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Introdução 

No começo da história do Brasil tudo era público. O local onde você está agora pertencia à Coroa Portuguesa. 

As terras onde está situado o seu Estado era “terra lusa”. Isso porque, somos uma “descoberta” dos portugueses que, ao 

descobrirem o Brasil, adquiriram o título originário da posse de toda a extensão territorial.  

Com a descoberta das novas terras e segundo o Tratado de Tordesilhas, o rei de Portugal, adquiriu o título 

originário da posse sobre todo o Território. 

Brandelli explica que:  

[...] o primeiro tabelião a pisar o solo brasileiro, porém, foi Pero Vaz de Caminha, 

português, que narrou e documentou minuciosamente, embora sem precisão técnica alguma, 

a descoberta do Brasil e a posse da terra, com todos os seus atos oficiais, traduzindo-se no 

único documento oficial (2011, [1] p. 47).  

Com a finalidade de explorar a mais nova colônia, que tinha acabado de tomar posse, tratou de fazer uma 

divisão do território descoberto pelas chamadas Capitanias Hereditárias e doar a particulares as parcelas, mediante as 

chamadas Cartas de Sesmarias, aos posseiros. Ou seja, os donatários receberiam o direito de possuir a terra pública. 

Conforme preleciona Carvalho (2007, [2] p.424) a transferência da Corte portuguesa para o Brasil representou a 

promulgação de alvarás e decretos sobre o direito à terra e, nesse sentido, tais determinações legais atingiam também as 

terras pertencentes as ordens religiosas.  

Especificamente, o estudo da transformação das formas de apropriação fundiária no transcurso do século XIX 

é importante para se entender o conhecimento histórico como algo construído a partir do diálogo estabelecido entre as 

evidências e as questões apresentadas pelo historiador, como nos ensina Edward Palmer Thompson[3] e Michel de 

Certeau,[4] sugerimos, com base no aparato desenvolvido pelos historiadores regionais, e a partir do diálogo a ser 

realizado com as fontes resgatar as práticas vivenciadas pelos proprietários de imóveis da região em estudo. 

Os registros de terras surgiram no Brasil logo após o estabelecimento das capitanias hereditárias, com as 

doações de sesmarias. A capitania de Minas Gerais, por exemplo, foi criada em 12 de setembro de 1720 a partir da cisão 

da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Sua capital era Vila Rica (atual Ouro Preto). Tornando-se uma província em 

28 de fevereiro de 1821, que com a Proclamação da República viria a ser o atual estado de Minas Gerais. 

O sistema das capitanias hereditárias deixou marcas profundas na divisão de terras no Brasil. A distribuição 

desigual das terras gerou posteriormente os latifúndios, causando uma desigualdade no campo. Segundo José de Souza 

Martins, a carta de sesmaria tinha precedência sobre a mera posse, razão por que, em geral, o sesmeiro ou comprava a 

roça do ocupante ou o expulsava ou o incorporava como agregado de sua propriedade.  

Os documentos mais antigos das capitanias datam de 1534. Esses registros de terras apresentam informações, 

sobre o local onde as pessoas viviam e, frequentemente, revelam dados pessoais e familiares, se a propriedade foi 

herdada, doada ou ocupada, quais os seus limites, se havia trabalhadores e como era constituída a mão de obra, em que 

região ficava tal propriedade, entre outras informações.  

Todas as posses e sesmarias formadas foram legitimadas em registros públicos realizados nas paróquias 

locais. A Igreja nesse período da Colônia encontrava-se unida oficialmente ao Estado. Dessa forma, eram os vigários ou 

párocos das Igrejas que faziam os registros das terras ou de certidões de nascimento, casamento, entre outras. 

Nessa esteira, as paróquias e freguesias, embora instituídas pela Igreja, tornaram-se locais para a organização 

das instituições de poder ao longo da Colônia e do Império. Dessa maneira, a freguesia como circunscrição eclesiástica 

que forma a paróquia, sede de uma igreja paroquial, auxiliou também para a administração civil. Ser freguesia, era 

ganhar status, tornar-se importante no contexto político, usufruindo, os fregueses e seu vigário, de prerrogativas e 

atribuições que lhes certificavam prestígio e determinada margem de autonomia, atributos anteriormente pertencentes 

àqueles de quem se era subordinado. 

Em 1850, Dom Pedro Segundo tentou resolver essas questões e então o Registro Imobiliário no Brasil tem 

sua origem fixada pela Lei 601, de 18/09/1850 e seu regulamento 1.318, de 30/01/1854, quando a posse passou a ser 

reconhecida perante o Vigário da Igreja Católica. Por esse motivo essa lei passou a ser conhecida por “Registro do 

 
 



 

 

 

Vigário”, com o que a Igreja Católica passou a obrigar a legitimação da aquisição pela posse, através do registro 

próprio, passando a diferenciar as terras públicas das terras privadas. Segundo Edmundo Campos Coelho, tivemos em 

1850 o Código Comercial e seu processo, rigorosamente a única peça notável de direito em todo o século XIX, uma 

façanha dos nossos juristas. (1999, [5] p. 157). 

Em geral, esse registro constitui uma documentação judicial, na qual o proprietário ou posseiro deveria 

provar ser o legítimo dono das terras que então ocupava, além de definir os limites de sua propriedade. Conforme Mario 

Antonio Silveira: 

[...] o artigo 107 determinou que, após o prazo estabelecido para o registro, os arquivos 

permaneceriam nas paróquias e os livros deveriam ser remetidos ao Delegado Diretor Geral 

das Terras Públicas da província respectiva, para ser elaborado o registro geral das terras 

(2007, [6] p.16).   

Surgem os primeiros sinais da territorialidade, vez que, ao vigário foi atribuída a incumbência de registrar 

apenas as terras de sua freguesia. A propriedade nesta época não se transmitia pelo contrato, mas pela tradição, que é a 

entrega real ou simbólica da coisa, sendo o registro do vigário um controle essencialmente possessório. As terras não 

declaradas voltariam a integrar o domínio público, momento histórico originário do termo “terras devolutas”, ou seja, 

terras devolvidas ao Estado, terras sem dono, e, portanto, terras públicas.  

        Em Terras Devolutas e Latifúndios: Efeitos da Lei de 1850, publicado em 1996, Lígia Osório Silva[7] destaca 

o processo de constituição da propriedade privada no Brasil, caracterizado pela passagem do domínio régio e, depois, 

do domínio público para o privado. Sendo que, a Lei de Terras constitui o centro de sua análise, sendo o objeto 

particular, o espaço de relacionamento entre os proprietários de terra e o Estado, estabelecido pela legislação. Após 

dissertar sobre o processo de ocupação territorial no Brasil, a partir da implantação das sesmarias, percorrendo pela fase 

áurea do posseiro, Lígia Osório Silva examina a eficácia da Lei de Terras de 1850 e conclui: 

[...] a lei foi elaborada como parte de um projeto global para a sociedade – a estratégia 

Saquarema de transição para o trabalho livre – mas a sua aplicação à sociedade foi o 

resultado de um processo no qual as diferentes camadas sociais interessadas entraram em 

conflito e encontraram os meios para acomodar o ordenamento jurídico aos seus interesses. 

(SILVA, 1996, [7] p. 344)  

Diante das preocupações que envolvem os estudos de História registral, diríamos que esta documentação tem 

o mérito de desvelar as justificativas dos posseiros, sesmeiros e ocupantes de terra quanto à necessidade de medir e 

demarcar suas terras, os possíveis conflitos envolvendo os requerentes e os confrontantes, as relações conflituosas com 

as autoridades locais, a importância do papel das testemunhas e a rede de relações pessoais e influências [relações de 

poder] daqueles que pretendiam legitimar a terra, sem contar que desvela os caminhos, em alguns casos, ilícitos, 

trilhados pelos posseiros para assegurar a concessão do título de terra. Nesse contexto, Brandelli explica que “através 

dos tempos, os notários têm relatado, por seus atos documentados, a evolução do direito e da humanidade, registrando 

na história os grandes acontecimentos” (2011, [1] p.25). 

Cabe ressaltar que, a Lei de Terras de 1850, demonstrando ou não a sua eficácia, vigorou até os primeiros 

anos republicanos. Na concepção de Lígia Osório Silva (1996, [6] p.249) o governo federal absteve-se na prática, de 

implementar uma política de ocupação das terras devolutas e as deixou nas mãos dos governos estaduais, em 

atendimento aos anseios das oligarquias regionais.  

Essa Lei determinavam que os possuidores de terras deveriam registrá-las nas respectivas paróquias com o 

intuito de se tornarem proprietários e sob a pena de não o fazendo perderem o direito de sua possessão. Uma vez que a 

religião católica era a oficial do Estado, os sacerdotes eram intimamente relacionados com o governo, razão pela qual 

receberam esta atribuição. Como saliente José Murilo de Carvalho: 

Em suma, a simples enumeração da legislação sobre o tema já aponta a dificuldade em 

estabelecer um procedimento jurídico sobre a posse, sesmaria e domínio, revelando a 

complexidade de legislar sobre o assunto. Nesse sentido, as terras pertencentes à Igreja 

também estiveram inseridas em todo um processo de construção de mecanismos legais de 

controle sobre a apropriação das terras, presentes nos primeiros anos do século XIX (2007, 

[8]p.424). 

Desenvolveram-se assim, os chamados registros ou escrituras de propriedade. As sesmarias foram assim 

registradas, constituindo exemplares de documentos cartoriais. A maioria dessas cartas de sesmarias encontra-se em 

Arquivos Públicos. Os Arquivos governamentais possuem coleções de cartas de doações de sesmarias e de registros de 

terras. 



 

 

 

O Registro em si não figurava como título de propriedade, mas era o primeiro ato para aqueles que quisessem 

revalidar as concessões feitas pelo Governo Geral, ainda sob o Regime das Sesmarias, e também aqueles que quisessem 

legitimar as posses feitas em terras devolutas.  

A implantação do Registro de Imóveis no Brasil se deu com o decreto 3.453/1865, que regulamentou a Lei 

1.237/1854, determinando a instalação em todas as comarcas do Império um registro geral de imóveis, no prazo de três 

meses a contar de sua publicação. 

Haja vista que naquela época, sob a rubrica de “Sua Majestade, o Imperador”, passou-se a contemplar, pelo 

menos o princípio da publicidade, conforme parágrafos primeiro e segundo do artigo 80 do referido Decreto. 

Nessa época, o registro geral foi atribuído aos tabeliães especiais que existiam à época, ao tabelião da cidade 

ou vila principal de cada comarca, que fosse designado pelos Presidentes das Províncias, precedendo informação do 

Juiz de Direito, segundo o artigo sétimo do referido Decreto. Segundo Brandelli: 

A atividade notarial (...) é sim, uma criação social, nascida no seio da sociedade, a fim de 

atender às necessidades desta diante do andar do desenvolvimento voluntário das normas 

jurídicas. O embrião da atividade notarial, ou seja, o embrião do tabelião, nasceu do clamor 

social, para que, num mundo massivamente iletrado, houvesse um agente confiável que 

pudesse instrumentalizar, redigir o que fosse manifestado pelas partes contratantes, a fim de 

perpetuar o negócio jurídico, tornando menos penosa a sua prova, uma vez que as palavras 

voam ao vento (2011, [1] p.26) 

 

Metodologia 

O presente estudo que ora se apresenta caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica e quanti-qualitativa, 

cujas fontes (Registros Paroquiais de Terras) abarcam uma centralidade estratégica na compreensão das 

problematizações expostas na apresentação deste projeto e também no alcance dos objetivos propostos. 

Para desenvolver os procedimentos metodológicos foram imprescindíveis: a adoção de um encadeamento de 

ações por meio de levantamento das referências bibliográficas sob uma perspectiva historiográfica, bem como 

periódicos da época enfatizando os dados existentes no Acervo do Arquivo Público de Minas Gerais.   

Em face das características das discussões propostas neste projeto de pesquisa a mesma está embasada no 

século XIX, tendo como ponto de partida os Registros Paroquiais de Terras. Parte assim, de um fato concreto, 

considerando o mesmo dentro de uma totalidade em constante movimento dadas as contradições que necessitam ser 

desvendadas para que se possa contribuir para uma ação prática em tal situação. 

Desta maneira, trata-se de um estudo caracterizado como uma pesquisa do tipo exploratória, desenvolvida 

com base na pesquisa quantitativa e qualitativa. Buscará analisar o desenvolvimento que será a propriedade agrária no 

Brasil oitocentista e, por recorte local, a propriedade da terra no Estado de Minas Gerais. É sabido que, todo recorte é 

operacional e, portanto, uma construção da realidade.  

O recorte temporal escolhido para a análise proposta, situa-se entre 1850- e 1891, período marcado pela 

edição da Lei de Terras de 1850. Vigorando até os primeiros anos republicanos. E as questões ligadas a terra tornaram-

se atribuições aos Estados somente em 1891.  

Este projeto tem por finalidade contribuir para o aprofundamento do tema em estudo, sem a pretensão de 

esgotar-se em si mesma. 

 

Resultados e Discussões 

O trabalho tem por finalidade, portanto, apresentar uma discussão de elementos teóricos presentes nas 

análises sobre estratégias de legitimação jurídica do domínio da terra, dando-lhe a atribuição de propriedade, no período 

de transição gradual entre a lógica de Antigo Regime e os ideais liberais.  

O presente tema está na própria realidade social, histórica e, por consequência, judiciária, que reforça a 

necessidade de fazer uma revisão crítica das principais referências teóricas da história na área de poder, trabalho e 

identidades. Como lembra Peter Burke, “[...] apenas mediante a comparação da História com as outras disciplinas 

poderemos descobrir em que aspectos determinada sociedade é única. A mudança é estruturada, e as estruturas se 

alteram” (2012, [9] p.16-17). E continua o autor explanando que “[...] nessa época, os estudiosos menos interessados em 

teoria também se voltavam da matéria tradicional da História, a política e a guerra, para o estudo da história social em 

termos de avanços do comércio, artes, direito, usos e costumes”. (2012, [9] p.20)  

  Em relação ao tema mais geral da pesquisa, qual seja, a estrutura fundiária e as questões a ela relacionadas, 

destaca-se a apropriação territorial, o acesso estratificado à propriedade e os fatores determinantes da posse da terra, se 



 

 

 

faz relevante, adicionalmente, por sua vigência de longa duração e, por decorrência, na conformação do caráter 

contemporâneo da economia e sociedade brasileiras.  

Tal temática é de fundamental importância para a compreensão das formas de apropriação do solo e as 

relações dela decorrentes, bem como para analisar o papel desempenhado pelas práticas e políticas de organização do 

território, especialmente nas diversas realidades regionais brasileiras, onde a ocupação e uso das terras contribuíram 

para a marginalização da maior parte da população rural, continuamente relegadas a terrenos ínfimos e de baixa 

produtividade, quando não despossuída de terras. 

Dada a importância da questão agrária no Brasil, os RPT são, possivelmente, fontes de extrema e 

fundamental importância para a historiografia brasileira referente ao período imperial. Segundo Fernand Braudel: 

[...] a História é ao mesmo tempo, conhecimento do passado e do presente, do “tornado” e 

do “tornar-se”, distinção em cada “tempo” histórico, quer seja de ontem ou de hoje, entre o 

que dura, é perpetuado, perpetuar-se-á vigorosamente – e o que não é senão provisório, até 

mesmo efêmero), o autor dessas linhas responderia de bom grado que é toda a História que 

é preciso mobilizar para a inteligência do presente. (2005, [10] p.236)  

          

Conclusão  

Destarte, concluímos que o estudo do desenvolvimento histórico do registro de imóveis, da propriedade da 

terra, inserido no âmbito da história regional em comunhão com a história agrária, preocupada com as questões 

relacionadas ao acesso da terra, ao tipo de propriedade e a sociedade local, mais especificamente no Estado de Minas 

Gerais, se mostrou revelador da dinâmica social, econômica e política estabelecida neste Estado durante o século XIX. 

A forma de acesso das terras em Minas Gerais, seguiu as modalidades existentes durante o período colonial e 

o período imperial. Observou-se ter havido nesta região as concessões de sesmarias, até as apropriações decorrentes da 

simples ocupação de fato.  

Registrou-se também ter ocorrido na região disputas entre sesmeiros e ocupantes, ou seja, entre os portadores 

de títulos de propriedades e aqueles que tinham apenas a posse sem estar a terra devidamente legalizada.  

Concluímos ser imprescindível a exploração do tema, haja vista que o que se busca, em verdade, por meio 

desta pesquisa é que possamos compreender melhor os diversos fenômenos estruturantes da sociedade brasileira.  

Por estas razões dedicamos este estudo a esta temática, com vistas a iluminar e despertar um maior interesse 

sobre o tema proposto, partindo da gênese de sua criação até chegarmos ao seu atual e fundamental papel social. 
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