 

anos de idade, casado religiosamente, | (Joaquim Avelino do Nascimento, 1937); 

(38) por ela dona Maria Roza | de Medeiros, (Dona Maria Rosa de Medeiros, 1939); 

 

A continuação do intitulatio é pouco empregada nos testamentos que compõem o 

corpus desta pesquisa. A continuação do intitulatio só foi observada no modelo de 

testamentos (T7). 

Os exemplos a seguir mostram a fórmula empregada na continuação do inscriptio: 

 

(39) sendo morador | na minha fazenda denominado Gan- | gorra do Rio do Potengi da Freguezia | 

de Santa Rita, do Termo da villa de | Goiainha desta Comarca, (Miguel Ferreira da Rocha, 

1862); 

(40) aí rua vinte e um de ju- | lho, onde a seu convite vim, [...]onde a | primeira residente nesta 

mesma capital e | a segunda em Bananeiras do distrito de | Saõ José do Mipibú deste Estado, 

(Dona Joanna Barbosa de Oliveira, 1905); 

(41) em meu Carto- | rio, à Praça Sete de Setembro, numero 42, [...]domiciliada e residente nesta ci- 

| dade de Natal, Capital do Estado do Rio Gran- | de do Norte, à Rua “ Paula Barros”, numero 

qui- | nhentos e quarenta e quatro (544), (Dona Justina Alves de Lima, 1930); 

(42) resi- | dente e domiciliada nesta Capital, a rua | Felipe Camaraõ Nº 599, (Dona Maria Simas, 

1959). 

 

Assim como nos elementos anteriores, verifica-se, nos exemplos expostos, que a 

mesma fórmula é empregada apresentando variações na elaboração. Nos modelos de 

testamentos analisados, apenas o modelo (T7) apresenta a continuação do inscriptio; 

entretanto, o modelo não apresenta uma fórmula para a elaboração dessa unidade retórica. 

Uma das fórmulas da continuação do notificatio empregada nos testamentos é: 

 

(43) fasso este testamento na forma se-|guinte. (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 



110 

 

 

Essa fórmula foi verificada nos modelos de testamentos (T1, T2 e T5). Essa fórmula 

passa por adaptações e modificação, sendo que não é expressa da mesma maneira, como pode 

ser observado nos exemplos abaixo: 

 

(44) e por isso vou | declarando da maneira seguinte = (Joaquim de Sena Rolim, 1857); 

(45) tenho determinado fazer meo testa- | mento, pela maneira [seguinte] = | Miguel Ferreira da 

Rocha, 1862); 

(46) que | queria fazer em Notas o seu testa- | mento, o qual consistia nas de- | clarações seguintes: 

(Coronel Francisco Basilio Ribeiro Dantas, 1890); 

(47) não ten- | do documentos, foi esta em testamento do mo- | do seguinte,com o consentimento de 

sua mãe | conforme se [inlegível] de sua declaraõ abaixo: (Dona Joanna Barbosa de Oliveira, 

1905); 

(48) me foi dito que faz o seu testamento e | declara a sua ultima vontade, pela maneira seguin- | te: 

(Dona Maria Rosa de Medeiros, 1930); 

(49) tinha | resolvido fazer seu publico e solene testamento, | pela seguinte forma: (Dona Marianina 

Adolarda Gentile Carvalho, 1958). 

 

Observam-se, nos exemplos apresentados, as variações na fórmula empregada para a 

elaboração da unidade retórica notificatio. Essas variações são reflexos das escolhas que cada 

testador faz ao ditar ou escrever o seu testamento. Além disso, foi verificado que os modelos 

de testamentos também apresentam modificações na fórmula da continuação do notificatio. 

No modelo (T3) a fórmula é expressa como “ordeno meu testamento na forma seguinte”, o 

modelo (T4), por sua vez apresenta “faço as minhas disposições de ultima vontade pela 

maneira, e forma, que se seguem”. O modelo (T6) reformula a fórmula e apresenta a seguinte 

formulação “Este o meu testamento, e ultima vontade”. Finalizando a exposição dessa 

unidade retórica, foi observado que o modelo de testamento (T7) também apresenta 

modificações nessa fórmula; assim, as adaptações e reformulações ocorrem tanto nos 

testamentos do corpus como nos modelos de testamentos. 

 

4.1.9 A diacronia do protocolo inicial 

 

À primeira vista, os resultados das ocorrências expostas permitem apontar que o 

protocolo inicial dos testamentos foi sendo modificado na diacronia. Essa modificação é mais 

evidente principalmente nos dados do final do século XIX e nos dados do XX. Castilho da 

Costa (2015, p. 285-316) apresenta análises desenvolvidas em testamentos desses períodos, e 

conclui que “apesar de uma determinada constância das unidades retóricas, verificam-se, sem 

dúvidas, variações na estrutura do protocolo inicial”. Os dados analisados indicam também 
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uma determinada constância das unidades retóricas, bem como algumas variações, 

transformações e desaparecimentos. 

O protocolo inicial dos testamentos foi perdendo unidades retórias na diacronia. 

Essas unidades são o invocatio e a arenga fórmula narratio. O conteúdo religioso dessas 

fórmulas foi desaparecendo, em virtude das mudanças ocorridas na prática discursiva, que era 

normatizada e cristalizada pela tradição dos manuais de bem morrer. Esses manuais são aos 

poucos substituídos por novos modelos, a exemplo dos manuais notariais que se firmam em 

virtude da nova demanda comunicativa para a prática da escrita testamentária.  

Do mesmo modo que ocorreu o desaparecimento de unidades retóricas, os dados 

mostraram a adoção de novas unidades discursivas no protocolo inicial, as quais garantem a 

validade dos testamentos, uma vez que são cláusulas que informam a presença das 

testemunhas, a livre vontade do testador e de que o testamento fora ditado na língua nacional. 

Estas são as modificações que ocorrem na macroestrutura dos testamentos em análise. 

Apesar disso, algumas unidades retóricas se mantiveram e conservaram a identidade 

diacrônica do gênero, sendo possível perceber uma prática discursivo-tradicional que está em 

constante tensão entre convenção e inovação, revelada nas unidades retóricas e em suas 

formulações. 

As descrições e análises do protocolo inicial possibilitaram responder ao que muda 

na diacronia do gênero em estudo, tanto no que respeita à macroestrutura quanto nas 

fórmulas. Retomando Koch (1997) não existem gêneros textuais imutáveis, uma vez que todo 

modelo textual é constituído por classes de variantes, ainda que conserve traços formais, 

contudo, um modelo textual pode diferenciar-se completamente em sua trajetória histórica. 

 

4.2 O Texto: Unidades Retóricas obrigatórias e facultativas e as fórmulas 

empregadas 

 

Outro aspecto a considerar em relação aos testamentos é a distribuição das unidades 

retóricas e as fórmulas que constituem a parte do Texto
11

 dos testamentos. Primeiramente 

serão apresentados os elementos do dispositio; a seguir as pertencentes ao corroboratio.  

O dispositio ou dispositivo “é a substância do ato ou o assunto propriamente dito”. 

Nesta parte dos documentos, determina-se o que “se quer”, sendo esse, geralmente, “iniciado 

                                                 
11

 O termo Texto empregado nessa parte do trabalho advém da particição analítica dos documentos da 

Diplomática, conforme explicado no Capítulo 3. 
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por um verbo na primeira pessoa” (BELLOTO, 2002, p. 40). A Tabela I mostra que o 

dispositio é composto por 19 atos de fala. O corroboratio, por sua vez, é composto por três 

cláusulas que “servem para anunciar a ordem emitida ou a rogação de escrever e publicar o 

documento” (SPINA, 1997, p. 55). 

 

4.2.1 O Texto: Dispositio – ato de fala de encomendar a alma 

 

O ato de fala de encomendar a alma iniciava o dispositio; esse ato reafirmava a 

preocupação dos testadores com a salvação da alma. Conforme exposto na Tabela I, esse ato é 

empregado em 11 dos 47 testamentos, um número baixo de ocorrências, representando um 

índice de apenas 23% dos testamentos. Salienta-se que esse resultado pode estar condicionado 

à questão da quantidade de testamentos coletados para o século XVIII e início do século XIX, 

períodos em que esse ato de fala era mais empregado. Nossa afirmativa pode ser confirmada 

pelos estudos dos historiadores sobre o assunto (PAIVA, 2009) e (REIS, 1991), entre outros e 

pelos modelos de testamentos apresentado no Capítulo 2. 

Verifica-se, no Gráfico 7, que o ato de fala relacionado à encomenda da alma deixa 

de ser empregado na diacronia, conforme se verá nas ocorrências. 

 

 

Gráfico 7: Distribuição do ato de fala “encomendar a alma” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 
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O ato de fala de encomendar a alma apresenta o maior número de ocorrências nos 

testamentos da segunda metade século XVIII. Neste corte diacrônico, o ato de fala de 

encomendar a alma é um elemento obrigatório, uma vez que ocorre em todos os testamentos. 

Por outro lado, nos dados do século XIX, o ato de fala em análise apresenta um baixo 

número de ocorrências; em apenas 5, dos 23 testamentos que constituem os dados desse 

período, contabilizado um índice de apenas (21%), o que equivale a menos da metade dos 

dados. Nos dados do século XX, por outro lado, esse ato de fala não ocorre em nenhum dos 

testamentos, conforme se verifica no Gráfico 7. Nos exemplos abaixo, verifica-se a fórmula 

empregada na elaboração do ato de fala de encomendar a alma 

 

(50) Premeyramente encómendo minha alma a San-|tissima Trindade que acreou, (Pedro Tavares 

Romeyro, 1767); 

(51) Primeiramente encomendo a | minha Alma a Deos, que a criou, | [borrado], em cuja fé protesto 

viver, e | morrer. (Miguel Ferreira da Rocha, 1862); 

 

A fórmula (50) foi verificada nos modelos de testamentos das cartilhas religiosas (T1 

e T2), já a fórmula (51) no modelo de testamento (T3), é a mesma fórmula, diferenciando-se 

somente se a alma era encomendada à Santíssima Trindade ou a Deus. Ao analisar os 

testamentos, verificou-se que isso ocorria de acordo como a invocação feita no protocolo 

inicial, quer dizer, se o testador havia feito a invocação à Santíssima Trindade para a facção 

do testamento, também a invocava para os cuidados da alma. 

Nos dados da pesquisa este ato desaparece, motivado pelas mudanças que ocorrem 

na finalidade do gênero, visto que as leis que regem essa prática modificam-se e o testamento 

transforma-se em um instrumento para a disposição do patrimônio, nomeação de tutores e 

reconhecimento de filhos. 

 

4.2.2 O Texto: dispositio – ato de fala de fazer pedidos pios 

 

O ato de fala de fazer pedidos pios era mais um dos elementos de caráter salvador da 

alma dos testadores. Os mesmos não mediam esforços para salvar a alma. Em relação às 

ocorrências, a TD de fazer pedidos pios apresenta a mesma distribuição quantitativa que o ato 

de encomendar a alma. A seguir será exposta a distribuição dos pedidos pios. 
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Gráfico 8: Distribuição do ato de fala “fazer pedidos pios” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

No Gráfico 8, observa-se que o ato de fala fazer pedidos pios obteve 100% de 

frequência apenas nos testamentos da segunda metade do século XVIII e, assim, neste corte 

temporal é um elemento obrigatório. Em relação aos dados do século XIX, fazer pedidos pios 

ocorre somente em 5 dos 23 testamentos, o que corresponde a um percentual de 21%. 

Contudo, nos dados do século XX, esse ato de fala não é empregado nos testamentos do 

corpus em análise. Isto leva a inferir que esse ato desaparece do gênero, o que se justifica pelo 

fato de os testamentos – embora possam conter disposições não patrimoniais – após o Código 

Civil 1916 passarem a ser um negócio jurídico, tendo por finalidade a distribuição dos bens e 

a instituição de herdeiros.  

Nos próximos exemplos, segue a fórmula empregada nos testamentos para fazer os 

pedidos pios: 

 

(52) erogo ao Padre Eterno pela mor-|te epayxaõ deseo unigenito Filho a queyra receber como re-

|cebeu aSua estando para morrer na arvore da vera Cruz|e a meu Senhor JESUS christo pesso 

por Suas devinas cha-|gas que ja que nesta vida meder mercê de dar Seu precio-|so sangue, e 

merecimento de seos trabalhos, me fassa tam-|bem merce na vida que esperamos dar opremio 

Delles, que |e a gloria. Pesso e rogo a glorioza virgem Maria e Senhóra | nossa da Aprezentação 

e do Rozario e a todos os Santos da | Corte Celestial especialmente ao domeo nome , e Anjo da 

| minha guarda: queyraõ por mim interceder, e rogar a meu | Senhor JESUS christo agora, 

equando minha [deste cor-]|po sair, porque como verdadeyro christaõ prostesto de mor-|rer e 

viver em afé catolica, e crer oque tem, e cre a San-|ta Madre Igreja Catolica de Roma, e e nessa 

fé espero sal-|var minha alma não por meos merecimentos mas peloz | da Santissima Payxaõ do 

unigenito filho de Deos. (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

(53) Rogo a Santissi- | ma Virgem, Nossa Senhora, que | interceda perante o seu Divino | Filho, para 

que lembre-se de mi- | nha alma. (Doutor Horacio Candido Salles e Silva, 1903); 

 

Verifica-se que é a mesma fórmula empregada em todos os testamentos e evoca os 

modelos de testamentos das cartilhas religiosas. O mais importante, porém, a ser destacado, é 
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a redução que ocorre nesta fórmula do século XVIII para o século XX, que pode ter sido 

causada pelo desgaste das reformulações e repetições, bem como pela própria transformação 

que o gênero passou na diacronia. 

 

4.2.3 O Texto: dispositio – ato de fala de nomear testamenteiros 

 

O próximo ato de fala a ser analisado é o de nomear os testamenteiros, pelo qual o 

testador estabelece as pessoas responsáveis pela execução dos legados e dos pedidos feitos. O 

testamenteiro deve aceitar o encargo de cumprir o estabelecido no testamento dentro do prazo 

determinado pelo testador: 

 

O testador póde nomear para testamenteiro, isto He executor de seu testamento, a 

pessoa ou pessoas que bem lhe parecem. Mas como da vontade delles depende o 

acceitarem este cargo, deve d’antemão o Testador averiguar, se querem encarregar-

se da Testamentaria. Toda pessoa, ainda mesmo mulhers, Clerigos, e Religiosos, 

podem ser nomeados Testamenteiros [...] Não nomeando Testamenteiro, a obrigação 

de cumprir o testamento incumbe aos herdeiros (1). (Correa Telles, 1834, p. 161, 

162). 

 

Nos testamentos analisados os testamenteiros são esposas, amigos, compadres, 

clérigos, filhos e autoridades. O ato de fala nomear testamenteiros ocorre em 46 dos 47 

testamentos, contabilizando o expressivo percentual de 97%. Como não foi empregado em 

todos os testamentos, visto ser permitido a não nomeação de testamenteiros, conforme o autor 

citado, esse ato configura-se como facultativo; entretanto, é um ato de fala recorrente e 

tradicional que auxilia na manutenção da identidade diacrônica do gênero. O testamento que 

não possui este ato de fala engloba os dados do século XIX. 

O ato de fala de nomear testamenteiros é realizado por meio das seguintes 

formulações: 

 

(54) Rogo a minha mulher Donna Anna Ferreyra da Sylva, e a meu | Sobrinho o cabo de esquadra 

Felipe Barboza Romey-|ro e ao Capitaõ Joze Pedro de Vasconcelos, por Serviço de |nosso 

Senhor, e por me fazerem merce, queyraõ ser meos | testamenteyros. (Pedro Tavares Romeyro, 

1767); 

(55) No- | meio por meos testamenteiros, em | primeiro lugar o meomarido Dioni- | zio Marinho de 

Carvalho, em segundo | lugar o meo cunhado Francisco Mari- | nho de Salles, e em terceiro 

lugar a | meo conhado Manoel Antonio de | Carvalho, aos peço e rogo me quei- | raõ fazer a 

mercê de acceitarem | esta nomeaçaõ para cumprirem | minhas dispoziçoens testamenta- | rias 

dentro do tempo de lei, e aquel- | le que acceitar este meo Testamento | ficará na administraçaõ 

de meos | bens (Maria Baptista d’Oliveira, 1866); 
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(56) Que para seus testamenteiros nomeia | o Senhor João de Oliveira Costa e Paulo | Emilio da 

Silva, brasileiros, casados, o pri- | meiro militar reformado e o segundo, fun- | cionario publico 

Federal, residente nesta | Capital; (Francisca Ferreira Pinto, 1957); 

 

Os exemplos aqui apresentados permitem verificar que esse ato de fala é elaborado 

pela mesma fórmula que apresenta variações composicionais. E mais: eles são evocações dos 

modelos de testamentos apresentados. Novamente demonstra-se a influência que os modelos 

textuais tinham na escrita desse gênero. O exemplo (54) é uma reprodução do modelo de 

testamento (T1, T2, T3 e T5); já a fórmula representada em (55) pode ser verificada no 

modelo de testamento (T4 e T7) e a fórmula (56) no modelo de testamento (T5). 

 

4.2.4 O Texto: dispositio – ato de fala de ordenar o modo e o local de sepultamento 

 

No corpus, conforme os dados expostos na Tabela I, o ato de fala ordenar modo e 

local de sepultamento ocorre em 34 dos 47 testamentos, um índice de ocorrência de 72% e é 

um ato de fala facultativo.  

Deve-se salientar que esse ato de fala registrava a preocupação com o bem morrer do 

testador. Nesse ato, estabelece-se o local e o modo de sepultamento do testador. O local, 

geralmente era em solo sagrado (arredores das igrejas), nas igrejas (dentro das igrejas) e em 

cemitérios. Nos dados analisados do século XVIII, os seis testadores pedem que sejam 

enterrados na igreja; já nos dados do século XIX, apenas 2 testadores. O costume de pedir que 

o corpo fosse sepultado na igreja é explicado: 

 

As igrejas eram a Casa de Deus, sob cujo teto, entre imagens de santos e anjos, 

deviam também se abrigar os mortos até a ressurreição prometida para o fim dos 

tempos. A proximidade física entre cadáver e imagens divinas, aqui embaixo, 

representava um modelo de contiguidade espiritual que se desejava obter, lá em 

cima, entre a alma e as divindades. A igreja era uma das portas de entrada do 

Paraíso. (REIS, 1952, p. 171). 

 

Contudo, o restante dos testadores do século XIX e XX pediram que seus corpos 

fossem enterrados nos cemitérios das igrejas, nos cemitérios públicos, ou onde falecessem. 

Influenciados pela medicalização da morte e por questões sanitaristas, os sepultamentos 

deixam de ocorrer nas igrejas. 

Além de indicarem o local do sepultamento, os testadores escolhiam as roupas 

fúnebres. 
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Qual a razão da preferência por esses dois tipos de mortalha, a franciscana e a 

branca? Como outros costumes funerários brasileiros, o uso da mortalha franciscana 

era uma herança ibérica. Data da Idade Média o costume de as pessoas em Portugal 

pedirem em testamento que os cadáveres fossem amortalhados com hábito de são 

Francisco. [...]no caso das mortalhas brancas, havia uma relaçãomais direta com o 

branco do Santo Sudário, o pano que envolveu o cadáver de Cristo e com o qual ele 

mais tarde ressuscitou e ascendeu ao Céu. [...] Na relação tão frequente entre 

sexualidade e morte, lembramos a tradição de que quem já perdeu a virgindade deve 

ser vestido de preto na hora da morte, e as mulheres podem ter sido mais obrigadas a 

esse costume no passado (REIS, 1952, p. 117-118-120). 

 

Nos testamentos analisados verificaram-se esses três tipos de mortalhas. O ato de 

ordenar o local e o modo de sepultamento era mais uma das características de caráter religioso 

nos testamentos que se modificou na diacronia do gênero, influenciado pelas transformações 

nos costumes e na sociedade. 

O Gráfico 9, a seguir, ilustra a distribuição do ato de fala ordenar o modo e o local de 

sepultamento. 

 

 

Gráfico 9: Distribuição do ato de fala “ordenar modo e local de sepultamento” nos testamentos, nos três cortes 

diacrônicos. 

O ato de fala de ordenar o modo e o local do sepultamento ocorre nos três cortes 

diacrônicos. Nos dados do segundo quartel do século XVIII, esse ato de fala é empregado em 

todos os testamentos, apresentando 100% de incidência; trata-se, pois, nesse período, de um 

elemento obrigatório. 

Nos dados do século XIX, em 21 dos 23 testamentos ocorre a utilização desse ato de 

fala – um índice de 91% de frequência. Já nos dados do século XX, percebe-se uma 

diminuição no número de ocorrências – somente em 7 dos 18 testamentos – contabilizando 

um percentual de apenas 38%, menos da metade dos dados do século XX. Os resultados 
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apresentados evidenciam que esse ato é menos empregado nos dados do século XX, contudo 

esse ato de fala ainda pode ocorre
12

. Feitas as considerações pode-se passar às fórmulas 

empregadas nos testamentos: 

 

(57) Meu corpo Será Sepultado na Igreja Ma-|triz de Nossa Senhora da Apresentação desta cidade 

em o habito doSerafico Padre Sam Francisco, e me acompa-|nharaõ as companias de que sou 

Irmaõ, e as mais quehouverem, como sabem o Reverendo vigário e todos os ma-|is clerigos que 

Se acharem prezentes, fazendoce me officio| de corpo prezente alem do da obrigaçao, (Pedro 

Tavares Romeyro, 1767); 

(58) Ordeno que meu corpo seja sepultado | na igreja do Senhor Sam Gonçalo envolto em abito | 

Sam Francyco encomendado em casa, eacompa | nhado para a Igreja sem pompa pelo meu 

paroco ou capelão da dita Igreja, (Ruberto de Sá Bezerra, 1816); 

(59) Fallecen- | do neste Sitio, quero que meu cor- | po seja sepultado no Cemitério de | São José de 

Mipibú, sendo meu intero sem pompa alguma. (Joaquim José Severiano, 1894); 

(60) que ficam ao critério do meu filho e herdeiro Doutor | José Tavares da Silva e do meu 

testamenteiro os sufragios | e a maneira de ser feito o meu sepultamento. (Dona Marguelina 

Tavares da Silva, 1941); 

 

A fórmula apresentada em (57) evoca o modelo de testamento (T1). Essa fórmula é 

mais empregada nos dados do século XVIII; a fórmula (58), por sua vez, ocorre no modelo de 

testamento (T2). Já a fórmula (59), no modelo de testamento (T6). A fórmula apresentada em 

(60) parece ser uma adaptação das fórmulas anteriores. A esse respeito, de acordo com os 

pressupostos teóricos das TD, uma fórmula pode ser modificada ao longo do tempo, contudo 

conserva elementos anteriores; nessas fórmulas verifica-se que o conteúdo e a finalidade do 

ato são mantidos. 

 

4.2.5 O Texto: dispositio – ato de fala de encomendar missas 

 

O ato de fala encomendar missas ocorre em 32 dos 47 testamentos; essas 32 

ocorrências equivalem a um índice de 68%. Conclui-se que encomendar missas é um ato de 

fala facultativo nos dados do nosso corpus. Apesar de constituir-se como elemento 

facultativo, esse ato de falar tinha um enorme valor cultural, religioso e financeiro. 

Após pedir todos os cuidados com o corpo e com o enterro para alcançar o Reino do 

Céu, ainda era importante que se continuasse a cuidar da alma para que a mesma não fosse 

parar no purgatório. As missas de corpo presente, de sétimo dia, de mês e ano ficavam aos 

cuidados das famílias e dos testamenteiros: 

 

                                                 
12

 Tal fato pode ser consultado nas resoluções do novo Código Civil, no art. 14 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. 
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(Como outro aspecto das cerimônias fúnebres, também as missas foram objeto de 

regulamentação pelas Constituições primeiras em 1070). A função delas era abreviar 

o tempo passado no purgatório, ou acrescentar à glória dos que já se encontrava no 

Paraíso. As missas fúnebres eram um aspecto importante da economia material e 

simbólica da Igreja (REIS, 1952, p. 205). 

 

As missas pedidas em testamentos não eram apenas pela alma do testador; os 

testadores também pediam missas para as almas das outras pessoas da família, dos amigos, 

das pessoas com quem haviam feitos negócios, pelos pobres, entre outros. Muitos testadores 

destinavam grande parte de seu patrimônio material para pagar os custos dessas missas. 

Nesse ato de fala, observou-se que os testadores pediam a intercessão dos santos, a 

esse respeito: 

 

Os testamentos são fontes notáveis sobre como as pessoas imaginavam a cerimônia 

do julgamento. As principais personagens desse drama celestial eram a alma do 

indivíduo, no papel de réu, Deus no de juiz e uma plêiade de santos e anjos servindo 

de advogados de defesa (REIS, 1952, p. 221). 

 

Os fatos apresentados foram comprovados nos testamentos analisados e nos modelos 

de testamentos, por meio das seguintes fórmulas: 

 

(61) e mediraõ [corroído] | corpo prezente todos os Reverendos sacerdotes [corroído] |–rem no dia 

do meu falecimento pela [esmola] [corroído] minha alma deyxo que meu Reverendo 

[corroído]. [mediga] duas capelas de missas pela esmola consumada Deyxo | mais que se me 

digaõ por minha alma duas missas a Nos-|as Senhora da Apresentação e outras duas à Nossa 

Senhora | do Rozario, e duas ao Anjo daminha guarda duas ao San-|to domeu nome duas ao 

glorioso Padre [ilegível] Antonnio | e quatro missas pela almas de meu [Pay] e de minha May| 

a virgem Nossa Senhora da Aprezentação. (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

(62) Meo Testamentei- | ro me mandara dizer Missa de | corpo prezente com a esmola do- | 

[inlegivel] por todos os Clerigos  que as- | sestirem ao meointerramento = | Declaro que por 

minha Alma se | mandara dizer huma Capela de Mis- |sas, assim mais duas Capelas por | Alma 

de meos Pais; huma Capela por | Alma de minha mulher Joana | Guedes da [inlegível]; duas 

capelas pelas | pelas Missas do Purgatorio; e meia Cape | la por Alma de todas as pessoas com | 

Com quem tive negocios (Alferes Bernardo Teixeira da Silva Navaro, 1862); 

(63) Mando que por minha alma se | digão uma Capela de missas, sen- | do que tambem mando que 

se | diga outra capella para alma | de meu pai e de minha may | já fallecidos. ([Pedro] João 

Pinto de Aguiar, 1878); 

(64) para | minha alma se diga uma capella de | missas. (Dona Bernardina Ferreira da Silva, 1905); 

 

Ao observar a diacronia desse ato de fala verificou-se que a fórmula empregada é 

modificada, visto que há uma tendência de redução na extensão e na quantidade de missas 

pedidas pela alma tanto dos testadores quanto dos outros beneficiários. 

O Gráfico abaixo mostra a distribuição do ato de fala encomendar missas. 
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Gráfico 10: Distribuição do ato de fala “encomendar missas” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

Os dados do Gráfico 10 são semelhantes aos dados do Gráfico 9. Observa-se que na 

segunda metade do século XVIII e nos dados do século XIX, o ato de fala encomendar missas 

apresenta o mesmo número de ocorrências que ordenar o modo e o local de sepultamento. A 

única diferença no emprego desses dois atos de fala ocorre nos dados do século XX. O ato de 

fala encomendar missas apresenta um desempenho menor que ordenar o modo e o local de 

sepultamento. 

Esse último ato de fala ocorre em 5 dos 18 testamentos que compõem os dados do 

século XX – uma frequência de apenas 27% – enquanto ordenar o modo e local do 

sepultamento obteve um índice de 38%. Entre esses dois atos a diferença é de apenas 11%.  

Os elementos macroestruturais apresentados até então, são atos de fala que 

representam os legados espirituais, os cuidados com a alma e com o corpo dos testadores. 

Todos esses elementos desaparecem da escrita testamentária na diacronia, conforme mostram 

os dados quantitativos expostos; com isso, o testamento sofre alterações importantes em sua 

macroestrutura e função comunicativa no que tange aos legados espirituais. 

Essas práticas discursivas normatizadas e cristalizadas na tradição romana jurídico-

religiosa e pelas várias cartilhas religiosas que influenciavam e regravam o bem morrer vão 

perdendo espaço nos testamentos. Os costumes católicos perante a morte, refletidos nos 

testamentos, também são identificados por outros pesquisadores tanto em testamentos 

brasileiros quanto em testamento produzido em outros países.  

O cristianismo influencia a prática testamentária, dado que incute em seus seguidores 

a ideia de que existe – sem dúvida – uma vida após a morte física; dessa forma, para que a 

alma do testador não fosse parar no purgatório e alcançasse sem sofrimento nem dificuldades 

o paraíso, era recomendado estabelecer os cuidados por sua alma. 
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As modificações sociais, culturais, religiosas e legislativas reformulam-se, 

interferindo na macroestrutura e nas fórmulas empregadas. Além disso, o gênero também é 

alterado no nível histórico (da língua e da TD) e no nível individual, uma vez que cada 

exemplar de texto, por mais que siga os modelos dados historicamente, constitui-se em um ato 

individual, no qual cada testador expõe a sua maneira o que deseja para depois de sua morte. 

 

4.2.6 O Texto: dispositio – ato de fala de declarar a naturalidade 

 

O ato de fala declarar a naturalidade é empregado em 39 dos 47 testamentos que 

compõem o corpus. Essas 39 ocorrências equivalem a um índice de 82%. Assim como os 

outros atos de fala apresentados anteriormente, o ato de fala declarar a naturalidade é 

facultativo. No Gráfico 11 segue a distribuição do ato de fala de declarar a naturalidade. 

 

 

Gráfico 11: Distribuição ato de fala de “declarar a naturalidade” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

O Gráfico 11 mostra que o ato de fala declarar a naturalidade não é obrigatório em 

nenhum dos cortes diacrônicos. Entretanto, é um elemento com um alto índice de ocorrências. 

Nos testamentos da segunda metade do século XVIII, verifica-se em 4 dos 6 testamentos, logo 

um percentual de 66%. Nota-se que nos dados do século XIX, em 21 dos 23 testamentos 

ocorre esse ato de fala, sob uma incidência de 91% de frequência, sendo nesse período, 

portanto, que se registra seu maior emprego. Nos dados do século XX o índice foi menor, 

apresentando apenas 77% de frequência. Apesar de não ser um ato de fala obrigatório na 

macroestrutura dos testamentos, é possível perceber que esse ato de fala auxilia na 
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manutenção da identidade diacrônica do gênero em análise e pode ser considerado como um 

ato de fala tradicional. 

As formulações empregadas na elaboração do ato de fala de declarar a naturalidade 

são: 

 

(65) Declaro que | sou natural dacidade de Olinda (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

(66) Declaro que Sou | natural da Freguesia de Goianinha desta Capitanîa do Rio Grande, (Joana da 

Rocha, 1768); 

(67) Declaro que Sou natural do Arc[ee]bispad[o] | deBraga (Manoel Gonçalves Durão, 1796); 

(68) Declaro que sou natural da | Freguezia de Nossa Senhora dos Praze- | res da Villa de Goianinha 

desta Comar- | ca, (Miguel Ferreira da Rocha, 1862); 

(69) Declaro que sou natural do lugar de | [denominado] = Barreiras = Freguesia da Re- | dinha, 

[borrado]pado da Santa Cruz de Co- | inbra do Reino de Portugal, (Alferes Bernardo Teixeira 

da Silva Navaro, 1862); 

(70) Declaro que sou Ci- | dadaõ Brazileiro, honra de que mui- | to me prezo, (Ignacio Jozé 

Rodrigues Cherem,1870); 

(71) que sou natural de Serra Re- | donda, município de Itabaiana, hoje Estado da Paraíba do Norte; 

|(Dona Marguelina Tavares da Silva, 1941); 

 

Nota-se que é a mesma fórmula empregada; além disso, esse ato de fala auxilia na 

identificação da procedência dos testadores. Como se vê nos exemplos acima, há testadores de 

outras partes do Brasil e também de lusitanos. Esse ato de fala também se constitui em 

repetição e evocação dos modelos de testamentos e permaneceu na diacronia do gênero, 

configurando-se como um ato de fala tradicional que auxilia na manutenção da identidade 

diacrônica do mesmo, pois estabelece a relação entre as formas textuais dos modelos de 

testamentos, os conteúdos e os elementos linguísticos cristalizados. 

 

4.2.7 O Texto: dispositio – ato de fala de declarar o estado civil 

 

Por meio do ato de fala de declarar o estado civil, obtêm-se as informações 

relacionadas aos vínculos familiares. Nos testamentos analisados, há testadores casados, 

viúvos ou solteiros. No estudo, esse ato de fala ocorre em 43 dos 47 testamentos, 

contabilizando um índice de 91%, e é um ato de fala facultativo. O Gráfico 12 apresenta a 

distribuição do ato de fala de declarar o estado civil. 
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Gráfico 12: Distribuição do ato de fala “declarar estado civil” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

No segundo quartel do século XVIII, observa-se que o ato de fala declarar o estado 

civil ocorre em todos os testamentos – 100% de frequência – e é obrigatório. Nos testamentos 

do século XIX ocorre em 21 dos 23 testamentos – 91% – e é um ato de fala facultativo. 

Por sua vez, os dados do século XX apresentam uma diminuição no número de 

ocorrências; em 16 dos 18 testamentos ocorre o ato de fala de declarar o estado civil, 

expressando um índice de 88% de frequência. Declarar o estado civil obteve altos índices na 

diacronia dos testamentos em análise e pode ser considerado como um elemento tradicional 

do gênero; entretanto, só é obrigatório nos dados que englobam o século XVIII. As fórmulas 

empregadas nos testamentos: 

 

(72) Declaro que fui caza=|da em face de Igreja com o Alferes Domingoz doz Santos | já defunto, 

(Joana da Rocha, 1768); 

(73) Que era casado pelo re- | gime de comunhão de bens com | Dona Bernardina Ferreira da Silva | 

Dantas: (Coronel Francisco Basilio Ribeiro Dantas, 1890); 

(74) Segunda : - Casou-se com dona Ana| Barbosa de Morais, que faleceu ha muitos anos e cu-|já 

data não recorda, deste consórcio não tendo havido| filhos, tendo ele testador havido com dona 

Maria Soa-|res  Dantas, maior, solteira, sem nenhum impedimen-|to para casar-se e com quem 

vive maritalmente, (Antônio Ribeiro de Morais, 1941); 

 

Novamente, observou-se que os testadores evocam os modelos de testamentos; 

assim, a escrita desses testadores segue os padrões preestabelecidos pelos modelos. O 

conservadorismo é mantido, tanto no que respeita à macroestrutura, quanto na fixidez das 

fórmulas empregadas. 

Nesse ato de fala – nos dados dos Séculos XVIII, XIX e inicio do século XX – 

verifica-se que os testadores faziam questão de dizer que haviam casado segundo as leis de 
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Deus e do Império. Tal fato é justificado pelo fato de existirem muitos casais vivendo em 

concubinatos:  

 

Essa perspectiva, a uniões consensuais tornaram-se muito comuns, como acontecia 

nas outras regiões brasileiras, o que resultou em um modelo familiar bem diferente 

do desejado pela Igreja Católica, sobretudo após o Concílio de Trento [...] Homens e 

mulheres vivendo em cocunbinato, mães solteiras chefiando a casa [...] e filhos 

bastardos, às vezes de mais de um pai ou mãe, este era o perfil da família colonial. O 

casamento de acordo com as normas eclesiásticas era, naquele tempo, um porcesso 

caro, complicado e cheio de obstáculos a serem superados (PAIVA, 2009, P. 158) 

 

Assim, os casais que se casaram seguindo os ditames eclesiásticos evidenciavam o 

tipo do regime da união, como pode ser verificado nos exemplos apresentados. Acredita-se 

que em função dos modelos impostos alguns testadores faziam questão de declarar a forma da 

união nos testamentos. 

A partir deste ato, os testadores passam, então, a tratar exclusivamente dos atos 

relacionados com as questões que envolvem os filhos, os herdeiros e a distribuição dos 

legados. 

 

4.2.8 O Texto: dispositio – ato de fala de declarar de filhos 

 

Importante destacar a importância social deste ato nos testamentos, visto que há 

testadores como filhos legítimos, bem como filhos tidos fora do casamento que são 

reconhecidos em testamento. 

O Gráfico 13, a seguir, mostra a distribuição do ato de fala de declarar os filhos. 

 

 

Gráfico 13: Distribuição do ato de fala “declarar filhos” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 
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O Gráfico 13 atesta que o ato de declarar os filhos ocorre nos três cortes diacrônicos, 

mas não é obrigatório em nenhum recorte temporal. Na segunda metade do século XVIII, 

verifica-se a presença do ato de fala de declarar os filhos em 5 dos 6 testamentos, 

representando um percentual de 83%. 

Nos dados do século XIX, em 22 dos 23 testamentos ocorre esse ato de fala, 

expressando um percentual de 95%. Os dados do século XX, porém, apresentam uma 

frequência um pouco inferior –72% – o que equivale a 13 dos 18 testamentos. Os índices de 

frequência e os números de ocorrências apresentados apoiam a ideia de que algumas 

características da escrita testamentária são mantidas na diacronia, apesar das rupturas que 

ocorrem na macroestrutura do gênero testamento O ato de declarar os filhos apresenta a 

seguinte fórmula: 

 

(75) e naõ tendo filhos | vivos della, ou descendentes legítimos que sejaõ meos herdey-|ros 

necessários, como taobem naõ tendo querentes que | o sejaõ, (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

(76) que des- | deste matrimonio existem trese filhos, a saber: Maria Alves de Morais | Pinheiro, 

casada com Joaquim Pinheiro, residente nesta cidade, Maria | da Gloria Alves da Silveira, 

casada com Ananias Alves da Silveira, | residente em São Tomé, deste Estado, José Alves de 

Morais, oficial | do exercito, residente em São Salvador, capital do Estado da Baia, | Maria do 

Carmo Alves de França, casada com Aprigio Antonio de | França, residente nesta capital., 

Maria Nazarth Alves Pinheiro, ca- | sada com Euclides Alves Pinheiro, residente nesta capital, 

Maria | das Dores Alves Tinão, casada com Francisco da Fonseca Tinão, | residentes nesta 

capital, Raul Alves de Morais, maior, casado, resi- | dente nesta cidade, João Alves de Morais, 

maior, casado, residente | nesta capital, Maria de Lourdes Alves de Morais, solteira, maior, re- | 

sidente nesta capital, Oscar Alves de Morais, casado, maior, residen- | te na cidade de São 

Gonçalo, deste Estado, Argemiro Alves de Morais, | maior, solteiro, residente em Bélem, 

capital do Estado do Pará, Ma- | ria da conceição Alves de Morais, solteira, maior, residente no 

mu- | nicipio de Flôres deste Estado e Abelardo Alves de Morais, menor | de vinte um anos, 

estudante, residente no Rio de Janeiro, (Teofilo Alves de Morais, 1940); 

 

Da mesma foram que foi verificado na descrição e análise dos outros atos de fala 

apresentados até aqui, esse ato de fala também estabelece a evocação dos modelos de 

testamentos. Poderíamos perguntar qual a importância dos achados em relação aos modelos 

de testamentos e os testamentos aqui descritos. Uma delas é o fato de os enunciados repetirem 

enunciados anteriores, residindo, aí, um importante fato para os estudiosos da língua histórica 

e dos textos, qual seja, de que quando se estuda a língua, ou os textos, há de se observar que 

esses últimos têm uma história independente da história da língua (KABATEK, 2006, p. 507). 

Delimitar as influências dos textos reguladores na prática discursiva dos testamentos do 

corpus pode auxiliar a delimitar os fenômenos linguísticos que são da língua histórica e quais 

são apenas reflexos dos modelos já dados.  
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4.2.9 O Texto: dispositio – ato de fala de declarar a filiação 

 

Os atos de fala de declarar filiação e declarar filhos apresentam o mesmo número de 

ocorrências: em 41 dos 47 testamentos, há o emprego desses atos de fala, contabilizando um 

índice de 87% de frequência. Os dois atos de fala apresentados são facultativos no corpus.  

O Gráfico que segue apresenta o ato de fala de declarar a filiação distribuído nos três 

cortes diacrônicos, sempre em relação ao total de testamentos que englobam cada século. 

 

 

Gráfico 14: Distribuição do ato de fala “declarar a filiação” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

Também a distribuição do ato de fala de declarar a filiação ocorreu nos três cortes 

diacrônicos. As ocorrências foram mais frequentes nos dados que englobam os séculos XVIII 

e XIX. 

Nos 6 testamentos que compõem os dados do segundo quartel do século XVIII, em 5 

ocorre esse ato de fala, o que equivale a um índice de frequência de 83%. Nos dados do 

século XIX o índice foi ainda mais alto, representando um percentual de 95%, visto que em 

apenas 1 dos 23 testamentos não ocorre o ato de fala de declarar a filiação. 

Nos dados do século XX, observa-se uma diminuição no número de ocorrências: em 

14, dos 18 testamentos, verificou-se a ocorrência desse ato de fala, o que corresponde a um 

percentual de 77%. Em nenhum dos três cortes diacrônicos o ato de fala é obrigatório; 

entretanto, se mantém com índices elevados e auxilia na manutenção da identidade diacrônica 

dos testamentos em análise. 

A fórmula empregada na elaboração do ato de fala de declarar a filiação é: 

 

(77) filho legitimo de | Antonio [Goncalvez]  Romeyro e de sua mulher Donna | Antonia Thereza 

Tavarez ambos falecidos. (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 
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(78) Declaro que sou filho natural | de Liandro Rodrigues já falecido davida [presente] e de | Laura 

Pereira tam bem já falecido. (Victoriano Rodrigues de Sá, 1797); 

(79) Que era filho legi- | timo do coronel Antonio Basilio | Ribeiro Dantas e de sua mulher | Dona 

Ignacia da Silva Bastos, já | fallecidos: (Coronel Francisco Basilio Ribeiro Dantas, 1890); 

 

O mesmo ocorre com as fórmulas apresentadas nos exemplos acima, ou seja, 

configuram-se em repeticões dos modelos, corroborando que os testamentos do corpus 

seguem os padrões impostos pelos modelos. 

 

4.2. 10 O Texto: dispositio – ato de fala nomear herdeiros 

 

O ato de fala de nomear, instituir ou declarar herdeiros é o único elemento do texto 

que ocorre em todos os testamentos, sendo, portanto, um elemento obrigatório na escrita 

testamentária. Trata-se de um ato fundamental e indispensável para que o testamento adquira 

validade, e, nesse sentido, os herdeiros podem ser:  

 

[...]todos aquelles, que podem succeder no Direito do defunto, e receber a herança 

por Testamento, gozando de facção de Testamentos passiva, todos aquelles, que se 

não achão prohibidos, especialmente pelas nossas Leis, e costumes, exceptuados os 

quaes, he totalmente livre ao testador, na falta de descendentes, ou ascendentes, a 

quem se deve a porção legitima, preteridos os agnados, instituir a quaesquer 

herdeiros estranhos, e dispor de quaesquer bens livres por Testamento, ou Codicillio. 

(PINTO, 1844, p. 70-80) 

 

De acordo com Correa Telles (1834, p 157-158) os herdeiros podem ser todas as 

pessoas permitidas por lei, conforme segue: 

 

Toda a pessoa póde ser instituida por herdeiro: exceptuão-se aquellas que as Leis 

reputão incapazes; taes são: os Religiosos professos, aos quaes sómente se póde 

deixar Tença vitalícia de qualquer quantia que seja. L. 25 Junh. 1766§. 10. L.9. Set. 

1769. §. 10. Decret. 17 Julho 1778(1): 2.º os Cavalleiros de Malta são incapazes de 

ser herdeiros da propriedade de bens allodiaes, ou enfitêuticos, mas não usofruto. 

Alv. 12 Maio 1778: 3.º os desnaturalizados (2): 4.º a alma do Testador. L 9. Set. 

1769. §. 21. (3) Alv. 20 Maio 1796. Ass. 2.º 21 Julho 1797: 5.º os corpos de não 

morta (4). [...] 

 

Segundo Oliveira Machado (1887, p. 378): 

 

Terceira. – Podem ser validamente instituídos herdeiros testamentários, todas as 

pessoas naturaes ou jurídicas, á quem nossas leis não o prohibam expressamente. E, 

conseguinte, não podem sel-o: I. Os religiosos professos e religiosas professas, 

salvo si a instituição consistir apenas em tenças vitalícias. II A alma do testador ou 

de extranho como herdeira ou legatária. III As corporações de mão morta, isto é, os 
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conventos, as irmandades as santas casas, salvo apenas como legatárias sujeitas a 

conversão, no praso legal, si fôrem immoveis os bens legados. 

 

Nos dados esse ato é elaborado por meio das seguintes formulações: 

 

(80) e por isso nomeyo einstituo por minha universal | herdeyra a mesma minha mulher [...] (Pedro 

Tavares Romeyro, 1767); 

(81) reconheço por meos, e os instituo | meos herdeiros na parte que por | Lei lhes compete = 

(Miguel Ferreira da Rocha, 1862); 

(82) Decla- | ro que do remanicente de mi- | nha fazenda instituo minha | única herdeira a minha 

mu- | lher Joaquina Maria do Nas- | cimento [...] Declaro que | depois da morte de minha mu- | 

lher já dita, se naõ tiver herdeiros | necessarios a instituiçaõ que | lhe couber ficaraõ pertencen- | 

do aos meos parentes mais | proximos por parte de meos | Pais na Ilha de Sam Miguel (Ignacio 

lozé Botelho, 1867); 

(83) não tendo nenhum herdeiro | necessário [...]deseja deixar | para dita Igreja tudo quanto possue, 

fazen- | do-a sua legitima herdeira de todos os seus | bens; (Dona Justina Alves de Lima, 1930); 

(84) que tive deste matrimonio | vários filhos, sendo apenas sobrevivente o doutor José Tavares | da 

Silva, medico, maior, residente em minha companhia, nes- |ta cidade; que tenho criado, com 

verdadeiro afeto maternal, o | meu neto Walter Tavares, filho reconhecido legalmente do meu | 

mencionado filho, José, atualmente com oito anos de edade e | residente em minha companhia; 

que, instituo, na forma das | leis vigentes no pais, em favôr do meu referido Neto Walter, | meu 

filho de criação,(Dona Margelina Tavares da Silva, 1941); 

(85) não tendo descendente nem ascendente sucessi- | veis e, assim, na forma da lei, podendo dispor 

de todo o seu pa- | trimonio, para depois de sua morte, deixa à sua filha de cria- | cão, 

Margarida Maria de Alacoque, [...], por éla testadora, natu- | ral deste Estado, e residente em 

sua companhia, dela testadora, nes- | nesta mesma casa, (Francisca Armelia da Silva, 1941); 

 

Nesses exemplos é empregada a mesma fórmula para elaborar o ato; essas fórmulas 

são igualmente apresentadas nos modelos de testamentos. Contudo, é possível verificar que os 

testadores não a empregam sempre da mesma maneira, conforme se verifica nos exemplos (80 

e 81) em que as fórmulas não são elaboradas da mesma forma. Os testadores empregam 

outros termos para dizerem a mesma coisa, caracterizando-se em reformulações individuais 

que trazem em loco o conhecimento elocucional, idiomático e expressivo dos produtores 

desses textos. 

Nomear os herdeiros é um ato de fala obrigatório e tradicional da escrita 

testamentária, que se repete sempre na mesma situação comunicativa e auxilia na manutenção 

da identidade diacrônica do gênero. 

 

4.2. 11 O Texto: dispositio – ato de fala estabelecer legado 

 

O próximo elemento, com alto índice de ocorrências, é o ato de fala de estabelecer o 

legado material, realizado com o intuito de especificar e distribuir os bens ou a terça, bem 

como declarar as dívidas a receber ou deixadas pelo testador. 
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Segundo Correa Telles (1834, p. 175-176) legado é “qualquer cousa, que se deixa em 

Testamento ou Codicillo por titulo singular. O usufruto de todos os bens, que o Testador 

deixa a alguém, He um legado”. Para Gouvea Pinto (1844, p, 153-154) “Legado não He outra 

coisa mais que o desfalque, ou porção da herança deixada pelo Testador a alguém por titulo 

singular”. Nos testamentos em análise, apenas dois testadores não estabeleceram legados no 

testamento; assim, esse ato de fala ocorre em 45 dos 47 testamentos, contabilizando um índice 

de 95%. Estabelecer o legado é, dessa forma, um elemento facultativo. O Gráfico 15 ilustra as 

ocorrências do ato de fala de estabelecer o legado. 

 

 

Gráfico 15: Distribuição do ato de fala de “estabelecer legado” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

 

Verifica-se, no Gráfico acima, que nos dados que englobam o segundo quartel do 

século XVIII, o ato de fala de estabelecer o legado é empregado em todos os exemplares de 

testamentos – 100%; assim, nesse corte diacrônico, estabelecer o legado é obrigatório. 

Já nos dados do século XIX, em apenas 1 dos 23 testamentos não ocorre o emprego 

do ato de fala; apesar da não obrigatoriedade do uso desse ato de fala, nesse corte diacrônico, 

constata-se uma alta incidência de ocorrências no seu emprego, englobando 95% dos 

testamentos, dessa forma configurando-se em um elemento macroestrutural tradicional do 

gênero. 

Os dados que compõem o corpus do século XX apresentaram uma distribuição 

semelhante aos dados do século XIX, ou seja, em apenas 1 dos 18 testamentos não ocorre o 

ato de fala de estabelecer o legado, equivalendo a um percentual de 94%; desse modo, 

estabelecer o legado é um elemento facultativo.  
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Comparando os dados que englobam os séculos XVIII, XIX e XX, pode-se observar 

que o emprego desse ato de fala é constante em suas proporções quantitativas, o que aponta 

para uma continuidade na composicionalidade da macroestrutura do testamento. 

O ato de fala de estabelecer o legado é elaborado por meio da seguinte fórmula: 

 

(86) Declaro ^q os bens que | possuo nomeo Cazal saõ huns pocos dees [cravos], com os bens que | 

[inlegível] por meo falecimento =[...]que | hu unico legado que desponho, lhepesso que fassa | 

naõ por que naõ confie nella que deixasse deofa | zer havendo lembrança porem por que 

[p]oderâ | haver algum olivido nessa parte, [eu ou em] naõ quero que | meos Pais fiquem sem 

esse s[u]ragio pella aobri|gaçaõ que tenho, eamor que conservo as suas Al | mas, epella mesma 

confiança que faço dadita | minha mulher deque hade comprir este legado que | so fasso esta 

declaração (Caetano de Sá Champy, 1799); 

(87) e podendo, | por isso, livremente dispor da totalidade | dos seus bens que então existirem por | 

ocasião de sua morte, quer e ora deter- | mina que todos os seus bens que entaõ | existirem por 

ocasião de sua morte, cai- | bam e venham a pertencer exclusivamente | [...]que, usando | das 

faculdades que lhe assegura a lei, | quer e era determina que os bens ou | valores que caibam ou 

venham a caber | a menor [inlegível], serão [inint] | com as clausulas de inalienabilidade, | 

impenhorabilidade e de não poderem | ser tomados por dividas de qualquer | especie, clausulas 

essas que prevaleceraõ | pelo prazo de (30) trinta anos, a partir | do falecimento da testadora, 

após o que | deixarão de vigorar ou existir; que | caso venha a menor a falecer no estado | de 

solteira, os bens testados na sua | totalidade, passarão a pertencer exclusi- | vamente ao orfanato 

Padre Joaõ Maria, | desta Capital, o que ora quer e deter- | mina caso em que, sem embargo, | 

prevaleceraõ as clausulas estabelecidas acima; (Dona Maria Simas, 1959); 

 

Os exemplos expostos trazem elementos dos modelos de testamentos apresentados. 

Mostram igualmente que no transcorrer do tempo a fórmula foi sendo modificada: ocorre a 

inclusão de novas expressões, a exemplo, “cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade” 

que antes não tinha sido observado. Para uma melhor compreensão dessas adaptações, 

teríamos de contar com o auxílio de outras áreas do conhecimento (historiadores, juristas, 

tabeliães, etc.), mas acreditamos que se trata de uma inovação condicionada pela própria 

linguagem jurídica e notarial que vai agregando novos termos. 

 

4.2. 11 O Texto: dispositio – ato de fala declarar a irmandade e tutor dos filhos 

 

Os atos de fala declarar irmandade e nomear o tutor dos filhos ocorrem em 3 dos 47 

testamentos, um índice de 6%. O gráfico 16 exibe o ato de fala de declarar a irmandade que 

ocorre somente nos testamentos dos séculos XVIII e XIX.  
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Gráfico 16: Distribuição do ato de fala de “declarar a irmandade” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

Nos dados que englobam o segundo quartel do século XVIII, em apenas 1 dos 6 

testamentos ocorre esse ato de fala, contabilizando um índice de frequência de 16% apenas. 

Nos dados que compõem o século XIX, o índice de frequência foi ainda mais baixo – apenas 

8% – uma vez que ocorre em 2 dos 23 testamentos desse corte diacrônico; já nos dados do 

século XX, em nenhum dos testamentos ocorre o emprego desse ato de fala, levando a crer 

que esse ato deixa de ser empregado da diacronia do gênero; igualmente não o verificamos 

nos modelos de testamentos consultados. Há sim, nos modelos, referência às irmandades 

como beneficiários das heranças. Entretanto, como são atos pouco empregados nos dados do 

corpus, não se pode afirmar se eles constituem-se em elementos inovadores, ou se apenas uma 

forma de reafirmação da fé destes testadores.  

 

(88) Declaro que Sou Irmaõ da Irmandade do Senhor | Bom Jesuz das Dores, (Manoel Gonçalves 

Durão, 1796); 

(89) Declaro que sou Irman do San- | tissimo Sacramento (Felippa Rodrigues de Vasconcellos, 

1870); 

(90) Declaro que sou Pesby-|tero Secular da ordem de Sam | Pedro, (Conego Vigario Gregorio 

Ferreira Lustosa, 1894) 

 

Esses exemplos mostram a fórmula empregada na elaboração do ato de fala. 

Observa-se que é a mesma fórmula empregada, tanto no século XVIII quanto no século XIX. 

O próximo gráfico apresentará as ocorrências do ato de fala de nomear o tutor dos 

filhos. 
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Gráfico 17: Distribuição do ato de fala de “nomear o tutor dos filhos” nos testamentos, nos três cortes 

diacrônicos. 

 

 

Diferentemente do ato de fala de declarar a irmandade, o ato de fala de nomear o 

tutor dos filhos ocorre apenas nos testamentos dos séculos XIX e XX. Nos testamentos do 

século XIX, esse ato de fala apresentou o mesmo número de ocorrências que o ato de fala de 

declarar a irmandade, sendo que é empregado em 2 dos 23 testamentos, contabilizando um 

índice de frequência de 8%. Contudo, nos dados do século XX, em 1 dos 18 testamentos há a 

ocorrência do ato de fala de nomear o tutor dos filhos – um percentual de apenas 5%. 

Nos testamentos do corpus o ato de fala de nomear tutor dos filhos apresenta a 

seguinte fórmula: 

 

(91) Rogo final- | mente ao Senhor Miguel Soa- | res Raposo da Camara, a quem | nomeio tutor dos 

meos filhos | orfaõs, queira aceitar esta | encargo como favor feito a mim | e serviço feito aos 

meus orfaõs | [inint]. ([Pedro] João Pinto de Aguiar, 1878); 

(92) Declaro que nomeio tutor | de meus filhos ao Senhor José Joaquim | de Carvalho. (Capitão 

Joaquim Ribeiro Dantas, 1882); 

(93) que | é seu desejo, dela testadora, que sua filha de criação Margarida | Maria Alocoque, depois 

de sua morte, fique em companhia e sob a | administração e guarda de seu enteado Vedaslo 

José da Silva, que | poderá, caso precise, requerer a sua nomeação de tutor da mês- | ma, 

enquanto menor, perante o juizo competente. (Francisca Armelia da Silva, 1941); 

 

Apesar de ser um ato pouco empregado nos testamentos, esse ato de fala ainda vigora 

nos testamentos, visto que pelo novo Código Civil
13

 existe a possibilidade de ser indicado o 

                                                 
13

 A nomeação de tutor para os filhos (arts. 1.634, IV, e 1.729, parágrafo único) 
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tutor via testamento; a nomeação de tutor tem eficácia quando um dos cônjuges não tem como 

exercer o poder familiar. 

 

4.2. 12 O Texto: dispositio – arenga sana-mente 

 

O gráfico 5, apresenta as ocorrências do elemento diplomático arenga, com a 

distribuição das duas fórmulas empregadas nos testamentos – sana-mente e narratio – que 

ocorrem no protocolo inicial. O Gráfico 18 traz, por sua vez, as ocorrências da arenga (sana-

mente) no dispositio. 

 

 

Gráfico 18: Distribuição da arenga fórmula sana-mente no dispositio nos testamentos, nos três cortes 

diacrônicos. 

 

Pode-se verificar que essa fórmula, na perspectiva sana-mente, ocorre apenas nos 

dados que englobam os séculos XIX e XX. Nos testamentos do século XIX, em 9 dos 23 

testamentos constatou-se a presença dessa fórmula, representado um índice de frequência de 

39%. Se unirmos os valores obtidos pela arenga fórmula sana-mente do protocolo inicial aos 

valores da arenga no dispositio, tem-se um total de 21 ocorrências, o que equivale a um 

percentual de 91%. 

Em relação aos dados que compreendem o século XX, a arenga fórmula sana-mente 

no dispositio ocorre em 4 dos 18 testamentos – um índice de 22% – menos da metade dos 

dados que englobam esse período. Somando os valores obtidos pela arenga do protocolo 

inicial aos valores da arenga no dispositio, obtém-se um índice de 94% de frequência, uma 

vez que ocorreu em 13 exemplares no protocolo inicial e em 4 no dispositio. Assim, em 
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apenas 1 dos exemplares do século XX esse elemento não se faz presente. Entretanto 

encontramos nesse testamento, a fórmula sana-mente nas cláusulas finais – especificamente 

na cláusula de garantia – no testamento de dona Maria Freire de Alenton Castello Branco, 

datado de 1903, somando todas as ocorrências pode-se dizer que a arenga sana-mente 

configura-se como um elemento obrigatório nos testamentos analisados. 

 

(94) O ditei sem constrangimento algum, estando em meo juízo perfeito; 

 

A seguir a fórmula empregada nos testamentos no dispositio para a elaboração da 

fórmula: 

 

(95) Declaro que me acho doente mais em meo perfeito juizo e por isso quero dar a minha ultima 

dispoziçaõ (Ignacio Jozé Botelho, 1876); 

(96) Declaro que| me acho doente de cama proviniente de uma queimadura que interra as maõs e 

peito e | as pernas, mais em perfeito esta- | do e em completo uso de minhas | faculdades. 

([Pedro] Joaõ Paulino Pinto de Aguiar, 1878); 

(97) Declaro | que me acho de pé e em meu perfei- | to juizo. (Luis da Silva Leite); 

 

A arenga sana-mente não foi verificada no dispositio dos modelos de testamentos. 

Este ato de fala continua em vigor nos testamentos, o juízo perfeito é certificado pelas 

testemunhas e por um médico ou especialista que atesta a sanidade mental do testador. 

 

4.2. 13 O Texto: dispositio – declarar a religião e a fé, idade, residência e data e ano 

do nascimento 

 

Ainda em relação aos atos de fala do dispositio, verifica-se na Tabela I que o ato de 

fala declarar a religião e a fé ocorre em apenas 9 dos 47 testamentos, o que representa um 

índice de apenas 19% e é um ato de fala facultativo. O ato de fala declarar a idade ocorre 

somente em 6 dos 47 testamentos, um índice de 12%. O ato de fala declarar a data e ano do 

nascimento ocorreu em apenas 4 dos 47 testamentos, resultando em um índice de apenas 8%. 

Os atos de fala declarar o procurador dos bens e residência apresentam o menor número de 

ocorrências dentre todos os atos de fala verificados nos testamentos, uma vez que ocorrem em 

apenas 1 dos 47 testamentos. Esses dois atos obtiveram apenas 2% de frequência, logo índices 

muito baixos e pouco representativos na macroestrutura do corpus em estudo, e são 

facultativos. 
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O Gráfico 19 ilustra as ocorrências do ato de fala de declarar a religião e a fé nos três 

cortes diacrônicos. 

 

 

Gráfico 19: Distribuição do ato de fala “declarar a religião e a fé” nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

Observa-se que o ato de fala de declarar a religião e a fé não ocorre em nenhum dos 

testamentos da segunda metade do século XVIII. Esse ato de fala só ocorre a partir do século 

XIX. Nesse corte diacrônico, verificou-se o emprego do ato de fala, em questão, em apenas 1 

dos 23 testamentos, logo um índice de frequência de 4%. Por sua vez, nos testamentos do 

século XX, as incidências desse ato são maiores, sendo registrados em 8 dos 18 testamentos, 

garantindo, portanto, um percentual de frequência de 44%.  

Esse ato de fala, em princípio – dado seu conteúdo – parece manter a tradição dos 

legados espirituais anteriormente representados pelos atos de fala de encomendar a alma e 

fazer pedidos pios, mantendo ainda os elementos de cunho religioso normatizados pelos 

manuais de bem morrer. 

Eis, a seguir, a distribuição dos atos de fala de declarar a idade e de declarar a data e 

o ano do nascimento, nos testamentos do corpus. 
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Gráfico 20: Distribuição dos atos de fala de “declarar a idade” e de “declarar a data e o ano do nascimento” nos 

testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

Observa-se, no Gráfico 20, que os atos de fala de declarar a idade e de declarar a data 

e o ano do nascimento ocorrem apenas nos dados do século XX. Declarar a idade, em azul, no 

Gráfico, é o ato de fala que obteve o maior número de ocorrências: em 6 dos 18 testamentos – 

um índice de 33%. 

O ato de fala de declarar a data e o ano do nascimento, em verde, no Gráfico, obteve 

um índice ainda mais baixo; como ocorre em apenas 4 dos 18 testamentos, o percentual é de 

apenas 22%. 

Em síntese, constatou-se, por meio dos gráficos expostos, que a macroestrutura do 

dispositio passa por várias modificações na diacronia. Segundo Castilho da Costa (2015, p. 

285-316) o dispositio é a parte do texto em que os testamentos exibem as maiores variações, 

constituindo-se como a “parte mais autoral do formulário textual”. As análises apresentadas 

até aqui confirmam essa maior flexibilidade do formulário textual do dispositio. 

A seguir apresentar-se-ão as formulações empregadas na elaboração do ato de 

declarar a fé e a religião: 

 

(98) Que era Catho- | lico apostólico romano, em cu- | já fé tem vivido e protesta morrer. | (Coronel 

Francisco Basilio Ribeiro Dantas, 1890); 

(99) Declaro que sou Cato- | lico Apostolico Romano, que nesta Religiaõ tenho vivido e nella | 

pretendo morrer. (Doutor Horacio Candido de Salles e Silva, 1903); 
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(100) Declarou | que é Catolico Apostolico Romano, em cuja religião tem vivido | e pretende morrer; 

(Teofilo Alves de Moraes, 1940); 

(101) Terceira: - É católico, após-|tólico, romano, em cuja religião deseja morrer; (Antonio Ribeiro 

de Morais, 1941); 

 

Este ato de fala mantém a TD de expressar os legados espirituais nos testamentos e 

não se faz presente nos modelos de testamentos no dispositio. Entretanto, observamos no 

modelo de testamento (T4) a fórmula empregada no protocolo inicial que se assemelha à 

empregada nos testamentos no dispositio. Tal fato reafirma que os dados aqui analisados são 

em partes evocações e estabelecem relações intertextuais e interdiscursivas com os modelos 

textuais cristalizados pelos manuais de bem morrer e notariais, corroborando com os achados 

de Castilho da Costa (2015, p. 285-316). 

Ato de fala de declarar a idade e ano de nascimento não foi verificado em nenhum 

dos modelos e somente passa a ser empregado nos dados do século XX, o que leva a crer 

tratar-se de um elemento facultativo e pouco empregado nos testamentos e talvez um 

elemento inovador. 

 

(102) sessenta e dois | anos de idade (Dona Maria Candida Raposo da Camara, 1925); 

(103) que, tendo oitenta (80) anos de idade, (Dona Maria Rosa de Medeiros, 1939); 

 

4.2. 14 O Texto: corroboratio – cláusulas finais 

 

As cláusulas do corroboratio têm por finalidade a disposição dos meios morais, ou 

matérias que visam garantir a execução do testamento. As cláusulas finais dos testamentos são 

as cláusulas de garantia, de renúncia e corroboração. A cláusula de garantia tem por objetivo 

determinar as pessoas empenhadas na execução do ato. A cláusula de renúncia serve para que 

seja feita a renúncia de todos os direitos, leis e privilégios que venham a contradizer os 

direitos, leis e privilégios estabelecidos nos documentos. Já a cláusula de corroboração tem 

por finalidade “anunciar a ordem emitida ou a rogação de escrever e publicar o documento” 

(SPINA, 1997 p 55).  

Retomando os dados expostos na Tabela 1 o corraboratio do corpus é constituído de 

três cláusulas com distribuições diferentes. A cláusula de garantia é a que apresenta o menor 

índice de frequência, já que ocorre em apenas 28 dos 47 testamentos, um índice de uso de 

57%. A cláusula de renúncia apresenta um índice um pouco maior, uma vez que ocorre em 35 

dos 47 testamentos e, assim, apresenta um índice 72% frequência. A cláusula de corroboração 

é a que dispõe do maior número de ocorrência entre as cláusulas: em 44 dos 47 testamentos, 
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verificou-se o uso desta cláusula, índice 93%. Todas as cláusulas do corraboratio são 

facultativas na diacronia, no corpus.  

O próximo Gráfico registra a distribuição das cláusulas finais que compõem o texto 

na parte do corroboratio. 

 

 

Gráfico 21: Distribuição das cláusulas finais no corraboratio nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

 

A cláusula de garantia ocorre em todos os testamentos que compõem os dados da 

segunda metade do século XVIII; nesse corte diacrônico, é obrigatória. Nos testamentos que 

englobam o século XIX, em 11 dos 23 dados há o uso da cláusula de garantia – um índice de 

47%; nesse corte sincrônico, essa cláusula não é obrigatória. 

No século XX, a frequência aumenta para 61%, correspondendo a mais da metade 

dos dados, uma vez que ocorre em 11 dos 18 testamentos. Cumpre ressaltar que nos 

testamentos do século XX a cláusula de garantia também não é obrigatória – ainda que tenha 

se mantido em uso na escrita dos testamentos aqui analisados. 

No Gráfico em análise, observa-se que a cláusula de renúncia não é obrigatória em 

nenhum dos três cortes diacrônicos. Nos testamentos que englobam o século XVIII, em 5 dos 

6 testamentos verifica-se o emprego dessa cláusula, representando um índice de 83% das 

ocorrências. 

No século XIX a utilização da cláusula de renúncia apresentou um índice menor que 

no século XVIII – um percentual de 78% – fazendo-se presente em 18 dos 23 testamentos 

investigados. 
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Nos testamentos do século XX a diminuição é ainda maior: a cláusula de renúncia 

ocorre em 12 dos 18 testamentos, o que equivale a um percentual de 66%; mesmo assim, em 

mais da metade dos dados do corpus, constata-se o emprego dessa cláusula. Mesmo não 

sendo obrigatória em nenhum dos cortes diacrônicos, a cláusula de renúncia auxilia na 

manutenção da identidade diacrônica do gênero. 

Verifica-se, no Gráfico 21 que a cláusula de corroboração é a que apresenta os 

índices mais elevados de ocorrência e é obrigatória nos dados que englobam o século XVIII e 

XX. Nos testamentos que compõem o corpus do século XIX, em apenas 3 dos 23 dados não 

ocorre o emprego dessa cláusula, um percentual de frequência de 86%. A cláusula de 

corroboração desempenha, sem dúvida, um papel relevante na constituição da macroestrutura 

do testamento, corroborando com a continuidade histórica do gênero. Os dados quantitativos 

apresentados são indicativos da tradicionalidade desses elementos na constituição da 

macroestrutura dos testamentos analisados, apesar de não se configurarem como unidades 

obrigatórias.  

 

A cláusula de garantia é elaborada pela fórmula: 

 

 

(104) Eporquanto esta | é aminha ultima vontade do modo que tenho dito, torno | apedir, e rogar aoz 

ditos meus Testamenteiroz queiraõ por | Servisso de Deus aceitar minha testamentaria, aquém 

dou | todos oz meus poderes que em direito posso, para demeus | beins porem, edisporem, e 

venderem oque necessário for para| meu interramento, e Cumprimento de meus Legadoz, tudo 

| na forma de direito: (Joana da Rocha, 1768); 

(105) Edesta forma dou por | findo o meo Testamento, quero que, | seja, digo, que como dispoziçaõ 

de mi- | nha ultima vontade, quero que se- | já cumprido tudo quanto nelle se | constem, e afim 

de minha livre von- | tade, sem constrangimento, ou in- | duçaõ de pessôa algumas (Maria 

Baptista d’Oliveira, 1866); 

(106) Com- | clui a testadora dizendo que, por esta forma tinha | feito o seu testamento com todas as 

declarações de | sua ultima vontade, e ao qual deseja toda a publi- | cidade, após a sua morte. 

(Dona Maria Rosa de Medeiros, 1939); 

(107) dando-o por | abonado em juízo ou fora dele independente | de caução ou fiança, marcando o 

prazo legal | para a conclusão deste testamento. (Dona Marianina Adolarda Gentile de 

Carvalho, 1958); 

 

A cláusula de renúncia é elaborada da seguinte forma: 

 

(108) Declaro que | quero valha esta Sedula na melhor forma quece for pos-|sa quando naõ valha 

como testamento valha como | codeçilio, ou qualquer doaçaõ causa mortiz e como [dispo]|sição 

ao causaz piaz e para satisfazer meos legados ao | [causas] pias e dar expediente ao maiz que 

neste meu tes- |tamento (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

(109) Disse ainda | a testadora que por este testamento revoga qualquer outro an- | terior (Francisca 

Armelina da Silva, 1941); 
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(110) Que pelo presente revogo todo | e qualquer outro testamento que por | ventura haja 

anteriormente feito, para | que só este tenha plena e inteira | validade, como manifestação de 

última | vontade; (Francisca Ferreira Pinto, 1957); 

 

E a de corroboração: 

 

(111) pesso as justiçaz de Sua Magestade fideli-|sima, Secularez e Eclesiazticaz, cumpraõ e fassaõ 

intey-|ramente cumprir, dentro de dous annoz, os quaiz [consedo] | aos ditoz meoz 

testamenteyroz, para darem Suaz Contaz| e por estas conforme este testamento ao que direy| 

me [inint.], tendo pedido ao tenente Jose Baptizta Freyre, que| este por mim escrevesse, que tao 

bem Se [inint.] (Pedro Tavares Romeyro, 1767); 

(112) epor eu naõ Saber Ler nem escrever pedê á Paulo Coelho, que este por mim escrevesse, eameu| 

rogo assinasse (Joana da Rocha, 1768); 

(113) Epor quanto | esta he aminha ultima vontade demodo que tenho | dito pedi ao []eisto Reverendo 

Senhor [coajutor] Fran- | cisco de Sa Bezerra Cavalcante, como testemunha | que ofez 

eaSignou este por mim fazese, emque taõ bem | measigno (Manoel Gonçalves Durão, 1796); 

(114) E rogado que fui, eu, Ta- | belião, para esta escritura, confirmo ter nella | ficado com fidelidade 

[inint]cuada a vontade | manifestada. (Dona Justina Alves de lima, 1930); 

(115) Assim disse na presença das testemunhas, do | que dou fé, me pediu e eu lhe lavrei | esta 

escritura de testamento, a qual depois | de lida a outorgante testadora, em voz | alta e bem clara, 

a aceitou por achá-la | em todo conforme a sua vontade e ao | que me foi ditado outorgou e 

assina | com as mesmas testemunhas que são: (Dona Maria Simas, 1959); 

 

As fórmulas exemplificadas são uma repetição e evocação dos modelos de 

testamentos das cartilhas religiosas e dos manuais notariais, comprovando novamente a 

regulação exercida pelos modelos já dados nessa prática discursiva. A identificação dessas 

evocações e repetições macroestruturais e das fórmulas permitem identificar a rede de 

tradições que se manifestam, interferem e regulam o gênero, comprovando que os modelos 

regulavam essa prática discursiva. 

As fórmulas apresentadas passam por adaptações se os dados forem comparados na 

diacronia. Acreditamos que as adaptações são motivadas tanto pelos modelos de testamentos 

que são transformados ao longo do tempo, quanto pelas adaptações na linguagem jurídica 

notarial que vai perdendo gradativamente a influência da linguagem religiosa. 

 

4.2.15: Da diacronia do Texto 

 

A parte do texto denominada dispositio é a que apresenta uma maior liberdade 

discursiva, sujeita a uma interferência maior de formulações na elaboração das fórmulas. 

Verificou-se que os atos de fala de encomendar a alma, fazer pedidos pios e encomendar 

missas, fortemente fixados na TD dos legados espirituais deixam de ser empregados nos 

testamentos. Contudo, um ato de fala novo é introduzido no gênero que mantém ainda essa 
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TD – o ato de declarar a fé e a religião em que o enunciador pretende viver e morrer. Salienta-

se que não é possível afirmar se este ato de fala continua em uso, ou não, em virtude da 

extensão dos dados; entretanto, segundo as leituras realizadas, nada impede que o testador 

possa expressar, ainda hoje, a fé e a religião nos testamentos uma vez que este gênero tem por 

finalidade a expressão de livre vontade do testador para depois da sua morte, desde que sejam 

respeitadas as leis que versam sobre a matéria testamentária. Observamos igualmente que os 

modelos de testamentos apresentados são evocados pelos testadores para elaborarem o Texto 

dos seus testamentos, ratificado a influência dos modos tradicionais do dizer nessa prática 

discursiva. 

 

 

4.3. O protocolo final ou escatocolo: datatio, subscriptio e apprecatio 

 

Como último passo da análise da macroestrutura dos testamentos apresentar-se-á 

distribuição dos elementos diplomáticos do escatocolo.  

No corpus o escatocolo é constituído de três elementos diplomáticos: o datatio, o 

subscriptio e o apprecatio.O datatio é composto pelos elementos topográfico e cronológico, 

ou seja, específica o local geográfico, o dia, mês e ano que o documento é elaborado. No 

subscriptio e no apprecatio constam as assinaturas do autor do documento, das testemunhas e 

do tabelião. Esses elementos finalizam os testamentos. 

O datatio ocorre em 39 dos 47 testamentos, um índice de ocorrências 82%. O datatio 

é um elemento facultativo. O subscriptio ocorre em 47 testamentos e assim é um elemento 

obrigatório. O apprecatio é o elemento diplomático que apresentou o menor índice de 

ocorrências, uma vez que é empregado em apenas 33 dos 47 testamentos, o que corresponde a 

um percentual de ocorrências de apenas 70%. 

A última parte analisada neste estudo respeita ao item que encerra o testamento, 

denominada escatocolo composto pelo datatio, subscritptio e apprecatio, conforme o exposto 

no Gráfico abaixo. 
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Gráfico 22: Distribuição dos elementos diplomáticos constitutivos do escatocolo: datatio, subscriptio e 

apprecatio nos testamentos, nos três cortes diacrônicos. 

Nos dados do século XVIII, o datatio ocorre em 3 dos 6 testamentos, portanto um 

índice de 50%, o que equivale à metade dos dados. Nos dados que englobam o século XIX, o 

índice de ocorrência é maior: em 20 dos 23 testamentos verifica-se o emprego do datatio, 

traduzido num percentual de 86%. Nos dados que compõem o corpus do século XX, o 

emprego desse elemento diplomático é ainda maior, uma vez que é empregado em 16 dos 18 

testamentos, representando um índice de frequência de 88%. Saliente-se que o datatio não é 

obrigatório em nenhum dos três cortes diacrônicos; entretanto, permanece sendo empregado. 

O subscriptio é obrigatório nos três cortes, uma vez que ocorre em todos os 

testamentos que constituem o corpus em análise. 

O apprecatio foi o elemento do escatocolo que exibiu o menor número de ocorrências. 

No segundo quartel do século XVIII ocorre em todos os testamentos que compõem o corpus. 

Acontece que nos testamentos do século XIX esse elemento se faz presente em 14 dos 23 

testamentos, contabilizando um percentual de 60%. Já nos dados do século XX, o emprego do 

apprecatio foi um pouco maior: em 14 dos 18 testamentos ocorre esse elemento, expressando 

um índice de frequência de 77%. Apesar de não ser obrigatório nos testamentos que compõem 

o corpus do século XIX e XX, o apprecatio mantém-se em uso nos três cortes diacrônicos, 

assim como o datatio e o subscriptio.  

Exemplos da fórmula do datatio: 

 

(116) nesta Ci-|dade do Natal aos dezenove de Janeyro de mil setecen-|tos e Secenta eSete. (Pedro 

Tavares Romeyro, 1767); 

(117) dia, era [supra]| retro (Carlos Jozé Barbosa, 1864); 

(118) Natal [dia], janeiro de 1905 (Dona Joanna Barbosa de Oliveira, 1905); 

 

O subscriptio:  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

XVIII XIX XX 

Testamentos com e sem datatio, subscriptio e apprecatio no escatocolo 

com datatio 

com subscriptio 

com apprecatio 

sem  datatio 

sem subscriptio 

sem apprecatio 
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(119) Assino a rogo de dona Joana da Rocha (1768); 

(120) Escri- | vi este testamento a pedido de mi- | nha Comadre Maria Baptista de | Oliveira, e aseo 

rogo assigno (Maria Baptista d’Oliveira, 1866); 

(121) Ao rogo da tes- | tadora que por sue estado de saúde alterado e doente como es- | ta, acha-se 

impossibilitada de assinar, assina a primeira tes- | temunha Aparicio Menezes de Carvalho, 

(Francisca Armelina da Silva, 1941); 

(122) assina | com as mesmas testemunhas que são: Joaõ | Sizenundo Pinheiro Filho, brasileiro, 

casado, | funcionário estadual, residente nesta capital; | Durval Oliveira Barbosa, brasileiro, 

casado, funcio- | nario Federal, residente nesta Capital; Jorge | de Souza Moura, brasileiro, 

casado, funcionario | Federal, residente nesta capital; José Elisbaõ | de Macedo, brasileiro, 

casado, funcionário Um- | nicipal, residente nesta Capital e Luiz Me- | deiros, brasileiro, 

casado, comerciante, residente nesta | Capital, todos edoneas, minhas conhecidas, dou | fé. 

Porto por fé haverem sido cumpridas todas | as formalidades do artigo 1.632 do Codigo Civil | 

Brasileiro. Eu [assinatura] tabelião a | eum Sul AM (Dona Maria Simas, 1959); 

 

As três unidades constitutivas do escatocolo ocorrem em mais da metade dos dados do 

corpus e corroboram a ideia de que são fórmulas que se perpetuam na diacronia. Esses três 

elementos diplomáticos finalizam a composição da macroestrutura do testamento. A análise 

dos elementos que constituem o escatocolo mostra que esta parte mantém-se constante na 

diacronia. São elementos tradicionais que se repetem sempre na mesma situação comunicativa 

e com a mesma finalidade comunicativa. 

Os resultados apresentados no comportamento das unidades retóricas do escatocolo 

reafirmam que essas partes são unidades tradicionais que permanecem na diacronia do corpus 

analisado. Essas unidades diplomáticas e as fórmulas empregadas para a elaboração foram 

verificadas nos modelos de testamentos apresentados.  

 

Conclusões do capítulo 

 

Pelo exposto no capítulo, podemos dizer que, os testamentos analisados apresentam 

regularidades discursivas referentes à macroestrutura textual, aos elementos diplomáticos 

empregados, ao conteúdo temático e ao estilo da linguagem empregada. Essas regularidades 

evidenciam, dessa forma, traços importantes da identidade diacrônica do gênero, 

materializados e perpetuados pelos testadores, tabeliães, ou por quem escreveu o testamento. 

Buscou-se descrever a macroestrutura dos testamentos, tendo por aparato 

metodológico os subsídios da Diplomática e as análises da macroestrutura dos testamentos 

realizadas por Castilho da Costa. A partir disso, foi realizada a quantificação da 

macroestrutura dos testamentos e comparados os resultados obtidos para cada recorte 

temporal, a fim de se verificar quais unidades diplomáticas eram obrigatórias e facultativas. 
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Os gráficos apresentados mostram a distribuição dos elementos macroestruturais em 

cada recorte temporal. Esses dados quantitativos foram comparados para que se verificasse a 

distribuição de cada uma das unidades constitutivas do gênero. Nesse sentido, observamos 

que a macroestrutura dos testamentos é modificada quando os dados são comparados na 

diacronia. 

Relacionando os resultados referentes às evocações, influências e convergências 

entre os modelos de testamentos e os testamentos do corpus, observou-se que os modelos de 

testamentos das cartilhas religiosas (T1 e T2) são os mais empregados nos dados do século 

XVIII e XIX. Já os modelos de testamentos (T2, T4, T5 e T6) nos dados do século XIX e 

início do século XX e o modelo de testamento (T7) foram observados apenas nos dados do 

século XX. Essas regularidades entre os modelos e os testamentos do corpus evidenciam 

traços importantes para a materialização do dizer institucionalizado religioso e jurídico na 

prática discursiva testamentária.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação diacrônica do gênero testamento permitiu realizar um estudo 

introdutório sobre as transformações e conservações textuais do gênero, ao apontar a 

macroestrutura e as fórmulas constituintes que se revelam tradicionais e inovadoras. 

Enfatizamos especialmente os elementos macroestruturais e as fórmulas empregadas na 

elaboração do gênero, buscando a relação entre os modelos de testamentos e os testamentos 

do corpus. 

A hipótese geral de que a prática discursiva testamentária era influenciada por 

modelos textuais religiosos e notariais foi comprovada. De modo que os testamentos – no 

caso desta pesquisa pequenos fragmentos de escritos do Rio Grande do Norte nos séculos 

XVIII ao XX – mostram-se como um documento formuláico, com estruturas e fórmulas fixas 

oriundas dos modelos das cartilhas de bem morrer e dos modelos notariais. Confirmamos, 

ainda, que a linguagem notarial é influenciada pelo discurso religioso, familiar e legislativo. 

Descrevemos a macroestrutura dos modelos de testamentos e dos testamentos do 

corpus verificando que os dados do século XVIII repetem a macroestrutura e as fórmulas das 

cartilhas religiosas do Breve Aparelho e Mestre da Vida. Já os testamentos do século XIX 

seguem a macroestrutura e as fórmulas advindas dos modelos de testamentos das cartilhas 

religiosas do Mestre da Vida, do Devoto Instruído, do Manual Eclesiástico e do Tratado 

Regular e Prático de Testamentos notarial. E os dados do século XX tendem para os 

modelos do Manual do Tabelião ou ensaio da jurisprodência eurematica, do Tratado 

Regular e Prático de Testamentos e O tabelionato. Constatando que em cada eixo temporal 

há modelos textuais que são evocados e utilizados pelos testadores. Isso possibilitou 

identificar as convergências entre os textos reguladores e os testamentos. 

As disposições testamentárias e as leis evoluem com o tempo e afetam diferentes 

partes dos documentos, gerando a criação de novos elementos discursivos, ainda que certas 

regularidades macroestruturais e linguísticas sejam mantidas, fazendo com que o gênero 

mantenha a sua identidade diacrônica. Obviamente o gênero testamento passa por adaptações 

e modificações ao longo da diacronia. Essas adaptações são reflexos das mudanças sociais, 

históricas, culturais, legislativas e a profissionalização dos tabeliães. Essas adaptações fazem 

com que a prática discursiva testamentária modifique-se, o que fica claramente refletido nos 

testamentos do corpus. 
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Para realizar o estudo, de caráter filológico, nos apoiamos nos pressupostos teóricos 

das TD, segundo os quais os dados linguísticos e os gêneros textuais são influenciados pelas 

tradições textuais. Nesse aspecto, de acordo com Koch (cf. 1997, p. 59), os dados linguísticos 

não são fatos brutos, visto que as escolhas linguísticas são condicionadas por tradições 

textuais. Também Kabatek (2015, p. 285-316) afirma que “[...] um texto pode corresponder a 

toda uma série de tradições copresentes ao mesmo tempo; e a investigação empírica das TD 

tem a tarefa de identificar a rede de tradições”. Por esse motivo, a análise de TD é um passo 

essencial na investigação da história da língua.  

Durante a realização do estudo, foi identificado o contexto histórico das 

transformações significativas do gênero do século XVIII e XIX para os dados da década de 40 

e 50 do século XX, reafirmando e corroborando os achados inéditos de Castilho da Costa. 

Os apontamentos realizados evidenciam que o gênero era formado pelos universos 

discursivos de ordem religiosa e jurídica. O primeiro vai perdendo sua influência e deixa de 

ser empregado, acarretando transformações macro e microestrutural, uma vez que as unidades 

retóricas deixam de ser empregadas, entre elas: o invocatio, a arenga fórmula narratio, o ato 

de fala de encomendar a alma, o ato de fala de fazer pedidos pios, o ato de fala de ordenar o 

local e o modo de sepultamento e encomendar missas. 

No tocante às inovações, observou-se que outros elementos macroestruturais e 

fórmulas foram adicionados ao gênero. A primeira inovação foi verificada no protocolo 

inicial, em que são acrescentados novos elementos macroestruturais, como as cláusulas da 

presença das testemunhas, livre vontade e língua portuguesa. A segunda inovação foi 

observada na parte do texto, do qual passa a constar a declaração da idade, a data e o ano do 

nascimento do testador. 

Constatou-se que as fórmulas também passam por adaptações no nível histórico e 

individual. Contudo, certas expressões formuláicas são mantidas e adaptadas, a exemplo da 

fórmula notarial, “Saybaõ quantos este instrumento virem que” fórmula mais antiga, que na 

diacronia vai sendo adaptada para “Saibam quantos este público instrumento virem”, 

comprovando que para o estudo da língua histórica é necessário observar certos padrões 

linguísticos enquanto reflexo da tradição do texto. Assim, a história do texto pode responder 

sobre a história da língua, uma vez que a língua é colocada em ação por meio dos textos. 

Com esta pesquisa, abriram-se possibilidades para novos estudos, desde que os 

aspectos aqui levantados sejam contemplados e desdobrados com mais profundidade em 

novos trabalhos, uma vez que elaboração de um corpus dessa natureza é válida ao fornecer 
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dados manuscritos que possibilitam inúmeras abordagens para o estudo da mudança 

linguística, social e histórica da língua. 

Por fim, esperamos que de alguma maneira tenhamos contribuído com as pesquisas 

já empreendidas e realizadas nesse campo do conhecimento, restando-nos portanto, agradecer 

“Em Nome da Santissima Trindade” e “por ser esta a minha única e última vontade” e “e por 

esta forma dou por concluída esta dissertação”. 
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APÊNDICE 

 

TESTAMENTO: 1 

PEDRO TAVARES ROMEYRO, 1767  

Invocatio Em nome da Santissima Trindade Padre Filho e Espirito san-|to trez 

pessoas distintas eum Só Deos verdadeyro: 

Notificatio Saybaõ quan-|tos este instrumento virem que 

Datatio sendo no anno do Nascimento |de nosso Senhor JESUS christo, de mil 

setecentos Setenta e sete|aos dezesete dias do mês de Janeyro do dito 

anno 

Intitulatio eu Pedro Tava-|res Romeyro 

Arenga Sana-Mente estando em meo perfeyto juízo, entendimento | que nosso Senhor 

medeo, depe e com saúde  

Narratio porem temendo-|do me da morte como vivente , e dezejando por 

minha alma | no caminho da Salvação por não saber quando Deos será 

| servido levarme para Si 

Cont. do notificatio  fasso este testamento na forma se-|guinte. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Premeyramente encómendo minha alma a San-|tissima Trindade que 

acreou, 

Fazer pedidos pios erogo ao Padre Eterno pela mor-|te epayxaõ deseo unigenito Filho a 

queyra receber como re-|cebeu aSua estando para morrer na arvore da 

vera Cruz|e a meu Senhor JESUS christo pesso por Suas devinas cha-

|gas que ja que nesta vida meder mercê de dar Seu precio-|so sangue, e 

merecimento de seos trabalhos, me fassa tam-|bem merce na vida que 

esperamos dar opremio Delles, que |e a gloria. Pesso e rogo a glorioza 

virgem Maria e Senhóra | nossa da Aprezentação e do Rozario e a 

todos os Santos da | Corte Celestial especialmente ao domeo nome , e 

Anjo da | minha guarda: queyraõ por mim interceder, e rogar a meu | 

Senhor JESUS christo agora, equando minha [deste cor-]|po sair, 

porque como verdadeyro christaõ prostesto de mor-|rer e viver em afé 

catolica, e crer oque tem, e cre a San-|ta Madre Igreja Catolica de 

Roma, e e nessa fé espero sal-|var minha alma não por meos 

merecimentos mas peloz | da Santissima Payxaõ do unigenito filho de 

Deos. 

Nomear 

testamenteiros 

Rogo a minha mulher Donna Anna Ferreyra da Sylva, e a meu | 

Sobrinho o cabo de esquadra Felipe Barboza Romey-|ro e ao Capitaõ 

Joze Pedro de vasconcelos, por Serviço de |nosso Senhor, e por me 

fazerem merce, queyraõ ser meos | testamenteyros. 

Ordenar local e modo 

do sepultamento 

Meu corpo Será Sepultado na Igreja Ma-|triz de Nossa Senhora da 

Apresentação desta cidade em o habito doSerafico Padre Sam 

Francisco, e me acompa-|nharaõ as companias de que sou Irmaõ, e as 

mais quehouverem, como sabem o Reverendo vigário e todos os ma-

|is clerigos que Se acharem prezentes, fazendoce me officio| de corpo 

prezente alem do da obrigaçao, 

Encomendar missas e mediraõ [corroído] | corpo prezente todos os Reverendos sacerdotes 

[corroído] |–rem no dia do meu falecimento pela [esmola] [corroído] 

minha alma deyxo que meu Reverendo [corroído]. [mediga] duas 

capelas de missas pela esmola consumada Deyxo | mais que se me 

digaõ por minha alma duas  missas a Nos-|as Senhora da 

Apresentação e outras duas à Nossa Senhora | do Rozario, e duas ao 

Anjo daminha guarda duas ao San-|to domeu nome duas ao glorioso 

Padre [ilegível] Antonnio | e quatro missas pela almas de meu [Pay] e 

de minha May| a virgem Nossa Senhora da Aprezentação. 

Declarar naturalidade Declaro que | sou natural dacidade de Olinda  

Declarar filiação filho legitimo de | Antonio [Goncalvez]  Romeyro e de sua mulher 

Donna | Antonia Thereza Tavarez ambos falecidos. 
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Declarar estado civil Sou cazado | com Donna Anna Ferreyra da Sylva, 

Declarar filhos e naõ tendo filhos | vivos della, ou descendentes legítimos que sejaõ 

meos herdey-|ros necessários, como taobem naõ tendo querentes que | 

o sejaõ, 

Nomear herdeiros e por isso nomeyo einstituo por minha universal | herdeyra a mesma 

minha mulher Donna Anna Ferrey-|ra da Sylva 

Estabelecer legado Declaro que em todo em onze ha os credores | seguintes: Antonio 

Creolo, Antonio tambor de minha com-|panhia, eSua mulher Maria 

Joaquina do genero de An-|gola, e sua filhinha desta mulata por nome 

Clara e sua | preza por nome Roza taobem de Angola, e o ouro, epra-

|ta, cobres e mais [trastez], e vestidos que a dita minha mu-|lher sabe, 

e declarara, como taobem tenho esta morada | decazas em que moro. 

Declaro que o Soldado de minha | companhia Manoel da Rocha 

meresta adever de dinhey-|ro de imprestimo nove mil, e oito centos e 

quarenta reis pa-|ra pagar na premeyra [mostra], como taõbem 

medeve | o cabo de esquadra de minha companhia: Antonio de 

|Oliveyra trez mil oito centos e quarenta reiz [athe] oje de| [tardes] 

que lhe mando dar no [inint.] e vo[u] continuando | athe apremeyra 

mostra. Declaro que fuy tezoureyro da | Irmandade de Nossa Senhora 

do Rozario desta Cidade | de inda não deycontas, elhe Sou devedor 

doque constao, | o que meos testamenteyros promptamente  pagarão 

estan-|do pelas contas que em meza Se aventar eu dever descon-|tada a 

despeza, declarada no livro, e hum recibo que tenho | domestre Joaõ 

de Deos da Fonseca daquantia de oiten-|ta mil reis pela madeyra que 

cortou para a obra. De-|claro que devo os annaiz daconfraria do 

Santissimo| Sacramento da Matrez desta Cidade os que constarem | te 

o dia domeu falecimento, como taobem devo os anna-|iz da confraria 

de Nossa Senhora da Aprezenstacaõ, que | meos testamenteyros 

satisfarão na mesma forma | a Sima Ser Irmaõ dehua outra Irmandade. 

| Declaro que devo a Joaõ Luiz Pereyra sinco ou seiz mil [reiz] ou 

oque melhor constar do seo da com- [corroído] afogadorez de contas 

[de uso], e huns cadia-| [corroído]  já tenho pago o feitio. Declaro que 

devo de [corroído] Francisco da Costa de Vasconceloz o que O que 

constar deSeos [ilegível].  Declaro que devo defa-|zenda ao Sargento 

mor Francisco Machado de [O]liveyra] | [Barroz] oque constar deSeu 

livro, como taobem  ao Licen- |ciado Manoel Pinto de [Castro] da 

mesma Sorte oque cons-|tar de Seulivro, e a Manoel doRego quatro 

pessaz de bre-|tanha aonze patacaz cada hua nove patacaz em dinhey-

|ro eSete mil quinhentos evinte reiz, de que desobrigou y| a Joaõ de 

Deos que lhos devia. Declaro que devo a Henri-|que Martinz, morador 

no Recife trinta douz mil reiz de | resto de hua obrigacaõ. Declaro que 

no cofre dos [inint.] tenho hua Salva deprata, e hu bracelete de coraiz | 

asuiz engrazados em oiro, e hú crucefixo de oiro com- | trez voltas de 

cordão taobem de oiro, empenhadoz por | quarentaz mil reiz que 

recebi [inint.]. Declaro que a | conta de meos Saldoz decapitaõ de 

Infantaria [inint.] | te prezidio recebi Sic[o]enta mil reiz que Se 

descon- | “tarão do Almoxarife na premeyra mostra entr[e]gando | este 

recibo que tem meo em Seo poder. 
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De renúncia Declaro que | quero valha esta Sedula na melhor forma quece for pos-

|sa quando naõ valha como testamento valha como |  codeçilio, ou 

qualquer doaçaõ causa mortiz e como [dispo]|sição ao causaz piaz e 

para satisfazer meos legados ao | [causas] pias e dar expediente ao 

maiz que neste meu tes- |tamento 
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De garantia [inint.] torno a pedir a minha mulher Donna An | na MorreyradaSilva 

ea meo Sobrinho (Felippe Barboza | Romeyro e ao Capitaõ Jose Pedro 

de Vasconcelos por Servi | ço de Deos, e [por] me fazerem merce, 

queiraõ [attestar] Serem me-|os testamenteyros, como no prencipio 

deste meo testamento.| Pesso aos quaiz e a cada hum in [Solidum] dou 

todos os meoz | poderes e fasso meos administradorez, feitorez e 

procuradorez | como necessario for para tomarem posse e desporem 

de | meos bens como for precizo para meo enterramento pa-|go de 

minhaz dividaz e mais dispoziçoens oque declaradaz, | e por quanto 

esta hé minha ultima vontade do modo | que tenho dito, 

De 

corroboração  

pesso as justiçaz de Sua Magestade fideli-|sima,  Secularez e 

Eclesiazticaz, cumpraõ e fassaõ intey-|ramente cumprir, dentro de 

dous annoz, os quaiz [consedo] | aos ditoz meoz testamenteyroz, para 

darem Suaz Contaz| e por estas conforme este testamento ao que 

direy| me [inint.], tendo pedido ao tenente Jose Baptizta Freyre, que| 

este por mim escrevesse, que tao bem Se[inint.] 

Escatocolo Datatio nesta Ci-|dade do Natal aos dezenove de Janeyro de mil setecen-|tos e 

Secenta eSete.. 

Subscriptio Pedro Tavarez Romeyro 

Apprecatio  Como testimunha que escrevi Jose Bap-|tista Freyre. 

 

TESTAMENTO: 2 

JOANA DA ROCHA, 1768 

Invocatio Em nome da Santissima Trindade Padre, Filho, e Espirito Santo| trez 

pessoas distintas e um Sô deoz verdadeiro. 

Notificatio Saibam | quantoz este Instromento virem em como 

Datatio no ano do nacimento| de Nosso Senhor JESUS christo de mil setecentoz e 

| Sincoenta e [corroído] aoz vinteeSete [dias] domez de Fevereiro 

[corroído] | ano [inint.] Corassaõ da Igreja Nova Ribeira de [inint.] 

Inscriptio da | Cidade do Natal do Rio Grande, 

Intitulatio Eu Joana da Rocha Tavares 

Arenga Sana-Mente estan-|do em meu perfeito juízo eEntendimento que Nosso Senhor me-

deo, 

Narratio temendo-me da morte, e dezejando por minha alma no Caminho da | 

Salvasaõ por naõ Saber oque Nosso Senhor de mim quer fazer, equando 

Serâ | Servido Levar-me para Si, 

Cont. do notificatio  fasso este meu testamento na forma | Seguinte = 
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Encomendar alma Primeiramente encomendo minha alma a Santissima| Trindade que a 

creou, 

Fazer pedidos pios eRogo ao Eterno Pai, que pela morte de Seu | Unigenito Filho a-queira 

Receber, e a virgem Maria Senhora | Nossa ao Santo de meu nome Saõ 

Joaõ, eoz da minha expecial devossaõ, o Anjo da minha guarda, o gloriozo 

Santo Antonio, Nossa Senhora do | Amparo, Nossa Senhora do Ô, Nossa 

Senhora da Piedade, Nossa | Senhora do Rozario, e a todoz oz Santoz, 

eSantas da Corte do Ceo rogo | Sejaõ muy Intercessores quando minha 

alma deste mundo partir, para que vâ gozar da Bemaventuranssa, para que 

foi creada; porque como verda-|deira christã protesto viver, e morrer em 

aSanta Fê Catolica, e crer| oque tem, e crê a Santa Madre Igreja de Roma, 

em cuja Fê espero | Salvar aminha alma = 

Nomear 

testamenteiros 

Rogo ameu Primo oCapitam Mor Joaõ | de Oliveira e Freitas, e meu 

Compadre Teodozio Ferreira, eo Sar=|gento Mor Manuel Fernandes de 

Oliveira que por Servisso de Deos quei=|raõ Ser meus Testamenteiroz. = 
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Ordenar modo e 

local do 

sepultamento 

Ordeno que o meu corpo se=|râ Sepultado na Igreja de Nossa Senhora do 

[O deste] Mipibû, | e falecendo em outro Lugar, em outra Igreja mais 

próxima, envol-|ta no abito do Serafico Padre Sam Francisco, com os 

Reverendoz | Padres que Se-acharem no Lugar, fazendo-se oOficio 

Paroquial | daObrigasaõ,  

Encomendar 

missas 

esse me dirão uma Capela de Missas a Nossa Senho=|Ra doz Przaeres de 

Goianinha, em cuja Igreja Se dirão, por Ser | nela Criada, e naõ podendo 

Ser nadita Igreja, em outra qualquer | porem sempreditas para amesma 

Senhora com aesmola de doze mil | Rey, eoutra Capela de Missas a Nossa 

Senhora do Ô por minha alma| ditas nesta mesma Capela da Igreja Nova 

com amesma | esmola.Declaro que deixo Se me-digaõ aoz Santoz assima | 

referidoz de minha devossaõ á cada um uma Missa com aesmo=|La de 

trezentos e vinte, que Se diraõ com brevidade. Declaro que | Se me-dirâ 

outra Capela de Missas ao Anjo da minha goarda eao| Santo do meu 

nome, para que me queiraõ valer na ora daminha | morte, tudo por minha 

alma, Sem embargo da Missa que mando | aoz Santoz Lugares dezasseis 

mil reis, em cuja Confraria Se me-| assentarâ por Irmã, porque com a dita 

quantia fica Resgatado os | anoz, e eu gozando das grassas e sufragioz que 

recebem oz que | Saõ Irmaõs da dita Confraria 

Estabelecer legado Declaro que sedarão á | minha Afilhada Antonia de Oliveira, mulher de 

Manuel | [Manoel] Antunes trez mil [reis] e Sendo falecido a [Seus] 

filhoz. Desta | [ilegível] a minha Sobrinha Maria doz Prazeres, filha de meu 

Compadre | Teodozio Ferreira outroz [t]rez mil reis. Declaro quedeixo á 

[Janu-|ania] da Rocha, filha do mesmo Teodozio Freita trez mil reis. De-

|claro que deixo a minha Afilhada Maria Corderio, filha de Joana | de Sá 

trez mil reis. Declaro que deixo á Capela de Nossa | Senhora do O desta 

Igreja nova para as Suas obras dez mil reis. | Declaro que deixo a Nossa 

Senhora da Piedade na mesma I-|greja dez mil reis, para aquilo que 

adivina C[inint.] mais Carecer. De=|claro que no Inventario que Se fez por 

morte de meu Mari=|do Domingoz doz Santoz Se fez Inventário pelo 

Juizo de Orfaõz | coube á minha meassaõ a metade do Citio da Imúna com 

valor | de Sincoenta mil reis, aqual meassaõ dou á minha Sobrinha Catari-

|na da Rocha filha de Teodozio Ferreira, e na mesma forma | que me-foi 

adjudicada cedo, e traspasso na Pessoa da dita minha Sobrinha com todoz 

oz moveis de caza que Se acharem, e | juntamente o interesse que tenho na 

Caza, para que ela goze, e possua | Sem Seu Pai Se-Intrometer nesta 

doassaõ por modo algum. | Declaro que dei á defunta minha Sobrinha 

Joana Batista a me=|tade da parte que me-tocou no Inventario que Se fez 

por | morte de meu Marido ametade do Citio donde adita morava, e | 

morreo, Cujo Citio erdou Seu Pai Teodozio Ferreira; oqual opode=|râ 

Lograr Como Seu que ê, efica Sendo. 

Declarar 

naturalidade 

Declaro que Sou | natural da Freguesia de Goianinha desta Capitanîa do 

Rio Grande, 

Declarar filiação filha de Manuel Freitaz Moreira e de Sua mulher Margarida da Rocha | de 

ligitimo Matrimonio já defuntoz. 

Declarar estado 

civil 

Declaro que fui caza=|da em face de Igreja com o Alferes Domingoz doz 

Santos | já defunto, 

Declarar filhos e 

herdeiros 

de Cujo Matrimonio naõ tive filhoz, e naõ te=|nho erdeiroz necessarioz 

que [ajaõ] de erdar meus beins. 

Estabelecer 

legados 

Decla=|ro que oz beins que possuo e ficáraõ da meassaõ do Inventario | 

que fez o Juizo de Orfaõs de meu Marido fora dos que a=|traz tenho 

disposto, [eestaõ em Ser] Saõ oz Seguintes a Saber: | um pedasso de terra 

que ficou de fora da dispozissaõ que te=|nho feito do Citio da Imúna, eo 

que foide Joana Batis-|ta, Cujo pedasso de terra Se avaliou em vinte Sinco 

mil milreis, o qual prefirirâ na Compra pelo mesmo valor meu | Compadre 

Teodozio Ferreira. Declaro que possuo [úma] negra do Gentio de Guinê 

por nome Ana, ejuntamente úm | taixo grande, eSem embargo deque tenho 

feito doassaõ | doz beins moveis á minha Sobrinha Catarina da Rocha, 

como | atraz fasso menssaõ, naõ Se Compreende naquela doassaõ odito | 
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taixo, Como tão bem a caixa pequena, onde goardo aminha | roupa, que 

Esta deixo aminha Afilhada Natalia de JESUS | mulher de Manuel Dias 

por esmola. 

Estabelecer legado 

(Declarar dívida) 

Declaro que naõ devo | nada apessoa algũa, Salvo Se a contrarir depois 

deste testa=|mento, aqual Se pagarâ. 

Nomear herdeiros Declaro que nomeio, e instituo | por minha erdeira universal aminha alma 

C
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De renúncia de tudo oque | depois de cumpridoz meus Legadoz restar deminha fazen-

|da [[fazenda]], eRevogo eEi por revogado outro qualquer testa=|mento, 

ou codecilho que antes deste aja feito. 

De garantia 

 

Eporquanto esta | é aminha ultima vontade do modo que tenho dito, torno 

| apedir, e rogar aoz ditos meus Testamenteiroz queiraõ por | Servisso de 

Deus aceitar minha testamentaria, aquém dou | todos oz meus poderes que 

em direito posso, para demeus | beins porem, edisporem, e venderem oque 

necessário for para| meu interramento, e Cumprimento de meus Legadoz, 

tudo | na forma de direito: 

De 

corroboração 

epor eu naõ Saber Ler nem escrever pedê á Paulo Coelho, que este por 

mim escrevesse, eameu| rogo assinasse 

Escatocolo Datatio nesta mesma Povoassaõ de Mopebú em | o dito dia mez, eano atraz 

declarado. = 

Subscriptio Assino a rogo de | Joana da Rocha 

Apprecatio  e como testemunha que o escrevi = | Paulo Coelho. = 

 

TESTAMENTO: 3 

MANOEL GONÇALVES DURAÕ, 1796 

Invocatio Em Nome da Santissima Trindade Padre, filho Spirito Santo | tres 

Pessoas destintas, ehum So Deos verdadeiro. 

Notificatio Saibaõ | quantos este instrumento virem como 

Datatio no anno doNascimen- | to deNosso Senhor Jezus Christo demil Sete 

centos noventa | Seiz nostrez dias domez de Marco. 

Intitulatio Eu Manoel Gonçalves Branco Duraõ 

Arenga Sana-Mente estando em meo perfeito juizo, entendimen- | to, que nosso Senhor 

medeo estando duente decama, 

Narratio temendome | damorte, edesejando por aminha alma nocaminho da 

Salvaçaõ | por naõ Saber oque Deos nosso Senhor quer fazer demim, 

equan- | do Será Servido deme chamar para Si 

Cont. do notificatio  faço este meo Testa- | mento naforma Seguinte 

T
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to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Primeiramente encomendo | aminha Alma aSantissima Trindade que 

acriou 

Fazer pedidos pios eRogo a | ao Eterno Pay que pela morte, Paixaõ do Seo Unigenito a | 

queira receber assim como recebeo aSua estando para morrer | na Arvore 

da Vera Cruz, e ameo Senhor Jezus Christo pelo poder | Suas Divinas 

Chagas que já que nesta vida mefez merce de dar | Seo precioso Sangue, 

emerecimentos deSeos trabalhos mefaça | taõ bem navida que esperamos 

merce dedar aprovaçaõ [inint] | que he aGloria epeso e rogo a Gloriosa 

Virgem Maria Nossa | Senhora e [inint] e Deos eatodos os mais Santos e 

Santas da Corte | do ceo, particularmente ao Anjo daminha guarda ea 

[inint] Manoel Santo domeo Nome, e a Virgem Santissima doMonte | 

aquem tenho especial devoçaõ queiraõ por mim interceder, e | Rogar a 

nosso Senhor Jezus Christo agora, equando aminha | alma deste corpo 

sahir, por que como verdadeiro Christão | protesto deviver, morrer na 

Santa fe Catolica, e crer oque | tem, ecre aSanta Madre Igreja de Roma, 

minha fe espero | de Salvar aminha alma, naõ por meos merecimentos, 
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mas pelos da Sagrada Paixaõ do Unigentito Filho de Deus. 

Nomear testamenteiros Rogo ao Senhor Antonio Jose dos Santos, aoSenhor Anto- | nio Lopes 

Rego, aoSenhor Andre da Silva Cabral que | por Serviso a Deus, e por 

mefazer [inint + duas palavras] queiraõ a | ceitar ser meos 

Testamenteiros 

Ordenar modo e local de 

sepultamento 

meu corpo será Sepultado | em habito deSaõ Francisco [inint] na Matriz 

desta | cidade, e Encomendado pelo Reverendo Paroco, eaCompa- | 

nhado pelos mais Clerigos que seacharem,  

Encomendar missas aos quais sedara | Missa de Corpo prezente com esmola detrezentos, 

evinte. |Declaro que deixo mais duas Capelas deMissas,aSaber | huma 

por minha Alma, missaAlmas daqueles com quem tenho | negociado. 

 

Declarar naturalidade Declaro que Sou natural do Arc[ee]bispad[o] | deBraga 

Declarar filiação filho Legitimo deAntonio Gonçalves Branco | edeMaria Gonçalves 

Ferregaõ ja defunta.  

Declarar estado civil Declaro que | naõ Sou cazado. 

Encomendar missas Declaro que o | tutor deminha fazenda omeo Reverendo Parocho man | 

dara dizer Missas pela minha Alma. 

Nomear herdeiros Declaro que depois deCompridos os meos | Legados epagar as minhas 

dividas, deixo por Erdeiros meoPai | porque naõ Sey Sehe vivo ou 

morto[.] 

Estabelecer legado Declaro que possuo | empregado emhua negociaçaõ com meo Primo 

Manoel | da Costa dos Santos deSociedade aSaber noventa trez mil | eseis 

centos [inlegível]dezoito a [sobraz] dealgudaõ emola, que | [inint]nta 

eoito mil, eoito centos reis em algudaõ[.] deClaraço, Sete | mil duzentos 

eSecenta[inint] em cento vinte ehum barrez | deSabaõ hua barrica 

de[inlegivel] em preço demil, eduzentos | cento evinte equatro mil reis 

empregados emfazenda bran- | ca decor. Declaro que tenho mais quatro 

milreis | em algudaõ decaroço digo emquatro a dobas algudaõ | em 

[inint]rafo. DeClaro que possuo uma [inint] de [inint] hu | traçado por 

defi[inint] [inint] Siga hum fivela depesço de prata | duas camizas 

de[inint] hua de frança, hua de ambur- | go, hu hulolele calçaõ de ganga 

amarela, hulolele, hum | calçaõ defustaõ, emais roupa de que uso odeixo 

ameo Primo | Manoel daCoita dos Santos, possuo mais hum capote depa- 

| no azul, taõ bem deixo ao dito meo primo. Declaro que | posuo hum 

cavalo em maõ de Antonio Joze da Silva no Jiqui | Declaro que medeve 

ocapitaõ Manoel Ignacio Pereira | do Lago nove mil eduzentos.  

Estabelecer legado 

(declarar devedores e 

dívidas) 

Declaro que medeve Joaõ | [inint] da Silvaera douz miloito centos 

eoitenta. De- | claro que sem deve oque contar domeo rol dedividas | 

Declaro que sem deve da sociedade oque contam | contam do meu [inint] 

denaõ. Declaro que [corroído] Manoel | deGoiveira Guimarains em 

Pernambuco cento trinta | eoito mil, eoito centos de fazenda que lhe 

tomey. De | claro que tenho contas com Antonio Jose dos Santos, eme | 

deve oque me dicer. Declaroque devo aoAlferez Luiz | Antonio Ferreira 

cinco mil reiz, naõ devo maiz couza | alguma.  

Declarar irmandade Declaro que Sou Irmaõ da Irmandade do Senhor | Bom Jesuz das Dores, 

com meos Testamenteiros pagaraõ | oque eu dever dorol, epara cumprir 

os meos legados | daqui declarados, e dar execucaõ aeste meo 

Testamento, 
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a

is  

De garantia rogo, etorno apedir ao Senhor Antonio Jose dos Santos, aoSe | nhor 

Antonio Lopez Rego, eaoSenhor Andre da Silva | Cabral por Serviso de 

Deos, em fazerem merce queiraõ a | ceitar Ser meos testamenteiros como 

no principio deste | meo Testamentopelo aos quais cada hum de purfi in | 

[inint] dou todos os meos poderes, que em direito poso,e | for necesario 

para demeos beinz tomarem evenderem oque | necesario for para meo 

interramento, ecomprimento | demeoz legados epaga das minhas dividas 

~  
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De corroboração Epor quanto | esta he aminha ultima vontade demodo que tenho | dito 

pedi ao [inint]eisto Reverendo Senhor [coajutor] Fran- | cisco de Sa 

Bezerra Cavalcante, como testemunha | que ofez eaSignou este por mim 

fazese, emque taõ bem | measigno ~ 

E
sca

to
co

lo
  

Subscriptio Manoel Gonçalves Branco 

Apprecatio  Do[?]eraõ | como testemunha que ofez eoAsignou oPadre Francisco de 

São Bezerra Cavalcante ~ 

 

TESTAMENTO:4 

VICTORIANO RODRIGUES DE SÁ, 1797 

Invocatio Em Nome da Santissima Trindade Padre, Filho, Spirito | Santo tres 

Pesoas distintas, hum so Deos Verdadeiro a | cuja imagim fuy criado  

Notificatio Saibão quantos | este publico Instrumento virem que 

Datatio no anno do | Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil | de mil 

Sete centos noventa e sete aos deisaseis dias do | mês de setembro do 

dito anno 

Intitulatio Eu Victoriano Rodrigues de Sa 

Inscriptio neste meu sitio Pirituba 

Arenga Sana-Mente estando em meo juiso | perfeito, e enteiro entendimento por merce de 

Deos | que mefas, em tem feito ate hoje, ainda que muito | doente, 

porém, inda não deixo deandar com os meos | pés 

Narratio etemendome damorte, edesejoso depor aminha | alma no caminho da 

salvação, por não saber oque | Deos Nosso Senhor demim fará, equando 

sera servido | Levar me para si, 

Cont. do notificatio  faço este meo testamento na forma seguinte 

 

 

 

 
T

ex
to

 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Primeiramente encomendo a | minha alma aSantissima Trindade, 

Fazer pedidos pios e Rogo ao Eter- | no Pay, e a Virgem Santissima aqueira receber[cão]- | 

Anjo daminha guardaçao Santo demeo Nome | mequeirão Valer e rogar 

aDeos nesta vida, ena mor- | te para que va aminha alma gozar a bem 

venturança | epretendo com adjutorio da Altissima como verda- | deiro 

Christão protesto morrer na Santa [Fe] deDeos | eviver namesma. 

Nomear 

testamenteiros 

Rogo ameo filho Manoel Ro- | drigues eao [tenente] Salvador de Araujo 

eo[inint] Ir- |Mao o Tenente Alexandre deAraujo por serviso | aDeos 

queirão ser meos testamenteiros: 

Ordenar modo e local 

de sepultamento 

meo corpo se- | Ra sepultado na Igreja deNosso Senhora [corroído] 

Socorro | na [fazenda] da [inint] involto emhabito de São Fran- | cisco 

acompanhado pelos Sacerdotes que [inint] [inint] | vizinhos deste lugar. 

Encomendar missas Declaro que o | meo testamenteiro depois de fazer departir com igual | 

dade com todos os mais Erdeiros daminha terça man- | dara dizer me hua 

capela de missas por minha alma | e meya capela por alma de | meo pay. 

Outra capela de Missas mais porminha alma, hum oitavario 

Declarar filiação,  Declaro que sou filho natural | de Liandro Rodrigues já falecido davida 

[presente] e de | Laura Pereira tam bem já falecido.  

Declarar estado civil Declaro que sou |casado emface de Igreja com Luiza de Souza ede An- | 

dre 

Declarar filhos [nos] por matrimonio tivemos três filhos dois machos | huma femia 

[inint] já falecida casada que faz como | [Leandro] Rodrigues, [com] 

Saberão casados Victo | riano Rodrigues Junior, Manoel Rodrigues, ea 
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femia | [cordova] [forcados] que são por si, ou por seus filhos | 

Nomear herdeiros por que são erdeiros | os filhos meos Netos cujos beins que ouver 

de[inint]tocar | os meos Testamenteiros osterão depois de seos poder | 

para lhes entregar quando tiverem capacidade de[inint]| REM seos beins 

sem que caresa de nemhú Inventario | ou Partilhas ficando no arbítrio 

domeo Testamenteiro | que declaro seja omeo filho Manoel Rodrigues 

oque | fique aisto encarregado, como meo Testamenteiro e Er | deiro. 

 

Estabelecer legado Declaro que deixo ade | [borado] ameo Neto João que o tenho criado ate 

hoje | hua Besta com duas crias as quais os meos Erdeiros | as[inint] por 

suas huá vaca nafazenda da condeça | que já esta ferrada com seo forro, 

que huá, eoutra | cauza lhedou daminha terça tão bem dixo ade Es | mola 

deminha terça vinte mil reis aminha neta, | afilhada filha ligitima demeo 

filho Victoriano Ro- | drigues[:]declaro que os animais que deixo ade 

esmola | ome Neto João [inint] conservados e mpace e poder de | meo 

filho Manoel,não, entregando ao Pay. declaro | que deixo o dito daminha 

terça, depois de compridos | os meos legados ameo filho Manoel 

Rodrigues em | [inint] demuito que [metam] servido, [inint] | E 

aCompanhada [inint] sua May  

Estabelecer legado 

(Declarar devedores) 

Declaro que amim [se mi de] | vem varias dividas as quais são as 

seguintes: Jose de | Freitas morador nos[ inint] medeve hum cavalo 

[inint]| que lheo empresteiy [inint] de hum anno, eate hoje onão | pagou 

aminos [inint]. Declaro que Manoel | Manoel [corroído] mehe devedor 

dehua [corroído] vaca ehú Bois | emais hum cavalo. Declaro que Jose de 

Araujo morador | em São Gonçalo mehe devedor de hum cavalo, que lhe 

| emprestey para ir ao Sertão do Sirido. – Declaro que | o[inint] Manoel 

Ignacio Pereira do Lago; morador | na cidade do Rio grande mehe de 

vedor de hum Ca- | valo que lhe emprestei para ir a Pernambuco no | 

anno de noventa. Declaro que medeve Jose [inint] | huá garrote que lhe 

emprestey. Luiz de Araujo mo- | rador no Jundiahi duas vacas. O 

Reverendo Padre | Francisco de Saliz no Porto dos [inint] huá vaca. De- | 

claro que Joaquim Jose de Barros morador nas Ba-| naneiras de Mipibu 

mehe devedor de dois mil reis | Jose Perreira morador no Rio [Prairy] 

medeve dois | mil reis de resto de hum boy. Manoel Pereira mo- | rador 

em Mipibu hú Novilho que lhevendi por [deiz] |milreiz. Declaro que 

odefunto Antonio Marinho | morador que foy em [Papary] por me 

medevem dois | cordeiros hum boy de resto do Dizimo dos annos de | 

Secenta e hum, secenta e doiz, Secenta etrey. declaro | que Francisco 

Xavier da Cruz morador em Mipibu | me devedor [apagado] de hua 

[cesta] [brabo] que me pegou sem | ordem minha desde o anno de 

noventa ehu,oque | devem os meos Erdeiros eprincipalmente o meo | 

testamenteiro cobrarem adito cesta com[corroído e borrado] | [inint] 

selhes [inint] eadita cesta era de [por] | castanha e de meo [forro]. 

Declaro que mehe [corroído e borrado] | a viuva de Francisco Pavary 

morador na [inint] | huaz dezes [apagado] tratado adita Viuva com | 

omeo filho Manoel [apagado] por Mas vinte ecinco mil | reiz, oque meo 

Testamenteiro ofara pelo que bem e | justo lhe parecer. Declaro que 

Miguel dos anjos mo- |rador mehe devedor de hum garrote de 

empréstimo e | mais trez [inint] de sola por duas [inint] cada hum. | 

declaro que medeve hua vaca que paguey [inint]|[junho] Jose Pereira por 

[Raimundo] Pereira morador na [Vtinga]. Declaro que Manoel 

[inint]|Manoel [corroído] mehe devedor dehua [corroído] [vaca] ehú 

Bois | emais hum cavalo. Declaro que Jose de Araujo moradore | em São 

Gonçalo mehe devedor de hum cavalo, que lhe | emprestey para ir ao 

Sertão do Sirido. – Declaro que | o[inint] Manoel Ignacio Pereira do 

Lago; morador | na cidade do Rio grande mehe de vedor de hum Ca- | 

valo que lhe emprestei para ir a Pernambuco no | anno de noventa. 

Declaro que medeve Jose [inint] | huá garrote que lhe emprestey. Luiz de 

Araujo mo- | rador no Jundiahi duas vacas. O Reverendo Padre | 
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Francisco de Saliz no Porto dos [Poroz] huá vaca. De- | claro que 

Joaquim Jose de Barros morador nas Ba-| naneiras de Mipibu mehe 

devedor de dois mil reis | Jose Perreira morador no Rio [Prairy] medeve 

dois | mil reis de resto de hum boy. Manoel Pereira mo- | rador em 

Mipibu hú Novilho que lhevendi por [deiz] |milreiz. Declaro que 

odefunto Antonio Marinho | morador que foy em [Papary] por me 

medevem dois | cordeiros hum boy de resto do Dizimo dos annos de | 

Secenta e hum, secenta e doiz, Secenta etrey. Declaro | que Francisco 

Xavier da Cruz morador em Mipibu | me devedor [apagado] de hua 

[cesta] [inint] que me pegou sem | ordem minha desde o anno de 

noventa ehu,oque | devem os meos Erdeiros eprincipalmente o meo | 

testamenteiro cobrarem adito cesta com[corroído e borrado] | [inint] 

selhes [inint] eadita cesta era da [por] | castanha e de meo [forro]. 

Declaro que mehe [corroído e borrado] | a viuva de Francisco Pavary 

morador na [inint] | huaz dezes [apagado] tratado adita Viuva com | 

omeo filho Manoel [apagado] por Mas vinte ecinco mil | reiz, oque meo 

Testamenteiro ofara pelo que bem e | justo lhe parecer. Declaro que 

Miguel dos anjos mo- |rador mehe devedor de hum garrote de 

empréstimo e | mais trez [inint] de sola por duas [patacos] cada hum. | 

declaro que medeve hua vaca que paguey [inint]|[junho] Jose Pereira por 

[Raimundo] Pereira morador na [Vitinga]. Declaro que Manoel 

[inint]|Manoel Roberto medeve hum Novilho que lhe em- | prestey. 

Declaro que Manoel Mapado me deve | mais hum garrote de 

empréstimo. Declaro que [inint] medeve desoito mil e quatro centos 

reiz[s]. | declaro que Jlieronímo deSouza medeve sete pa- |[ inint]. 

Declaro que ocoronel Francisco da Costa me | deve hua cesta. Declaro 

que Ignacio Barbosa | me deve hua vaca. Declaro que Anna da Rosa mu- 

| lher de Manoel dos santos morador no Putigi me de | ve hú corte de 

saya, emais sete [patoco] que [inint] | por mão do capitão Manoel 

Alvarez Correa; que lhe | mandey dar que tudo faz seis mil duzentos 

equarenta | reiz. Declaro que eu nada devo. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
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u
su

la
s fin

a
is,  

De garantia Declaro que para com- | primento de tudo quanto tenho declarado no 

pre- | zente testamento torno apedir, e rogar aos meos | Testamenteiros 

nomiados que por serviso aDeos, ea | mim mercê queirão ser meos 

Testamenteiros |E quero [inint] de Esmola a Nossa Senhora do Socorro | 

deiz mil reiz, aos ditos meos Testamenteiros lhes dou | todos os meos 

poderes que em direito me são concedi- | dos epoderão vender, e dispor 

todos os meos beins que | me tocar daminha terça para darem 

comprimen- | to inteiro dos meos legados, eomais que tenho Or- |denado, 

epara mayor validade de tudo peço erogo | as justiças de Sua Majestade 

Fididissima,[ inint] | esculares como Euclaziasticas facão [inint] e | 

guardar como no meo prezente Testamento tenho | declarado, por ser 

esta minha ultima vontade 

De renúncia e revogo, lhes por revogado outro qualquer tes- | tamento, ou sedula, que 

antes deste tenha feito, e | não quero que de nem hua forma valha em 

juízo algum | so este valha, se lhe de todo credito, [inint], va | sendo 

ainda sem aprovação por meser esta difícul- | toso pela distancia deste 

lugar acidade do Rio grande, |pelo empedimento que tenho de não 

poder[montar] a[inint]| [inint] para [oir] dar aaprovação. 

De 

corroboração 

E por vontade de tudo | pedy e roguey a Jose Gomez de Mello este por 

demim| ecrevieasiginase [inint]. 

 

Escatocolo 

Subscriptio Este meo rogo prezente [borrado] |  

Apprecatio  como testamenteiro Zacarias de Bulhoiny [borrado] [inint]| [dos Anjos 

Barros] [inint] Luiz Joze, o Tenete Salvador de | Araujo, o Tenente 

Alexandre Rodrigues Santi-| ago, Manoel Barbosa Franco, Manoel 

Duarte | de Azevedo [inint] Que como Testemunha que este [escre-] | vi, 

ea signey por parte do Testador Victoriano Ro- | driguez de as [inint] 
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Jose Gomez de Mello [inint] Salvador | de Araujo da Silveira [inint] 

Alexandre Rodrigues | Santiago [inint] Manoel Barbosa [inint] Ma | 

Noel Duarte de Azevedo [inint] Luiz Jose [inint]|O vigario Feliciano 

Jose Dornelles | [inint] Cumpra Fe e Registre [fe]  Dorneles [inint]  

 

TESTAMENTO:5 

CAPITÃO MANOEL ALVES DE MORAIS NAVARRO, 1798 

Invocatio Em nome da Santissima Trindade Padre Filho Espiri- | to Santo tres 

pessoas destintas, hum so Deos verdadeiro | em [quem] Cristo, confesso, 

eadoro. 

Notificatio Saibaõ quantos este | instrumento virem como 

Datatio no anno do Nascimento de Nosso | Senhor Jesus Christo, de mil setecentos 

noventa eoito | aos tres dias domes de Novembro dodito anno 

Intitulatio estandome | Capitaõ Manoel Alves de Morais Navarro 

Inscriptio naminha | propria caza de [engenho] no sitio Potigi deSaõ Goncallo, 

Arenga Sana-Mente em meo perfeito juizo entendimento achando-me no | estado nasaude 

Narratio e desejando salvar me que confio no[misericordioso] | dia de meo Senhor 

Jezus Christo, 

Cont. do notificatio  fasso este meo testamento | no dito meo sitio eminha propria casa da forma 

seguinte | 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma primeiramente encomendo aminha Alma aSantissima | Trindade que 

acreou 

Fazer pedidos pios erogo ao eterno Pay pella morte do seo fi- | lho [Nosso]Salvador Jezus 

Christo aqueira receber epor isso|| pesso autorizaçaõ a Virgem Maria 

Nossa Senhora e a todos os San- | tos da Corte do Ceo, particularmente ao 

meo Anjo da guarda, in- | tercedaõ por mim ameo Senhor Jesus Christo, 

agora equan- | do aminha Alma deste corpo sahir por que como verdadei- | 

ro Christaõ quero viver emorrer em aSanta fé Catholica e | nesta fé espero 

salvar aminha Alma naõ pellos meos mere- | cimentos mais pella morte 

epaixaõ do unigenito Filho de Deos | 

Nomear testamenteiros peso erogo aos reverendissimo Senhor Padre Bonifacio da Ro- |cha Vieira, 

eao Coronel de Milicias oSenhor Joaquim Jose | do Rego, e a Igmacio 

Nunes Correia Thomas, que por | servisso de Nossa Senhora epor me 

fazerem merce queiraõ ser | meos testamenteiros que confio nas suas 

caridades [corroído]- | çaõ aminha suplica. 

Ordenar modo e local 

do sepultamento 

Primeiramente como testamenteiro | digo omeo corpo sera sepultado na 

Igreja Matriz de Nossa | Senhora da Aprezentaçaõ desta Fregesia vistido 

no abito de | Saõ Francisco, aquem acompanhará omeo Reverendo 

Parrocho | com oseo Sacristaõ unicamente athe a cidade sendo deposto | 

em alguma caza será conduzido para Igreja com acompa- |nhamento dos 

Clerigos Coroinhas, que namesma cidade hove | ram emeçaõ que para este 

fim sefizer omeo Reverendo | Parrocho fará logo officio decorpo prezente 

com destos | Clerigos ecoroinhas damesma cidade sem[corroído] outros | 

deoutra parte eos signos daobrigaçaõ omeo testamenteiro | dará unicamente 

vistas aomeo Parrocho emais Clerigos al- | gum homem deprobodade 

Encomendar missas mandará logo dizer Missas 

Estabelecer legado Noedadeouro lavrado. Declaro que tenho duas [sellas] demorquim | com 

acento develudo huma verde eoutraem cor nada am- | [inint] bordados 

ehumas capelados azuis fordada defico de pra- | ta tenho quatro camizas 

finas, com bertura mais hum | jogo decalço[inint] coletes defustaõ branco.  

Estabelecer legado 

(Declarar dívidas) 

Declaro que devo ao San- | tissimo [corroído] sacramento tudo quanto 

dicer othezoureiro. Declaro | que dei hima obrigaçaõ decincuenta ou 

secenta mil reis ao |Thezoureiro de Nossa Senhora da Apresentaçaõ para 

pagar | os anuoy que de eu devesse que hu Ignacio Nunes Correia Tho- | 
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mas, secauzo sobrar ser tudo para amesma senhora esefi-|car devendo 

omeo testamenteiro prontamente pagara como taõ bem toda adivida 

dairmandade deSantos alguma | que contar que seja pessoa fidedigna ainda 

que naõ mos- | ter obrigaçaõ. 

Estabelecer legado Declaro que omeo Engenho seacha fabricado | de huma caldeira de melar 

tres tapas huma escumadeira edua- | as ponbas tudo decobre dezaceis boy 

mansos hum carro velho | esua[inint] angas. | 

Estabelecer legado Declaro que possuo trezemtos mil reis ^q osintre Os intreguei aminha 

conhada Dona Maria Soares, diante do | Reverendo Padre Miguel 

Francisco, e Domingos Rodrigues da | Silveira, que este [inint] para os 

intregar por minha mor- | te aomeo testamenteiro para as minhas 

despozicoins. 

Declarar estado civil Decla- | ro que nunca fui cazado 

Nomear herdeiros e 

declarar filhos  

enem tenho herdeiros forçados só sim | dois filhos maturais hum maxo 

outra femia omaxo filho | de Margarida de Mendonça, xamado Antonio de 

Morais, ea | femia filha daviuva Francisca Antonia, na cidade [cha] | mada 

Ignacia aomeo filho Antonio 

Estabelecer legado meo testamenteiro | dará para comodo da sua sustentaçaõ tres cestos dois 

cavallos | equatro vacas ou novilhas, e toda a terra que comprei aviuva | 

Maria Frere da Aprezentaçaõ deixo aminha filha Ignacia | trezentos mil 

reis cento e dois naminha [escrava] Maria, comas | omeo testamenteiro 

hecompletará em dinheiro ouro eprata | deixo ameo afilhado Lourenço 

filho demeo irmaõ Joaquim | da Morais, outra Alexandro, omeo 

testamenteiro dará aduas mu- | lheres pobre viuvas, ehonrados acada huma 

quatro mil reis o | testamenteiro dará ao Reverendo padre Ignacio Pinto | 

Almeida, eaoCapitaõ Francisco de Souza, quatro mil reis aca- | da hum 

para desencargo da minha consciência emalgum | descuido que tivesse 

na[inint] dosa [borrado], que sefizeraõ no | meo Emgenho, dos ditos 

Senhory eatodos os mais que [corroído] Em | genho maeraõ destuytuins # 

Deixo aoSenhor S. Gonçallo oito | mil reis. Deixo a Nossa Senhora da 

Apresentaçaõ desta cida- | de vinte mil reis omeo testamenteiro compredos 

os meos | legados ameo sobrinho Joze [cego] filho demeo irmaõ oCa- | 

pitaõ Mor Joaquim de Morais, dará hum dos milhores escra- | vos que eu 

tenho, eomais serepartirá igoalmente entre as mi- | nhas sobrinhas Dona 

Francisca, filha de meo irmaõ o Capi- | taõFrancisco da Costa Teixeira, 

Dona Anna Pedroza, mulher | do Thenente Vito Antonio, Dona Anna 

Maria, mulher de | Manoel Cavalcante, aque tudo omeo testamenteiro a | 

sim cumpra por [corroído] minha ultima vontade. De | declaro mais 

[corroído] dos bens que deixo as minhas ditas | sobrinhas, nem seos Pais 

nem seos maridos possaõ despor, | evender nem herdar pois quero que os 

meos bens por | morte de minhas sobrinhas passem para seos filhos, as | 

que tiverem eas que naõ tiverem filhos, por sua morte pas- | sará aos meos 

herdeiros. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá
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l
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s 
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a

is 

De renúncia Portanto revogo outro qualquer | testamento ou codecilio que antes deste 

tenha feito só que | ro que este unicamente tenha todo ovigor por ser só 

esta | a minha ultima vontade, 
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De garantia para oque pesso aos meos tes- | tamenteiros acima declarados queiraõ 

aceitar este testa- | mento como tenho determinado aos quais todos juntos 

cada | hum [corroído] [inint] in so lidum dou todos os meos puderes que | 

em direito posso, emeçaõ prometidos para dos meo interra- | 

mento,ecomprimento dos meos Legados para tudo os cons- | titu-o meos 

bastantes procuradores, administradores agintes | solicitadores com 

[borrado] egeral administraçaõ epoderes | em todos os meos bens e 

fazendas para haverem assim | qual quer parte onde seaxaren cobrarem, 

receber admi- | nistrar edespor como seseo proprio fosse para sim ofazer | 

rem sem empedimento algum ou embaraço por ser esta | a minha ultima 

vontade[inint]uas de sua Magistade | Fededissima ocumpraõ efassaõ 

comprir egoardar como | neste testamento secontem 

De corroboração epor naõ poder estar escreven- | do para naõ agravar aminha emfirmidade 

ainda que em | meo juizo perfeito ditando e declarando tudo quanto neste 

tes- | tamento contem pedi e roguei a Domingos Rodrigues da | Silveira, 

este escreveu, ecomo testemunha asignou oque | tudo omeo testamenteiro 

acusta da minha fazenda assim | cumpra dessolvendo todo embarsso que 

puzerem 

Escatocolo Apprecatio  Do- | mingos Rodrigues da Silveira 

Subscriptio Manoel Alves de Morais | Navarros, 

 

TESTAMENTO: 6 

Caetano da Sa Champy, 1799 

Invocatio Em nome da Santissima Trimdade Padre Filho Espi | rito Santo tres 

pessoas destintas, hum sô Deos verdadeiro | 

Notificatio Saibaô quantos este instrumento detestamento desedu | la dicaSaõ 

como em[d]ireito milhor nome haja dese xa | mar por sua validade 

virem que 

Datatio sendo no anno do Nas | cimento se Nosso Senhor Jezus Christo 

demil, Setecen | tos, noventa, nove aos vinte tres dias domes 

deAgosto|dodito anno, 

Inscriptio nesta Cidade doNatal Capitania doRio | grande do Norte nas cazas 

de minha rezidencia, [borrado] 

Intitulatio Caetano da Silva Champy, Sargento Mor de Infan | taria Paga, epor 

agora Governador damesma Capi | Tânia 

Arenga Sana-Mente estando em meo juizo perfeito, entendimen | to com saude que Deos 

he servido dar-me, 

Narratio temendo | amorte, epor naõ saber oquando omesmo Se[n]hor | será 

Servido levar-me para si 

Cont. do Notificatio fasso este testamento | na forma Seguinte 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma primeiramente encomendo a | minha Alma aSantissima Trindade  q 

acriou, | 

Fazer pedidos pios [inint], eaVirgem Nossa Senhora, eaos Anjos da | minha goarda ao 

Santo domeu nome, aos deminha | maior devoçaõ, etodos da Corte 
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do Ceo sejaõ meos inte | sesoures, quando aminha alma deste 

mundo partir para que va gozar da bem aventurança por que como | 

fiel, everdadeiro Chrystaõ protesto viver emorrer na | Santa fê 

Catolica, Creio oque Cre aSanta Igreja | Romana em cuja [borrado] 

espero salvar aminha Alma. | 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural da freguezia de [Cascoes] | da Europa 

Declarar filiação filho Legitimo do Capitaõ Francisco da Silva | Sanpes,  

Declarar estado civil declaro que sou cazado || com Dona Maria Francisca do Rozario 

[inlegível], filha legi | tima do Sargento Mor Francisco Gonçalves 

La[ss] natural | dePernanbuco 

Declarar filhos  de cujo Matrimonio tivemos dois filhos | hum por nome Pedro, que 

em poucos dias denascido fales | ceu, eoutra por nome Dona 

Micaella Joaquina Champs, | cazada que foi com o Capitaõ Mor 

Manoel Teixeira de | Moura,que
 
taõ bem já he falecido = 

Estabelecer legado Declaro ^q os bens que | possuo nomeo Cazal saõ huns pocos dees 

[cravos], cos bens que | [inlegível] por meo falecimento = 

Nomear herdeiros Declaro que naõ tenho her|[dei]ros forçados ascendentes nem 

descendentes, por terem | [corroído] Pais, filhos falescidos davida 

prezente, cadita minha | filha naõ deixar filho algum, enaõ tenho 

esperança deter | mais filhos que sejaõ meos herdeiros descendetes, 

epores | ta razaõ deixoa aminha dita mulher Dona Maria Trar | 

[ci]ica do Rozario La[yy], por minha universal herdeira em direito 

posso para por, edepor, evender,e | tomar posse detudo que metocar 

como seo que fica sendo | por meo falecimento, 

Ordenar modo e local 

de sepultamento 

enaõ desponhaõ nomeo emterramen | to por confiar nella ofará com 

forme os forsas que | poder, etudo quanto deteminar o seo arbitrio 

mesa | [inint] faço, edou por bem determinado aqual minha ma 

|[lh]ro dita 

Nomear testamenteiros taõ bem anomeio por minha testamentei | ra, 

Encomendar missas lhe rogo quera asistir para daminha fazenda de | meaçaõ mandar 

quatro capelas deMissas duas [p]ella Al | ma demeo Pai duas pella 

Alma deminha Mai, 

Estabelecer legado que | He o unico legado que desponho, lhepesso que fassa | naõ por 

que naõ confie nella que deixasse deofa | zer havendo lembrança 

porem por que [p]oderâ | haver algum olivido nessa parte, [eu ou 

em] naõ quero que | meos Pais fiquem sem esse s[u]ragio pella 

aobri|gaçaõ que tenho, eamor que conservo as suas Al | mas, epella 

mesma confiança que faço dadita | minha mulher deque hade 

comprir este legado que | so fasso esta declaração 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is 

De garantia para lembrança naõ será | essa obrigada por, essa, e por mais couza 

alguma de | dar contas em juizo desta minha ultima vontade | antes 

rogo as justiças de sua Magestade Fedidissima | fassa interramente 

com com[f]irir, egoardae este | [T]estamento na forma que nesse 

secon tem, edecla | ro tenho digo tanto secular como Eclesiasticas, 
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De renúncia ede[inint]ro | go in por derogado outro qual quer testamento ou 

condicilio que antes deste tenha escrito por quanto este he 

[corroído] || odemenha a u[lt]ima vontade so quero que seja oque | 

valha para selhedra inteiro credito 

De 

corroboração 

que porverdade | pedi osargento Mor Antonio de Barros Passos, 

oescrevi | oqual foi ditado por mim, lido, eo achei estar con | forme 

aminha determinaçaõ, evontade, em asi | no nesse com aminha firma 

denome inteirro que | costumo que taõ bem oque escrevo como 

testemu | [nha] 

Escatocolo Datatio nesta dita cidade, enodito dia,emes, como certo de | clarado = 

Subscriptio Caetano da Silva [Shanpy] 

Apprecatio  como testemunha | que escrevi = Antonio de Barros Passos 

 

 

TESTAMENTO: 7 

RUBERTO DE SÁ BEZERRA, 1816 

Invocatio Em nome da Santissima Trindade Padre Filho | Espirito Santo, tres 

Pesoas destintas e um So | Deos verdadeiro. 

Notificatio Saibam quantos este meu publi- | co inytrumento vierem que 

Datatio no anno do Nasci- | mento de Nosso Senhor Jezus Cristo de mil 

|oitocentos aos dezesseis dias do mês de Setembro | 

Inscriptio | nesta povoação de nome Sam Gonçalo do Potegy. 

Intitulatio Eu Ru- | berto de Sá Bezerra, 

Arenga Sana-Mente estando em meu perfeito juizo |e entendimento que nosso Senhor 

medeo doente de | cama, 

Narratio temendo me da morte, e dezejando por a mi- |nhia Alma no caminho 

da Salvaçao por não saber | [saber] de mim oque Nosso Senhor quer 

fazer e | quando será servido levar me para si, 

Cont. do notificatio  faço este | testamento na forma seguinte: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Primeiramen | te encomendo a minha Alma a Santissima Trin- | dade 

que acreou, 

Fazer pedidos pios erogo ao eterno Pai, que pela | morte de seu Unigenitio Filho aqueira 

receber ea | Virgem Maria Senhora Nossa eaos Anjo da minha | goarda 

eao Santo domeu nome, santos esantas | da Corte do Ceo eao de 

aminha expressa devoção Sen- | hor Sam Goncalo, rogo sejam eos 

meus intercessores | quando aminha Alma deste mundo partir para | 

que vá gozar bem aventurança, para que foi cri- | Ada, porque como 

verdadeiro Cristão protesto | viver e morrer na Santa fé católica e crer 

tudo | oque tem de crer a Santa Madre Igreja Romana em | cuja fé 

espero Salvar aminha Alma = 

Nomear testamenteiros Rogo | em primeiro lugar aminha mulher Dona Maria | Gomes Soares, 

em segundo lugar ao Capitão | Manuel Ignacio Pereira doLago, em 

tercei- | ro aoAlferes Domingos Rodrigos daSilvei- | ra, que por 

serviso de Deos, queiram ser meo testa-| menteiro. 

Ordenar modo e local do 

sepultamento 

Ordeno que meu corpo seja sepultado | na igreja do Senhor Sam 

Gonçalo envolto em abito | Sam Francyco encomendado em casa, 

eacompa | nhado para a Igreja sem pompa pelo meu paroco ou capelão 

da dita Igreja, 

Encomendar missas no dia do fale-| cimento se mandara dizer Missas de corpo presente | 
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pelos Padres que seacharem, e se mandarão dizer | dozis oitavarios 

seguinte tudo com a esmola | de trezentos e vinte reis para cuja esmola 

e despesas | se tirara dos bens que ficarem  

Declarar naturalidade Declaro que sou | natural desta freguezia nascido neste lugar | de Sam 

Gonçalo, 

Declarar filiação filho legitimo do Alferez | Felicianno de Melo e de sua mulher Dona 

Ele -| na Barbosa de Albuquerque, já falecidos | =  

Declarar estado civil Declaro que sou cazado com Dona Maria | Gomes de Melo  

Declarar filhos da qual nunca tive filhos ou er- | deiros ascendentes ou descendentes = 

Estabelecer legados Declaro que | que possuo uma morada de casas detaipa em | que moro 

=  

Estabelecer legado 

(Declarar escravos) 

Declaro que possuo uma escrava por nome | Ignacia, aqual ative por 

falycimento da defunta | minha Mai, eque para mayor  firmeza de 

aposuir | dei quarenta mil reis em dinheiro a João Gomes da | Silveira 

por sequere [inint] Erdeiro por parte de | sua mulher Anna Tereza de 

Mello de que me pas | sou um papel de nunca em tempo algum aver | 

entre nos questaõ alguma sobre tal escrava aqual |papel para em minha 

maõ = Declaro que da | dita escrava, tem procedido trez filhos digo 

seys filhos; | Manoel, Jose, Luiz, Francisco, Antonio, Joanna. | omais 

velho com idade de onze annos para doze annos ||e dahi para baixo os 

demays = 

Estabelecer legado 

(Declarar dívida) 

Declaro que não devo a |pessoa alguma = 

Estabelecer Legado 

(Declarar procuração de 

bens) 

Declaro que sou Procurado dos | bens da Igreja do Senhor Saõ 

Gonçalo, cujos bens te | nho dado contas todos os annos aos 

carregedores | como consta dos mesmos livros, do que osmeos tes | 

tamenteiro será obrigado adar inteira conta ao | Procurador que entrar 

=. 

Encomendar missas Rogo aomeu testamenteiro |mande dizer quatro Missas para as Almas, 

quatro | por Alma de meu Pai, quatro por Alma de minha | mai, seis 

pela Alma demeos Avos. 

Estabelecer legado O meu tes | tamenteiro pela parte que me toca destes bens da | rá 

oitenta mil reis a Saõ Gonçalo para as suas o | braz.  

Nomear herdeiros que minha mu | lher bem sabe para que, doque resta doque me | toca, 

deixo aminha mulher por unica e universal || erdeira; 

Estabelecer legados Tirara mais oitocentos [ilegível], os quais bens [ilegível] vida os 

possuira e por | sua morte fará [ilegível] oque quizer; a qual peço | que 

em morrendo me sepulte efaça oque eu por | ela poderia fazer, por 

sempre o vivemos no Santo | amor e temor de Deos = 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is  

De garantia Declaro esta ser aminha | ultima vontade torno a rogar aos meus testa | 

menteiros que pelo amor de Deos [queiram] acei | tar este meu 

testamento, edar inteira | satisfação as minhas desposiçoiny:  

De corroboração E por assim | ter determinado, estar em meu perfeito juízo | me assino 

com minha própria letra e sinal | costumado. 

 

Escatocolo Datatio Povoaçaõ de Saõ Gonçalo do Po | tegy dezaseis de Setembro de mil 

oitocentos | = 

Subscriptio Ruberto de Sá Bezerra = 

Apprecatio  Como testemu- | nho que escrevi= Francisco Pinheiro Teixeira- | ra 

 

TESTAMENTO:8 

JOAQUIM DE SENA ROLIM, 1857 

Invocatio Santissimo Sacramento soccorrei a vosso | filho 

Intitulatio Joaquim de Sena Rolim 
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Datatio Aos | sette dias do mes de Janeiro de mil oito- | centos cincuenta e 

sette, 

Notificatio lembrei-me | de trazer meo Testamento 

Arenga Sana Mente e estando em | meo perfeito juizo, 

Inscriptio nesta minha Caza | na Cidade de Sam Jozé de Mipibú, | Comarca do 

mesmo nome, Provi- | cia do Rio Grande do Norte 

Arenga Narratio porque | naõ sei quando a Deos darei con- | tas ao Santissimo Senhor, 

Cont. do notificatio e por isso vou | declarando da maneira seguinte = 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

 Declarar filiação Declaro que sou filho legitimo de Joaõ | Joaquim de Barros, e de 

Joaquina Fran- | cisca dos Anjos, digo, Francisca do Amor | Divino, 

já fallecidos, 

Declarar estado 

civil 

sou cazado a face | da Igreja com Catharina Francellina | do Amor 

Divino, 

Declarar filhos de cujo Matrino- | nio naõ tivemos filhos alguns, enem | tam pouco, 

qualquer outro natural, | que possa entrar no Direito da heran- | ça de 

meos bens = 

Nomear 

testamenteiros 

Pesso e rogo a min- | ha mulher Catharina [inlegível] Mina | do Amor 

Divino, e a meo Sogro, Joaquim Correia da Silva, e sua | mulher 

Antonia Xavier de Barros, queiraõ por mercer a Deos, e a mim | 

merecê seraõ meos testamenteiros, | e solicitadores, e segidores de 

minha | de minha fazenda 

Estabelecer legado = Os bens que | existem em nosso Cazal seraõ por mi- |nha morte 

declarados por minha | mulher e primeira Testamentei- | ra, e em 

quem está depozitada toda | a minha confiança 

Encomendar 

missas 

Meo inter- | ro; e minhas missas para essa seraõ | determinadas por 

minha mulher, | e primeira Testamenteira, assimco- | mo as Missas 

que bem julgar por mi- |nha Alma mandara dizer, digo man- | dar 

rezar, naõ se esquecendo das Al- | mas do Purgatorio, que tudo fica a 

seo | arbitro = 

Nomear herdeiros Declaro que naõ tinha her- | deiros necessarios, minha dita mu- | lher 

e primeira Testamenteira | Catharina Francellina do Amor | Divino, 

he a unica e universal | herdeira de minha fazenda, como | por tal a 

constitue com todos [borrado] | [borrado], Direitos que lhe assiste, 

C
o

ro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia assim | rezo a todas as Justiças Civeis e Ec- | cleziasticas lhe deem o 

devido com- | primento por ser esta a minha | única, e ultima vontade 

= 

De 

corroboração 

E por ver- | dade, e naõ poder escrever este a | meo rogo foi escrito 

pelo Escri- | vaõ do Geral Luis Jozé da Costa Aran- | tes, e assignei 

de meo proprio pu- | nho, depois que o ler, e achei conforme | havia 

ditado: 

Escatocolo Datatio dia, era retro 

Subscriptio Jao- |quim de Sena Rolim 

Apprecatio  Escriptor | deste = Luis Jozé da Costa Arantes 

 

TESTAMENTO:9 

ALFERES BERNARDO TEIXEIRA DA SILVA NAVARO, 1862 

Invocatio Jezus, Maria, Jozé = Em nome da Santis- | sima Trindade, Padre, 

Filho, Espirito San- | to, 



168 

 

Intitulatio em quem eu Bernardo Teixeira da | Silva 

Arenga Narratio firmemente creio, e em cuja fé | nasci, tenho vivido, e protesto 

morrer = | 

Sana-Mente Achando me doente, porem de pé, mas | graças a Deos com o 

meo juizo saõ, e | serto, o meo juizo perfeito de minha faculda- | 

des intelectuais, 

Narratio aproveitando-me des- | ta graça que ainda me concede a | 

Providencia Divina, á cuja mercê | estaõ os dias da existencia, 

que me | restaõ, 

Notificatio assintir de fazer o meo testa- | mento cerrado para ser completan- 

| temente approvado, contendo este as | disposiçoens de minha 

ultima vontade, | o que tudo há, como de que = 

 T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural do lugar de | [denominado] = Barreiras 

= Freguesia da Re- | dinha, [borrado]pado da Santa Cruz de Co- 

| inbra do Reino de Portugal, 

Declarar filiação filho le- | gitimo de Manoel Ferreira, e de Mi- | charla já falecida 

mas cidadaõ adop- | tivo deste Imperio do Brazil 

Estabelecer legado onde ca- | juis trabalhei e adquiri, com o favor de | alguma 

fortuna, consistente | em [inlegível] reis improvais, e [sims-] | 

vintes [inlegível] conhecidas e  

Ordenar o modo e local do 

sepultamento 

onde dei- | xo [inlegível] = [inlegível] a Divi- | na Bondade do 

Criador houver de | chamar minha alma a sua pre- | zenças 

[inlegível] corpo será involto em | habito branco e acompanhado 

pelomeo | Reverendo Parocho, e todos os Sacer- | dotes da 

Freguesia fazendo-se me hum | interramento corpo [inlegível] 

solem- | nidede, e minha sepultura será no | Simiterio de minha 

Matris,  ou a- | onde ee fallecer 

Encomendar missas = Meo Testamentei- | ro me mandara dizer Missa de  | corpo 

prezente com a esmola do- | [inlegivel] por todos os Clerigos  

que as- | sestirem ao meointerramento = | Declaro que por minha 

Alma se | mandara dizer huma Capela de Mis- |sas, assim mais 

duas Capelas por | Alma de meos Pais; huma Capela por | Alma 

de minha mulher Joana | Guedes da [inlegível]; duas capelas 

pelas | pelas Missas do Purgatorio; e meia Cape | la por Alma de 

todas as pessoas com | Com quem tive megocios 

Declarar estado civil = Declaro | que segundo o costume do Imperio, e | forma da 

Santa Religiaõ que pro- | fesso fui cazado com a Brazileira Jran- 

| na Guedes da Fonseca, já fallecida, e | sempre para mim de 

saudoza memo- | ria, 

Declarar filhos de cujo matrimonio tive quinze | filhos, os quais existem dez a 

saber: | Joracina, [inint] de Estevaõ Jozé Dantas, | Joaquina, 

cazada com Antonio  Mar- | çal de Anbrada; Dantas [Panlim] 

Fer- | reira da Silva, cazado; Sancha, caza- | da com Manoel 

Timothio Ferreira Lus- | taza; Joaõ Ferreira da Silva, cazado, 

Ma- | ria, cazada com Jozé Joaquim de Car- | valho; 

[Beznardina], cazada com Fran- |cisco Ribeiro Dantas; Thereza, 

cazada | com Joaquim Marinho de Carvalho; | Antonio Ferreira 

da Silva, cazado; e Vi- | cente Ferreira da Silva, solteiro, e de | 

maior = 
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Estabelecer legado Declaro que por fallecimen- | to de dita minha mulher Joavina | 

Guedes da Fonceca, seprocedeo Inven- | tario, e se partilharaõ os 

bens que há- | viaõ no Cazal entre mim, e meos | filhos, os quais 

todos estaõ de posse de | suas legitimas, e consta dos recibos que 

| existem em seuo poder = 

Declarar filhos Declaro que | antes desse cazamento, e no estado | de solteiro, 

tive de Adrianna de | tal, já fallecida, tambem solteira | huma 

filha de [inlegível] Maria Fer- | reira, que como tal criei e 

eduquei sem | distinçaõ daí outros meos filhos legi- | timos, entre 

os quais tem essa vivida, |. Vivido, e vive humestamente no 

estado | de solteira, tendo a perfilhada por com- | petente 

Escritura sólenne existente | no Cartorio do Tabelhaõ da Cidade 

de | Sam Jozé do Mipibú = Arantes = 

Estabelecer legado Pesoque | a concider [inlegível] a conc[letra inlegível]rros igual | 

muito com os outros meos filhos le- | gitimos as heranças que eu 

deixei | por minha morte. Mas de encon- | trar o que he de 

esperar, e o que me | assiguraõ pessoas competentes a par- | 

tilhaçaõ naõ os ter por o que lhe [borrado]| ta, sendo assim 

julagdo pelos ultimos | e superiores de [inlegível] dos Tribunais 

do | Pais, em fato vivamente constatado, | e disjuntado por parte 

da dita mi- | nha filha natural, sustentado á | custa das terça de 

minha fazenda | até a quantia de dois contos de | reis, [inint] a 

dita minha filha Ma- | ria Ferreira herdeira da quantia de | quatro 

contos de reis em bens, a da | [borrado] tres contas e 

quatrocentos mil | reis em bens a saber [borrado], bens, e | mais 

huma escrava de nome | Francisca, [borrado], de idade de |nove 

a des annos, filha de Maria | Juaquina, minha escrava, nova | 

[inlegível] de seiscentos mil reis, e por com- | ta da dita minha 

terça; aqua[ta] | vistara aos meos filhos legitimos, [borrado]| aos 

seus descendentes de fallecer sol- | teira dita minha filha 

Declarar filhos  = Declaro que | tive ainda por minha fragelidade | que a 

Bondade Divina me perdoa | Me perdoará, dois filhos, Felippe, e 

Jozefa, | havidos de sua Mãi [inint] Del- | phina Francisca 

Barboza, com quem | naõ podia cazar, e como apenas de | terem 

sido por mim plenamente | reconhecidos por Escrituras de per- | 

filhaçaõ em Notas supradito Tabel- | liaõ = e [antes] = naõ 

poderaõ esses com- | correr a mais heranças com os meos | filhos 

legitimos, 

Estabelecer legado deixo a Felippe, e na | minha terça quantia de dous | contos e 

quinhentos mil reis, e ma- | is hum escraco cabra de nome | 

Alexandre, de idade de vinte an- | nos pouco mais 

[assim[inint]nos], que | comprei a Jeronimo de tal, nove- | ta de 

hum conto duzentos e cin- | coenta mil reis, que com a quan- | tia 

de duzentos e cincoenta mil | reis, que dei ao Capitam Joaõ 

Duar- | te da Silva para comprar gados | para a mesma, per a 

quantia | de quatro contos de reis; e bem as- | sim deixo a Juzefa 

a quantia de | tres contos cento e cincoenta mil | reis que com 

seiscentos mil reis, que | lhe dei na escravinha Luiza; e duzen- | 

tos e cinquenta mil reis em gados | de criaçaõ comprados pelo 

mencio- | nado Capitaõ Joaõ Duarte da Sil- | va [pretas] a 

quantia de quatrocen- | tos de reis, sendo pelo prezente com- | 

firmadas e ratificadas as referidas | doaçoens entre vivos com a 

de [Au]ra- | çaõ de que o dito Capitaõ Joaõ Duar- | Joaõ Duarte 

da Silva que já admi- | nistra os gados dos mencionados [seus] | 

os filhos, será destas dos mesmos por mi- | nha morte, o que se 

hum delles fal- | lecer sem descendentes, será a outro | que 
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sobreviver o herdeiro do que | óra lhe cabe, se entaõ lhe restar, e 

se | ambos fallecerem sem descenden- | cia, seraõ os meos filhos 

legitimos, | ou os descemdentes destes os herdei- | ros, digo, 

destes os que herdaraõ o que | por sua morte lhes ficar porvoni- | 

entes dos bens que deixo = Declaro | mais, digo, que deixo = 

Deixo mais | ao menor Joaquim, filho de Jozefa | Maria 

Generoza, que tem estado em | minha companhia, e me presta- | 

do bons serviços durante minha | molestia, ena minha terça 

quan- | tia de tres contos e quinhentos mil | reis, que com 

quinhentos mil reis, | que lhe dou no escravinho cabra | de nome 

Joaõ, de idade de quatro | annos, filho de minha escrava | 

Luuriana, pretar a quantia de qua- | tro contos de reis para sua 

educa- | çaõ que ficará [inlegível] filhos  o Dou- | tor Pinheiro 

Ferreira da Silva, a quem | entrego dito menor para cuidar | delle, 

como seo Tutor, requerendo es- | se encargo a justiça 

competente, | se precizo for; e se dito menor | fallecer sem filhos, 

seraõ meos filhos | legitimos os seos herdeiros, ou os des- | 

cendentes destes, na parte que dos | que dos meos bens lhe tiver 

provido  

Estabelecer legado 

(Declarar escravos) 

De- | claro que possuo trinta e sette escra- | vos de nomes, 

quantidades, e idades se- | guintes: Antonio, cabra, de idade de | 

vinte e dois annos; Alexandre | Ribeiro, cabra, de idade de 

dezanove | annos; Cosme, cabra, de idade de | vinte e seis annos; 

Dionizio, ca- | bra, de idade de vinte e quatro | annos; Fedelis, 

cabra, de idade de | vinte annos; Francisco Padre, | cabra, de 

idade de trinta e cinco | annos; Jozé Eleathereo, mulato, | de 

idade de quarenta annos; Jozé, mulato, de idade de vinte | e 

cinco annos; Jozé Soares, cabra, | de idade de trinta e quatro na- | 

nos; Jozé Binga, cabra, de idade | de vinte e dois annos; Jozé 

Papa- | ré, preto, de idade de vinte e dous | annos; Ignacio, 

mulato, de ida- | de des-e-seis annos; Joaõ Car- | [los], cabra, de 

idade de vinte e cin- | [co] annos; Peirs Miranda, , crioulo, | de 

idade de cincoenta annos; | Manoel Carneiro, de idade de vin- | 

te e quatro annos; Manoel An- | gico, mulato, de idade de deza- | 

nove annos; Manoel, cabouclo, | de idade de des-e-seis annos; 

Mar- | cos, crioulo, de idade de sessenta | annos; Miguel, 

cabouclo ; de | idade de vinte e oito annos; Victoriano, crioulo, 

de idade de | vinte e sete annos, digo, de ida- | Digo, de idade de 

vinte e quatro an- | nos; Vicente Pitumba, mulato, de ida- |de de 

dezoito annos, Jorge, cabra, |de idade de seis annos; Sabino, | 

cabra, de idade de tres annos; Sil- | vana, cabra, de idade de 

sessenta | annos; Maria, crioula, de idade | de trinta annos; Maria 

Sêbo, cabra, de idade de trinta e dous an | nos; Justina, mulata, 

de idade de | trinta annos; Jercina, mulata, | de idade de vinte e 

quatro annos; | Nicencia, cabra, de idade de trinta | annos; Maria, 

velha crioula, de | idade de cincoenta e cinco an- | nos, de que 

possuo metade de Ma- | de seo valor; Anna, crioula, de i- | dade 

de cinco annos; Maria Vic- | toriana, crioula, de idade de hum | 

annos; Lauriana, cabra, de ida- | de de vinte e quatro annos; Ger- 

| mana, cabra, de idade de qua- | torze annos; Tiburcia, mulata, | 

de idade de quarenta annos; Joaõ | moleque, Angola, de idade de 

ses- | senta annos; e Joanna, mula- | ta, de idade de oito annos = 

Estabelecer legados De- | claro que possuo varias partes | de terras, a saber: huma 

parte | de terras no lugar Gaspar Lopes, | com maior legoa que 

comprei a | Miguel Ribeiro Dantas Junior, e | sua mulher Dona 

Maria Ange- | lica Dantas; duas mil e seiscen- | tas barças de 

terras no lugar Serra Serra Aguda, que comprei a Bento Jo- | 

Taveira, e suas Irmans, ambas com | gados de meo forro e signal, 
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outra | parte de terras na Cachoerira no lu- | gar Santa Thereza na 

Ribeira do As- | ser, que comprei a Joaõ da Cunha | Magalhaens, 

para situar o gado que | comprei nas Forquilhas, esse gado | me 

tinha misturado com o de Joaõ | Duarte da Silva, terras da 

Magan- | gaRibeira de Trahiry, que San- | ve por doaçaõ que for 

meo cunha- | do, e compra que lhe fiz do resto das | terras e as 

mais herdeiros seos Irmaos; | outra parte de terras [inint] as mês- 

| mas nos Buguei[inlegível] comprador aos | mesmos herdeiros já 

declarados, ne- | tes tenho gados situados de vacum | de meo 

ferro e signal, hunia par- | te de terras no lugar denomina- | do 

Inharé de Santa Cris, que com- | prei a Joaõ Luis Pereira, e sua 

mu- | lher Dvina Maria Nina [inlegível] | Pereira da Silva, onde 

tenho gados de | meo ferro e signal outra parte | de terras no 

[corroído] de Sam Bento da | Data da Carrapaterra que comprei | 

á Andre Tavares outra parte de  | terras no lugar do Ladeo, na 

Data | da Ribeira de Trahiry, que comprei | ao Tenente Coronel 

Trajano Leocadio | de Medeiros [inlegível], e sua mulher, | onde 

tenho nestas duas partes de ter- |ras gados vacum setuados de 

meo | terro e signal, outras partes de terras | de terras no sitio do 

Sobrado, menos | dessa que comprei a Albano de Aou- | ra 

Rolin, e aos mais herdeiros defina- | do cosme Perreira da Silva 

Senior, onde | tenho gado nacum situado de meo fer- | ro e 

signal; outra parte de asno | lugar Santo Antonio na Ribeira de | 

Trahiry, que comprei a Manoel Ro- | drigues Junior; outra parte 

de terras | no lugar Santa Cruz e Data do mes- | mo nome, 

comprada a mesmo | Manoel Rodrigues Junior; outra par- | te de 

terras na Ta[bo]ca, e lugar de Sam | Bento, que honre para 

herança de | meo Sogro Bernardo Guedes da Fon- | ceca, outra 

parte de terras no lugar | do rio do meio que comprei a | 

Francisca Jozé [L]ibrina, outra parte | de terras no lugar do rio de 

Catir, que | comprei a Joaquim Jozé da Rocha; | duas partes de 

terras no Sitio deno- | minado Pu[a]í, que comprei a Leo- | nardo 

Bezerra, a Antonia Agapito | de Monte Bello, ao Benfeitorias do 

| Indios da Cidade de Sam Jozé de Mi- | pibú, que comprei a 

Victoriano Lo- | zymo de Bastos, e sua mulher, outra | parte de 

terras no lugar denomina- | do Golamdim, que comprei a Ma- | 

noel Cassiano d’Silveira, e sua mu- | lher; as Benfeitorias do 

Sitio Sapé, | terras do Patrimonio dos Indios da  | Cidade de Sam 

Jozé de Mipibú, que | que comprei ao Tenente Estevaõ Joze 

Dan- | tas sua mulher Dona Maria Joa- | quina de Souza, e nesse 

tenho caza de | Engenho, e este de ferro prompto, ta- | xas boas 

de ferro, outras estou[borrado]das, | digo, outras estouradas, e 

outras de- | ses esua; sepastideira de cobre, com- | bicas, feros, 

formas, tampa e, e bal- | caõ, caza de inda cimento, caza | de 

purgas, caza de Mambi que, | digo caza de distilaçaõ, com hum | 

Alambique grande de cobre, e jar- | ras, caza de telhas de 

vivenda no- | va por acabar, outra de telha de | fazer farinha com 

aviamentos | completos, outra de telha do feitor, | hum senzala 

com dezoito cazi- | nhas, outra de estribaria, huma o- | laria de 

telha com hum forno de | cuzinhar lança; sette carroi argollados | 

de ferro, part[letra corroída] de cannas de sa- | tra pendente, e 

todas as cerca das | dito sitio Sapé neste Sitio Pituba | a onde 

moro tenho esta caza de telha, | e taipa, outra de Engenho, outra | 

de purgar, outra de distilaçaõ, com | hum Alambique grande de 

fer- | ro, com a carapnça de cobres, outra | caza de fazer farinha, 

com avia- | mentos completos huma olaria | de telha, huma 

estribaria de te- | lha, e todos os cercados hum Sitio | de terras 

com varias arvores de fru- | to nos suburbios da Villa Impe- | rial 

de Papari, onde móra meo | Meo genro Jozé Joaquim de 

Carvalho, | com huma Caza de vivenda de telha, | e taipa, e outra 
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de telha, e taipa de fa- | zer farinha com aviamentos com- | 

pletos, que comprei a Mathias Ma- | riano de Carvalho 

Nomear testamenteiros Peço e rogo ao meo | compradre Joaõ Duarte de Silva, meo | 

filho Doutor Poulim Ferreira da Silva, e Joaõ Duarte da Silva 

Sobrinho, que por | serviço de Deos, e amim mercê, | assitem ser 

meos testamenteiros, | procuradores e solicitados de minha | 

fazenda, e cumprirem minhas dis- | poziçoens testamenteiras  

Estabelecer legado Decla- | ro que os gados vacun e cavallos | de meo ferro e signal, 

que se achaõ | situados nas minhas fazendas, e jun- | tamente as 

trastes de caza de[borrado] | nzo, que todos sabem os meos tes- | 

tamenteiros, de que naõ faço es- | pecial descripçaõ por seos 

nenose- | soz, nomes, qualidade, e especie; por | que da 

[borrado] consciencia, [borrado] | nitençoens dos ditos meos 

testa- | menteiros confio adeclaraçaõ | delle, o que he certo, que 

ate o | prezente estaõ livres, e dizem- | bargados de todo o crime 

e cinal | de justiça = Declaro que o escra- | vo Joaõ, moleque, 

Angola, de ida- | de de sessenta annos, já declara- | do, só tenho 

nelhe metade de seu | valor, e outra metade he de meos | filhos 

legitimos =  

Estabelecer legado 

(Libertar escravo) 

Declaro que meta- | de que possuo no valor da escrava = | Da 

escrava Maria velha, crioula, de | idade de cincoenta e cincoenta 

e cin- | co annos, já declarada, por mi- | nha metade gozará de 

sua liberda- | de, á qual meo testamenteiro | lhe passará a Carta 

de liberdade = | 

Estabelecer legado Declaro que nada devo apessoa | alguma = Declaro que os meos 

| filhos legitimos, e genros a que já | declarados, e varios pessoa 

me de- | ssem certas quantias de dinhei- | ro, como constaõ de 

meos assun- | tos em meos Livros, e Letras venci- | das, e por 

vencer, que tudo tiverem | meo poder, digo fica em poder | de 

meo primeiro testamenteiro | o Compadre Joaõ Duarte da Silva = 

| 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia Torno apedir e rogar a meos tes- | tamenteiros já nomeados 

assei- | tem este meo testamento, e cum- | praõ todas as minhas 

dispozi- | çoens testamenteiras, que para | isso lhes dou todos os 

poderes que | direito me hes permittidos, e por esta forma tenho 

feito meo | solemne testamento, na quatti- | nho disposto de toda 

a minha | fazenda, e deliberado todas as mais | disposiçoens 

testamenteiras 

De renúncia pelo | que dessago tudo, a qualquer outro, | ou codicillo que 

antes deste houvesse | feito, 

De corroboração e por naõ poder escrever a [inlegível-] | go escreveo Louiz Jozé 

da Costa Arantes, | primeiro Tabeliaõ do Judicial e Notas | da 

Cidade de Sam Jozé de Mipibú, | De Mipibú, e depois de 

escripto, tudo | por mim, e o achar conforme havia | ditado o 

assiguei, por ser esta a mi- | nha única e ultima vontade. 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Sitio | Pituba oito de junho de mil oitocen- | tos sessenta e dous 

Subscriptio Bernardo Ferrei- | ra da Silva 

Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos sinais) 

Como escripto deste = | Luis Jozé da Costa Arantes 
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TESTAMENTO: 10 

MIGUEL FERREIRA DA ROCHA, 1862. 

Notificatio Saibaõ quantos este publico instrumento | de testamento 

solenne virem, que sen- | do 

Datatio no Anno do Nascimento de Nosso Se- | nhor Jezus Christo 

de mil oitocentos ses- | senta e dous, quadragesimo primeiro 

da | Independencia, e do Imperio, aos vinte | e sette dias do 

mês de Março do dito an- | no 

Inscriptio neste Engenho denominado Por- | teiras do Municipio da 

Cidade de Sam | Jozé de Mipibú, Comarca do mesmo no- | 

me, Provincia do Rio Grande do Norte, | e Cazas de morada 

do Capitam Joaõ Duar- | te da Silva, aonde 

Intitulatio eu Miguel Ferrei- |ra da Rocha me acho,  

Cont. do Inscriptio sendo morador | na minha fazenda denominado Gan- | gorra 

do Rio do Potengi da Freguezia | de Santa Rita, do Termo 

da villa de | Goiainha desta Comarca, 

Arenga Sana-Mente estando de | pé com saude, e em meo perfeito juizo, | 

Cont. do notificatio  tenho determinado fazer meo testa- | mento, pela maneira 

[borrado] = | 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Primeiramente encomendo a | minha Alma a Deos, que a 

criou, | [borrado], em cuja fé protesto viver, e | morrer. 

Fazer pedidos pios Rogo a Maria Santissima | por mim interseda a seo Unigen- 

| to Filho, perdoi minhas culpas, a fim | de que vá a minha 

Alma gozar a | eterna Gloria, e assim mais a todos | a todos 

os Santos, e santas da Corte do Ceo | por mim intersedaõ a 

Maria Santis- | sima: especialmente ao Anjo de mi- | nha 

Guarda; Santo de meo nome, | e a Nossa Senhora da 

Conceiçaõ de mi- | nha maior devoçaõ, sejaõ meos pro- | 

tetores, tanto na vida, como na mor- | te = 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural da | Freguezia de Nossa Senhora 

dos Praze- | res da Villa de Goianinha desta Comar- | ca, 

Declarar filiação filho natural de Joanna Tereza | da Conceiçaõ, já falecida =  

Declarar estado civil Declaro | que sou cazado, em face da Igreja | e na forma das 

Leis do Imperio, com | Joanna Baptista do Coraçaõ de 

Jezus, |  

Nomear herdeiros e declarar 

filhos 

de cujo Matrimonio naõ tivemos fi- | lhos Declaro que tenho 

sette filhos na- | turais, a saber: de Francisca Maria | e 

Magdalena huma filha de nome Flo- | receia Ferreira da 

Rocha, a qual se a- | cha cazada com Manoel Rodrigues do | 

Nascimento, de Maria Joanna Evan- | gelista Rodrigues, tres 

filhos, Jozé Ferrei- | ra da Rocha, Sebastiaõ Jozé Ferreira da 

| Rocha, e Francellina Ferreira da Ro- | cha, e tres filhos de 

Delphina Jeraci- | na [inlegível] Santa Anna, já fal- | lecida, 

Horacio Genezio Ferreira da | Rocha, e Francisca Ferreira 

da Rocha, | que reconheço por meos, e os instituo | meos 

herdeiros na parte que por | Lei lhes compete = 

Nomear testamenteiros Peço e rogo a meos | filhos instituidos Sebasteaõ Jozé 

Ferrei- | ra da Rocha, e Joze Ferreira da Rocha, | da Rocha e 

meo geno com Joaquim | Jozé da Silveira Barreto, cazado 

com mi- | nha instituida Francellina Fer- | reira da Rocha, 

que por serviço de Deos, | e amim mercê, aceitem ser meos | 

Testamenteiros, procuradores, e solici- | tadores de minha 

fazenda, e cumpri- | rem minhas dispoziçoens testamen- | 

tarias = 

Ordenar modo e local do 

sepultamento 

Meo corpo será involto em Habi- | to branco, e 

acompanhado pelo meo | Reverendo Parocho, fazendo-se 

me hum | interramento sem pompa, e mi- | nha sepultura 
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sera noCimiterio de | minha Matris, ou aonde eu fallecer = 

Encomendar missas Meo Testamenteiro me mandará | dizer quatro Missas de 

corpo prezente | com a esmola docostume = Decalro | que se 

mande dizer huma Capela de | Missas por Alma de meos 

Pais, em | Capela pelas Almas do Purgatorio e | por todas as 

pessoas com que tive | negocios = 

Estabelecer legado Declaro que possuo oito | escravos dos nomes, e qualidade 

de se- | guintes: Benidito, crioulo, André | Cosme, Joaõ, 

Aureliano, Amaro, Ole- | gario, mulatos, Berttoldo, cabra; e 

| mais outro escravo mulato de no- | me Antonio = 

Declaro que possuo | uns escravos seguintes: Antonia, 

Guilher- | mina, cabras, Rachel, curiloca, There- | za 

Felisncina [Ho]ougria, Jozeta, Maria, | Balbina Francisca 

branva mairim= 

Declaro | que possuo quatro fazendas de gado va- | cum e 

cavallos, varias partes de ter- | ras, e mais bens, que minha 

mulher | Mulher Junna Baptista do Coraçaõ de | Jezus, e 

meos Testamenteiros os decla- | raraõ, jesus tem delles 

inteiro conhecimen- | to, e de quem confio sua declaraçaõ | 

delles =  

Declaro que dei a minha | filha instituida Floreceia Ferreira | 

da Rocha, cazada com o meo genro Ma- | noel Rodrigues do 

Nascimento, huma | escrava cabra de nome Sara, de | idade 

de quatorze annos, pouco ma- | is ou menos, no valor de 

hum com- | to de reis, e outra escrava cabra de | nome 

Judith, de idade de onze ale- | zi[inint]mos, também no valor 

de hum | conto de reis, e vinte Novilhalas, | hum Paldret, 

hum Poldra, e hum | quartau = 

Declaro que devo a meo | filho moletuido, e segundo 

Testamen- | teiro Jozé Ferreira da Rocha, deixo [inlegível] | 

drelhes assim como eu e minha | mulher Joana Baptista do 

Cora- | çaõ de Jezus, demos hum escravo ca- | bra de nome 

Manoel, e huma parte | de terras na Data da Algva das Vi- | 

lhos por Escrituras privadas que lhe pas- | samos = 

Decalro que dei a meo filho | instituido primeiro 

Testamentei- | ro Sebastiaõ Jozé Ferreira da Rocha, seis | 

garrotas, huma Poldreta, e hum Poldrote, | e eu, e minha 

mulher Joanna Bap- | tista do Coraçaõ de Jezus, de meos 

hum | escravo cabra de nome Fabiaõ, como consta de huma 

Escriptura priva- | da que lhe passamos = Dou a minha filha 

instituida Francellina Ferreira | Ferreira da Rocha, cazada 

com o ter- | ceiro Testamenteiro Joaquim Jozé da | Silveira 

Barretto, duos Bezerros, e hum | Poldrete, e eu, e minha 

mulher Joan- | na Baptista do Coraçaõ de Jezus, | huma 

escrava cabra de nome G[inint]ro- | neza, e huma parte de 

terras na Data | da Alagoa dos Velhos, como consta das Es- | 

cripturas privadas que lhe passemos. 

Dei | a meo filho instituido Horacio Gene- | zio Ferreira da 

Rocha, quatro garrotes, | huma Poldrota, e em dinheiro 

aquan- | tia de settecentos mil reis, e com este | dinheiro 

comprou a Jozé Ramos de | Araujo, e seo filho Sabestiano, 

hum es- | cravo mulato de nome Estevaõ = 

Dei | a meo filho instituido Theozolito | Osvaldo Ferreira da 

Rocha, quatro Gar- | rotes, e huma Poldrata, e outra quan- | 

tia de dinheiro, [patre do documento que esta corroída] elle 

com- | prou hum escravo [corroído] de nome | Antonio, e 

Jozé Ro[cha] de Araujo, a | qual quantia se [acha] declarada 

na | Escritura priva[da] = a minha | filha instituida 

[Francisca] Ferreira | da Rocha, quatro garote, e hum Pol- | 
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dreta, e esta quantia de dinheiro | para pagar a repoziçaõ, 

que alhe ti- | nha de repor do escravo Luis [inlegível] | 

[borrado] Miguel Joaquim da Silveira Ba-r | retto, e consta 

da declaraçaõ di- | ta no Inventario da firmada sua | 

[inlegível] [parte do documento corroída] Justina de | Santa 

[corroído] na Povoaçaõ de | Santa Cruz do Termo da Villa 

de Gvia- | Da Villa de Goianinha desta Comarca = 

 Estabelecer legado (Declarar 

devedores) 

| Declaro que me deve Francisco Cara- | culi Seabra de 

Mello, a quantia de | trezentos mil reis, de huma Letra | 

vencida =  

Declaro que me deve | Joaõ Freire de Amorim, a quantia de | 

de duzentos e oitenta mil reis de | huma Letra vencida =  

Declaro que | me deve Joaõ Joaquim de Barros, | a quantia 

de trezentos mil reis, | de huma Letra vencida =  

Declaro | que me deve Luciano de tal, ca- | zado, e morador 

no lugar do Curimai[borrado] | do Cabeçudo, a quantia de 

trezentos | e vinte mil reis, imparte este de ga- | do vacum, 

que lhe vendi, e consta | de sua carta =  

Declaro que me deve | meo Compadre Antonio Francisco 

Bi- | zerra da Costa, morador no lugar das | Carapebas, do 

Municipio da Villa | de Angicos [corroído] Cidade do Assú 

des- | ta Provincia [corroído] quantia de qua- | trocentos 

cinquenta mil reis, di- | nheiro que [corroído] lhe tenho 

[inlegível] | [corroído] =  

Declaro que me deve Jozé | B[corroído] da Silva Grillo, a 

quantia | a cim mil reis, dinheiro que lhe | prestei, e consta 

de sua carta =  

De- | claro que me deve Jozé Alves, digo, | Jozé Felis Alves 

de Cantalicio, aquan- | tia de cem mil reis, dinheiro que | lhe 

prestei =  

Declaro que me de- | ve Joaõ Margu[corroído] [parte do 

documento corroída e inlegível] | [ínicio da linha corroída] 

das [corroído]quantia de | cem mil reis, dinheiro que lhe | 

lhe prestei =  

Declaro que me deve | Antonio Mathesi, solteiro, morador | 

denominado Tapiaca, a quantia de | cem mil reis, dinheiro 

que lhe pres- | tei=  

Declaro que me deve Francis- | co de Paula, cazado, e 

morador no | lugar do Olho d’eAgoa do Capitam fran- | 

cisco Pedro Bandeira, a quantia de | quatrocento e seis mil 

reis, de huma |Letra vencida =Declaro que naõ de- | vo a 

pessôa alguma =Declaro que | concedo aos meos 

Testamenteiro | a prestarem contas deste meo Tes- | tamento 

dentro de quatro annos | naõ sendo obrigado pela justiça 

con- | tas disso o fazer = 

 Nomear herdeiros Declaro que depois | de cumprido todos os meos legados, | 

seraõ herdeiros de todo oremanecen- | te dos bens de minha 

mençaõ | os meos filhos instituidos já de- | clarados 

Florencia Ferreira da Rocha, | cazada com Manoel 

Rodrigues de | Nascimento, Jozé Ferreira da rocha, | 

Sebastiaõ Jozé Ferreira da Rocha, Fran- | cellina Ferreira da 

Rocha, cazada com | Joaquim Jozé da Silveira [borrado], 

Ho- | racio Genesio da Rocha, [inlegível] | [inlegível] 

Osvaldo Ferreira da Rocha, a Fran- | cisco Ferreira da 

Rocha = 

 

C
láu

su
las 

fin
ais 

De garantia Torno a pe- | dir, e rogar a meos Testamentei- | ros já 

nomeados aceitem este meo | Testamento, cumpraõ todas as 

mi- | nhas dispoziçoes testamentari- | as, que para isso lhes 

dou todos os | poderes que em direito me daõ  
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E
sca

to
co

lo
  

Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos sinais) 

Pe- | dro Municipio da Cidade de Sam Jozé de | Mipibú, e 

Miguel Araujo Barreto, | Viuvo e morador no lugar 

denomina- | do Gangorra do Termo da Villa de Goia- | ninha 

desta Comarca, que reconhecem | ao Testador, e todos de 

mim reconheci | dos de que dou fé, os quais como Testa- | 

dor assignaraõ, e eu Luis Jozé da Cos- | ta Arantes, Tabeliaõ 

Publico Notalicio | de Notas, o escrevi, e assignei em Publi- 

| co e rogo de meos signaes seguintes, de | que uzo  

Subscriptio Miguel Ferreira da Rocha 

 

 

TESTAMENTO:11 

CARLOS JOZÉ BARBOZA, 1864 

Invocatio Em Nome de Deos Amem 

Notificatio Saibaõ quan- | tos este publico instrumento de testa- | mento 

sólenne virem que 

Datatio no An- | no do Nascimento de Nosso Senhor Jezus | Cristo de 

mil oitocentos sessenta e qua- | tro, quadragesimo terceiro da 

Independen- | cia, e do Imperio, aos quatroze di- | as do mes de 

Outubro do dito anno, 

Inscriptio nes- | ta Villa Imperial do Papari’do Termo | da Cidade de Sam 

Jozé de Mipibú, Comar- | ca do mesmo nome, Provincia do Rio 

| Grande do Norte, em Caza de minha mo- | rada 

Intitulatio estando Carlos Jozé Barboza, 

Arenga  Sana Mente do- | ente de cama, porem em meo juizo perfeito | 

Cont. do Notificatio tenho determinado fazer o meu Testa- | mento pela maneira 

seguinte. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 
Encomendar alma Pri- | meiramente encomendo a mi- | nha Alma a Deos que 

acriou, e recriou, | em cuja fé protesto viver e morrer, 

Fazer pedidos pios ro- | go a Maria Santissima por mim inter- | seda a seo 

Unigentito Filho, perdoe minhas | culpas, afim de que a minha 

Alma vá | gozar a eterna Gloria, e assim mais ato- | dos os 

Santos e Santas da Corte do Ceo por | mim intersedaõ a Maria 

Santissima, | especialmente ao Anjo de minha | de minha 

guarda, Santo de meo nome, | e a Nossa Senhora da Conceiçaõ, 

de minha | maior devoçaõ, sejaõ meos protetores, tan- | to na 

vida como na morte = 

Declarar naturalidade  Declaro que | sou natural desta Villa Imperial de Pa- | parí,  

Declarar filiação filho natural de Maria do Rozario = 

Declarar estado civil Declaro que fui cazado em primeiras nup- | cias com Rita Izabel 

da Luz, já falecida, |  

Declarar filhos de cujo Matrimonio naõ tem filho al- | gum = 

Nomear herdeiros Declaro que no estado de solteiro, | e de prezente de viuvo naõ 

tenho filho al- | gum que possa ser meo herdeiro, e por | isso naõ 

tenho herdeiro forsado, ou legiti- | mo = 

Nomear testamenteiros Peço e rogo aos Senhores Luis Bezerra Au- | gusto da Trindade, 

o Reverendo Padre Bazi- | lio Freire de Alustaõ Navarro, e as 

Capitam | Thomas Jozé de Mourã, que por serviço de | Deos, e a 

mim mercê, aceitem ser meos | Testamenteiros, procuradores, e 

solicitado- | res de minha fazenda, e cumprirem mi- | nhas 

dispoziçõens testamentarias = 

Ordenar o local de 

sepultamento 

Meo | corpo será involto em habito branco, a | companhado pelo 

meo Reverendo Paro- | [quial]  
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Ordenar o modo do 

funeral 

fazendo-se me hum interramen- | to sem pompa alguma, e 

minha se- | pultura será no Cemiterio da Matris | desta Villa =. 

Encomendar missas Meo Testamenteiro me man- | dará dizer huma Missa de corpo 

prezen- | te, meia capella de Missas por minha | Alma, e pela 

Alma de minha mulher | Rita Izabel da Lus, quatro Missas per | 

todas aquellas pessõas com quem tive | negocio = 

Estabelecer legado Declaro que possuo duas mo- | radas de Cazas de telhas, e taipa, 

onde mo- | ro, estas nesta Villa da sua de estrada, | da estrada, 

contigras as da Viuva Do- | na Maria d’Olanda, e as do Tenente 

Coro- | nel Trajano Leocadio de Medeiros Mur- | ta = Declaro 

que possuo huma como- | da, huma Meza, velhas, huma Malla 

de | couro com fechadura, dous Bancos grandes, hum Bahú 

grande coberto de couro com | fechadura e chave, e hum Caixa 

velha = 

Estabelecer legado  

(Declarar dívidas) 

| Declaro que me devem as pessõas seguin- | tes, Francisco 

Lopes Galvaõ, morador na Villa | da Penha, a quantia de vinte e 

nove | mil e quinhentos reis; Jozé Patio Bezerra | da trindade, a 

quantia de quatro mil reis, e Henrique Jozé da Gloria, a quan- | 

tia de trinta e quatro mil reis = Declaro que devo as pessõas 

seguintes: ao Doutor | Amaro Casemiro Bezerra Cavalcante, a | 

quantia de oitenta e hum mil qua- | trocentos e vinte reis; a 

Manoel Joa- | quim de Carvalho, a quantia de qua- | tro mil reis, 

a Manoel Antonio da | Rocha, a quantia de quatro mil reis, | a 

Joaõ Freire de Antonio, a quantia | de quatorze mil reis, e ao 

Tenente Coro- | nel Trajano Leocadio de Medeiros Murta, | a 

quantia de des mil reis 

Estabelecer legado Declaro ma- | is que possuo hum partido de cannas | da prezente 

safra, nas terras do Coronel | Antonio Bazilio Ribeiro Dantas 

Senior = | Declaro mais que tenho em meo poder hum | Poldro 

castanho pequeno que esta fazendo | a ultima muda que he de 

meo liberto | Joze Ignacio Barboza, por minha mulher | ter dado 

a este hum Cruz, e huma Redoma | de ouro, e eu vendi, e com 

este dinheiro com- | prei o dito Poldro por isso que a Me lhe 

per- | lhe pertence 

Estabelecer legado 

 (Libertar escravos) 

=Declaro que os escravos que fo- | raõ meos Maria Rita da 

Conceiçaõ, e seos | filhos Jozé Ignacio Barboza, e Joaõ Carlos 

da | Apresentaçaõ, lhes passei Cartas de liberda- | de, das quaes 

estaõ gozando, e por este lhes | raptifico como legitimamente 

libertos = 

Nomear herdeiros De- | claro que depois de cumpridos todos os meus | legados, 

seraõ herdeiros de todo o remanecen- | te de minha fazenda os 

ditos libertos Ma- | ria Rita da Conceiçaõ e seus filhos, Jozé 

Igna- | cio de Barros, digo, Ignacio Barboza, e Joaõ Car- | los da 

Apresentaçaõ, isto em partes iguaes = 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia | Torno apedir e rogar a meos Testamentei- | ros já nomeados 

acceitem este meo Tes- | tamento, e cumpraõ todas as minhas | 

dispoziçoens testamentarias, que para | isso lhes dou todos os 

poderes que em direito | me saõ permittidos: e por esta forma 

tenho | feito meo sólenne Testamento, no qual | tenho disposto 

de toda a minha fa- | zenda, e delidas de todas as mais 

dispoziçoens | testamentarias, 

De renúncia pelo qual derrogo todo | qualquer outro ou Codicillio, que antes | 

desta houvesse feito, 

De 

corroboração 

por naõ poder es- | crever a meo rogo ecsreveo o Escrivaõ | de 

Paz desta Villa Trajano Melciades Au- | gusto Freire, e depois 

de escripto, e sido por | mim, e o achar conforme o havia di- | 

tado o assignei, por ser esta a minha | única e ultima vontade; 

Escatoco-

lo 

Datatio dia, era [supra]| retro 

Subscriptio Carlos Jozé Barboza 
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Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos sinais) 

Como escrip- | ptor deste = Trajano Melciades 

Augusto | Freire 

 

TESTAMENTO: 12 

DAVID MANOEL DA SILVA LEITAÕ, 1864 

Invocatio Santissimo Sacramento Socorrei ao vos- | so filho 

Intitulatio David Manoel da Silva Leitaõ 

Datatio Aos dous dias do mes de Setembro de mil | oitocentos sessenta 

e quatro, 

Notificatio lembrei-me | de fazer meo sólenne Testamento, 

Arenga Sana Mente estando em meo perfeito juizo 

Inscriptio nesta | minha caza na Villa Imperial de Pa- | parí, do Termo da 

Cidade de Sam Jozé de | Mipibú, Comarca do mesmo nome, | 

Provincia do Rio Grande do Norte, 

Arenga Narratio porque | naõ sei quando a Deos darei contas | ao Santissimo 

Senhor, 

Cont. do notificatio e por isso vou de- | clarando pela maneira seguinte. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar estado civil De- | claro que fui cazado em primeira | nupicia com Maria 

Herçulina Frei- | re Barbalho, já fallecida, 

Declarar filhos de cujo ma- | trimonio tive quatro filhos, dos quais | so 

existem Francisco Herculano Berba- | lho David Manoel da 

Silva Leitaõ Junior, | e Crislina Izabel Vianna, todos cazados, 

e | moradores na Villa de Goianinha, 

Declarar estado civil e que sou | cazado em segunda nupcias a face da | a face da 

Igreja com Rita Galdina de Sena, 

Declarar filhos | de cujo matrimonio naõ tivemos filhos al- | guns, e nem taõ 

pouco qualquer outro | natural 

Nomear herdeiros Declaro que depois de cum- | prido todos os meos legados, 

será herdei- | ra de minha terça, minha já dita | mulher Rita 

Galdina de Sena = 

Nomear testamenteiros Peço e rogo a Manoel Peres – Adonias, Lauren- | tino 

Honorio da Silva Castro, e Joaõ Car- | neiro da Cunha, 

queiraõ por serviço de | Deos, e amim mercê serem meos | 

Testamenteiros, solicitadores, e regedores | de meos bens 

Estabelecer legado Declaro mais que se mi- | nha mulher morrer primeiro do que 

| eu, ficará dita terça para Joaõ de Sales | Silva Leitão, e 

Bernardina Joaquina de Sena | Rolim, e se estes tambem 

morrerem, vol- | tará para o monte de dita terça = Os bens | 

que existem em nosso cazal, seraõ mi- | nha morte declarados 

por minha um- | lher, em quem está depozitado toda mi- | 

confiança = 

Ordenar local e modo de 

sepultamento 

Meo interro será deter- | minado por meo primeiro Testa- | 

menteiro Manoel Peres Adonias, 

Encomendar missas as- | sim como as Missas que bem julgar | por minha Alma, 

mandar dizer; 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia as- | sim rogo a todas as justiças Civeis e Eccle- |ziasticas lhe 

deem o devido cumprimen- | to por ser esta a minha única, e 

ulti- | ma vontade 

De 

corroboração 

E por verdade, e naõ | poder escrever, este a meo rogo foi 

escrip- | to pelo Escrivam Publico de Notas Traja- | no 

Melciades Augusto Freire, e assignei | de meo proprio punho, 

depois que o li, | e achei conforme o havia ditado 

E
sc

a
-

to
co

lo
 Datatio dia- | era, [supra] retro 

Subscriptio David Manoel da Silva | Da Silva Leitaõ 
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Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos, sinais públicos) 

Escriptura deste = | Trajano Melciades 

Augusto Freire 

 

TESTAMENTO: 13 

MARIA BAPTISTA D’OLIVEIRA, 1866 

Invocatio Em Nome de Deos Amem 

Intitulatio Eu Maria | Baptista d’Oliveira, 

Inscriptio moradora no lugar de- | mominado Curraes, Freguezia de 

Paparí, | 

Cont. do intitulatio abaixo assignada, 

Arenga Sana-Mente achando-me molesta, | mas em meo perfeito juizo, e enten- | 

dimento 

Narratio receando porem a morte, 

Notificatio e que- | rendo dispor com tempo dos bens que | sobre elles 

tenho direito do meo cazal, | e determinar o que em minha 

cons- | ciencia julgo dever fazer; faço livre- | mente este 

testamento pela forma | seguinte 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar estado civil Primeiramente declaro, que | sou cazada com Dionizio 

Marinho | Marinho de Carvalho, 

Declarar filhos de cujo matrimo- | nio nunca tive filhos; 

Declarar naturalidade que sou natural | desta Parochia de Nossa Senhora do O’de | 

Paparí, 

Declarar filiação e filha legitima do Bernardino Go- | mes da Silva, e de sua 

mulher Izabel | Potenciana do O’, ambos já fallecidos, 

Nomear herdeiros pelo | que naõ tenho herdeiros legitimos des- | cendentes, e 

nem ascendentes. 

Nomear testamenteiros No- | meio por meos testamenteiros, em | primeiro lugar o 

meomarido Dioni- | zio Marinho de Carvalho, em segundo | 

lugar o meo cunhado Francisco Mari- | nho de Salles, e em 

terceiro lugar a | meo vonhado Manoel Antonio de | Carvalho, 

aos peço e rogo me qui- | raõ fazer a mercê de acceitarem | 

esta nomeaçaõ para cumprirem | minhas dispoziçoens 

testamenta- | rias dentro do tempo de lei, e aquel- | le que 

acceitar este meo Testamento | ficará na administraçaõ de 

meos | bens 

Ordenar o local e modo do 

sepultamento 

Declaro que o meo corpo será | amortalhado e sepultado no 

lugar | e da forma que meo marido de | terminar 

Encomendar missas e que se digaõ por mi- | nha, digo, por mim duas mis- | sas de 

corpo prezente = Declaro que | diraõ por minha alma mais | 

duas missas com abrevida do que | for possivel 

Estabelecer o legado   Declaro que os bens | que faz o monte do meo cazal a- | 

tualmente saõ os seguintes, hum | rozario de ouro com Crus e 

laço, hum | Amuleto de ouro com pedra, hum | Annel pequeno 

tambem de ouro | de ouro, e com pedra, hum Afinete de | 

peito de ouro, huma Colher deprata, | hum Oratorio em maõ 

estado, huma | imagem de Nossa Senhora da Concei- | çaõ, 

cinco bois de carro, hum Novi- | lho, hum Vaca, huma 

Novilhota, hum | carro, huma Novilhota, hum Carro,  

Estabelecer legado 

(Declarar escravos) 

huma escrava de nome Jozefa, de idade de cincoenta e seis 

annos, pou- | co mais ou menos, a escrava Flo- | rinda, de 

idade de vinte e sette na- | nos pouco mais ou menos, o 

escravi- | nho Manoel, de idade de seis annos, | a escravinha 

Sebastiana, de idade | de dous annos, e a escravinha Anna, | 

de idade de hum anno, 

Estabelecer legados huma par- | te de terras neste lugar Curraes onde | móro, huma 

Caza de telha e taipa em | que moro com cercado para tras da | 
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mesma caza na referida parte de | terras, e outro cercado para 

a frente | da mesma terra, e mais huma | parte de terras 

tambem neste lugar | porem separada. Alem disto ha | mais 

alguna moveis de caza de | que bem sabe meo marido, dos | 

quase naõ falto aqui por merecerem | [inlegível] valor 

Estabelecer legado 

(Libertar escravos) 

Declaro que deixo em mi- | nha meiçaõ forra a escrava Jozefa, 

| cabra, de cincoenta e seis annos = 

Estabelecer legado De- | claro que deixo em legado em minha | meiçaõ a 

escravinha Anna, de idade | de hum annos para minha 

sobrinha | Jozefa, que tenho em minha companhia | filha de 

Francisco Jozé Bezerra, e de sua | mulher e minha sobri- | nha 

Bernardina Francellina de Carva- | lho = Declaro que deixo o 

Rozario de ouro | com Crus e laço para Nossa Senhora do | 

Rozario da Matris de Paparí, assim co- | mo tambem deixo o 

Alfinete de peito | de ouro para Nossa Senhora do O’ mi- | 

nha Padroeira =  

Nomear herdeiro Declaro que o mais | que couber em minha meiaçaõ dei- | xo 

para meo Marido Dionizio Ma | rinho de Carvalho,a quem 

instituo meo | herdeiro 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia Edesta forma dou por | findo o meo Testamento, quero que, | 

seja, digo, que como dispoziçaõ de mi- | nha ultima vontade, 

quero que se- | já cumprido tudo quanto nelle se | constem, e 

afim de minha livre von- | tade, sem constrangimento, ou in- | 

duçaõ de pessôa algumas 

De 

corroboração 

e por naõ | saberlernem escrever pedi a meo | compadre 

Sebastiaõ Felis Torres, por | mim o escrevesse, e a meo rogo 

as- | signasse. 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Currais nove de julho de | mil oitocentos 

sessenta e seis 

Subscriptio  Escri- | vi este testamento a pedido de mi- | nha 

Comadre Maria Baptista de | Oliveira, e aseo 

rogo assigno =  

Apprecatio (assinaturas das 

testemunhas, selos, sinais) 

Sebas- | teaõ Felis Torres = 

 

TESTAMENTO: 14 

JOAQUINA FELISMINA DOS PRAZERES, 1866 

Invocatio Em Nome de Deos Amen 

Notificatio Saibaõ | quantos este publico instrumento | de Testamento 

solenne virem, que 

Datatio no Anno do Nascimento de Nosso | Senhor Jezus Christo de mil 

oitocentos | sessenta e seis, aos oito dias do mes | de Janeiro do 

dito anno; 

Inscriptio nesta Ci- | dade de Sam Jozé de Mipibú, Comar- | ca do mesmo 

nome, Provincia do | Rio Grande do Norte, em Cazas de | minha 

rezidencia, digo, de mi- | nha morada, 

Intitulatio estando eu Joaquina | Joaquina Felismina dos Prazeres 

Arenga Sana-Mente doente | de cama porem em meo perfeito | juizo, 

Cont. do notificatio  tenho determinado fazer meo | Testamento pela maneira 

seguinte |   

T
e

x
to

 

D
is

p
o

sitio
 

Encomendar alma Primeiramente encomendo a | minha Alma a Deos que a cri- | 

ou, e remio, em cuja fé protesto vi- | ver e morrer. 

Fazer pedidos pios Rogo a Maria San- | tissima por mim interseda a | seo Unigenito 

Filho,perdoe mi- | nhas culpas, afim de que vá a | minha Alma 

gozar a eterna gloria, e assim mais a todos os Santos, e Santas 

da Corte do Ceo, por mim | intersedaõ a Maria Santissima: es- | 
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pecialmente, digo, especial ao Anjo | da minha guarda, e Santa 

de meo | nome, e a Nossa Senhora das Dores | de minha maior 

devoçaõ sejaõ meos | protetores, tanto na vida, como na | morte. 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural | da Freguezia desta Cidade de Sam 

Jozé | de Mipibú,  

Declarar filiação filha legitima de An- | tonio Joaquim do Carmo, e de Ma- | ria 

Angelica de Sam Felis, já fal- | lecidos =. 

Declarar estado civil Declaro que sou solteira, e | que nunca cazei, 

Declarar filhos e nomear 

herdeiros 

e tenho os filhos | seguintes: Joaquim, nascido a vinte | de 

Dezembro de mil oitocentos cinco | enta e cinco; Luis, nascido a 

des-e- | seis de Agosto de mil oitocentos cin- | coenta e oito, 

Severiano, nasci- | do a oito de Novembro de mil oi- | tocentos 

cincoenta e nove e Anto- | nia, nascida a dous de Maio de mil | 

de mil oitocentos sessenta e hum, os | quais saõ meos legitimos 

herdeiros. 

Nomear testamenteiros Peço | e rogo aos Senhores Tenente Ignacio de | Albuquerque 

Maranham S.
en

 meo Com- | padre Jozé Joaquim de Carvalho, e a 

| Manoel Joaquim Freire, que por | Serviço de Deos, e amim 

mer- | cê, aceitem ser meos Testamen- | teiros, procuradores, e 

solicitadores | de minha fazenda, e cumprirem | minhas 

dispoziçoens testamen- | teiras 

Ordenar modo e local do 

sepultamento 

Meo corpo será involto em | habito branco, e acompanhado pelo 

| meo Reverendo Parocho, fazendo-se | me hum interramento 

sem pom- | pa alguma e minha sepultura | será no Cemiterio 

desta Matris, | e conduzido no Esquife da mes- | ma = 

Encomendar missas Meo Testamenteiro me | mandará dizer duas Missas decor- | po 

prezente = Declaro que pela mi- | nha Alma se mande dizer hum 

| oitavario de Missas, e duas Missas | pelas Almas do Purgatorio  

Estabelecer legado Declaro | que possuo os bens seguintes em | Dinheiro de Notas a 

quantia de | setenta mil reis quatro varase- | meia de Cordaõ oito 

annelloens; | huma Medalha, huma Crus, hum | Didal, humas 

Contas que pezaõ qua- | tro oitavas, dous Braceletes, ters Al- | 

finetes de peito; hum par de Brin- | cos; dous pares de Rozetas; 

hum par | de Botoens de punho; dous Aneis | de menina; huma 

Crus pequena; |pequena; hum Botaõ de abertura; hum | 

Aparelho; hum trancellim com huma | Caçoleta, mais hum 

Alfinete de | peito, tudo de ouro; tres Colheres de | sópa; oito 

colheres para chá; tres | Garfos de prata, e mais huma | Colher 

velha, tudo de prata; hum | Tacho grande novo; dous Tachos | 

mais pequenos, e outro Tacho mais | pequinino, todos de cobre; 

e dous | Bahus grandes; hum jogo de Mallas | por cobrir; dous 

Bahus de flandes, | e hum Costureiro onde existe o di- | nheiro, e 

maior parte do ouro, o qual | esta em poder de meo primeiro | 

Testamenteiro Ignacio d’Alboquer- | que Maranham, Luior; 

huma | Meza grande com duas gaveta | e huma Baccia de Arame  

Decla- | ro que possuo quarenta e oito Va- | cas com cria no 

lugar do Siridó | na fazenda Olhos d’Agoa, sendo crea- | dor 

deste gado Jozé Cosme da Rocha, | com todas as prodeiçoens 

que se | acharem, digo, produçoens que | tiver, e 

verdadeiramente seraõ | ao que disser o meu primeiro | 

Testamenteiro = Declaro que deixei | meo Vaqueiro Jozé Cosme 

da Rocha’aquan- | tia de cincoenta mil reis para com- | prar hum 

Cavallo para tractar do | gado = Declaro que possuo no lugar e | 

Engenho Bellem, tres Carmeiros; seis Ove- | lhas, sette 

Burregos, quatro Cabras com sette | crias, hum Sevado; huma 

Porca; hum | hum Cavallo cardaõ grande e nove, | e huma Besta 

castanha = 

Declaro que | possuo tres moradas de Cazas nesta Cida- | de, a 

saber: humas moradas de cazas com | afrente de tijollo, onde 
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moro; outras Ca- | zas de telhas com afrente de tijol- | lo, digo 

de tijollo na rua de San- | ta Crus, que foraõ do Doutor Fran- | 

cisco de Souza Ribeiro Dantas; e | outras Cazas de telha, e taipa 

peque- | nas no lugar da ladeira, que vai pa- | ra o Olho de Agoa 

de fronte da Santa | Crus = 

Declaro que possuo nas terras do | Engenho Bellem, dous 

partidos peque- | nos de Cannas de safra pendente, hum | partido 

de Cannas nonas, e outro par- | tido de Cannas novas com rossa, 

e duos | Capueiras de Algudam = 

Declaro que | possuo huma parte de terras de | criar na Data 

denominado Olho de | Agua de Sam Pedro, do Municipio | da 

Villa do Acaraí desta Provincia, com- | prada a Jozé Felippe de 

Santiago, e sua | mulher Thamazia de Aquino de | Alexandria; e 

outra parte de terras | no lugar denominado Sam Mathis, | do 

Municipio desta Cidade, compra- | da á Antonio Izeferino da 

Encar- | naçaõ = 

 Estabelecer legado (Declarar 

os devedores) 

Declaro que me devem as | pessoas seguintes: André de Albu- | 

querque Maranham, morador | no Engenho do Espirito Santo da 

Ci- | dade da Parahiba do Norte, a quan- | tia de quatrocentos 

oitenta e hum | e hum mil seiscentos trinta e sette | reis, de hum 

Letra passada a qua- | tro de outubro de mil oitocentos ses- | 

senta e quatro, e outra conta já | recebi por conta a quantia de | 

trezentos mil reis, imparte de des | Vacas com crias a trinta mil 

reis | cada huma, Jozé dos Anjos do Nas- | minento, a quantia de 

vinte e | oito mil reis, de huma Letra passa- | da a vinte e cinco 

de Abril de | mil oitocentos sessenta e cinco; Jo- | aquim Jozé de 

Santa Anna Pedrei- | ro, a quantia de quarenta e sette | mil reis, 

de huma Letra passada | em dous de janeiro do corrente | anno 

de mil oitocentos sessenta | e seis; Jozé Gomes Monteiro, a 

quan- | tia de trinta mil reis, de huma | Letra passada a cinco de 

janeiro | do corrente anno, de mil oitocen- | tos sessenta e seis, e 

Galdino Henri- | que de Agonar, a quantia de se- | tenta e hum 

mil duzentos e vin- | te seis; e Joaquim de Torres Lima, | 

morador em Sam Joaõ do Munici- | pio desta Cidade, a quantia 

de qua- | renta e seis mil e quinhentos reis | de Dinheiro de 

primor 

 Estabelecer legado (Declarar 

dívida) 

Declaro | que naõ devo a pessôa alguma = | 

 Estabelecer legado Declaro que deixo a terça de meos | bens á minha filha Antonia, 

| já aqui declarada por assim me | merecer = 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is  

De garantia Torno a pedir e rogar a | meos Testamenteiros já nomeados | 

nomedos acceitem este meo Testa- | mento, e cumpraõ todas as 

minhas | dispoziçoens testamentarias, que para is- | so lhes dou 

todos os poderes que em Direi- | to me saõ permittidos, e por 

esta for- | ma tenho feito meo solenne Tes- | tamento, no qual 

tenho disposto de | todas as minhas dispoziçoens testamen- | 

tarias 

De renúncia pelo qual derrogo todo e qual- | quer outro, ou Codecillo, que 

antes des- | te houvesse feito, 

De corroboração e por naõ poder es- | crever a meo rogo escreveo Luis Jozé da | 

Costa Araentes, primeiro Tabeliaõ do Ter-| mo desta Cidade, e 

depois de escrito, e | lido por mim, e o achar conforme | havia 

ditado o assignei de meo pro- | prio punho, por ser esta a minha | 

única e ultima vontade. 

E
sca

t

o
co

lo
 

Datatio Cidade | de Sam Jozé de Mipibú treze de Janei- | ro de mil 

oitocentos sessenta e seis = | 

Subscriptio Joaquina Felismina dos Prazeres = 
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Apprecatio 

(assinatura das testemunhas, 

selos sinais) 

Como | escriptor deste = Luis Jozé da Costa Aran- | tes = 

 

TESTAMENTO: 15 

IGNACIO JOZÉ BOTELHO, 1867 

Invocatio Jesus, Maria, Jozé = Em Nome da | Santissima Trindade Padre Filho, | 

Espirito Santo 

Intitulatio em quem eu Igna- | cio Jozé Botelho, 

Arenga Narratio firmemente | creio, e em cuja fé protesto viver | viver e morrer 

Notificatio Este he o unico | Testamento, e ultima vontade 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural da Ilha | de Sam Miguel do Reino de Por- | 

tugal, 

Declarar filiação filho legitimo de Manoel | Jozé Botelho, já fallecido, e de Del- | phina 

Maria da Conceiçaõ 

Declarar estado civil e | cazado por Carta de ametoide | com Joaquina Maria do Nas- | 

cimento, 

Declarar filhos de quem naõ hou- | vemos filho algum = 

Arenga Sana-Mente Declaro | que me acho doente mais em | meo perfeito juizo e por isso | 

quero dar a minha ultima | dispoziçaõ 

Declarar residência Declaro que sou mo- | rador neste Sitio denomina- | do [U]rucutuba  

Ordenar o modo e local 

do sepultamento 

Declaro que | fallecendo desta molestia quero | que o meo corpo, digo, 

o meo in- | terramento seja sem pompa, | porem que meo corpo seja | 

interrado em caixaõ acom- | panhado pelo meo Reverendo | Vigario = 

Encomendar missas Declaro que pela mi- | nha alma se diga huma Ca- | pella de Missas  

Estabelecer legado Declaro que | possuo varios bens e devo varias | dividas, e que o meo 

Testamen- | teiro tudo declarará, e fará | como for de direito = 

Estabelecer legado 

(Libertar escravo) 

Declaro | que depois de pagas todas as | minhas dispoziçoens sejaõ to- 

| dos os meos escravos libertos os | que me couberem em minha | 

minha meiaçaõ e terça, passan- | do meo Testamenteiro as Cartas | de 

liberdades dos mesmos 

Nomear herdeiro Decla- | ro que do remanicente de mi- | nha fazenda institus minha | 

única herdeira a minha mu- | lher Joaquina Maria do Nas- | cimento 

Nomear testamenteiros Rogo ao Capitam Mi- | guel Ribeiro Dantas, seja o meo | primeiro 

Testamenteiro, a mi- | nha dita mulher Joaquina | Maria do 

Nascimento, segundo, | Vicente jozé Borges de Castro, o meo | 

terceiro Testamenteiro, e queiraõ | acceitar por serviço a Deos | e mim 

mercê = 

Nomear herdeiros Declaro que | depois da morte de minha mu- | lher já dita, se naõ tiver 

herdeiros | necessarios a instituiçaõ que | lhe couber ficaraõ 

pertencen- | do aos meos parentes mais | proximos por parte de meos | 

Pais na Ilha de Sam Miguel 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia Esta he a minha ultima von- | tade e despoziçaõ para depois | de 

minha morte, e por este | Testamento revogo qualquer | outro que 

houver feito, ou co- | decilho Assim rogo a todas as | justiças Civeis e 

eccleziasticas lhe | dem o devido cumprimento = 

De corroboração   E | por verdade, e naõ poder escre- | ver este a meo rogo foi escrip- | 

to pelo Tabeliaõ Publico interino | de Notas  

Escatocolo Subscriptio Manoel Bazilio de Moura | 

 

TESTAMENTO: 16 
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FELIPPA RODRIGUES DE VASCONCELLOS, 1870 

Invocatio Em Nome de Deos Amen= 

Notificatio Saibaõ quantos este publico instru- | mento de Testamento 

solemne vi- | rem, que 

Datatio no Anno do Nascimen- | to de Nosso Senhor Jezus Christo de | 

mil oitocentos sessenta e cinco, | aos vinte dias do mes | de 

Fevereiro do dito anno, 

Inscriptio  nes- | ta Povoação de Vera Cruz, do Ter- | mo da cidade de 

Sam Jozé de | Mipibú, Comarca do mesmo | nome, Provincia 

do Rio Gran- | de do Norte, em Cazas de mora- | da de Joaõ 

Tavares Guerreiro, onde | 

Intitulatio  eu Felippa Rodrigues de Vascon- | cellos, 

Arenga Sana-Mente me acho de pé e com sau- | de, e em meu perfeito juizo, 

Cont. do notificatio te- | nho determinado fazer meo Tes- | tamento pela maneira 

se- | guinte = 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Encomendar alma Primeiramente en- | comendo a minha a Deos, | digo, minha 

Alma a Deos | que as creou, e [reinou], em cuja | fé protesto 

viver e morrer 

Fazer pedidos pios Ro- | go a Maria Santissima por mim | interceda a seo 

Unigentio Filho, | perdoe minhas culpas, afim de | que vá 

minha Alma gozar a | eterna Gloria, e assim mais a | todos os 

Santos, e Santas da Cor- | te Calistial por mim inter- | cedaõ a 

Maria Santissima, | e especialmente ao Anjo de minha guarda, 

a Nossa Sen- | hora das Dores, e ao Divino | Espirito Santo me 

protejaõ | tanto na vida, como na | morte = 

Declarar naturalidade Declaro que sou na- | tural desta Freguezia da Ci- | dade de 

Sam Jozé de Mipibú, | moradora neste lugar da Vera | Cruz, 

Declarar filiação e filha legitima de Francisco Antonio de Vasconcellos, | e 

Anna Maria de Sam Jozé, | já fallecidos = 

Declarar estado civil Declaro que sou | solteira, 

Declarar filhos  e por isso não tenho her- | deiros forçados ou legitimos, e | 

munca tive filhos naturais = 

Nomear testamenteiros | Peço e rogo em primeiro lugar | a meo Sobrinho Joaõ 

Tavavres | Guerreiro, em segundo lugar a | meo Sobrinho Jozé 

Rodrigues de | Sam Tiago, e em terceiro a meo | Sobrinho 

Antonio Tavares Guer- | reiro, que por serviço de Deos, | e 

amim mercê acceitem | ser meos Testamenteiros, procu- | 

radores solicitadores de minha | fazenda, e cumprirem minhas 

| dispoziçoens testamentarias = 

Ordenar modo e local do 

sepultamento 

| Meo corpo será involto emha- | bito preto de sarja, e conduzi- 

| do em caixaõ, acompanhado | pelo meo Reverendo Parocho, 

e | os mais Sacerdotes que for pos- | sivel convidar-se, 

fazendo-se | meo intettamento com | alguma solemnidade no 

Cimi- | terio da Cidade de Sam Jozé = 

Encomendar missas  | Meo Testamenteiro mandará | dizer Missas de Corpo 

prezente | pelos Sacerdotes que estiverem | no meo 

interramento = De- | claro que por minha morte, | digo, por 

minha Alma duas Capel- | las de Missas, e mais huma | 

Capella de Missas por | Almas de meo Pai, e de minha | Mãe, 

mais meia Capella de Mis- | sas pelas Almas de meos Irmaõs, | 

e minhas Irmans, Alexandre | Rodrigues de Vasconcellos, 

Mano- | el Rodrigues do Nascimento, Francisco Lopes de 

Vasconcellos, Diogo | Felis de Vasconcellos, Marianna | da 

Costa de Vasconcellos, e Fran- | cisca Antonia de 

Vasconcellos = 

Declarar irmandade  | Declaro que sou Irman do San- | tissimo Sacramento 

Estabelecer legado 

(Declarar escravos) 

Declaro | que possuo os escravos seguintes = | Thomazia, 

crioula, de idade de | quarenta e tres annos, Ma- | ria, de idade 
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de vinte e oito | annos, Jozé, de idade de vinte | e quatro annos, 

Marianna, de | idade de vinte e seis annos, | Manoel, de idade 

de vinte an- | nos, Joaquim de idade de ter- | ze annos, 

Francisca, de idade | de onze annos, Diogo de idade | de sette 

annos, Bernardino, de | idade de quatro annos, Salus- | tiano, 

de idade de tres annos, | Maria, de idade de dous na- | nos, 

Joaõ, de idade de dez na- | nos, Alexabdrina, de idade | de 

nove annos, Joanna, de | idade de cinco ou seis annos, | 

Silvana, de idade de quatro na- | nos, Maria de idade de trez | 

annos, e Joaquim, de idade | dous mezes = 

Estabelecer legados  Declaro que pos- | suo huma parte de terras nes- | te Sitio Vera 

Cruz, e huma pequena | Cazinha de telha e taipa velha =  

Encomendar missas | Declaro que o escravo Jozé, de ida- | de de vinte e quatro 

annos, re- | zervo para pagamento da Mis- | que meu 

Testamenteiro man- | dar dizer por minha Alma, | e mais 

Capellas de Missas já de- | claradas, despezas funerarias, | e 

mais quaisquer despezas que | houver = 

Estabelecer legado (Libertar 

escravo) 

Declaro que a escrava | Maria, de idade de vinte e oito | annos, 

os escravo Diogo, de ida- | de de sette annos, Salustiano, de | 

de idade de trez, e Maria, de ida- | de de dous annos, filhos 

daquel- | la escrava Maria, Alexandri- | na, de idade de nove 

annos, Theo- | mazia, de idade de quarenta | e tres annos, 

crioula depois de | minha morte ficaraõ todos | libertos, como 

se livre nascessem, | gozando de sua liberdade, e o | meo 

Testamenteiro lhe passa- | rá as suas cartas de liberdade = 

Estabelecer legados 

(Declarar escravo) 

De- | claro que deixo o escravo Ma- | noel, de idade de vinte 

annos, | a minha Marianna, filha | de Theodozio Xavier de 

Paiva, e sua | mulher Maria Xavier de Pai- | va = Declaro que 

deixo o escravo | Joaquim, de idade de treze annos | a meo 

Sobrinho Joaõ Tava- | res Guerreiro, filho de minha es- | crava 

Marianna, filho, digo, | filho de minha mana Marian- | na da 

Costa de Vasconcellos = 

Decla- | ro que deixo a escravinha Francis- | ca, de idade de 

onze annos, a mi- | nha Sobrinha e afilhada Francisca | 

Antonia de Vasconcellos, filha de mi- | nha mana Marianna =  

Decla- | ro que deixo o escravo Joaõ, de ida- | de de dous 

annos, a minha sobri- | nha Anna Maria do Sacramento, | filha 

de minha nana Marian- | na = 

 Declaro que deixo o escravo | Bernardino, de idade de quato 

na- | nos a minha sobrinha Maria, | filha de Silvino Jozé de 

mendonça, | e Flarencia maria da Conceição = |  

Declaro que deixo a escrava Joan- | na, de idade de cinco 

annos a | minha afilhada Florencia, mu- | lher de Silvio, e a seo 

filho Anto- | nio, que he tambem meo afi- | lhado =  

Declaro que deixo a es- | crava Maria de idade de tres | annos, 

a minha Sobrinha Ma- | ria, filha de meo Sobrinho Joaõ Ta- | 

vares Guerreiro, meo primeiro Tes- | tamenteiro =  

Declaro, digo, dei- | xo para o Divino Espirito Santo | desta 

Povoaçaõ de Vera Cruz, a | quantia de duzentos mil reis, que | 

meo Testamenteiro pagará = 

Estabelecer Legados 

(Declarar dívida) 

Decla | ro que tenho tomado prestado a | Theodozio Xavier de 

Pai- | va algum dinheiro para a minha | subisistencia, e vou 

continuando a | tomar, que meo Testamenteiro pa- | gará 

tambem = 

Nomear herdeiros Declaro que depois | de cumpridas todos os meos legados | e 

depoziçoens será herdeiro do res- | tante de minha fazenda o 

meo pri- | meiro Testamenteiro e Sobrinho Joaõ | Tavares 

Guerreiro = 
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C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is  

De garantia  Torno apedir e | rogar a meos Testamenteiros já no- | meados 

acceitarem este meo Testa- | mento, e cumpraõ todas as mi- | 

nhas despoziçoens testamentarias, | que para isso lhes dou 

todos os pode- | res que em direito me saõ permit- | tidos, e 

por esta forma tenho feito | meo Solemne Testamento no qual | 

tenho desposto de minha fazenda, | e deliberando todas as 

mais despo- | siçõens Testamentaria,  

De renúncia pelo qual | derrogo todo e qualquer que antes, | digo, qualquer 

outro, Codicillio, | que antes deste houvesse feito, 

De 

corroboração   

oqual | foi escripto a meo rogo pelo Se- | nhor Manoel Bazilio 

de Moura | Rolim, e depois de escripto e lido pelo | mesmo 

escriptor, por o achar com- | forme havia ditado, por naõ sa- | 

ber ler nem escrever, pedi aIg- | nacio Garcia da Trindade, este 

por | a meo rogo assiginasse, por ser es- | ta a minha única 

vontade, digo, | única, e ultima vontade: 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio dia, era | inf retro  

Subscriptio Assigno a rogo da Testa- dora Dona Felippa | 

Rodrigues de Vasconcellos Ignacio | Garcia da 

Trindade = 

Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos sinais) 

como escriptor = | Manoel Bazilio de Moura 

Rolim= 

 

 

TESTAMENTO: 17 

IGNACIO JOZÉ RODRIGUES CHEREM, 1870 

Invocatio Em Nome da Santissima Trindade, Pa- | dre, Filho e Espirito 

Santo, 

Intitulatio em quem eu | Ignacio Jozé Rodrigues Chirem, 

Arenga Narratio firmemente | creio, e em cuja fé protesto viver, e | morer, como 

bom e fiel Catholico = 

(Sana-Mente) Achan- | do-me em meo perfeito juizo, senhor de | mim, e de 

todas as minhas potencias, | e faculdades mentais, e com perfeito 

| conhecimento do que fazer,  

Notificatio vou pro- | proceder a este meo testa- | mento, e ultima vontade, a | 

fim de dispor de meos bens, na forma de Constituiçaõ, e mais 

Leis | do Imperio, para depois de mi- | nha morte 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou Ci- | dadaõ Brazileiro, honra de que mui- | to me 

prezo, 

Declarar filiação declaro mais que | sou filho legitimo de Jozé Alves, e | de 

Thereza Maria Jezus, falleci- | dos, 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

fallecendo nesta Povoaçao de | Santa Crus dezejo ser sepultado 

no | Simiterio da mesma povoação e | Freguesia com as 

solemnidades que as minhas posses permit-|tirem e o lugar = 

Encomendar missas Mando que se | diga por minha alma vinte e | cinco Missas = 

Declarar estado civil Declaro que sou | cazado com Anna Francisca | de Oliveira, filha 

legitima de Jozé | Antonio d’Oliveira e de Ignacia | Maria da 

Conceiçaõ, 

Declarar filhos que della naõ | tive filhos = 

Estabelecer legado Deixo a minha mu-|lher todos os meos poucos bens da | fortuna 

que tenho, e possuo, 

Nomear testamenteiro ro-|go a ella mesma mulher An-|na Francisca d’Oliveira, queira | 

ser a minha testamenteira = 
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C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is 

De renúncia E | por esta forma dou por conclui-| do este meo Testamento, e 

ulti-|ma vontade, revogando o que ap-|parecer com data anterior 

 

 

 

 E
sca

to
co

lo
 

Datatio Povoaçaõ de Santa Cruz dezasette de | Julho de mil oitocentos e 

settenta= | 

Subscriptio Arogo do testador Ignacio Jozé Ro-|[[Jozé Ro]]drigues Cherem = 

Manoel | [?]unotheo Ferreira Lustoza 

Apprecatio (assinaturas das 

testemunhas, selos e sinais 

públicos) 

Como Tes-|temunha = Joaquim Nunes Mari-|nho de Carvalho = 

Como Testeminha = | Domingos Rodrigues Turiano = 

 

TESTAMENTO: 18 

[PEDRO] JOAÕ PAULINO PINTO DE AGUIAR, 1878 

Invocatio Jesus, Maria e José = Em nome | da Santissima Trindade, 

Pedro | Filho e Espirito Santo, 

Intitulatio em quem | eu Pedro Joaõ Paulino Pinto | de Aguiar 

Arenga Narratio firmemente creio | e em cuja fé protesto viver e | morrer. 

Notificatio Este é o meo Testa- | mento e ultima vontade: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural | [[natural]] desta Freguesia de San- 

|t’Anna e Saõ Joaquim da ci- | dade de Sam José de Mipibú | 

Declarar filiação filho legitimo do capitão | Ignacio da Rocha de Andrade | 

Pinto, e Dona [?]ariana Caroli- | na de Aguiar. 

Arenga Sana-Mente Declaro que | me acho doente de cama pro- | viniente de uma 

queimadura | que interra as maõs e peito e | as pernas, mais em 

perfeito esta- | do e em completo uso de minhas | faculdades. 

Declarar o estado civil Declaro que sou | solteiro, 

Declarar filhos  e [inint] [inint] por fra- | quesa [inint + restante da linha] | 

[inint] tive de Dona Maria | Felciana da Silva quatrorze | filhos 

a saber = Dacicllania | Carolina de Aguiar Sera, casa- | da com 

Vicente Fereira de Goes Sera. Joaõ Paulino Pinto de A- | guiar 

[inint] Dona Th[inint] | Salustiana de Aguiar Pinto | casada 

com Ag[?]nio de Paula | Barbosa. Dona Anna Elvira | de 

Aguiar Nascimento, casada | com Manoel Antonio do Nasci- | 

mento. Dona Isabel Augusta | de Aguiar, solteira. Dona Tran- | 

cisca Cordellia de Aguiar, solteira. Dona Mariana Adelia de 

Agui- | ar, solteira, José [inint] Franci- | sco Vicente. Manoel, 

e Eu[?]ia |  

Nomear herdeiros E[inint]],[?][inint]reconheço | que saõ meus filhos, e como | 

tais os institui por meos unicos | e universais herdeiros, [visto] 

como | não tenho ascendentes.= 

Ordenar local e modo de 

sepultamento 

Declaro | que sefallecer neste Sitio Cama- | da, quero ser 

sepultado em [uma] | das [inint + 1linha] à Irmandade do 

Santissimo Sa- | cramento desta Freguesia a cu- | já confraria 

pertenço, e o meu | interro quero que seja feito com | toda 

reverencia nas confraria. | 

Encomendar missas Mando que por minha alma se | digão uma Capela de missas, 

sen- | do que tambem mando que se | diga outra capella para 

alma | de meu pai e de minha may | já fallecidos. 

Estabelecer legado Declaro mais | que já dei em adiantamento de | legitima de 

minha filha Dona | Maria Carolina de Aguiar Sil- | va uma 

morada de casas esta | na rua denominada Lago de | Cad[?]ia 
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da Cidade de Sam José | de Mipibú e uma casa na de | nome 

Guiteria. Declaro mais | que também já dei em adiantamento | 

de legitima a minha filha | Dona Th[inint] Salustiana de | 

Aguiar Paula uma morada de | casas esta na rua denominada | 

a Vigario na Cidade de Sam Jo- | sé de Mipubú e uma escrava 

| [[e uma escrava]] de nome Eugenia. | Declaro mais que 

tambem já | dei a minha filha Dona | Anna Elena de Aguiar 

Nas- | cimento em adiantamento de | legitima uma escrava de 

nome | Maria [inint]. Declaro | mais que tambem já dei em | 

adiantamento de legitima a | meu filho João Paulino Pin- | to 

de Aguiar Junior aquantia | de [novecentos] e quinhentos mil 

reis | importancia despendida [inint] | [inint] estava na Bahia 

no Col- | legio [inint] [inint] approveitou. | Declaro mais que 

devo aos [inint] | res Major Joaõ Antonio de Sou- |as, e Paulo 

[inint] Companhia | as quantias constantes das letras | descritas 

por mim em favor dos | mesmos [inint]. Declaro | mais que 

satisfeitas as minhas | desposiço~es, e pagas as minhas | 

dividas, o restantes de mi- | nha fazenda, o que restar deixo | 

aos ditos meus quatorse filhos | acima declarados; instituo 

meus | unicos e universaes herdeiros. 

Nomear testamenteiros Rogoaos Senhores Manoel [inint] | res Vieira de Araujo em 

pri- | meiro lugar. Doutor Horacio | [inint] de Santos e Silva 

em | segundo lugar;[inint] Grego | Gregorio Ferreira Santos, | 

em terceiro lugar queiraõ fa- | zer o favor e a obra primeiro 

[inint] | meos testamenteiros, e executa- | rem todas as minhas 

disposiço- | es obrigados a prestarem com- |tas ao presente 

testamento den- | tro de tres annos. 

Nomear tutor dos filhos Rogo final- | mente ao Senhor Miguel Soa- | res Raposo da 

Camara, a quem | nomeio tutor dos meos filhos | orfaõs, queira 

aceitar esta | encargo como favor feito a mim | e serviço feito 

aos meus orfaõs | [inint]. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
láu

su
las 

fin
ais  

De renúncia Esta he minha | ultima vontade e disposiçaõ | para depois de 

minha morte | por este testamento revogo qual- | quer outro.  

De 

corroboração 

E naõ podendo escre- | ver nem assignar pedi ao Senhor | 

Doutor Luis Antonio Ferreira | Santo este por mim [inint]e a | 

meuo rogo assignar  

 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Sitio Ca- | nara [inint] quatro de Dezem-bro de mil oitocentos 

e setenta e | oito. 

Subscriptio A rogo do testador [Pedro] | Joaõ Paulino Pinto de Aguiar. 

Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos, sinais) 

Luis Antonio Ferreira Santo. 

 

TESTAMENTO: 19 

LUIS DA SILVA LEITE, 1881 

Invocatio Jesus, Maria, José: Em nome da | Santissima Trindade Padre, Filho e | 

Espirito Santo 

Intitulatio em quem eu Luis da Sil- | va Leite 

Arena Narratio firmemente creio e em cuja | fé protesto viver e morrer. 

Notificatio Este é | o meu testamento e ultima vontade. 

T
ex

t

o
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade | Declaro que sou natural desta Fregue- | sia de Sant’Anna e Saõ 

Joaquim, 

Declarar filiação fi- | lho legitimo de José da Silva Leite | e Josefa Maria Dantas. 

Declarar estado civil e 

filhos 

Decla- | ro que sou casado com Maria Joa- | quina da Silva Leite dequem 

naõ | houvemos filho algum. 

Arenga Sana-Mente Declaro | que me acho de pé e em meu perfei- | to juizo. 
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Ordenar local e modo de 

sepultamento 

Declaro que sou morados | neste Sitio Boa Vista do munici- | pio de Saõ 

José de Mipibú. [inint +1 linha] | Cartorio publico desta Freguesia [inint] 

| da [inint] que tenho direito [inint] | [inint] da Santissimo ficando a 

[inint] | [?]idades do meu inteiro eofficio que que- | ro que se faça no 

setimo dia depois de | minha morte a deliberaçaõ de minha | 

testamenteira ou testamenteiros. 

Encomendar missas Man- |do que por minha alma se digaõ seis | capellas de missas; e no dia 

[inint] | do officio todos os padres [inint] di- | gaõ missas por minha 

alma. 

Estabelecer legado Dei- | ][[Dei]]xo para a obra da Igreja mi- | nha [inint]com mil reis. 

Deixo a | minhas sobrinhas Maria Anna e | Joaquinafilhas do meu 

cunhado | Alexandre Rodrigues da [inint] cem | mil reis a [inint]. Deixo a 

meu | afilhado Jacintho quatro vacas pa- | ridas. | 

Estabelecer legado 

(Libertar escravos) 

Declaro que ficaõ forros os | meus escravos Luis André Antonio | e 

Joaquim. 

Nomear herdeiros Declaro que [inint] feitas as | minhas deposições, o remanecente do | que 

sobrar pertence a minha mu- | lher a[quem] instituo minha única e | 

universal herdeira. 

Nomear testamenteiros Rogo a minha | mulher Maria Joaquina da Silva | Leite queira fazer a 

obra pia de ser | minha primeira testamenteira. Ao Re | verendo Corego 

Vigario Gregorio Ferreira | Santos o segundo, e Manoel Joaquim | Freire 

o meu terceiro testamenteiro. 

C
o

rro
b

o
ra

ti

o
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is  

De renúncia | Esta é minha ultima vontade e dispo- | siçaõ para depois de minha 

morte, e | por este testamento revogo qualquer | outro.  

De corroboração E por verdade a meu rogo foi es- | te escripto pelo Segundo Tabeliaõ 

Publi- | co de Notas Luis de Franco Coelho, e | assigno de meu proprio 

punho depois de | o ter lido e o achar conforme o havia di- | tado 

Escato-

colo 

Datatio Sitio Boa Vista dois de Agosto | de mil oitocentos e oitenta e sete. 

Subscriptio Luis | da Silva Leite. 

 

TESTAMENTO: 20 

CAPITAÕ JOAQUIM RIBEIRO DANTAS, 1882 

Invocatio Jesus, Maria, José. || Em nome da Santissima Trindade Pa- | 

dre, Filho, Espirito Santo, 

Intitulatio emque eu Jo- |aquim Ribeiro Dantas 

Arenga Narratio firmenente crei- | o, e em cujafé protesto viver e morrer. 

Notificatio Este é o meu testamento e ultima von- | tade. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Arenga  Sana-Mente Declaro que me acho em meu | perfeito juiso, apesar de 

ainda doente, 

Declarar naturalidade que sou natural desta Cidade de SaõJosé | de Mipibú, 

Freguesia de Sant’Anna, Saõ | [inint] 

Declarar filiação filho de Estevaõ José Dantas, | já fallecido, e Gracina 

Ferreira Me- | [inint]. 

Declarar estado civil Declaro que sou casado com | Isabel Ribeiro Dantas,  

Declarar filhos de cujo [concor] | cio temos quatro filhos Declaro que | 

tenho um filho natural de nome A[merico] | filho de 

Fermina Leo[poldin]ia de [Jesus], | reconhecido por mim 

por escritura publi- | ca pelo Escrivaõ Luis José da Costa 

Aran- | tes, já fallecido, 

Nomear herdeiros que este meu filho con- |correra igualmente na herança com 

| os meus de matrimonio, e que se morrer | em [inint], 

revertera sua herança | para os meus filhos de matrimonio: 

Estabelecer legado 

(Declarar dívida) 

De- | claro que devo a minha mãy quinhen- | to mil reis, que 

devo a dois filhos natu- | ral digo, devo tambem quinhentos | 

mil reis a dois filhos naturais, um de no- | ne Joaquim, e 
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outro de nome Maria, am- | bos tambem filhos de Firmina 

Leopoldinia | [[Leopoldinia]] de Jesus, devo dusentos a | 

Joaquim, e tresentos a Maria. 

Estabelecer legado De- | claro que deixo a minha terça aos | meus quatro filhos 

de matrimonio, | bem como a outros que ainda vier a ter. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Declaro que quero ser sepultado no | Cemiterio desta 

Cidade no chaõ e na | sepultura perpetua, que meu interro | 

seja feito com a menor pompa, [inint]- | [inint] a elle [inint] 

um Padre. 

Encomendar missas Mando | que se digaõ tres missas de corpo presen- | te, e 

uma em intençaõ daquellas pesso- | as com quem negociei. 

Nomear testamenteiros Peço, em primei- | ro lugar a minha mulher, em segundo ao | 

Senhor José Joaquim de Carvalho, e em ter- | ceiro lugar ao 

Senhor Ignacio José Ribei- | ro queiraõ por serviço a Deus, 

efavor | de mim aceitar oencargo de meus testa- | menteiros. 

Nomear tutor dos filhos Declaro que nomeio tutor | de meus filhos ao Senhor José 

Joaquim | de Carvalho. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia O meu testamenteiro do [inint] | [inint] ser obrigado a 

prestar contas deste | meu testamento dois annos depois de 

meu | fallecimento, salvo, antes o quiser. 

De renúncia Esta | é a minha ultima vontade e desposiçaõ | para depois 

de minha morte, digo minha | e por este testamento, digo 

este meu testa- | mento revogo qualquer outro que possa 

apa- | recer, , pois que este se acha a minha | ultima vontade, 

e o foi em [inint-] | mento [inint].  

Corroboração E possoque escrevi este | com o meu proprio punho, e 

[inint] me as- |signo. 

Escatocolo Datatio Cidade de Saõ José vinte eum de | Janeiro de mil oitocentos 

e oitenta e dois |  

Subscriptio Joaquim Ribeiro Dantas. 

 

TESTAMENTO: 21 

CORONEL FRANCISCO BASILIO RIBEIRO DANTAS, 1890 

Notificatio Saibão | quantos este publico instrumento de testamento 

em Notas | e reconhecimento virem, que 

Datatio no an | no do Nascimento de Nosso Senhor | Jesus Christo 

de mil oitocentos e oi- | tenta e nove, ao primeiro dia do | 

mes de Junho do dito anno, 

Inscriptio nesta | cidade e Comarca de Saõ José de Mi- | pibú, em 

casa do Coronel Francisco | Basilio Ribeiro Dantas, onde 

eu Ta- | belião fui vindo, e sendo ahi presen- | te o mesmo 

testador 

Intitulatio o Coronel Fran- | cisco Basilio Ribeiro Dantas, casa- | do, 

Cont.do inscriptio morador no seu Sitio [Sape] des- | te Termo, 

C
o

rr
o

b
o

ra
tio

 

Cláusula (presença das 

testemunhas) 

pessoa conhecida de | mim Tabelião, digo, mim e das 

teste- | munhas deste instrumento, e | nelle abaixo as- | 

signadas: dou fé: e perante as mes- | mas testemunhas disse 

que, 

Arenga Sana-Mente estan- | do em seu perfeiro juízo e comple- | to estado de 

saude, o que foi reifi- | cado por mim Tabelião e pelas 

mês- | mas testemunhas presentes, 

Cont. do notificatio  que | queria fazer em Notas o seu testa- | mento, o qual 

consistia nas de- | clarações seguintes: 

T

ex
to

 

D

isp
o

sit

io
 

Declarar a religião e a fé Que era Catho- | lico apostólico romano, em cu- | já fé tem 

vivido e protesta morrer. | 

Declarar naturalidade Que era natural desta Freguesia de | Sant’Anna e São 
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Joaquim, de São Jo- | sé de Mipibú; 

Declarar filiação Que era filho legi- | timo do coronel Antonio Basilio | 

Ribeiro Dantas e de sua mulher | Dona Ignacia da Silva 

Bastos, já | fallecidas: 

Declarar estado civil Que era casado pelo re- | gimem de comunhão de bens 

com | Dona Bernardina Ferreira da Silva | Dantas:  

Declarar filhos Que desse casamento não | tem tido filhos:Que tem um fi- | 

lho natural de nome Benicio | Ribeiro Dantas, havido de 

Tereza | Maria de Jesus, mulher solteira, | a qual moreu no 

dia sete de Ja- | meiro de mil oitocentos e oitenta e | um, 

foi baptisado na Igreja Ma- | triz desta Freguesia pelo 

Reve- | rendo Padre Vecente Fereirra Santo- |za Lima, 

sendo seus padrinhos | o Major Antonio Pinheiro da [inint] 

| e sua mulher Dona Antonia P | into da Camara, e que | 

pelo presente testamento reconhe- | ce o por seu filho, para 

que pos- | as gozar dos seus direitos [homonfi-] | cas: 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Que quer que o interro delle | testador seja feito com 

decencia | e sem pompa; 

Encomendar missas que por sua alma | sejão resadas quatro Capelas de | 

Missas: 

Nomear herdeiros que se ao tempo de seu fal- | lecimento não houverem 

filhos de | seu matrimonio com Dona Ber- | nardina 

Ferreira da Silva Dantas, | era sua vontade instituir herdei- 

| ros de todos os seus bens, [?]erados os | necessários para 

o cumprimento | das desposições feitas, ao seu filho | 

natural reconhecido pelo pre- | sente testamento Benicio 

Ribei- | ro Dantas:  

Estabelecer legado Que morrendo Benicio | Ribeiro Dantas, ainda menor, ou | 

quando maior sem ter filhos [??] le- | gitimo matrimonio, 

era sua von- | tade que [inint] bens, que de si her- | dasse, 

permanecem a sua mulher Do- | na Bernardina Ferreira da 

Silva Dan- | tas, que [inint] dos mesmos [inint] | duRI, 

voltando elles por sua mor- | te a ser divididos com os 

herdeiros | deste testador os quaes intrarão | na forma de 

ditos bens, se ao reifi- | casse a metade de seu filho Benicio 

| Ribeiro Dantas, nas condições espe- | cificadas, não 

existem mais a sua | mulher Dona Bernardina Ferreira | da 

Silva Dantas: 

Nomear testamenteiros Que | nomeava testamenteiros em pri- | meiro lugar a sua 

mulher Dona Bernardina Ferreira da Silva Dan- | tas; em 

segundo lugar seu irmão | o Coronel José Ribeiro Dantas e 

em | terceiro seu sobrinho o major Na- | tonio Ribeiro 

Dantas, aos quaes ro- | gava, que acceitassem o proincar- | 

go de serem seu testamenteiro. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia De- | clarou firmemente que esta era | a sua ultima vontade 

e disposição | para depois de sua morte, e que por | este 

testamento revogava qual- | quer outro = 

De 

corroboração 

Em fé de verdade assim | o disse e outorgou o testador 

Coronel | Francisco Basilio Ribeiro Dantas, | e sendo elle 

este por mim lido, e o | achando conforme assignoi com | 

as testemunhas 

E
sca

to
co

l

o
 

Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos sinais) 

o tenente Coronel | Presiliano Tito da Costa 

Rego, | proprietário, capitão Joaquino | 

Antonio da Silva Leitão, nego- | ciante, Cristo 

Baptista Vieira, ne- | gociante, Basilio 

Alympio Cardo- |so, negociante, e Jaoquino 

Teixei- | Ra Brandão, negociante, este sol- | 

teiro e aquelles casados, e todos mo- | radores 

nesta cidade, de mim conhecidos, e a tudo 
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presentes, com fé: | Eu Luis da Veiga Pereira, 

tabelião de | Notas, o escrevi e assigno em 

publi- | co e raso de que uso = 

Subscriptio Francisco Ba- |  silio Ribeiro Dantas 

 

 

 

TESTAMENTO: 22 

CÔNEGO VIGÁRIO GREGORIO FERREIRA LUSTOSA, 1894 

Invocatio Jesus, Maria, José. || Em nome da Santissima | Trindade, 

Padre, Filho, Espi-|rito, 

Intitulatio em quem eu | Conego Vigario Gregorio Fer-|reira Lustosa 

Arenga Narratio firmemen-|te creio, e em cuja fé tenho | vivido e protesto 

morrer. 

Notificatio É este o meu testamento | ultima vontade, o qual fa-|ço 

Arenga  Sana Mente estando doente, porem no | meo perfeito eregular de mi-| 

nhas faculdades. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que | sou natural do Estado da Para-|hiba do Norte, 

Declarar filiação e filho legiti-|mo de Jaoaquim Ferreira Lus-|tosa, e dona 

Appallonia Maria | da Conceiçaõ, ambos falleci-|dos 

Declarar Ordem, 

irmandade ou confraria 

Declaro que sou Pesby-|tero Secular da ordem de Sam | 

Pedro, e Vigario desta Fregue-|sia, de Sant’Anna e Sam José 

de Mipibú; 

Declarar filhos e herdeiros Declaro que tenho | dois filhos, havidos de Dona | Maria 

Candida, digo, Maria | [inint] Soares da[inint], | mulher 

solteira. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia Declaro | testamenteiros e de | executarem fielmente este me-

|o testamento, que é a mi-|nha ultima vontade.  

De corroboração De-|claro, que por me ser fermo-|so no estado em que me a-

|cho escrevi eu proprio es-|tas minhas disposiço~es de | 

ultima vontade, pedi ao Ta-|belliaõ Manoel Antonio Sarai-

|va de Moura este por mim | fizesse, que eu assigno de meo | 

proprio punho. 

E
sca

-

to
co

lo
 

Datatio Cidade de Saõ | José de Mipibú quatro de A-|gosto de mil 

oito centos no-|venta e quatro = 

Subscriptio Conego Vigario | Gregorio Ferreira Lustosa = 

 

TESTAMENTO: 23 

JOAQUIM JOSÉ SEVERIANO, 1894 

Invocatio Jesus, Maria, José. ||Em Nome da Santissima Trin- | dade Padre Filho, 

Espirito Santo | 

Intitulatio em quem eu Joaquim Severiano | digo, Joaquim José Severiano 

Arenga narratio firme- | mente creio e em cuja fé protesto | viver e morrer. 

Notificatio Este é o meu tes | tamento e ultima vontade; 

T
ex

to
 

D
is

p
o

sitio
 

Declarar naturalidade Decla- | ro que sou natural desta Fregue- | sia de Sant’Anna 

São Joaquim | da Cidade de São José de Mipibú, 

Declarar filiação fi- | lho legitimo de Estevão José Gomes | e [Necina Maria] 

da Conceição. 

Declarar estado civil e 

filhos 

De | claro que sou casado com [Antonia] | Maria de 

Sant’Anna, e não | tivemos filhos. 
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Arenga Sana-Mente Declaro que me a- | cho doente e em meu perfeito | juizo e 

entendimento. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Fallecen- | do neste Sitio, quero que meu cor- | po seja 

sepultado no Cemitério de | São José de Mipibú, sendo meu 

intero sem pompa alguma. 

Encomendar missas | Mando que por minha alma | se digam meia Capella de 

Missas. 

Estabelecer legado | Declaro que de [dividas] ou [despesas] | de meu funeral o 

[inint] e contas | ou o que restar será divivido [inint] | [inint] 

[inint] mulher [Antonia] | Maria de Sant”Anna, meus | mihos 

filhos de coração E- | [inint] Maria de Conceição, [nome]- | 

Moura Conceição Jo- | aquim Moura do Nascimento, 

Nomear herdeiros a | quem instituo minhos [uni]- | cos e universais herdeiros  

Nomear testamenteiros e Testa- | menteiros [inint + duas palavras]que | vão 

descriptos. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is  

De renúncia Esta a min- |há ultima vontade e despo- |sição para depois de 

minha | morte, e por este testamento de- | rogo qualquer 

outro.  

 

De corroboração E por não | poder escrever pedi ao Senhor | Luis de França 

Coelho este por | mim fisesse e a meu rogo assig- | nasse. 

E
sca

to
co

lo
 

Subscriptio 

 

e a meu rogo assig- | nasse. 

Datatio Sitio Taute vinte no- | vê de janeiro de mil oito 

centos | e noventa. 

Apprecatio (assinatura das 

testemunhas , sinais, selos públicos) 

Advogado Paetadro Joa- | quim José Severiano. 

Luis de Fran- | ça Coelho: 

 

TESTAMENTO: 24 

JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1894 

Invocatio Jesus, Maria, José. || Em nome da Santíssima Trin- | dade Padre 

Filho Espirito Santo, || 

Intitulatio em quem eu João Henri- | que de Oliveira 

Arenga narratio firmemente | creio, e em cuja fé protesto | viver e morrer. 

Notificatio Este é o meu | testamento e ultima vonta- | de. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural de | Goianinha, Estado do Rio Gran- | 

de do Norte, 

Declarar filiação filho legitimo de | João Henrique de Oliveira | e de Maria José 

dos Prazeres, | já fallecidos. 

Arenga Sana-

Mente 

Declaro que | me acho de pé e em meu | perfeito juízo 

Declarar estado civil e 

filhos 

Declaro que | sou casado com Liberta Fran- | Celina de 

Oliveira,  

Declarar filhos de cujo | casório não tivemos filhos | algum. 

Ordenar local e modo 

do sepultamento 

Fallecendo [inint] |[[nesta]] Cidade de São José de Mi- | pibú, 

quero ser sepultado no Ci- | miterio publico, desta Cidade fi- | 

cando o meuintero a cargo de | minha mulher, que o fará | sem 

pompa. 

Encomendar missas Mando que por | minha alma se digaõ meia | capela de Missas 

por minha | alma; assim como no dia de meu | interamento 

[inint] que Assis- | tirem a elle digo missas de cor- | pó presente. 

Nomear herdeiros Declaro que ten- | do depois de meu funeral o | [inint], ou que 

sobrar | de minha fazenda ficará pa- | ra minha mulher a quem | 

constituo minha única e u- | niversal herdeira  

Nomear testamenteiros E primeira | testamenteira. 
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Estabelecer legado Declaro que se | eu morer primeiro que mi- | nha mulher, ella 

será obrigada | a cumprir estas minhas obri- | gações, digo, 

minhas desposições | assim como depois da morte di- | ta, 

reunidas as novas meiações, | tanto da parte della como da | 

minhas serão divididas com | igualdade, tanto pelos meos | 

parentes, como pelos della. 

Nomear testamenteiros Rogo | ao Senhor Manoel Alves Viei- | Ra de Araujo e o Senhor 

Laumi- | terio Luciano Dantas, quei- | rão favor obir jur de 

serem | meos segundo e terceiro tes- | [[terceiro tes]]tamenteiro. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
láu

su
las fin

ais  

De renúncia Esta é | minha ultima vontade e despo- | sições para depois de 

minha | morte, e por este testamento | revogo qualquer outro. 

 

 

 

 

 

Escatocolo Datatio Cidade de Sam Jozé de Mipubú no- | vê de janeiro de mil oito 

cen- | tos noventa e três. 

Subscriptio João Hen- | rique de Oliveira. 

 

TESTAMENTO: 25 

BASILIO ESPIRIDIAÕ FREIRE, 1894 

Invocatio Jesus, Maria, Jozé = Em nome da | Santissima Trindade, 

Padre, filho, Espirito Santo, 

Intitulatio em | quem eu Basilio Espiridiaõ Freire 

Arenga Narratio firmemente cre- | io e em cuja fé protesto viver e morre 

Notificatio Este é o meu | testamento e ultima vontade 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou | natural deste estado, 

Declarar filiação filho legitimo de Norberto | José freire e Joaquina Symphonia 

Monteiro de | Albuquerque, já fallecidos, 

Declarar estado civil  que sou casado no re | gime de comunhão, com Izabel Maria 

Freire, filha | legitima de Manoel de moura Rolim e Ignês de | 

[inint], já fallecida; 

Declarar filhos e herdeiros  que de nosso concorcio naõ temos | filhos e que naõ tenho 

herdeiros necessários 

Ordenar olocal e modo do 

sepultamento 

Fallecido | que sêja quero que meu interro seja feito com a | 

decência possível e 

Encomendar missas que por minha alma se diga me- | ia capela de missas 

Estabelecer legado Deixo [inint] minha terça a Anna | Lustosa da Silva, filha de 

Manoel José Dantas r Ma- | ria do Carmo Dantas moradores 

no município de São Gon- | salo, uma casa de telha e taipa no 

lajeado [inint + 1 palavra] | deste município de Macahyba e 

um terreno de [inint] | que presentemente se acha debaixo de 

[cerca] no [inint] | [inint], anexo a propriedade de José [inint] 

| de [inint] = 

Nomear herdeiros Instituo a minha mulher Isabel | Maria Freire por minha 

universal herdeira, não | [inint] da minha meiaçaõ como do 

remanecente da minha | terça = 

Nomear testamenteiros Rogo a mesma minha mulher Isabel Maria |[[Maria]] Freire 

queira fazer a obra pia de ser a | minha primeira testamenteira 

e Antonio Guirino | dos Santos meu segundo testamenteiro  e 

a Manoel José | Dantas meu terceiro testamenteiro = 

C
o

rr

o
b

o
r

a
tio

 

C
láu

s

u
las 

fin
ais  

De renúncia Esta a minha | ultima vontade e disposição para depois de 

minha | morte, e por este testamento revogo qualquer outro = 
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De corroboração E | para constar pedi ao senhor Agripino Adolpho de | 

Mesquita, este por mim fizesse e no qual me assigno = | 

 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Macahyba dezesseis de Novembro de mil oitocentos no- | 

venta e quatro = 

 

subscriptio Basilio Espiridiaõ Freire  

 

 

 

TESTAMENTO: 26 

DONA GOLDINA VELHO DE MOURA, 1895 

Invocatio Jesus Maria José. || Em Nome da Santissima | Trindade Padre, 

Filho, Espiri- | to Santo, 

Intitulatio em quem eu Gol- | dina Velho de Mello 

Arenga Narratio fir- | memente creio e em cu- | já fé protesto viver e mor- | rer: 

Notificatio Este é meo Testamen- | to, e ultima vontade. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Decla- | ro que sou natural da Vil- | la de Sam João [inint] | da 

Parahyba, 

Declarar filiação filha legitima | de Antonio Marques da | Silva, e de Joaquina 

Moura da Conceição, ambos já | fallecidos. 

Arenga Sana Mente Declaro que | me acho de pé e em meo | perfeito juízo: 

Declarar estado civil Declaro | que sou cazado com Jo- | ao Luiz Velho de Moura |  

Declarar filhos de cujo casório não ti- | vemos filhos algum. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Falle | cendo nesta cidade de Sam | José de Mipibu | quero ser 

sepultada no Ci- | miterio publico, e meu | corpo será involto 

em | habito de Nossa Senhora | das Dores, a cuja irman- | dade 

pertenço, ficando | o meu interro a cargo de | meu marido, que 

o fará | sem pompa 

Encomendar missas Mando | que por minha alma | se diga meia Capela de Missas, 

assim como no | dia de meu interro, to- | dos os Padres, que 

assisti- | rem a elle, digão Missas | de corpo presente por | 

minha alma. 

Nomear herdeiros Declaro | que tirando as despesas de | meu funeral e os mais | 

que forem necessário, o | se mais conter, ou o que | sobrar de 

minha fazenda | ficará para o meu marido | a quem instituo 

meu u- | nico e universal herdeiro  

Nomear testamenteiros | e primeiro testamentei- | ro. 

Estabelecer legados Declaro que se eu mor- | rer primeiro que meu | marido, elle 

será obriga- | do a cumprir estas mi- | has disposições, assim 

como depois da morte delle reunidos os novos | meações, 

tanto | da parte delle como da | minha seram [seram] di- | 

vididas com igualdade tan- | to pelos meus parentes, co- | mo 

pelos d’elle. 

Nomear herdeiros Declaro | primeiramente, que tendo | [inint] como filhos a 

João | Domingos Velho de Mello, | e Manoel Isidio da Rocha | 

e lhes com grande amor | maternal os instituo tão | bem meus 

herdeiros de- | pois da minha morte e | de meu marido, 

[?]endan- | do elles igualmente com | os meus parentes e de 

meu | marido como se fossem | meus legítimos herdeiros. 

Nomear testamenteiro Ro- | go ao Senhor Comenda- | dor Coniga Gregorio Ferrei- | 

ra Lustoza, e o Izidio José da | Rocha, queirão fazer a obra | 

pia de serem meos primei- | ros, digo meus segundo e ter- | 

ceiro Testamenteiros. 



196 

 

C
o

rro
b

o
ra

-

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is 

De renúncia Esta | é minha ultima vontade | e desposicão para depois de | 

minha morte e por este | Testamento revogo qual- | quer outro. 

De corroboração  E por não sa- | ber escrever pedi ao Senhor | Luis de França 

Coelho es- | te por mim fizesse, e a meu | meu rogo 

assignasse. 

Escatoco-

lo 

Datatio Ci- | dade de Sam José de Mipibú | vinte quatro de Fevereiro 

de | mil oito centos oitenta e cin- | co. 

Subscriptio A rogo da Testadora Goldina | Coelho. 

 

 

 

TESTAMENTO: 27 

GERALDA FRANCELINA DA CONCEIÇAÕ, 1897 

Invocatio Jesus, Maria, José. || Em nome da Santissima | Trindade, Padre, 

Filho, Espiri- | to Santo 

Intitulatio em quem eu Ge- | ralda Franscelina da Concei- | cão 

Arenga Narratio firmemente creio e | em cuja fé protesto viver | e morrer. 

Notificatio Este é o meo testa- | mento e ultima vontade. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural | desta Freguesia de Sant’- | Anna e 

Sam Jor[?]emo da | de Sam José de Mipibú, [inint] | da Cidade 

de São José de Mipi- | bú, 

Declarar filhação filha legitima de [S]alva- | dor Mario da Trindade e Jo- | anna 

Marques da Trindade | já fallecidos. 

Declarar estado civil  Declaro que | sou cazada com Joaõ Soa- | res da Camara e Silva,  

Declarar filhos de cu- | jo consorcio tivemos cin- | co filhos, os quaes são todos 

| mortos. 

Arenga Sana-

Mente 

Declaro que me | acho doente e em meu per- | feito juízo e 

entendimen- | to. 

Ordenar local e modo 

do sepultamento 

Fallecendo nesta Cida- | de de São José de Mipibú, | quero que 

meu corpo seja | sepultado no Cemiterio | publico desta Cidade, 

sen- | do meu interro sem | pompa alguma. 

Encomendar missas Man- | do que por minha alma | se diga meia Capella de | 

Missas. 

Estabelecer legado Declaro que dedu- | zida as despesas do meu | funeral o 

remanescen- | te, ou o que restar ficará | para meu marido,  

Nomear herdeiros a quem | constituo único e uni- | versal herdeiro 

Nomear testamenteiros e primei- | ro testamenteiro. Rogo | ao Senhor Manoel Feli- | 

ciano de Souza e ao Senh- | hor Joaõ Vicente da Ro- | cha 

queirão fazer a obra |[[obra]] pia de serem meu se- | gundo e 

terceiro testamentei- | ros. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is  

De renúncia, Esta a minha ultima | vontade e desposiçaõ para | depois de 

minha morte | e por este testamento re- | vogo qualquer outro.  

De 

corroboração   

E por | naõ saber ler nem escre- | ver pedi ao Senhor Mano- | el 

Antonio Saraiva de Mou- | ra, este por mim fizesse | e a meu 

rogo assignasse. 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Cidade de Saõ José de Mipi- | bú onze de Abril de mil | oito 

centos noventa e sette | 

Subscriptio arogo da Testadora Geralda | Francelina da Conceiçaõ. 

Apprecatio (assinatura 

das testemunhas, selos 

sinais) 

Ma- | Noel Antonio Saraiva de Mou- | ra. 
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TESTAMENTO: 28 

PADRE ANTONIO D’OLIVEIRA ANTUNES, 1898 

Invocatio Em nome da Santissima Trindade, | Padre, Filho, Espirito Santo, 

Intitulatio em quem eu Pedro Anto- | nio d’Oliveira Antunes 

Arenga Narratio firmemente creio e em cuja fé | protesto viver e morre. 

Notificatio Primeiro = Declaro que este é | o meu Testamento e ultima 

vontade, que , desejo seja fi- | elmente cumprido 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Segundo = declaro que sou natu-|ral do estado do Ceara e 

Declarar filiação filho legitimo do fallecido | Capitaõ Juaquim Antunes d’Oliveira e 

Dona Igna- | Cia Antunes d’Oliveira também fallecida = 

Ordenar o local do 

sepultamento 

Terceiro | Declaro que quero ser sepultado em logar sagra- | do no 

Cimiterio a onde morrer, 

Encomendar missas e que por minha A alma se digão cento e noventa missas, e mais 

cin- | coenta por alma d’aquelles a quem por esqueci- | mento 

[inint]de [inint] tendo recebido a expo[?]tula | devida = 

Nomear herdeiros Quarto = Declaro que sendo fallecido falle- | cido meus pais e não 

tenho outros herdeiros necessa- | rios, instituo por meus herdeiros 

os meus sobrinhos | filhos legítimos de meu irmão o Capitão 

Joaquim| [[Joaquim]] Antonio d’Oliveira e sua mulher minha | 

sobrinha Dona Anna Garcia Antunes d’Oliveira = | Quinto = 

Declaro que é minha ultima vontade que ditos | meus sobrinhos 

Doutor Antonio Antunes d’Oliveira, | Capitaõ Joaquim Antunes 

d’Oliveira, e Dona Maria | Antunes d’Oliveira sejão herdeiros de 

todos os meus | bens de qualquer espécie que sejaõ = 

Estabelecer legado Sexto = De- | claro que é minha vontade que meus herdei- | ros 

naõ [inint], do resultado das saffras de Canna, | [inint] muito o 

[inint] sobrinho o Coronel Odi- | lon de Amorim Garcia alguã 

quantia [inint]- | [inint] até completar a quantia de dez contos | de 

reis que pagarão dentro do prazo de cinco | annos pelos bons 

serviços que sempre me prestou = | Setimo = Declaro que é minha 

vontade que os me- | us herdeiros vaõ dando a nossa Santa Matriz 

de Cea- | ra Mirim, anualmente a quantia de quinhentos | mil reis 

para completar as obras da mesma matriz | durante cinco annos = 

Nomear testamenteiros Rogo aos meus sobrinhos e a- | filhados Doutor Antonio de 

Amorim Garcia, Comenn | dor José Garcia de Amorim Garcia, 

Coronel [inint]- | de Amorim Garcia, e Doutor Francisco Augus- | 

to da Costa Barros que por serviço a Deus e a mim | mercê acitem 

o encargo de serem meus Testamen- | terios e executores de 

minha ultima vontade. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is  

De renúncia E sen- | do este o meu testamento e disposição para depois de | 

minha morte, por elle revogo qualquer outro = 

 

 

 

 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Na- | tal um de Agosto de mil oitocentos e noventa e oito = 

 

 

Subscriptio Padre Antonio de Oliveira Antunes. 

 

 

TESTAMENTO: 29 

JOAÕ ALVES MACIEL, 1898 

Invocatio Jesus, Maria, Jozé. || Em nome da Santissima | Trindade, 

Padre, Filho, Espiri- | to Santo, 
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Intitulatio em quem eu Jo- | aõ Alves Maciel 

Arenga Narratio firme- | mente creio, e em cuja | fé protesto viver e mor- | 

rer; 

Notificatio Este é o meu testa- | mento e ultima vonta- | de. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou na- | tural desta freguezia de | Sant’Anna e 

Sam Joaquim | de Sam José de Mipibú, 

Declarar filiação filho legitimo de Joaõ Al- | ves Maciel e Izabel Ma- | ria da 

Conceiçaõ, ambos | já fallecidos. 

Arenga Sana-Mente Declaro, que | me acho cego e de cama |[[cama]] 

proviniente de u- | ma queda, que dei,e em | meu perfeito 

Juizo; 

Declarar estado civil Decla- | ro que sou viuvo de Ma- | ria Besema da Conceiçaõ, 

| com quem fui cazado, | 

Declarar filhos e de cujo concorcio exi- | tem vivos tres filhos, Jo- | aõ 

Alves Maciel Filho, | Alexandrenão Alves Maci- | el e 

Francisca Molinei- | na de Paiva Cazado com Maneol 

Mosteriano de | Paiva; 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Declaro que se fal- | lecer neste sitio Barra- | nuaes, quero 

ser sepul- | tado em uma das cata- | cumbas pertencentes | a 

irmandade da Santissi- | mo Sacramento, desta | Freguezia a 

cuja confra- | ria pertenço, e o meu | interro quero que se- | 

já feito com toda de- | cencia, mas sem pom- | pa. 

Encomendar missas Mando que por mi- | nha se diga du- | as capellas de Missas, 

| assim como no dia | de meu interro todos | os Padres, que 

[inint] [inint] | a elle, digaõ missas de- | corpo presente. 

Estabelecer legado Decla- | ro, que deixo a minha | minha terça, ao meo | filho 

Joaõ Alves Maci-|el Filho, 

Nomear testamenteiro a quem consti-|tuo meo primeiro | testamenteiro, em com- | 

pensaçaõ des servicos | que me tem prestado 

Estabelecer legado Declaro que se eu sobre- | viver ao meu filho Jo- | aõ Alves 

Maciel Filho, | passarei a minha terça aos seus filhos. 

Nomear testamenteiro Ro- | go aos Senhor Coronel | Manoel Alves Vieira de | 

Araujo e ao Doutor Ho- | racio Co[n]dido de Sal- |ter e 

Silva, queirão fa- | zer a obra pia de serem | meus segundo e 

ter- | ceiro testamenteiros | e obrigados a prestarem | contas 

do presente tes- | tamento [inint]| ter [inint + 1 linha e 

meia]se quiserem. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is 

De renúncia Esta | a minha ultima von- | tade e desposição pa- | ra depois 

de minha | morte, e por este tes- | tamento revogo qual- | 

quer outro. 

De 

corroboração 

E por não po- | der escrever, nem assignar pedi ao Se- | nhor 

Manoel Antonio | [[Antonio]] Saraiva de Mou- | ra, este por 

mim fizes- | se e escrevi a rogo e assigna- | se 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Sitio Bo[??]one aos | [dois] de Novembro de | mil oito 

centos noven- | ta e seis: 

 

Subscriptio Arogo do Testa- | dor João Alves Maciel, | Manoel Antonio 

Sarai- | va de Moura 

 

 

 

TESTAMENTO: 30 

DONA MARIA CORDEIRO DA SILVA, 1901 

Invocatio Jezus, Maria, Jozé. || Em nome da Santissima Trindade, 

Padre Fi- | lho, Espirito Santo, 

Intitulatio em quem eu Maria Cor- | deiro da Silva, 



199 

 

Arenga  Narratio firmemente creio e em cuja fé | protesto viver e morrer. 

Notificatio Este é o meo testamen- | to e ultima vontade. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural | desta Freguesia de Sant’Anna e 

São Joaquim | de São José de Mipibú,  

Declarar filiação filha legitimo de Ma- | Noel Dante da Silva e Anna Joaquina 

de Moura | Divina, ambos já fallecidos. 

Arenga Sana Mente Declaro que me | acho de pé e em meu perfeito juízo e en- | 

tendimento. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento  

Fallecendo eu nesta fregue- | sai quero ser sepultada no 

Cemiterio pu- | blico desta Cidade, e quero que se faça meo | 

intero sem pompa e menos desperdiço | possível.  

Encomendar missas Mando que por minha alma | se diga duas missas. 

Declarar estado civil Declaro que sou sol- | teira e 

Declarar filhos e nunca tive filhos, 

Nomear herdeiros e como gratidão | e actmação aos seus serviços, digo aos 

serviços | prestados por minhas sobrinhas Belarmina | 

Augusta Gomes da Silva, Jusefa Eloleina | Gomes da Silva e 

Maria dos [Corderos] Go- | mês da Silva, e meo sobrinho 

João Gomes | da Costa, os adoptos como meos filhos e os in- 

| stituos como herdeiros de meus bens cons- | tantes 

Estabelecer legados tantes de [inint] junto de [inint] [inint] | no sitio denominado 

[inint] de Manoel | Duarte, deste destrito de Sam Jo- | sé de 

Mipibú com [casa] de [inint]. de | engenho de [inint] de 

[caldeiras] e [inint] | benfeitorias nellas nomeadas, partes | 

de terras acima descritptas havidas por | herança de meus 

[inint] Pais: 

Nomear testamenteiros Peço em | primeiro logar ao meu sobrinho João Go- | mes da 

Costa, em segundo logar minha| sobrinha Josefa Eletrina 

Gomes da Silva, | em terceiro logar a minha sobrinha | 

Belmira Augusta Gomes da Silva, que- | rão por serviço a 

Deus e favor a mim a- | ceitar a meorogo de meos 

testamentei- | ros 

Estabelecer legado os de mais bens menores, que exis- | tirem ao tempo de meu 

fallecimento serão | divididos igualmente por ditos meus 

her- | deiros. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia Esta é minha ultima vontade | e disposição para depois de 

minha mor- | te, e por este testamento revogo qual- | quer 

outro que possa approvar. 

 

De corroboração Epor | verdade e a meo rogo foi escripto este pe- | lo 

Tabellião de Notas, o Cidadaõ Manoel | Antonio Saraiva de 

Moura, no qual me | assigno de meu próprio punho. E
sca

to
co

lo
 

Datatio Cidade | de Saõ José de Mipibú dezenove de Fe- | vereiro de 

mil oito centos noventa e oi- | to. 

 

Subscriptio Maria Cordeiro da Silva. 

 

 

 

TESTAMENTO: 31 

DONA MARIA FREIRE DE ALENTON CASTELLO BRANCO, 1903. 

Invocatio  Jesus, Maria, José. Em nome da Santis- | sima Trindade, 

Padre, Filho, Espitiro Santo, | 

Intitulatio em quem eu Maria Fereira de Alen- | ton Castello 

Arenga Narratio firmemente crei- | o e em cuja fé protesto viver e morrer. 

Notificatio Este é o meu Testamento e ultima von- | tade. 
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T
ex

to
 

 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade Declaro que sou natural da Fregue- | sai de Nossa Senhora 

do O’ de Papary, 

Declarar filiação filha | legitima de Antonio Fereira de Amorim | Navaro e 

sua mulher Vicencia Go- |  [[Vicencia Go]]mes da Silva, 

já fallecidos. 

Declarar estado civil Declaro que sou casada com Anto- | nio Moreira Cordeiro 

Castello Branco, | 

Declarar filhos  do qual consorcio não temos filhos,  

Nomear herdeiros e | por isso tam bem não tenho herdeiros | necessários. 

Ordenar local e modo de 

sepultamento 

Fallecendo quero ser sepul- | tada no Cemiterio da anti- | 

ga Freguesia de Nossa Senhora do O’ de | Papary. 

Encomendar missas Mando que em seguimento | de minha morte se digaõ 

missas | de corpo presente por minha al- | ma, por todos os 

sacerdotes que es- | tiverem no lugar d’aquella fregue- | 

sai, e que se queiraõ prestar a isso. Decla- | ro que por 

minha alma se digaõ | tambem um oitavario de Missas | 

por todos os sacerdotes que assisti- | rem ao meo 

interamento, 

Estabelecer local e modo do 

sepultamento 

o qual | se fará, digo qual será feito sem a me- | nor 

pompa, e será com a devida de- | cencia. 

Estabelecer legado Declaro que o meo testa- | menteiro escolherá cinco 

orfhaõs das | [inint + 2 palavra] da Freguesia e dará a 

cada | uma dellas a quantia de dez mil reis | em favor das 

cinco [inint] de Nosso | Senhor Jesus Christo. 

Nomear herdeiros Declaro que não tenho herdeiros | necessários como acima 

declarei. | e por isso instituo por meu | natural herdeiro o 

meu marido de | tudo quanto possuo, ficando por todo | 

Senhor de toda a minha fazenda até | sua morte, depois da 

qual somente | poderá ser dividido com os meus her- | 

deiros [inint], conforme as declara- | coes que fiz meo 

marido dos bens | [inint] [inint]. 

Estabelecer legado Declaro que esta | minha desposiçaõ testamentaria | será 

cumprida sem prejuízo dos | herdeiros de meu marido 

quando | este venha a morrer depois de mim, | e se fica a 

devisão dos bens, dos quaes | restando poderá despor 

como [inint] [inint]. 

Nomear testamenteiro Peço em primeiro logar a meu ma- | rido Antonio Moreira 

Cordeiro Castel- | loBranco, em segundo a meo irmão | 

Manoel [inint] Freire de Alentou | [inint]e ao [professor] 

José Ribeiro Dan- | tas queiraõ por serviço a Does fazer a | 

mim queiraõ aceitar o encargo de [inint] | testamenteiros. 

O meo testamentei- | ro será obrigado a dar contas deste | 

meu testamento depois | de minha morte, salvo se ou- | tro 

o fizer. 

C
rro

b
o

ra
tio

 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia Esta é minha ulti- | ma vontade e desposiçaõ para depois | 

de minha morte e por este testa- | mento revogo qualquer 

outro que | possa apparecer, pois neste se | acha a minha 

ultima vontade, 

 

De garantia o di- | tei sem constrangimento algum, estando | em meo 

juízo perfeito e [inint]. 

De corroboração E por | não poder escrever pedi a Luis da França | Coelho 

este por mim fizesse e eu assigno de meo | próprio punho. 

E
sca

to
co

lo
 

Subscriptio  Cidade de São José de Mipibú | vinte de Fevereiro de mil 

oito centos noventa e oito. | 

 

 

Datatio Maria Ferreira de [inint]Castelho Branco. 
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TESTAMENTO: 32 

DOUTOR HORACIO CANDIDO DE SALLES E SILVA, 1903 

Invocatio Em nome da Santissima Trinda- | de. 

Intitulatio Eu, abaixo assignado, Bacharel Hora- | cio Candido de Salles e 

Silva,  

Inscriptio proprieta- | rio e residente neste Engenho | [Porteiros], 

Arenga Sana-Mente achando-me de perfeita | saúde, 

Notificatio  tenho mandado fazer o meu | testamento, e disposição de ulti- | 

ma vontade. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar a religião e a fé Declaro que sou Cato- | lico Apostolico Romano, que nesta 

Religiaõ tenho vivido e nella | pretendo morrer. 

Fazer pedidos pios Rogo a Santissi- | ma Virgem, Nossa Senhora, que | interceda 

perante o seu Divino | Filho, para que lembre-se de mi- | nha 

alma. 

Declarar naturalidade Declaro que sou na- | tural de Sam José de Mipibú, | 

Declarar filiação filho legitimo de Alexandre Fran- | cisco de Salles Silva e 

Candida [inint -] | Cia de Salles, ambos já fallecidos. 

Declarar estado civil Declaro que fui casado em pri- | meiras nupcias e por carta de | 

[inint], com Anna [Viviam] de | Salles, 

Declarar filhos da qual tive os oito filhos | seguintes = Eulalia, casada com | 

Manoel Duarte da Silva, Hme- | dina, casada com Joaquim Sil- | 

vino Ribeiro Dantas, Bacharel | Juvenal Augusto de Salles Silva 

| Bacharel Pedro Nestor de Sal- | les Silva, Padre Irineu Octavio 

de | Salles, Candida, casada com [inint] | j[?]ho Duatre da Silva 

Anna [inint]- | Ca[??] Clodomiro de Paulo Barbosa | e Horacio 

Candido de Salles Filho, | residente no Ceara. 

Declarar estado civil Declaro que | sou presentemente casado em | segunda nupcias, e 

por carta de a- | [inint] com Joaquina Dantas | de Salles, da qual 

tinha os cin- | co filhos seguintes = 

Declara filhos  Miguel Ju- | lio Dantas Salles, Joaõ Francisco | Dantas Salles, 

Celso Dantas Salles, | José Henrique Dantas Salles, e | 

Alexandre Santas Salles, os dois | primeiros maiores de vinte e | 

um annos, e os tres ultimos de | menor idade. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Fallecendo nesta | freguesia quero ser sepultado | na Capella 

deste Engenho, [inint]- | do ser o meu intero o mais sim- | ples e 

modesto, e sem pompa, nem | officio, ou esquecidos solemnes, 

de- | vendo ser celebradas, tantas na | devido interro, como no 

sétimo | dia, as missas, que podem ser | rezada, pelos sacerdotes 

desta | e das fregesias vizinhas. 

Encomendar missas Man- | do que, por minha alma se | digaõ vinte missas, dez por 

al- | ma de meus pais e dez por al- | ma das pessoas que 

negociavam | comigo, e essas quarenta missas | terão a esmola 

de cinco mil reis | em cada missa.   

Estabelecer legados  Deixo a Confra- | ria de Sam Vicente de Paulo, da | Freguesia de 

Sam José de Mipi- | bú, a quantia de cem mil reis, | e deixo mais 

para ser destribui- | do pelos pobres desta Freguesia | a quantia 

de trezentos mil reis | que será entregue ao [inint] | Vigario, a 

quem peço a consideração | [inint] de distribuirem como | lhe 

aprovassem, com esmolas de mil | reis ate dez mil reis, nos dias 

| do interro, ou no setimo dia, ou | quando for possivel, dentro de 

| trinta dias do meu fallecimen- | to. 

Deixo em dinheiro de contr- | do a quantia [necessaria] para | 
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[inint] missas e esmolas, e o meu | primeiro testamenteiro 

[inint]- | [inint] para dito fim. 

Deixo a mi- | nha terça a [inint] filhos do pri- | meiro 

matrimonio, que são os | seguintes= Juvenal Augusto de Sal- | 

lês Silva, Pedro Nestor de Sal- | les Silva, Padre Irineu Octavio 

de Sal- | le, Eulalia, casada com Manoel | Duarte da Silva, 

Hemendina, casa- | da com Joaquim Silvano Ribei- | ro Dantas e 

Candida casada com Adoloho Duarte da Silva, e a todos | os 

meus filhos do segundo ma- | trimonio, que são os seguintes: | 

Miguel Julio Dantas Salles, Joaõ | Francisco Dantas Salles, 

Celso | Dantas Salles, José Henrique | Dantas Salles, e Alexan- | 

dre Dantas Salles, ficando por tanto | incubidos de terem parte 

em mi- | nha terça, os dois filhos do pri- | meiro matrimonio 

Horacio e | Anna, casada com Cladomiro de | Paulo Barbosa, 

por terem [desmere]- | cido de minha [inint], pelos se- | us 

procedimentos injustos, e | offencivos para comigo.  

Declaro | que todos os meus filhos do pri- | meiro matrimonio 

acham-se | pagos de seus legatarios maternos, | segundo [inint] 

existentes em | meu poder. 

Nomear herdeiros Declaro mais que | a herdeira Anna, casada com | Cladomiro de 

Paula Barbosa [inint]- | adiantamento de sua legi- | tima [inint], 

da quantia de do- | is contos e quinhentos mil reis, | ($) que lhe 

dei por ocasi- | aõ de seu casamento, e que [inint]- | [inint] em 

seu [inint]| heriditario, a fim de haver igual- | dade em 

legatários. 

Declaro mais | que o herdeiro Horacio de Salles Filho | tem em 

adiantamento de ter- | sentos mil reis, que lhe dei de- | pois de 

casado, e residentes no Cea- | rá, e que me deve mais a quan- | 

tia de sete contos e vinte mil re- | is dinheiro de que lançou maõ, 

| em minha ausencia no [sertaõ], pa- | ra desperdicios com 

[inint], como | julgo de aquidade e petição, que seja | computado 

em seu [inint] | assim o determino. 

Nomear testamenteiros Rogo a | minha mulher Joaquina Dan- | tas de Salles e aos meus 

filhos, Pa- | dre Irineu Octavio de Salles e Mi- | guel Julio 

Dantas Salles, que accei- | tem o encargo pio de serem meus | 

primeiro, segundo e terceiro testa- | menteiros na ordem em que 

estão escripto os seus nomes, 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De corroboração e rogo | as Justiças de nosso Paiz, que facão | executar as minhas 

disposições | contidas no presente testamen- | to,  

De renúncia que é minha ultima von- | tade, e por este testamento revo- | go 

outro qualquer, que por ven- | tura houver. 

E
sca

to
co

lo
 

Datatio Engenho Parantis, | Municipio de Saõ José de Mipi- | bú, vinte e 

dois de Setembro de mil | nove centos e dois: 

 

 

Subscriptio Horacio Can- | dido de Salles e Silva 

 

TESTAMENTO: 33 

DONA JOSEFA JOAQUINA RIBEIRO, 1904 

Invocatio Jesus, Maria, José. Em nome da Santis- | ma Trindade, 

Padre, Filho, Espírito Santo, 

Intitulatio em que | eu Josefa Joaquina Ribeiro, 

Arenga  Narratio firmenente confio | e em cuja fé protesto viver e morrer. 
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Notificatio Este é o meo | Testamento e ultima vontade. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar estado civil Declaro que sou | solteira, 

Declarar naturalidade natural desta freguesia de Sant’Anna | e Saõ Joaquim da 

Cidade de Saõ José de Mipibu | 

Declarar filiação filha legitima de Ignacio José Ribeiro e Dona | Francisca 

Joaquina Ribeiro, já fallecidos, 

Arenga Sana-Mente me | acho de pé e em meu perfeito juiso. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Falle- | cendo nesta Cidade, quero ser sepultada no Cemi- | 

terio desta mesma cidade, e meo interro será fei- | to não 

com pompa, mas decentemente. 

Encomendar missas Man- | do que por minha alma se diga duas capellas de | 

missas com a[?]uaidade possivel. Deixo para as des- | pesas 

de meo interro mais duas capella de missas a | quantia de 

mil contos mil reis: 

Estabelecer legado Deixo a mi- | nha sobrinha Joanna, filha legitima de José 

Pau- | Lino Dantes da Silva, e de minha irma Franci- | Ca 

Joaquina Silva, dez vacas de gado que | possuir ao tempo de 

minha morte. 

Deixo mais | aos meus sobrinhos Miguel Francisco, filho | 

legitimo de meu irmão Ignácio Jose Ribeiro, cin- | co vacas 

de gado [inint]; e se por acaso depo- | is outro gado em 

minha vida se deduzirá dos ma-| is bens que deixas o valor 

destes da décima [inint]| [inint][inint]. 

Nomear testamenteiros e 

herdeiros 

Declaro que não tendo herdeiros ne- | cessarios, instituo por 

meo primeiro testamen- | teiro e universal herdeiro o meo 

sobrinho ofilho | decoração Ignácio Henrique de Paiva 

[inint] | meo sobrinho [E??ygdio] Henrique de Paiva Filho, | 

queira fazer a obra pia de ser o meo segundo tes- | 

tamenteiro, o meo Cunhado [inint] Duarte da | Silva, o 

terceiro testamenteiro. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is 
De renúncia, Esta é a minha ultima | vontade e disposição para depois de 

minha mor- | te e por este testamento revogo qualquer outro.  

De corroboração e por não saber ler, nem escrever pedi ao senhor [Luis] | da 

França Coelho, este por mim fizesse, e a meo ro- | go o 

assignou. 

 E
sca

to
co

lo
 

Datatio Cidade de Saõ José de Mipibu, qua- | tro de Junho de mil 

oito centos e oitenta. 

Subscriptio A ro- | go da testadora Dona Josefa Joaquina Ribei- | ro 

Apprecatio 

(assinatura das testemunhas, 

selos, sinais) 

Luis da França Coelho 

 

TESTAMENTO: 34 

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA FILHO, 1905 

Invocatio Jesus, Maria, José. Em nome | da Santissima Trindade, 

Padre, Filho, Espi- | rito Santo, 

Intitulatio em quem eu Francisco José Be- | rnn 

Arenga Narratio firmemente creio e em cuja fé pro | testo viver e morrer; 

Notificatio  Este é meo testamen- | to e ultima vontade. 

T

ex
to

 

D

isp
o

sitio
 

Declarar naturalidade Declaro que sou natu- | ral desta freguesia de Sant’Anna e 

Saõ Joa- | quim, da Cidade de Saõ José de Mipibu,  

Declarar filiação fi- | lho legitimo de Francisco José Bezerra,morador | 

[[morador]] da presente na Villa de Papary, | [borrado] 

Bernardina Marinho Bezerra, já fallecidos. 
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Declarar estado civil Declaro que sou casado com Rita Florentina Tavares, |  

Declarar filhos e não tivemos filhos. 

Arenga Sana-Mente Declaro que me acho doente e em meu perfeito juizo e 

entendimento. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Fallecendo | nesta freguesia, quero ser sepultado no 

Cemiterio | desta Cidade, sendo meo interro sem pompa 

algu- | ma. 

Estabelecer legado Declaro que deixo minha terça, a minha | mulher Rita 

Florentina Tavares, 

Nomear testamenteiros a quem peço seja | a minha primeira testamenteira. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is  

De renúncia Esta | é minha ultima vontade e disposiçaõ para depo- | is de 

minha morte, e por este testamento revo- | go qualquer 

outro.  

De corroboração E por naõ poder escrever, pedi ao | Senhor Manoel Antonio 

Saraiva de Moura este | por mim fizesse, que assigno com 

meo próprio | punho. 

 E
sca

to
co

lo
 

Datatio Cidade de Saõ José de Mipibú nove de Se- | tembro de mil 

nove centos e quatro. 

Subscriptio Francisco José | Bezerra Filho. 

 

 

 

TESTAMENTO: 35 

DONA BERNARDINA FERREIRA DA SILVA, 1905 

Invocatio Jesus, Maria, José. Em | nome da Santissima Trindade, Padre, 

Fi- | lho, Espirito Santo, 

Intitulatio em quem eu Bernardina | Ferreira da Silva, 

Arenga Narratio firmenente | [creio] em cuja fé protesto viver e morrer. 

Notificatio Este é o meu testamento e ultima von- | tade. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 
Declarar naturalidade  Declaro que sou natural desta Ci- | dade, de Saõ José de 

Mipibú, 

Declarar filiação filha legi- | tima de Bernardo Ferreira da Silva e Ja- | amia 

Guedes da Fonceca, já fallecidos. 

Arenga Sana Mente Declaro que me acho de pé e em meo | perfeito juizo. 

Declarar estado civil Declaro que sou [viúva ou mulher] | do Coronel Francisco 

Basilio Ribeiro | Dantas, 

Declarar filhos de cujo consorcio não tive- | mos filhos algum. 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

Fallecendo nesta | Cidade de Saõ José de Mipibú, quero | ser 

sepultada no Cemiterio publico | desta Cidade, que o meo 

enterro se- | já feito sem pompa 

Encomendar missas Mando que para | minha alma se diga uma capella de | missas. 

Estabelecer legado  Deixo a minha propriedade | denominada Sapé, deste destrito, 

[inint] | Papary, contendo terras, [inint], casas, | moveis, e 

mais benfeitorias a Jose- | fa Carmeiro da Cunha Filhos [inint] 

Luis | Florentino Carneiro da Cunha, filhos | de minha 

sobrinha Josefa Bellira| Carneiro da Cunha. 

Deixo a quan- | tia de trezentos mil reis (300 $) a | Nossa 

Senhora das Dores desta ma- | triz de Sant’Anna e Saõ 

Joaquim . 

Dei- | xo a quantia de duzentos mil reis (200$) | para ser 

distribuido com os pobres, [inint] | quantia de dois mil reis a 

cada pobre. | 

Declaro, a[inint] do que deixo em minha | propriedade Sapé 

a[inint + até o final da linha] | a Josefa Carneiro da Cunha 
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Filho,  

Nomear herdeiros que | instituo a mesma Josefa Carneiro da | Cunha Filho, 

minha única | herdeira no remanescente, ou no que | sobrar de 

minha fazenda, satisfeitos, | porem, os legados acima. 

Nomear testamenteiros Nomeio me- | us testamenteiros, a Josefa Carneiro | da Cunha 

Filha, Adelorio Florentino | Carneiro da Cunha e Manoel 

Aloceti- | [inint] de Araujo, [ser] [inint] me que | se achaõ ae 

[inint] nes[?]as,  

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia pedindo- | lhe a caridade de acceitarem esse | encargo e de 

fazerem comprir essas | minhas disposiçoaõ de ultima | 

vontade, para depois de minha mor- | te; 

De renúncia por este testamento revogo qual- | quer outro. 

De corroboração Por não poder escrever | pedi ao Tabelliaõ Manoel Antonio | 

Saraiva de Moura, que por mim | e a meo rogo escrevesse 

esse testamen- | to, que vai, entretanto, por mim | assignado. 

 

 E
sca

to
co

lo
 

Datatio Cidade de Saõ José de Mi- | pibú dezessete de agosto de mil 

nove | centos e cinco 

 

 

Subscriptio Bernardina Ferreira | da Silva = 

 

TESTAMENTO: 36 

DONA JOANNA BARBOSA DE OLIVEIRA, 1905 

Notificatio Saibam quantos este publico testa- | mento virem que 

Datatio aos cinco de janeiro do anno | do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 

Christo | de mil novecentos e cinco, 

Inscrptio nesta cidade do Na- | tal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, | em 

casa de residência de 

Intitulatio Dona Joanna Bar- | bosa de Oliveira, 

Cont. do Inscrptio aí rua vinte e um de ju- | lho, onde a seu convite vim, 

Cont. do intitulatio compareceram | [juntos] a mesma Dona Joanna Barbosa | de Oliveira 

acompanhada de sua mãe Do- | na Josefha [sobrenome] da Conceiçaõ, 

Cont. do Inscrptio onde a | primeira residente nesta mesma capital e | a segunda em 

Bananeiras do distrito de | Saõ José do Mipibú deste Estado, 

Corroboratio  Cláusula 

(presença das 

testemunhas) 

ambas | de mim conhecidas, bem como das testemu- | nhas abaixo 

nomeadas e assignadas pelas | próprias de que se trata e dou fé; 

Cont. do intitulatio finan-] |te as quaes pela própria foi dito na qualidade de testadora: 

Cont. do 

corroboratio 

Arenga Sana-

Mente 

Em | estando em perfeito uso de todas as suas fac- | faculdades mentais, 

Cont. do Notificatio e sendo solteira e não ten- | do documentos, foi esta em testamento do 

mo- | do seguinte,com o consentimento de sua mãe | conforme se 

[inlegível] de sua declaraõ abaixo: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Estabelecer legado Diz que sendo de sua propriedade a casa | em que reside, comprou com a 

[inint]- | va carta de agoreamento que tem em seu | poder, 

Nomear herdeiros nomeia e constitui desde este momen- | to sua única herdeira 

Nomear testamenteiros e testamenteira a | Dona Elisa Barca, filha legitima (por | instrumento 

publico) do cidadão Miguel Bar | ca, a que vive em sua companhia desde 

a | infância, 

Estabelecer legado para que depois de sua morte | fique a mesma no uso e gozo, não só da | 

referida casa, como de tudo o que se futu- | ro vier a possuir, isto é, se 

[inint] | [inint] existir [emfim] [inint] ambas ver- | dadeira intimidade e 
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harmonia. E [inint] | segundo foi igualmente dito diante as mês- | mas 

testemunhas que na qualidade de | herdeira legitima de sua filha, dava o | 

seu consentimento para que a terça a que | tiver direito sobre seus bens, 

[fazer] [inint]| desde este momento em benificio da referi- | da herdeira e 

testamenteira Dona Elisa | [Barros], e transmittio-lhe sem o menor cons- | 

trangimento todo o seu domínio e [favor] so- | bre ademoninada terça 

com se der o fallecimen- | to de sua [inint] filha em primeiro lugar. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia | e por este modo disse ella testadora haveria | por feito a sua ultima 

disposição que que- | ria valer como testamento, segundo por | Ella todas 

as outras anteriormente feitas. 

 

De 

corroboração  

E depois de lhe ser lido por mim tabelião e | por ella testadora confiando, 

vou por Jaci | Clovis [] Trança a seu cargo assigna- | do, e por Sebastiaõ 

Marinho de Carvalho a- | rogo de sua ma~e, por não saberem escre- | ver 

 

 

E
sca

to
co

lo
  

Subscriptio  e por Sebastiaõ Marinho de Carvalho a- | rogo de 

sua mãe, por não saberem escre- | ver 

Apprecatio (assinaturas das 

testemunhas, sinais públicos e selos) 

com as testemunhas Joaõ Francisco Fer- | nandes, 

Luiz Marinho de Coelho e Joaõ [inint]-| [inint], 

de mim também conhecidos e residentes | nesta 

capital; e eu Miguel Lean- | dro do Nascimento, 

tabelião interino do pu- | blico judicial e notas, o 

escrevi e igualmen- | te assignei, 

Datatio Natal [inint], janeiro de 1905 

 

TESTAMENTO: 37 

DONA MARIA CANDIDA RAPOSO DA CAMARA, 1925 

Notificatio Saibam quantos este virem | que, 

Datatio aos sete dias de julho do anno do Nascimento de Nosso Senhor | 

Jesus Christo de mil novecentos e vinte e cinco, 

Inscrptio nesta cidade de | Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, 

perante mim | tabelião, 

Intitulatio compareceu como testadora | dona  

Cont. do Inscrptio em casa de residencia de 

Cont. do intitulatio dona Maria Candida Raposo da Camara, 

Cont. do Inscrptio onde eu tabelião vim, | a referida senhora, que reconheco pela 

propria, 

Corroboratio  Arenga (Sana-

Mente) 

e em seu perfeito | juiso e entendimento, 

Cláusula (presença 

das testemunhas) 

em presença das cinco testemunhas abaixo | assignadas, de mim 

tambem conhecidas, do que dou fé. 

Cont. do Notificatio E, pela | testadora me foi dito perante as mesmas testemunhas, que | 

queria fazer o seu testamento pela seguinte forma: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar religião e a 

fé 

que é ca= | tholica apostolica romana, 

Declarar naturalidade natural desta cidade de Natal, 

Declarar filiação filha legitima Alvaro de OliveraJardin e dona Maria Can= | dida da 

Camara Jardin, já falecido, 

Declarar idade [centa]sessenta e dois | anos de idade 

Declarar estado civil e é viuva do pharmaceutico Adolpho Arthur | Rapozo da Camara; 

Declarar filhos do seu casamento teve três filhos, o Doutor | José Lucas [R] 

Camara, já fallecido, que deixou uma única filha; | Maria 

Hermelinda Raposo da Camara e Almerinda Rapozo | da Camara, 

ainda solteiras e residentes em sua companhia; 
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Estabelecer legado | é senhora possuidora dos seguintes bens: metade de uma casa | à 

rua São José, em Ceará-Mirim, parte que avalia em | tres centes de 

reis (3:000$000); a casa numero trinta | à rua Trese de Maio nesta 

cidade, predio que adquiriu | por compra em mil novecentos e 

desesete(1917) estimada | em dez centes de reis (10:000$000); a 

casa numero dezoito | à Avenida Junqueira Agres, tambem nesta 

cidade e onde | reside e que construiu em mil novecentos e vinte e 

dois | (1922), estimada em dez centes de reis (10:000$000) sete | 

sete casinhas à rua Amaro Barretto, no bairro do Alecrim, nesta | 

mesma cidade, no valor de dois centes de reis (2:000$000); deixa- 

| as suas duas filhas Maria e Almerinda, além da sua legitima | toda 

a sua porção disponivel, e como esta é do valor supe- | rior a dez 

centes de reis (10:000$000), fica incluida na | mesma quota 

disponivel que deixa integralmente as suas ditas | filhas Maria 

Almerinda a citada casa numero descrito à avenida | Junqueira 

Agres, onde ellas residem em sua companhia;  

Nomear 

testamenteiros 

assigna | o praso de um anno para a execução deste seu testamento 

e | nomeia suas testamenteiras, em primeiro logar sua filha Maria | 

Hermelinda Raposo da Camara e em segundo logar sua filha | 

Almerinda raposo da Camara; as quaes pede acceitarem o em= | 

cargo. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is 

De garantia Havendo a testadora livre e espontaneamente em seu per= | feito 

juiso ditado este seu testamento, na lingua nacional, 

De 

corroboração  

por | mim escripto em meu livro de notas, procedi a leitura em voz 

| alta, em presença da testadora e das testemunhas, sendo em se= | 

guida assignado este testamento pela mesma testadora pelas ditas | 

testemunhas: 

E
sca

to
co

lo
 

Apprecatio 

(assinatura das 

testemunhas, selos, 

sinais) 

Aldo Fernandes Raposo de mello, casado, funcionario | publico, 

Joaquim Ribeiro, casado, funcionario publico, Alberto | Galvão 

Beserra da Trindade, casado, funcionario publico, Se= | verino 

Beserra de mello, casado, professor publico e Onidio Fereira, | 

casado, agricultor, todos doniciliados e residentes nesta cidade, 

tudo pe= | rante mim tabelião, que escrevi e assigno, pertanto (por 

todos), digo, | pertendo dar fé, que foram reconhecidas todas as 

formalidade | prescritas pelos artigos 16 e 32 do Codigo Civil. 

Subscriptio (a.a) Maria Candida | Raposo da Camara, 

Apprecatio 

(assinatura das 

testemunhas, selos, 

sinais) 

Aldo Fernandes Raposo de Mello, Joaquim | Pinheiro, Alberto 

Galvão Beserra da Trindade, Severino Beserra de | Mello, Ovidio 

Pereira. 

Datatio – Natal 7 de julho de 1925. 

 

TESTAMENTO: 38 

DONA JUSTINA ALVES DE LIMA, 1930 

Notificatio Saibam quantos | esta virem, que 

Datatio aos cinco (5) dias do mês de julho | do ano do nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, | de mil novecentos e trinta e nove, 

Inscrptio nesta cidade de | Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, | perante 

mim Tabelião, 

Início do Intiulatio compareceu, 

Cont. doInscrptio em meu Carto- | rio, à Praça Sete de Setembro, numero 42, 

Corroboratio  Cláusula 

(presença das 

testemunhas) 

e as testemun- | nhas maiores, capazes e idoneas abaixo menciona- | das e 

assinadas, 

Cont. do intitulatio Dona Justina Alves de | Lyra, solteira, brasileira, com 68 anos de idade, 

Cont. do Arenga (Sana- em | seu perfeito juizo, 
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corroboratio Mente) 

Cont. do intitulatio filha legitima da Maximiano | Alves da Rocha e Dona Roberta Alves da 

Rocha já | falecidos, 

Cont. Inscriptio domiciliada e residente nesta ci- | dade de Natal, Capital do Estado do Rio 

Gran- | de do Norte, à Rua “ Paula Barros”, numero qui- | nhentos e 

quarenta e quatro (544), 

Cont. do 

Corroboratio 

Cláusula 

(presença das 

testemunhas) 

minha | conhecida, do que dou fé, e das testemunhas | testemunhas maiores, 

idonéas e capazes Luisio | Vital do Santos, Erasmo [sobrenome], João | 

Barboza do Santos, José Borges de Paiva e João | Sousa Maciel, abaixo 

assinados e identifica- | das, e estas por mim reconhecidas, a qual testa- | 

dora, eu Tabelião e as testemunhas nos qualifi- | camos ser a propria, 

Arenga (Sana-

Mente) 

esta em seu perfeito juizo | e 

Cláusula (Livre 

vontade) 

livre de toda e qualquer coação. 

Cont. do 

Corroboratio 

Cláusula 

(Língua 

Portuguesa) 

E por ela | testadora foi dito, na lingua nacional, 

Cláusula 

(presença de 

testemunhas) 

perante | mim, Tabelião e as cinco testemunhas, sem- | pre as mesmas, 

Cont. Notificatio que queria fazer o seu testa-| mento, e declarações de ultima vontade, pelo | 

sob sua ditada, feitas as suas declara- | cões na referida lingua nacional, o 

escrevi, | pela forma seguinte: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar filiação Primeiro: - Declarou que | é filha legitima de Maximiano Alves da | Rocha e 

Dona Roberta Alves da Rocha, já | falecidos, 

Nomear herdeiros não tendo nenhum herdeiro | necessario,  

Declarar estado civil pois é solteira; 

Declarar o endereço Segundo: - Que | reside nesta capital desde que nasceu, isto é, | desde o ano 

de 1871; 

Declarar fé e religião  -Que, pertencen- | do à Igreja Presbiteriana Independente, desta | capital, 

seguindo o Evangelho,  

Nomear herdeiros deseja deixar | para dita Igreja tudo quanto possue, fazen- | do-a sua legitima 

herdeira de todos os seus | bens; 

Estabelecer legado Quarto: -Que possue uma casa de taipa | coberta de telhas, sem agua e sem 

luz eletrica | encravada em terreno foriado do Patrimonio | Municipal, 

medindo oito metros e vinte e vinte de cen- | timetos (8, cm 20) de frente à 

Rua Paula Ba- | ros, desta capital, e vinte e nove metro e cin- | quenta 

centimetros  (29, cm 50) de fundo para | a Estrada de Ferro limitando-se: ao 

Sul, | Sul, com a casa de André Francisco da Rocha; | ao Norte, com a casa 

do DoutorPedro Dias Guima- | rães, casa e tereno que ficam pertencendo a 

dita | Igreja Presbiteriana Independente, de Natal, por | sua morte. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s 

fin
a

is 

De renúncia E por este modo, disse ella testado- | ra que havia feitas as suas 

disposições testamentaria e manifestada a sua ultima von- | tade, ficando 

revogadas expressamente qual- | quer outras declarações ou testamentos 

por | ventura existiu. 

De corroboração  E rogado que fui, eu, Ta- | belião, para esta escritura, confirmo ter nella | 

ficado com fidelidade [inint]cuada a vontade | manifestada.  

E
sca

to
co

lo
 

Apprecatio 

(assinatura das 

testemunhas, selos, 

sinais públicos e taxas) 

Assim o disse ella testadora, | perante mim e as testemunhas maiores, | 

idonesa e capazes, Luisio Vital Santos, casado, | Ourives, natural do 

Estado da Parayba do Norte, | residente nesta capital; Erasmo Emerciano, 

ca- | sado, funcionario publico municipal, natu- | ral deste Estado e 

residente nesta capital; | João Barboza dos Santos, solteiro, do comercio, 

na- | tural deste Estado e residente nesta capital; | José Borges de Paiva, 

casado, ourtista, residente | nesta capital, e João Sousa Maciel, casado, 

fun- | cionario publico, residente nesta capital, as | quaes conhecem a 

declarante e que presente | se conservam do principio ao fim do ato, | 

assinando todas com a testadora e comigo Ta- | belião esta escritura que, 
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depois de lavrada, | foi lida em voz alta inteiramente por mim, | perante a 

testadora e as referidas testemunhas, | escrito e o declarado, do que dou fé, 

assim | como de que foram praticadas em ato cou- | continuo todas essas 

formalidades.– Eu, Bartho- | lomeu Fagundes, Tabelião Publico de Notas, 

nes- | ta cidade de Natal, Comarca do mesmo no- | me, o escrevi e assino 

em publico e raso. 

Datatio Na | tal, 5 de julho de 1939. 

Subscriptio (a) Justina Alves de | Lyra 

 

TESTAMENTO: 39 

JOAQUIM AVELINO DO NASCIMENTO 1937 

Notificatio Saibam quantos | esta escritura de testamento virem, que 

Datatio aos nove (9) dias | do mês de janeiro do ano de mil novecentos e trinta 

e se- | te, 

Inscriptio nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande | do Norte, em 

casa de residencia do senhor 

Intitulatio Joaquim Aveli- | no do Nascimento 

Cont. do inscriptio sita a Travessa Pedro Americo, numero 1150, | onde a convite vim, 

Corroboratio Cláusula (presença das 

testemunhas) 

perante mim, tabelião público vitalicio, | e as cinco testemunhas 

adiante nomeadas e assinadas, 

Cont. do intitulatio com- | parecer, como testador o referido cidadão Joaquim Avelino | do 

Nascimento, com 76 anos de idade, casado religiosamente, |  

Cont. do Inscriptio proprietario, domiciliado e residente nesta capital, 

Corroboratio Cláusulas (presença das 

testemunhas) 

pessôa | minha conhecida, bem como das aludidas testemunhas, | 

como a propria de que trato e o qual estava deitado em | uma rede, 

dou fé. E perante ditas testemunhas, pelo refe- | rido testador me foi 

dito 

Arenga (Sana-Mente) que não se achando em perfei- | to estado de saúde, está, porem, no 

uso e goso de suas | faculdades mentaes, do que nos certificamos, 

Cláusulas (livre 

vontade) 

queria, uma | vez que está sem nenhum constangimento ou coação, ou 

| induzimento de qualquer especie, 

Cont. do notificatio fazer o seu testamento | e disposição de ultima vontade, pela maneira 

seguinte: 
T

ex
to

 

D
isp

o
sitio

 

Nomear herdeiros Declarou o testador que não tem mais ascendente nem | descendente; 

Declarar estado civil que é casado religiosamente com dona | Izabel de Barros, com quem 

vive há muitos anos, e | manteve sempre a maior estima e dedicação; 

Nomear herdeiro que usan- | do do direito que lhe é assinado pela lei civil, instituia | sua 

herdeira universal a sua dita mulher, dona Izabel | de Barros, filha 

legitima de Francisco de Barros, já | falecido. 

Nomear testamenteiros Nomeava seus testamenteiros, em ordem suces- | sucessiva, os 

cidadões Manoel Lopes Neto; [inint]| co; João Lopes da Silva, 

proprietario. E Euclides do Nasci- | mento, funcionario publico, todos 

domiciliados e residentes | nesta capital, como pessõas de sua inteira 

confiança, as | quaes pediam encarecidamente a aceitação dos 

encargos. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De corroboração Assim, de acôrdo com o declarado pelo testador, e ainda | na presença 

das ditas testemunhas, escrevi eu, tabelião | neste meu Livro de Notas, 

o presente testamento que depois | de lido, após ter sido escrito, por 

mim tabelião, perante | ele testador e as cinco testemunhas, cidadão 

Lindolfo Lins | de Albuquerque, Manoel Reis, aquele do comercio e 

este | funcionario publico; Elidio Cavalcanti Ribeiro Pessôa Filho, | 

funcionario estadual; Capitão João Bandeira de Mélo, | militar, e 

Severino Freire de Araujo, comerciante, domi- | ciliados e residentes 

nesta capital, que assistiram todo | o ato e assinam o testamento com o 

proprio testador, | assinando a seu rogo, por ser analfabeto, o senhor 

Al- | fredo Rodrigues da Cunha, 
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De garantia declarando o mesmo testa- | dor que confirma dito testamento, e, 

consoante a lei; e | dou minha fé publica, de terem sido observadas 

todas as | formalidades retro mencionadas.  

E
sca

to
co

lo
 

Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos sinais) 

Eu, Bartolomeu Fagundes, | tabelião, o escrevi e também assino. 

 

 

Datatio  Natal, 9 de janeiro | de 1937 

Subscriptio (a) Alfredo Rodrigues da Cunha 

 

 

TESTAMENTO: 40 

DONA MARIA ROZA DE MEDEIROS, 1939 

Notificatio Sai- | bam quantos esta virem que 

Datatio aos vinte e quatro dias | do mês de julho do ano do Nascimento de 

Nosso | Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e trinta e nove  

Inscriptio nesta cidade de natal, capital do estado do rio Gran- | de do Norte, á 

praça João Maria nº 71, aonde eu Ta- | belião a convite fui vindo, 

perante mim 

Corroboratio Cláusulas 

(presença de 

testemunhas) 

e as tes- | munhas idôneas, doutor Clidenas Pereira do Lago, | casado, 

cirurgião dentista, domiciliado e residente nes- | ta capital, Manole 

Gurgel de Amaral Valente, casa- | do, comerciante e proprietário, 

domiciliado e residen- | te nesta capital, Antonio Coutinho Madruga, co- 

| merciario, casado, domiciliado e residente nesta ca- | pital, doutor 

Juvenal Lamartim de Faria, casado, | proprietário, domiciliado e 

residente nesta capital, | e doutor Alvaro da Silva Vieira, solteiro, 

clinico, | domiciliado e residente nesta mesma capital, 

Intitulatio  esta- | va dona Maria Rosa de Medeiros, brasileira, |viúva, proprietaria, 

Cont. do Inscriptio  domiciliada e residente nesta cida- | de e moradora nesta casa, 

Cont. do 

Corroboratio 

Arenga (Sana-

Mente) 

pessoa que eu, tabelião e | as referidas testemunhas conhecemos pela 

própria e | certificamos que se encontra em perfeito juizo e enten- | 

dimento, 

Cláusula (livre 

vontade) 

livre de toda e qualquer coação, no nosso | entender de sadio aspecto, e 

perante mim, tabelião e | as mencionadas testemunhas, 

Cont. do intitulatio por ela dona Maria Roza | de Medeiros, 

Cont. do notificatio me foi dito que faz o seu testamento e | declara a sua ultima vontade, 

pela maneira seguin- | te: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar idade que, tendo oitenta (80) anos de idade, 

Declarar religião e a 

fé 

é católica, a- | postolica, romana, em cuja religião pretende morrer, 

Declarar estado civil e | é viúva do coronel Aureliano Clementino de | Medeiros, 

Declarar filho e 

herdeiros 

de cujo casamento possui os seguintes fi- | lhos: Aureliano Medeiros 

Filho, casado com dona | Marceonilda Leite de Medeiros, João Batista 

de Medeiros, | casado com dona Maria Odete de Medeiros, Jose | 

Ulisses de Medeiros, casado com dona Guiomar | Mesquita de 

Medeiros, Maria Leonor Cid, viúva de | João Evangelista Cid, Osvaldo 

Orlando de Medeiros, A- | melia de Medeiros Moura, casada com 

Manoel Jo- | aquim Teixeira de moura Filho, e Olimpia Oli- | via de 

Medeiros, solteira; 

Estabelecer legado  que, os bens que ela testado- | ra possui vem testar pela maneira 

seguinte: A | seu filho Aureliano Medeiros Filho deixa o predio | situado 

á rua Aureliano nº vinte e cinco (25)e um | outro predio situado á rua 

Chile, numero dusen-| tos e quarenta e sete (247). A seu filho João 

Batista | de Medeiros deixa o predio situado a rua Aureli- | ano 

Medeiros número vinte e nove (29) e o predio si- | tuado á rua Chile, 
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numero duzentos e cincoenta | e um (251). A seu filho José Ulisses de 

Medeiros dei- | xá dois predios situado á rua Aureliano Medeiros, | 

numero trinta e um e trinta e cinco (31 e 35) e o pré- | Dio situado a 

avenida Junqueira Ayres, numero | quinhentos e quarenta (540). A sua 

filha Maria | Leonor Cid deixa o predio situado á rua Aureli- | ano 

Medeiros, número trinta e sete (37) e o predio si- | tuado á Avenida 

Junqueira Aires, numero qua- | trocentos e quarenta e quatro (444). A 

seu filho | Osvaldo Orlando de Medeiros, deixa dois predios si- | tuados 

á rua Aureliano Medeiros, numeros quaren- | ta e cinco (45) e quarenta 

e sete (47). A sua filha | Aurelia Medeiros de Moura deixa o predio 

situa- | do á rua Chile, numero dusentos e cinquen- | ta e cinco (255) e o 

predio situado á Avenida Jun- | queira Aires, número quatrocentos e 

quarenta (440). A | sua filha Olímpia Olivia de Medeiros deixa o pre- | 

Dio situado á rua João Pessôa numero dusentos (200), | o prédio situado 

á Avenida Junqueira Aires, nume- | ro quatrocentos e trinta eum (431)e 

nove vinte ávos | (9/20) do prédio situaod á Praça João Maria, número 

se- | tesnta e um (71). Que na conformidade do que lhe per- | mite o 

artigo mil seiscentos e setenta e seis (1676) do Co- | digo Civil 

Brasileiro, ela testadora clausúla os bens a- | cima testados, bem como 

os seus rendimentos e frutos com | a clausula de inaliebilidade e 

incomunicabilida- | de, sendo que as suas filhas casadas, ou as que 

venha | a casar, terão sobre os aludidos bens a livre adminis- | tração. 

Que no intuito de satisfazer a vontade de | sua falecida filha Irene 

Medeiros, éla testadora dei- | xá ao seu neto João Galvão de Medeiros, 

os bens que | foram herdados de sua referida filha, e que são os se- | 

guintes: Quatro decimos (4/10) do prédio sitoá rua Co- | ronel 

Bonifacio, numero seiscentos e quarenta e um (641), | um terço (1/3) do 

prédio situado á praça João Maria, nume- | ro setenta (70); treis oitavos 

(3/8), da fazenda “Serra Azul”, | situada no município de São Goncalo, 

deste Estado; um me- | io (1/2), do prédio situado á Avenida Junqueira 

Aires, | numero quatrocentos e desesete (417); um prédio situado | á rua 

Coronel Bonifacio numero seissentos e quarenta | e um (641); um 

prédio situado á rua Voluntarios da Pa- | tria, numero seiscentos e 

cincoenta e dois (652); um prédio | situado á rua Coronel Bonifacio, 

numero seiscentos e cin- | coenta e um (651); e o prédio situado á Praça 

João Maria | numero setenta e quatro (74). Que esses bens ora tes- | 

tados aseu neto João Galvão de Medeiros ficam, igu- | almente 

clausulados de inalienabilidade, e inço- | municabilidade, na 

conformidade do artigo 1676, | do Codigo Civil Brasileiro, bem como 

os seus frutos | e rendimentos. 

Nomear 

testamenteiros 

Que nomeia seu testamenteiro o seu fi- | lho Jose Ulisses de Medeiros, o 

qual deverá dar cum- | primento a este testamento dentro de um ano, a | 

contar da data de seu falecimento déla testadora. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia Com- | clui a testadora dizendo que, por esta forma tinha | feito o seu 

testamento com todas as declarações de | sua ultima vontade, e ao qual 

deseja toda a publi- | cidade, após a sua morte. 

De 

corroboração   

Fielmente esarados, e ten- | do as testemunhas instrumentarias assistido 

a | todo o áto, foi lido em vóz alta por mim tabe- | lião, na presença das 

referidas testemunhas aci- | ma mencionadas, bem como por mim, 

tabelião, | que pórto por fé haverem sido fielmente observadas | todas as 

formalidades e solenidades especificadas | e circunstanciadamente 

mencionadas. Pela testa- | dora dona Maria Roza de Medeiros, me foi 

entre- | gue, em presença das mesmas testemunhas, para | ser transcrito 

nesta escritura, o seguinte: ates- | tado: 

E
sca

to
co

lo
 

Subscriptio “Dona Maria Roza de Medeiros, esta em per- | feito estado de 

intregridade (intregridade) mental. 

Datatio Natal, 13 de julho de 1939. 

Apprecatio (assinatura das 

testemunhas, selos, sinais) 

Dr. Januario Cico, Dr. Doutor Jo- | sé Ivo Moreira Cavalcante: (sobre 

um selo de educa- |cão e outro de 14000, federal, devidamente 



212 

 

inutilizados) | Reconheço as firmas supra de doutores Januario | Cico e 

Jose Ivo Moreira Cavalcanti. Natal, 18 de Ju- | lho de 1939. Em 

test.(sinal) de verdade - Bartolomeu | Fagundes – Tabelião Publico. (No 

reconhecimento pagou | 1200 do selo de educação e 1000 de selo 

estadual, inu- | tilisados legalmente) e Fiz a entrelinha escrevendo a | 

palavras “Sua”, na 21 primeiro linha do verso da folha 1.27. Eu | Eu, 

Manoel Procopio de Moura, Tabelião público | do primeiro Cartorio 

desta Capital, a escrevi e assino em | publico e raso, com a testadora e as 

testemunhas. | Em testemunho (sinal) de veradeda. O Tabelião Pú- | 

blico, Manoel Procopio de Moura. 

Subscriptio  (aa) Maria Roza | de Medeiros, 

 

 

TESTAMENTO: 41 

TEOFILO ALVES DE MORAES, 1940 

Notificatio Saibam quantos este testamento virem, que | 

Datatio nos treis dias do mês de Agosto do ano do Nascimento de Nos- | 

Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e quarenta, 

Inscrptio nesta | cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, à 

| rua [BamBoim], numero 715, onde a convite eu, tabelião fui vindo, 

| ai, perante mim 

Corroboratio  Cláusula 

(presença das 

testemunhas) 

e as cinco testemunhas adiante nomeadas | e assinadas, 

Intitulatio  estava Teofilo Alves de Morais, brasileiro, 

Cont. do Inscrptio natural | de São Gonçalo, deste Estado, 

Cont. do Intitulatio de sessenta e treis anos de idade, | desquitado, funcionario publico 

municipal, 

Cont. do Inscrptio residente e domici- | liado nesta cidade, na casa e numero acima 

referi- | dos, 

Cont. do 

Corroboratio 

Arenga (Sana-

Mente) 

doente, deitado em uma rêde, o qual conhecemos; pelo pro- | pio, e 

certificando-nos que esta em seu perfeito juízo e entidi- | mento e  

Cláusula 

(Livre 

vontade) 

livre de toda e qualquer coação. 

Cláusula 

(presença das 

testemunhas) 

E, por ele foi dito pe- | rante mim e as cinco testemunhas: 

Cont. do Notificatio Que faz o seu testamento e | declara a ser a ultima vontade pela 

maneira seguinte: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar religião e a fé Declarou | que é Catolico Apostolico Romano, em cuja religião tem 

vivido | e pretende morrer; 

Declarar filiação que é filho natural de Joana Barbosa de | Miranda, (já falecida); 

Declarar idade que tem sessenta e treis anos de idade, 

Declarar naturalidade e | é natural do município de São Gonçalo, deste Estado; 

Declarar estado civil que foi cas- | do em primeira núpcias com Francisa Nunes de 

Queiroz, da | qual se acha desquitado; que o seu casamento com 

Francisca Nu- | nes de Queiroz, foi no regime de comunhão de bens; 

Declarar filhos 

Nomear herdeiros 

que des- | deste matrimonio existem trese filhos, a saber: Maria 

Alves de Morais | Pinheiro, casada com Joaquim Pinheiro, residente 

nesta cidade, Maria | da Gloria Alves da Silveira, casada com 

Ananias Alves da Silveira, | residente em São Tomé, deste Estado, 

José Alves de Morais, oficial | do exercito, residente em São 

Salvador, capital do Estado da Baia, | Maria do Carmo Alves de 

França, casada com Aprigio Antonio de | França, residente nesta 
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capital., maria Nazarth Alves Pinheiro, ca- | sada com Euclides 

Alves Pinheiro, residente nesta capital, Maria | das Dores Alves 

Tinão, casada com Francisco da Fonseca Tinão, | residentes nesta 

capital, Raul Alves de Morais, maior, casado, resi- | dente nesta 

cidade, João Alves de Morais, maior, casado, residente | nesta 

capital, Maria de Lourdes Alves de Morais, solteira, maior, re- | 

sidente nesta capital, Oscar Alves de Morais, casado, maior, residen- 

| te na cidade de São Gonçalo, deste Estado, Argemiro Alves de 

Morais, | maior, solteiro, residente em Bélem, capital do Estado do 

Pará, Ma- | ria da conceição Alves de Morais, solteira, maior, 

residente no mu- | nicipio de Flôres deste Estado e Abelardo Alves 

de Morais, menor | de vinte um anos, estudante, residente no Rio de 

Janeiro, sem- | do todos êles seus legítimos herdeiros; 

Estabelecer legado que, podendo dispôr livremen- | te da metade disponivel de seus 

bens de acôrdo com o disposto nos | artigos numero 1.721 e 1.722 

do Codigo Civil Brasileiro, instrue herdei- | ros testamenteiros, digo, 

herdeiros testamenteiros da referida me- | tade disponível de seus 

bens aos seus referidos filhos, na seguin- | te proporção: à Abelardo 

Alves de Morais, seu filho menor de | vinte e um anos, deixa vinte e 

cinco por cento(25%) da referida me- |tade disponivel de seus bens, 

e os setenta e cinco por cento (75%) res- | tantes da referida metade 

disponivel de seus bens deixa aos demais |seus doze filhos, para 

entre estes ser distribuído em partes iguais, | por ocasião de seu 

falecimento; 

Nomear testamenteiros que nomeia seus testamenteiros, na | respectiva ordem, aos seus 

genros Joaquim Pinheiro e Afrigio Na- | tonio de França, devendo 

dar cumprimento ao praso da lei. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De 

corroboração 

Assim | disse, falando em lingua nacional, sendo testemunhas 

presentes | Desembargador Regerlo da Fonsêca Tinôco, brasileiro, 

casado, ma- | [[ma]]gistrado, Ana Bezerra Tinôco, brasileira, casada, 

de afazeres | domésticos, Lecila Coriolano de Medeiros, brasileira, 

maior, soltei- | ra, de afazeres domésticos, Gabriel Cabral Raposo da 

Camara Filho, | brasileiro, casado, funcionário publico Municipal e 

Gonçalo Ismael | de Moura, brasileiro, casado, funcionário publico 

municipal, todos re- | sidentes e domiciliados nesta capital, os quaes 

todos assinam comigo | esta disposição, depois de escrita e lida por 

mim em voz alta, na pre- | sença das mesmas testemunhas e do 

testador, que, por seu estado | de doença não pode escrever, assina a 

primeira testemunha De- | sembargador Regrelo da Fonsêca Tinôco. 

E
sca

to
co

lo
  

Apprecatio (assinaturas 

das testemunhas, sinais 

públicos e selos) 

Foram praticadas em áto | continuo todas esta formalidades, de cujo 

cumprimento dou fé. | eu, Manoel Procopio de Moura, tabelião 

público de Notas do Primei | ro Cartório desta Capital, o escrevi e 

assimo em público e raso. Em | testemunho (sinal) de verdade – O 

Tabelião Publico – Manoel Proco- | pio de Moura. 

Subscriptio (AA). A rogo do testador porque declarou não pó- | der assinar o seu 

nome – Regerlo da Fonsêca Tinôco, 

Apprecatio (assinaturas 

das testemunhas, sinais 

públicos e selos) 

Ana Bezerra | Tinôco, Lercila Coriolano de Medeiros, Gabriel 

Cabral Raposo da | Camara Filho, Gonçalo Ismael de Moura, 

Manoel Procopio de Mou- | ra. (Estavam colados e inutilizados os 

seguintes selos: um de $200 | da taxa de educação e saude, um 

federal de 2$000, um federal de 1$000, um estadual de 1$000). 

“Esta confór- | me com o original o qual me repôrto é verdade dou 

fé. Eu, Ma- | ria Elsa Lima, ajudante compromissada do Primeiro 

Cartório | datilografei o presente. Subscrevo e assino em público e 

raso. 

Datatio Na- | tal, 5 de Agosto de 1940. 

 

TESTAMENTO: 42 
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ANTÔNIO RIBEIRO DE MORAIS, 1941 

Notificatio Saibam quantos esta virem, que 

Datatio aos trinta| (30) dias do mês de Agosto, do ano de mil novecentos e 

qua-|renta e um (1941),  

Inscriptio - nesta cidade de Natal, Capital do Estado| do Rio Grande do Norte, 

Republica dos Estados Unidos do| Brasil, perante mim, tabelião 

Início do Intitulatio Compareceu 

Cont. do inscriptio em a Avenida| Deodoro, nº 300(trezentos), 

Corroboratio Cláusulas 

(presença de 

testemunhas) 

onde a chamado fui vindo e| tambem perante as cinco testemunhas 

idôneas abaixo qua-|lificadas e assinadas, e a tôdo êste ato 

presentes,-- 

Cont. do intitulatio  o senhor|Antônio Ribeiro de Morais, 

Cont. do intitulatio doente,deitado em uma ca-|ma, brasileiro, viuvo, com sessenta e 

quatro anos de idade,| militar (reformado), 

Cont. do Inscriptio  domiciliado e residente nesta capital,| em a referida casa, 

 

Corroboratio 

 

Cláusulas 

(presença de 

Testemunhas 

meu conhecido e das cinco testemunhas| aludidas, estas tambem 

minhas conhecidas, o qual o senhor| Antonio Ribeiro de Morais, 

ditas testemunhas e eu, tabelião| interino, reconhecemos ser o 

próprio 

Arenga (Sana-

Mente) 

e achar-se, pelo acêrto| Acerto com que ditou suas declarações, e 

respondeu ás per-|guntas que lhe fizemos, em perfeita  capacidade 

mental,|. 

Cláusula (livre 

vontade) 

livre de qualquer coação e induzimento, do que, de tu-|do acima, 

dou fé 

Cont. do notificatio E pelo mesmo senhor Antonio Ribei-|ro de Morais, em seguida,  

Cont. do 

corroboratio 

Cláusulas 

(presença de 

testemunhas) 

sempre presentes as teste-|munhas, 

Cláusulas 

(língua 

Portuguesa) 

foi-me dito, em lingua nacional, 

Cont. do notificatio que deseja-|va fazer, como por este instrumento efetivamente faz|, o 

seu testamento, com as seguintes declarações e dis-|posições: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar naturalidade 

Declarar idade 

Primeira : - Nasceu nesta cidade e tem sessen-|ta e quatro anos de 

idade,  

Declarar filiação é filho legitimo de Manoel| Ribeiro de Morais e de Joaquina 

Ribeiro de Morais, am-|bos já falecidos 

Declarar estado civil e 

filhos 

Segunda : - Casou-se com  dona Ana| Barbosa de Morais, que 

faleceu ha muitos anos  e cu-|já data não recorda, deste consórcio  

não tendo havido| filhos, tendo ele testador havido com dona Maria 

Soa-|res  Dantas, maior, solteira, sem nenhum impedimen-|to para 

casar-se e com quem vive maritalmente,  

Nomear herdeiros e 

filhos 

qua-|tro filhos, os quais deu os nomes e prenomes de Jo-|sé Ribeiro 

de Morais, Izabel Ribeiro de Morais, Elza| Ribeiro de Morais e 

Terezinha Ribeiro de Morais, | nascidos nesta capital, 

respectivamente a 8 de novembro| de 1924, 12 de dezembro de 

1927, 13 de maio de 1935 e | 15 de fevereiro de 1940, registrados 

este ultimo no 4º| cartorio, a fls. 150 v. , do livro 59, e os demais no 

1º car-| tório, nos livros numeros 22, fls. 66, 25, fls. 241 e 48, fls.| 

19 r., em ordem sucessiva, conforme os documentos com-| 

prabatorios em poder dele testados os quais deseja| beneficiar por 

sua morte; 

Confessar a fé e a 

religião 

Terceira: - É católico, após-|tólico, romano, em cuja religião deseja 

morrer; 

Estabelecer o legado  Prevalecendo-se, portanto, deste testamento, começa| por 

determinar, como determina, que todos os seus| bens móveis, 

imóveis e valores, estes representados por|notas promissórias e 
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duplicatas, sejam partilhadas em |em igualdade de condições com 

os seus referidos filhos José, |Izabel, Elza e Terezinha Ribeiro de 

Morais, pois não tendo| outros herdeiros necessários, instituindo 

seus ditos filhos| naturais seus únicos e universais herdeiros; 

Quinta: - Que| é possuidor de uma casa situada à Avenida Deodoro, 

nu-|mero 300, bairro da Cidade Nova, desta capital, com uma |porta 

e uma janela de frente e mais três janelas de lado,| construída de 

tijolo e taipa, coberta de telha comum, encra-|vada em terreno 

foreiro do Patrimônio Municipal, o qual| mede 388, m
2
 80 

(quadrados) de superfície e se limita ao|Norte, por Amilio Avila, 

com 84, m 00; ao Sul, por Pio Barre-|to, com idêntica deminsão; a 

Leste pela mencionada Ave-|nida Deodoro, com 7, m20 e ao Oeste, 

pôr Francisco Apolô-|nio, com 7, m 60, conforme se vê com a carta 

de aforamento|nº 749, de 20 de novembro de 1922, casa e terreno 

acima| descritos deseja, como disse acima, que fique pertencendo|, 

por sua morte, aos seus ditos filhos. 

Nomear testamenteiros Nomeia e institue| seu testamenteiro o senhor Leonilo do Bonifacio 

Nascimen-|to, brasileiro,casado, funcionário publico federal 

aposentado,|domiciliado e residente nesta capital, para o que dá 

por|abonado em juízo e fóra dêle, a quem pede tudo faça| no 

sentido de que  ao seus legatários não seja creada a| menor 

dificuldade em receber o seu legado 

Declarar filiação, estado 

civil 

Declaro que | sou natural dacidade de Olinda filho legitimo de | 

Antonio [Goncalvez]  Romeyro e de sua mulher Donna | Antonia 

Thereza Tavarez ambos falecidos. Sou cazado | com Donna Anna 

Ferreyra da Sylva, e naõ tendo filhos | vivos della, ou descendentes 

legítimos que sejaõ meos herdey-|ros necessários, como taobem 

naõ tendo querentes que | o sejaõ, 

Nomear herdeiros e por isso nomeyo  einstituo por minha universal | herdeyra a 

mesma minha mulher Donna Anna Ferrey-|ra da Sylva 

Estabelecer legado Declaro que em todo em onze ha os credores | seguintes: 

[...]Declaro que a | conta de meos Saldoz decapitaõ de Infantaria 

[inint.] | te prezidio recebi Sic[o]enta mil reiz que Se descon- | tarão 

do Almoxarife na premeyra mostra entr[e]gando | este recibo que 

tem meo em Seo poder 
C

o
rro

b
o

ra
tio

 

clá
u

su
la

s fin
a

is  

De garantia E pôr esse mo-| do disse ele testador que havia por feitas suas 

declarações|testamentárias, manifestando sua última vontade. 

 De 

corroboração 

Assim| o disse, diante de mim, tabelião, e das cinco testemunhas| 

referidas, sempre presentes, as quais assinam comigo es-|ta 

disposição, depois de escrita e lida por mim, tabelião, em | voz alta, 

na presença do mêsmo testador, digo, na presen-|ça das mêsmas 

testemunhas, 

E
sca

to
co

lo
 

Subscriptio e a rogo do mesmo testador,| que por seu estado de doença, não 

pode escrever,  

Apprecatio (assinatura 

das testemunhas, selos 

sinais) 

assina a| primeira testemunha Antonio Felismino de Brito, brasi-

|leiro, solteiro, funcionário publico federal;  Lucio 

Bonifacio|Bonifacio do Nascimento, brasileiro, casado, funcionário 

pu-|blico federal; Teofilo  Alexandrino dos Anjos, brasileiro, ca-

|sado, funcionário publico federal; Geraldo dos Santos, brasileiro, 

casado, comerciário, e José Lucas do Nascimento,| brasileiro, 

casado, funcionário publico estadual, todos re-|sidentes nesta 

capital. 

 

TESTAMENTO: 43 

DONA MARGUELINA TAVARES DA SILVA, 1941 

Invocatio Em nome de Deus, Amém. 
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Notificatio Este é o meo testamento e disposição de ultima vontade 

Corroboratio Cláusulas (livre vontade) que | livremente faço, sem induzimento de pessoa alguma, 

Arenga (Sana-Mente) 

 

achan- | do-me doente, mas, no gôso perfeito das minhas 

faculdades | mentaes e prevendo a morte que a todos atinge. 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar a religião e a fé Declaro que | pertenço á Religião Catolica Apostolica 

Romana, em cuja fé | fé tenho vivido e espero morrer, 

Declarar naturalidade que sou natural de Serra Re- | donda, município de 

Itabaiana, hoje Estado da Paraíba do Norte; | 

Declarar filiação que sou filha legitima de José Tavares e Dona Ana Joa- | 

quina das Neves, já falecidos; 

Declarar estado civil que sou viuva de João Felix da | Silva, falecido nesta cidade 

em 1909; 

Declarar filhos e herdeiros que tive deste matrimonio | vários filhos, sendo apenas 

sobrevivente o doutor José Tavares | da Silva, medico, 

maior, residente em minha companhia, nes- |ta cidade; que 

tenho criado, com verdadeiro afeto maternal, o | meu neto 

Walter Tavares, filho reconhecido legalmente do meu | 

mencionado filho, José, atualmente com oito anos de edade 

e | residente em minha companhia; que, instituo, na forma 

das | leis vigentes no pais, em favôr do meu referido Neto 

Walter, | meu filho de criação, 

Estabelecer legado um legado em dinheiro na importan- | cia de reis vinte 

contos de reis (20:000$000), que deverá ser | depositado na 

Caixa Economica Federal, nesta cidade, e se | destina à sua 

educação, na hipotese de não poder faze-lo o pro- | prio pae; 

que essa importância, não sendo necessária ao fim | 

previsto, ficara em deposito até que o legatário Walter 

complete | a idade de vinte e cinco anos; que, entretanto, os 

juros, que a | importância do legado render poderão ser 

levantados, no vem- | cimento, para atender as necessidades 

comum do moneio- | nado legatário; que deixo mais ao dito 

neto Walter a parte | couber, ao meu inventario e partilha, 

sobre o prédio assobra- | dado, que fiz construir, há poucos 

anos, na Rua Doutor Fer- | reira Chaves, esquina da Rua 

Frei Miguelito, do bairro da Ri- | beira, desta capital, dentro 

das forças da metade de que posso di- | zer, digo, posso 

dispor, visto que tenho herdeiro necessário; | que na parte 

que tocar ao meu legatário acima indicado, fica, | desde 

logo, imposta a clausula de inalienabilidade e impenhora- 

|bilidade, até á idade de 25(vinte e cinco) anos do dito 

legatario | Walter; que na hipotse de desaparecer o mesmo 

legatário, | antes de completar aquela edade, o dinheiro e a 

parte do imo- | vel, que ora lhe lego, reverterão ao meu filho 

Doutor José Tavares, | Tavares, em plena propriedade, 

devendo este, então, pagar a | meu neto Walter, Dona 

Elizabeth, si apare- | cer nesta cidade, ou constituir 

procurados fidedigno, a | importancia dez (10:000$000) 

contos de reis; que determino | sejam vendidos um anel de 

ouro, que uso, uma pulseira | e um par de brincos, e este 

dinheiro distribuído, em os mo- | be, aos pobres da Igreja de 

São Francisco de Canindé, no | [inelegível duas palavras], 

por maõ de pessôa idônea, a juízo do meu | testamenteiro; 

que deixo á minha sobrinha Licionéa Costa, | que é casada, 

um objeto de ouro, á escolha do meu testa- | menteiro, como 

lembrança de minha amizade; que deixo |tambem ao meu 

neto Walter um pequeno livro de ouro, | que possuo, do que 

ele não deverá desfazer-se; bem como | uma pequena 

medalha e cordão de ouro, que trago sempre | no pescoço, 

para que lhe o use sempre; 



217 

 

Nomear testamenteiros que insisto meus | testamenteiros ao doutor Nestor dos 

Santos Lima, advoga- | do, solteiro, residente nesta capital, 

a Belgário Agapito da | Costa, casado, agricultor, residente 

em Lages, e o doutor José | Maria Neves, medico, casado, 

residente nesta cidade, na or- | dem em que estão colocados 

os seus nomes, a cada um dos | quaes peço e encareço o fiel 

cumprimento das minhas dis- | posições de ultima vontade, 

que lhes marco a vintena de 1% | (um por cento) pelo seu 

trabalho na execução do meu testa- | mento; 

Ordenar local e modo do 

sepultamento 

que ficam ao critério do meu filho e herdeiro Doutor | José 

Tavares da Silva e do meu testamenteiro os sufragios | e a 

maneira de ser feito o meu sepultamento. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia Sendo estas | as minhas disposições de ultima vontade, para 

serem obser- | vadas depois de sua, digo, depois de minha 

morte e pelas | quaes revogo qualquer outro testamento, 

De corroboração   pedi ao mencioi- |nado doutor Nestor dos Santos Lima, 

pessôa de minha | inteira confiança, escrevesse este meu 

testamento, de seu | próprio punho, e, depois de ouvir lê-lo 

todo e de verificar a | exatidão do modo como foram 

transcritas as minhas dis- | disposições, assino o presente 

testamento, para que tenha o | valor permitido em Direito, 

como si por mim próprio fôra | todo ele escrito, o que não 

me é possível fazer, em vista do | meu estado de doença. 

Escatocolo Subscriptio (a) Marquilina Tavares da Silva.,  

 

TESTAMENTO: 44 

FRANCISCA ARMELIA DA SILVA, 1941 

Notificatio Saibam quantos este testamento vi- | rem, que 

Datatio aos vinte dias do mês de julho do ano de mil | novecentos e 

quarenta e um, da era Cristã, 

Inscriptio nesta cidade de Natal, | capital do Estado do Rio Grande do 

Norte, à rua Borborema nu- | mero mil e oitenta e nove (1.089), 

onde eu tabelião fui vindo, e acha- | ndo, aí, perante mim 

Corroboratio Cláusulas 

(presença das 

testemunhas) 

e as cinco testemunhas adiante nomea- | das e no fim assinadas, 

Intitulatio estava Francisca Armelia da SilvaVier- | ra de João Ponche, de 

profissão domestica, 

Cont. do inscriptio natural deste Estado, | residente e domiciliada nesta casa, situada 

à rua e numero | acima referidos, nesta cidade, 

Cont. do 

corroboratio 

Arenga (Sana-

Mente) 

a quem conhecemos pela própria, e | que se acha doente, deitada 

em uma cama e nos certificamos que | estava em seu perfeito 

juízo e entendimento  

Cláusula (livre 

vontade) 

e livre de toda e | qualquer coação. 

Cláusula 

(presença das 

testemunhas) 

E por éla foi dito perante mim e as testemunhas: 

Cont. do notificatio Que faz o seu testamento e declara a ser a ultima vontade pe- | la 

maneira seguinte: 

T
e

x
to

 

D
i

sp
o

sitio
 

Declarar filiação Declarou que é filha legitima de Amaro | José de Oliveira e 

Carlota Peixoto de Melo (já falecidos): 

Declarar idade que tem | cincoenta e treis anos, incompletos, de idade, 

Declarar naturalidade e é natural de Can- | guranetama, deste Estado: 

Declarar data e ano do que nasceu no dia treis de dezembro de | mil oitocentos e oitenta 
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nascimento e oito (1.888); 

Declarar estado civil que foi casada em pri- | meiras núpcias com João Ponche, no 

regime de comunhão de | bens, falecido nesta capital; 

Declarar filhos que deste matrimonio não existem | filhos; 

Declarar religião e a fé que é católica apostólica romana, em cuja religião preten- | de 

morrer; 

Nomear herdeiros que, não tendo descendente nem ascendente sucessi- | veis e, 

assim, na forma da lei, podendo dispor de todo o seu pa- | 

trimonio, para depois de sua morte, deixa à sua filha de cria- | 

cão, Margarida Maria de Alacoque, brasileira, nascida a nove do 

| mês de janeiro de mil novecentos e vinte e seis, filha de pais in- 

| cógnitos, e registrada no primeiro cartorio desta capital, às 

folhas 196 volume | do livro numero 52, de registro de 

nascimento, por éla testadora, natu- | ral deste Estado, e residente 

em sua companhia, dela testadora, nes- | nesta mesma casa, 

Estabelecer legado os seguintes imóveis de sua exclusiva proprie- | dade, a saber: 

dois (2) predíos sob números mil e sessenta e seis | (1.066) e mil 

e setenta (1.070), situados a Rua Borborema, no bairro | do 

Alecrim, desta capital, bem como o domínio útil dos respectivos 

| terrenos foreiros do Patrimonio Municipal, onde ditos prédios 

es- | tão edificados; que deixa, tambem, a mesma sua filha de 

cria- | cão Margarida Maria de Alocoque, todos os moveis que 

guarne- | cem esta casa, onde éla testadora reside, inclusive uma 

maqui- | na de costura marca “Singer” de sete Gavetas; que éla 

testadora | grava, desde já, os bens imóveis acima referidos e 

deixados a | sua filha de criação Margarida Maria de Alacoque, 

com a clau- | sula de inalienalibilidade, impenhorabilidade e 

incomunicabili- | dade vitalícia, ficando a administração dos 

ditos bens a cargo do | senhor Vedasto José da Silva, enteado 

desta testadora, enquanto | dita menor sua filha de criação 

permanecer solteira; que | deixa ao seu enteado Vedasto José da 

Silva, brasileiro, casado, co- | merciante, residente nesta capital, 

à Praça João Tiburcio, o se- | guinte imóvel: Um predio sob 

numero mil e oitenta e nove | (1089), (este onde éla testadora 

reside), situado à rua Borbo- | rema, no bairro do Alecrim, desta 

capital, bem como o dominio | útil do respectivo terreno foreiro 

do patrimônio municipal, on- | de dito prédio esta edificado;  

Nomear testamenteiro que nomeia seu testamenteiro, ao | seu enteado Vedasto José da 

Silva, já contemplado neste testamen- | to, ao qual pede aceitar o 

encargo e dar cumprimento a este | testamento dentro do praso 

legal, depois da morte dela testadora; 

 Nomear tutor que | é seu desejo, dela testadora, que sua filha de criação 

Margarida | Maria Alocoque, depois de sua morte, fique em 

companhia e sob a | administração e guarda de seu enteado 

Vedaslo José da Silva, que | poderá, caso precise, requerer a sua 

nomeação de tutor da mês- | ma, enquanto menor, perante o juizo 

competente. 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia Disse ainda | a testadora que por este testamento revoga qualquer 

outro an- | terior 

De corroboração  e pede as justiças deste paiz que o cumpram e façam | cumprir 

como nele se contém 

 De garantia e declara conclue a testadora | testadora dizendo que, por esta 

fórma, tinha feito o seu testamen- | to com todas as declarações 

de ultima vontade, e ao qual deseja | toda à publicidade depois de 

sua morte. Todas as declarações da | testadora foram feitos no 

idioma nacional. 

E
sc

a
to

c

o
lo

 

Apprecatio 

(assinatura das 

Assim o disse, sendo | testemunhas presentes Aparicio Menozo de 

Carvalho, brasiliero, | casado, natural deste Estado, professor 
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testemunhas, selos 

sinais) 

público, de trinta e qua- | tro anos de idade, residente e domiciliado 

nesta capital, Joaquim | Severiano da Silva, natural deste Estado com 

cinqüenta e oito anos | de idade, casado, agricultor, residentes na Rua 

Meira e Sá, numero 1.011; | João Paulino de Souza, natural deste 

Estado, com quarenta e cin- | co anos de idade, casado, motorista, 

residente á rua Professor lu- | za, numero 233, nesta cidade, José 

Gregorio de Menezes, natural deste | Estado, de trinta anos de idade, 

casado, Investigador de Policia, re- | sidentes á rua Araguiaia, 218, 

nesta capita e José Fernandes Pimen- | ta, natural deste Estado, com 

trinta e sete anos de idade, casado, | funcionário público Estadual, 

residente á rua Borborema, numero 1083, | nesta capital, os quais 

todos assinam comigo esta disposição fiel- | mente e[?]arada, e tendo 

ditas testemunhas instrumentarias | assistido a todo o ato, foi a 

presente escritura de testamento li= | da em alta voz, por mim 

tabelião, na presença das referidas | testemunhas e da testadora, cuja 

redação foi por esta e aquélas | aprovada, bem como por mim 

tabelião, que ponto por fé haverem | sido fiélmente observadas e 

publicados em ato continuo todas | as formalidades e solenidades 

especificadas e circunstanciada- | mente mencionadas, de cujo 

cumprimento dou fé. em minha presença | e na da testadora e demais 

testemunhas. Eu Manoel Procopio de | Moura, tabelião público do 

primeiro cartório judiciário desta ca- | pital, a escrevi, doer fé e 

assino em público e raso. Em testemunho | (sinal) de verdade – O 

tabelião Publico de Notas do Primeiro car- | tório – Manoel Procopio 

de Moura. 

Subscriptio  Ao rogo da tes- | tadora que por seu estado de saúde alterado e 

doente como es- | ta, acha-se impossibilitada de assinar, assina a 

primeira tes- | temunha Aparicio Menezes de Carvalho, 

Datatio Natal, 26 de julho de 1941. 

 

TESTAMENTO: 45 

FRANCISCA FERREIRA PINTO, 1957 

Notificatio Saibam quantos esta | virem, que 

Datatio no ano de Nascimento | de Nosso Senhor Jesus Cristo, do ano | de mil 

novecentos e cinquenta e sete (1957), | Aos vinte e cinco (25) dias do 

mês de | janeiro, 

Inscrptio nesta cidade de Natal, Capital | deste estado, em meu Cartório e 

perante | mim, Tabelião, 

Intiulatio compareceu como outorgante | Testadora dona FRANCISCA 

FERREIRA | PINTO, brasileira, solteira, maior, dome- | stica, 

Cont. do Inscrptio residente e domiciliada nesta Capital, 

Corroboratio  Cláusula 

(presença 

das 

testemunhas) 

 

| minha conhecida e das cinco (5) testemunhas | idoneas, adiantes 

nomeadas, qualificadas | e assinadas,estas também minhas com- | 

hecidas e que foram especialmente convo- | dadas para este ato, do que 

dou fé. | 

Cont. do intitulatio E perante essas mesmas testemunhas, pela | outorgante testadora dona 

Francisca Ferreira | Pinto, 

Cont. do 

corroboratio 

Arenga 

(Sana-

Mente) 

que se acha em seu perfeito | juizo e no goso pleno de suas faculdades | 

intelectuais, segundo meu parecer e o parecer das | testemunhas 

Cláusula 

(Livre 

vontade) 

e livre de qualquer indusimento | ou coação, 

Cláusula 

(Língua 

Portuguesa 

me foi dito, usando em todas | as suas declarações do idioma nacional | 

que 
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Cláusula 

(Livre 

vontade) 

de sua livre e expontanea vontade, 

Cont. do Notificatio | resolveu fazer seu testamento e disposição | de ultima vontade, 

revogatoria de qualquer | forma de direito, ora o faz, declarando o | 

seguinte: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar idade que tem 72 (setenta e dois) anos | de idade, 

Declarar 

naturalidade 

tendo nascido nesta capital, | 

Declarar data e ano 

de nascimento 

no dia 3 de setembro de 1884, 

Declarar filiação que | é filha legitima de José Ferreira Pinto e | Maria Ferreira Pinto, já 

falecidos; 

Declarar estado 

civil 

que é solteira, 

Nomear herdeiros não tendo nenhum filho, não | tendo outrossinn, outros herdeiros 

ascende- | ntes ou descendentes; 

Estabelecer legado que podendo assim, | despor de seus bens, ora o faz por | Testamento 

da seguinte maneira: | O imovel [consitente] de um (1) quarto, | sob 

numero 82 (oitenta e um), construido de | taipa e telha, com a frente de 

tijolos, | no quarteirão numero 36, na Travessa do | Hospicio, hoje 

denominada Travessa | da Misericordia, bairro da cidade alta - | Zona 

Urbana, desta Capital, e bem | assim o terreno onde o mesmo se acha | 

encravado, foreiro do patrimonio Municipal, | por ocasião de sua 

morte, caiba e | venha a pertencer exclusivamente  

Nomear herdeiros a | Senhorita MARLY PEREIRA DE | OLIVEIRA, com 19 (desenove) 

anos de idade, nascida e residente nesta | Capital, filha legitima de 

Luiz | Pereira de Oliveira e dona Joana | Batista Oliveira, brasileiros, 

casados, resi- | dentes nesta Capital,A quem nomeia e | institue como 

sua herdeira única no | referido imovel; 

Estabelecer legado Que o imovel consistente | de um (1) quarto de taipa e telha, com | 

frente de tijolos, sob numero 83 (oitenta e trez), | no terreno acima 

descrito e bem assim o | restante do terreno em que se acham | 

encravados ditos imoveis, com 3,5 mil (trez | metro e meio) por 

12,00m (doze) metros | de fundos, caibam e venham à pertencer | 

unicamente ao SenhorTenente HUMBERTO | ALVES FERNANDES, 

brasileiro, casado, | militar, residente nesta Capital, filho | de pedro 

Araujo Fernandes e luzia | Alves Fernandes, brasileiro, casado, | ela, 

falecida, | ele residente nestaCapital, 

Nomear herdeiros a quem nomeia | e institue como seu único herdeiro, | por ocasião de 

sua morte. 

Estabelecer legados Que os | referidos herdeiros somente por ocasião | de sua morte, digo, 

somente por ocasião | da morte da testadora entrarão na | posse dos 

bens mencionados; Que, ate | então os dirigirá na sua totalidade; | Que 

ápos a morte da testadora os | herdeiros poderão usar os imoveis como 

| lhe aprovem, não ficando os imoveis ora | testados gravados com 

onus de qualquer | natureza; 

Nomear 

testamenteiro 

Que para seus testadores nomeia | o Senhor João de Oliveira Costa e 

Paulo | Emilio da Silva, brasileiros, casados, o pri- | meiro militar 

reformado e o segundo, fun- | cionario publico Federal, residente nesta 

| Capital; 

C
o

r

ro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia Que pelo presente revogo todo | e qualquer outro testamento que por | 

ventura haja anteriormente feito, para | que só este tenha plena e 

inteira | validade, como manifestação de última | vontade; 

De garantia Disse finalmente que por esta forma tem por feito este testamento | e 

desposição de última vontade e roga | à justiça do Paiz de ao mesmo 

[intura] | e fiel cumprimento tanto quanto em | direito se lhe possa dar. 
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De 

corroboração  

Assim o disse, | na presença das testemunhas do que dou | fé, me pediu 

e eu lhe lavrei esta escritura | de testamento, a qual depois de lida | à 

outorgante Testadora em voz alta e bem | clara ante as testemunhas a 

tudo presente, | Aceitou por acha-la em tudo conforme, a | sua vontade 

e ao que me foi ditado na | presença das testemunhas, autorgou e  

E
sca

to
co

lo
  

Apprecatio 

(assinatura das 

testemunhas, 

selos, sinais) 

assina | com as mesmas testemunhas, que são:José | Rabelo [sohnho], 

João Fernandes Ribeiro | Filho, Luis Leopoldo da Silva, Sebastião | da 

Silva, digo, Sebastião André da Silva | e José Anchieta Andrade, todos 

maiores, | residentes nesta Capital, ambas conhecidas. posto por 

haverem sido cumpridas todas | as conformidades do artigo 1632 do 

Codigo | Civil Brasileiro. Eu, [assinatura] | tabelião do Setimo Cartorio, 

Datatio ||Natal,[janeiro] 1957. 

Subscriptio  Francisca Ferreira Pinto 

 

TESTAMENTO: 46 

DONA MARIANINA ADOLORADA GENTILE DE CARVALHO, 1958 

Notificatio Saibam quantos este | publico instrumento virem que 

Datatio no Ano de Nas- | cimento de Nosso Senhor Jesus Chrito de mil | 

novecentos e cinqüenta e oito (1958), 

Inscriptio  nesta | cidade de Natal, em meu Cartório, e perante | mim, tabelião, 

Intitulatio  compareceu como Testadora dona | MARIANINA ADOLORADA 

GENTILE DE CARVALHO | MELO, brasileira, casada, de 

prendas domesticas, 

Cont. do inscriptio residente e domiciliada nesta Capital, à Praia | da Montagem 

N°[número] 5, 

Corroboratio Cláusula 

(presença das 

testemunhas) 

sendo reconhecida como | a própria pelas cinco(5) testemunhas, 

abaixo no- | meadas e assinadas, e estas por mim, tabelião, | do que 

dou fé, e 

Arenga (Sana-

Mente) 

estando ela testadora no | pleno gozo de suas faculdades mentais e 

em- | tendimento, segundo meu parecer e das  | mesmas 

testemunhas, pelo acerto com que | respondeu as perguntas da lei 

que lhe fiz, | de que igualmente dou fé, 

Cláusula (língua 

portuguesa) 

e perante | as aludidas Testemunhas, pela referida testadora | na 

língua nacional 

Cláusula (livre 

vontade) 

me foi dito que de sua | livre e expontanea vontade, e sem constra- | 

gimento ou coação de Natureza alguma, 

Cont. do notificatio tinha | resolvido fazer seu publico e solene testamento, | pela 

seguinte forma: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar 

naturalidade 

Declara a aludida tes- | tadora que é nascida no Estado de São 

Paulo, 

Declarar ano de 

nascimento 

| em 11 de julho de 1902, 

Declarar filiação sendo filha de Americo | Gentile e de Carmela de Libero Gentile. 

Estabelecer legado Em | última vontade, declara ela testadora que | deixa a parte 

despinivel de todos os seus bens a seu filho mais moço João 

Americo Gentile | de Carvalho Melo, gravada com a clausula | de 

usofruto, em favor de seu marido José | Goncalves de Carvalho 

Melo, e faz a testadora | este testamento em favor de seu filho | 

mais moço acima aludido, por ser o mesmo | ainda jovem e não 

poder prover a sua | subsistencia própria, a que não se dá | com seus 

outros cinco (5) filhosindepen- | dentes economicamente. 

Nomear 

testamenteiro 

Nomeia seu testamenteiro o seu genro Tercio Cezar de Queiroz, | 

brasileiro, casado, advogado, residente à rua | Diogene Sampaio 

N°[número] 18 – apartamento 302, no | Rio de Janeiro (Destrito 

Federal), 
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C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De garantia dando-o por | abonado em juízo ou fora dele independente | de 

caução ou fiança, marcando o prazo legal | para a conclusão deste 

testamento. 

 

 

De 

corroboração 

Finalmente | pela testadora, foi declarado que pedia e | rogava à 

justiça do Paiz o inteiro cumprimento | destas suas disposições de 

ultima vontade, | que dá por boas firmes e valiosas, e mais, | 

Tabelião, que as tomasse em minhas notas, | aprovado, como as 

aprova, na melhor forma | de diante. E
sca

to
co

lo
 

Apprecatio 

(assinatura das 

testemunhas, selos, 

sinais públicos) 

Foram testemunhas presentes em | todo este ato, do que dou fé: 

Luis Bandeira | de Melo, brasileiro, casado, medico, residente | 

nesta Capital: Jorge Calafange, brasileiro, casado, | funcionário 

publico Federal, residente nesta | Capital: Raimundo França, 

brasileiro, casado, | funcionário Federal, residentes nesta Capital; 

Conejo | Luis Carlos Wauduluy, brasileiro, solteiro, reli- | gioso, 

residentes nesta Capital e Arlindo Leal | Cavalcanti, brasileiro, 

casado, funcionario publico | Federal, residente nesta Capital. 

Todos maiores, | meus conhecido e que assinem o presente | 

testamento, depois da leitura do mesmo à | testadora, feita por mim, 

tabelião, em voz | alta e clara, e que posto dou fé, bem | como de 

haverem sido observadas fielmente | todas as formalidades acima 

enumeradas, | inclusive de que enviani nota deste ao | competente 

destibruidos, tudo perante mim, | e das testemunhas acimas 

referidas. Eu, | [assinatura do tabelião] tabelião a escrevi | Sul arm.  

Datatio  || Natal, 12 de setembro 1958. 

Subscriptio Mariana Adolorada Gentile de Carvalho. 

 

TESTAMENTO: 47 

DONA MARIA SIMAS, 1959 

Notificatio Saibam quantos este | publico instrumento virem que, 

Datatio no Anno de | Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de | mil 

novecentos e cinqüenta e nove (1959), aos | vinte e trez (23) dias do 

mês de Fevereiro, 

Inscrptio nesta | cidade de Natal, Capital do Estado do Rio | Grande do Norte, 

em meu Cartório, perante | mim, Tabeliaõ, 

Intiulatio compareceu como testadora| dona Maria Simas, brasileira, solteira, | 

maior, funcionaria publica estadual, 

Cont. do Inscrptio resi- | dente e domiciliada nesta Capital, a rua | Felipe Camaraõ Nº 

599, 

Corroboratio  Cláusula 

(presença das 

testemunhas) 

sendo reconhecida | como a própria pelas 5 (cinco) testemunhas | 

abaixo nomeadas e assinadas, e estas por | mim Tabeliaõ, do que 

dou fé. 

Cont. do intitulatio E perante | essa mesmas testemunhas, pela outorgante | testadora, 

dona Maria Simas, 

Cont. do 

corroboratio 

Arenga (Sana-

Mente) 

que se | acha em seu perfeito juízo e no goso | pleno de suas 

faculdades intelectuais, | segundo meu e o parecer das testemunhas 

Cláusula (Livre 

vontade) 

 | e livre de todo e qualquer induzimento | ou coação 

Cláusula 

(Língua 

Portuguesa) 

me foi dito, usando em todas | as suas deliberações o idioma 

nacional, | 

Cláusula (Livre 

vontade) 

Que de sua livre e espontânea vontade, 

Cont. Notificatio resolveu fazer o seu testamento e disposicaõ | de ultima vontade, 

revogatório de qualquer | outro anterior, como de fato, pela presente 
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| assinatura e na melhor forma de [inlegível], | [inlegível] o faz, 

declarando o seguinte: 

T
ex

to
 

D
isp

o
sitio

 

Declarar idade que | tem 63 anos de idade, 

Declarar naturalidade tendo nascido | em Natal 

Declarar data e ano de 

nascimento 

no dia 18 de outubro | de 1860, 

Declarar filiação que é filha de Manoel Luis | Marinho Simas e Candida de Marinho 

Simas, 

Declarar estado civil que é solteira; 

Declarar herdeiros 

necessários 

que não tem herdeiros necessários, quer | ascendentes e quer 

descendentes, 

Estabelecer legado e podendo, | por isso, livremente dispor da totalidade | dos seus bens 

que então existirem por | ocasião de sua morte, quer e ora deter- | 

mina que todos os seus bens que entaõ | existirem por ocasião de 

sua morte, cai- | bam e venham a pertencer exclusivamente | 

Nomear herdeiros a menor MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | DE MEDEIROS, de 

onze (11) annos de | idade, filha legitima de Manoel Getulio | de 

Medeiros e de Raimunda Gomes de | Medeiros, a quem institui 

como sua | única e universal herdeira; 

Estabelecer legado que, uzando | das faculdades que lhe assegura a lei, | quer e era 

determina que os bens ou | valores que caibam ou venham a caber | 

a menor [inlegível], serão [não entendi o termo] | com as clausulas 

de inalienabilidade, | impenhorabilidade e de não poderem | ser 

tomados por dividas de qualquer | especie, clausulas essas que 

prevaleceraõ | pelo prazo de (30) trinta anos, a partir | do 

falecimento da testadora, após o que | deixarão de vigorar ou esistir; 

que | caso venha a menor a falecer no estado | de solteira, os bens 

testados na sua | totalidade, passarão a pertencer exclusi- | vamente 

ao orfanato Padre Joaõ Maria, | desta Capital, o que ora quer e 

deter- | mina caso em que, sem embargo, | prevaleceraõ as clausulas 

estabelecidas acima; 

Nomear testamenteiro que, para seu testamenteiro nomeia o Bel. | Vicente de Souza, 

brasileiro, casado, advo- | gado, residente e domiciliado nesta 

Capital, | a quem dá por abonado em juízo ou | fora dele; 

C
o

rro
b

o
ra

tio
 

C
lá

u
su

la
s fin

a
is 

De renúncia que pelo presente revoga todo | e qualquer outro testamento que, 

porventura | haja anteriormente feito, para que só este | tenha inteira 

e plena validade como ma- | nifestação de sua ultima vontade. 

De garantia Disse, | finalmente, que por esta forma tem por | feito este seu 

testamento e disposição de | ultima vontade, e roga á justiça do Pais 

| de ao mesmo inteiro e fiel cumprimento, | tanto quanto em direito 

se lhe possa dar. | 

De 

corroboração  

Assim disse na presença das testemunhas, do | que dou fé, me pediu 

e eu lhe lavrei | esta escritura de testamento, a qual depois | de lida a 

outorgante testadora, em voz | alta e bem clara, a aceitou por achá-

la | em todo conforme a sua vontade e ao | que me foi ditado 

outorgou e  

E
sa

ca
to

co
lo

 

Apprecatio (assinatura 

das testemunhas, selos e 

sinais públicos) 

assina | com as mesmas testemunhas que são: Joaõ | Sizenundo 

Pinheiro Filho, brasileiro, casado, | funcionário estadual, 

residente nesta capital; | Durval Oliveira Barbosa, brasileiro, 

casado, funcio- | nario Federal, residente nesta Capital; Jorge | 

de Souza Moura, brasileiro, casado, funcionario | Federal, 

residente nesta capital; José Elisbaõ | de Macedo, brasileiro, 

casado, funcionário Um- | nicipal, residente nesta Capital e Luiz 

Me- | deiros, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta | 

Capital, todos edoneas, minhas conhecidas, dou | fé. Porto por 

fé haverem sido cumpridas todas | as formalidades do artigo 

1.632 do Codigo Civil | Brasileiro. Eu [assinatura] tabelião a |  

Datatio ||Natal,[esta em cima do selo] 1959. 
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Subscriptio  DONA MARIA SIMAS 

 


