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Resumo 
Analisando especificamente os processos-crime de adultério, encontrados no arquivo da casa setecentista de 
Mariana, podemos notar algumas questões em torno do significado social da justiça, seus espaços de ação e, 
sobretudo o modo pelo qual a população estabelece relações com essa representação de poder. Mais que apontar 
os crimes de adultério em Mariana na segunda metade do século XVIII procuramos entender e explicitar os 
mecanismos de repressão a esses desvios de conduta as margens do poder visível. O crime pode ser uma indicação 
de uma maneira própria de entender o conjunto das normas escritas ou sociais, assim, de certa forma, alguns 
processos-crime acabam por apresentar tentativas de subverter os códigos de leis, dentro do espaço da justiça 
oficial.Buscamos identificar de que forma os valores morais dominantes se consolidaram dada à ineficiência das 
instituições de controle. Além disso, perceber como se organizavam a margem das estruturas de poder oficial, as 
normas de conduta socialmente aceitas, e se é possível perceber ou não nos documentos oficiais essa margem de 
negociação entre as esferas de poder. 
Palavras- chave: justiça, adultério, crime 

Abstract 
Analyzing specifically the process-crime of adultery, found in the archive of the setecentista house of Mariana, 
we can notice some questions around the meaning social of justice, its spaces of action and, over all the way 
for which the population establishes relations with this representation of being able. More than to point the 
crimes of adultery in Mariana in the second half of century XVIII we look for to understand and to explicitar 
the mechanisms of repression to these shunting lines of behavior the edges of the visible power. The crime can 
be an indication in a proper way to understand the set of the written or social norms, thus, of certain form, some 
process-crime finishes for presenting attempts of subverter the codes of laws, inside of the space of official 
justice. We search to identify of that it forms the dominant moral values if they had consolidated given to the 
inefficiency of the control institutions. Moreover, to perceive as if they organized the edge of the structures 
of being able official, the socially accepted norms of behavior, and if it is possible to perceive or in official 
documents this edge of negotiation does not enter the spheres of being able. 
Keywords: justice adultery, crime. 
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Poder e justiça 
O crime de adultério em Mariana - 1747-1830 

Edna Mara Ferreira da Silva 

N ã o desejarás a mulher do próximo no que basta haver desejo para que seja pecado. E 

que fará executado? E assim com palavras se não pode explicar, nem exprimir a ofensa que faz 

u m adultero a Deus e ao seu próximo, por ser mais que fer imento e outros danos particulares que 

p o d e m fazer ao próximo. 
Compêndio Narrativo do Peregrino da América.' 

\ ^ á r i o s estudos já se detiveram sobre a análise das tensões sociais em Minas Gerais 
no século XVIII. Desde o universo de suas revoltas e insurreições, até as tentativas de controle social 
empreendidas pelas instâncias administrativas, passando pelos conflitos cotidianos dos que habitavam o 
território mineiro2. 

A desordem era perigosa ao governo dos povos, inda mais a milhas de distancia do centro de poder. Nas Minas, 
era também um entrave a tributação, e Portugal logo percebeu a fim de que o ouro e as gemas fluíssem melhor 
para os cofres do rei. (...) Mas o controle sobre as Minas extravasou em muito as preocupações fiscalistas da 
Coroa, e se atrelou a um contexto mais vasto, de temor ante a consciência crescente do que será então viver em 
colônia} 

A ocupação e fixação da população nas Minas se efetuaram de maneira desordenada, sem a presença 
do poder secular. A série de episódios conhecida como Guerra dos Emboabas é um exemplo de como o 
poder se encontrava fragmentado nas mãos dos potentados locais. 

É a partir daí que a questão do controle pelo Estado da ordem social no território mineiro se apresenta. 
A criação da capitania de Minas em 1709 e o se desligamento de São Paulo em 1720, bem como a criação 
de comarcas, e de vilas com suas câmaras, ou seja de uma estrutura jurídico administrativa local, revela as 
preocupações da Coroa como governo das Minas. 

Ao tratar da instabilidade social em Minas Gerais no século XVIII, Laura de Mello e Souza na obra 
Desclassificados do Ouro, aponta outra preocupação da Coroa portuguesa no que tange ao controle social 
da população mineira. "A falta de laços familiares da população foi outro fantasma que perseguiu as 
autoridades, e sanar este mal tornou-se um dos pontos básicos da política normalizadora então levada a 
cabo."4 

Mas dadas as especificidades da organização social mineira, ou seja, seu caráter essencialmente 
urbano, seu grande e diversificado contingente populacional (do que decorre particularidades também nas 
relações escravistas e nas atividades econômicas), alem da grande mobilidade espacial dos habitantes da 
capitania,fazem com que o domínio de formações familiares sob os moldes do patriarcalismo não foram 
predominantes. "Em uma sociedade urbana como a de Mina, na qual o patriarcalismo esteve, em uma 
perspectiva geral, bastante atenuado, o Estado precisava estender seu controle sobre o sistema de alianças e 
parentescos, que regulava o universo mais rasteiro da organização social. Somente assim poderia disciplinar 
desde a raiz a vida social dos grupos mineiros."5 

Para Luciano Figueiredo, mesmo sendo esse esforço normatizador um projeto do Estado a política 
familiar ficou a cargo da Igreja. 

A difusão dos sacramentos traduzia-se em um elemento essencial para disseminar o cristianismo na região. Entre 
eles, o casamento detém certo destaque, pois sustenta a " propagação humana, ordenada para o culto e honra 
de Deus.". Assim, na concepção da Igreja, o casamento (re) aparece como o lugar da concupiscência, onde os 
desejos e a carne poderiam viver devidamente domesticado pela finalidade suprema e sagrada propagação da 
espécie.6 
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Desse modo o casamento figurou como uma das formas de controle social nas Minas empreendida pela 
Igreja como sócia da Coroa Portuguesa através da política do Padroado. Tudo que fosse contra a intistuição 
da família legítima deveria ser combatido. "(...) a ação da Igreja dividis-se em duas frentes muito nítidas: 
atacar as formas ilegítimas de relacionamento e administrar a produção de matrimônios." 7 

A Igreja se incumbiu de combater os desvios da moral, os chamados tratos ilícitos, concubinato, 
ligações transitórias, adultério e prostituição, para assegurar as determinações legais e divinas de construir 
uma família e viver de maneira cristã. 

Os códigos tanto civis quanto eclesiásticos, observavam as infrações contra a moral, havendo algumas 
diferenças no que se refere às punições e a qualificação dos delitos. Crimes para o Estado ou pecados 
para a Igreja, esses delitos considerados de foro misto, poderiam ser julgados nos dois tribunais, civil e 
eclesiástico. 

Esse inter-relacionamento entre as esferas de poder e justiça, eclesiástica e civil no que tange a 
esses delitos, tem raízes na profunda influência que a Igreja católica exerceu sobre o Estado português. 
Portugal foi o único estado a acatar a determinações do Concilio de Trento (1545-1563) sem restrições. O 
fortalecimento dos sacramentos do matrimonio e da confissão foi um dos resultados desse concilio. 

As determinações tridentinas foram compiladas, durante o primeiro sínodo colonial, nas Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia (1702), que passou a vigorar como código eclesiástico, tendo sido 
publicadas em 1720. A preocupação com o matrimônio e com a moralidade do clero está presente no texto 
dessas constituições. 

As Ordenações Filipinas8 compreendem o conjunto das leis civis em vigor,durante quase todo o 
período colonial. Influenciadas pelo Direito Canónico, considera os crimes que se seguem como sendo 
contra a moral. (...) Quando se procede contra públicos adúlteros, barregueiros, concubinarios, alcoviteiros, 
e os que consentem as mulheres fazerem mal de si em suas casas, incestuosos, feiticeiros, benzedeiros, 
sacrílegos, blasfemos, perjúrios, onzeneiros, simoniacos, e contra quaesquer outros, que commetterem 
públicos delictos... os que dão publicas tabolagens de jogo em suas casas (...).' 

O código Filipino foi criado em 1602 e teve vigência até 1830 quando foi promulgado o Código 
criminal do Império. Junto e parelamente às Ordenações, as Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia, formavam o conjunto de disposições legais a que estavam sujeitos os habitantes da capitania das 
Minas Gerais. 

(...) o código Filipino e as Constituições Primeiras impuseram juridicamente no Brasil as determinações 
tridentinas que alteraram profundamente os princípios ocidentais no que diz respeito a moral e a sexualidade. 
Portugal estabeleceu em terras brasileiras uma linha legislativa derivada do Concilio de Trento na qual o que 
não era virtude, era pecado, o que não competia ao espírito, pertencia à carne, envolvendo a humanidade em um 
combate maniqueísta em torno da salvação.10 

Mesmo amparado pelas determinações jurídicas, esse intenso controle nas Minas não se efetivava, o 
grande número de uniões consensuais (concubinatos) que sobressai da própria documentação eclesiástica 
através de sua devassas, nos dão conta da grande incidência desse delito, "o número de funcionários era 
pequeno para se ocupar, além da assistência espiritual corriqueira, da condenação de uma prática tão 
generalizada entre as populações."11 

Para Luciano Figueiredo, ao empreender seus esforços no controle as práticas extra conjugais, a Igreja 
setecentista mineira não consegui se estruturar para efetivar a disseminação dos casamentos. Dessa forma 
sem a generalização do casamento, fracassou a tentativa de se utilizar a família como forma de regular a 
população mineira. O controle preventivo da sociedade através do casamento não funcionou. "O cotidiano 
acabava por vencer as instituições, que deveriam agir na moralização e normatização social." 12 

Mas mesmo a ação punitiva da justiça encontrava entraves. Não são muitas as sentenças encontradas 
nos arquivos dos juízos eclesiástico e civil sobre as transgressões morais, tanto sexuais quanto sociais, 

Em relação ao Tribunal eclesiástico de Mariana, Marilda Santana da Silva13, em sua obra Dignidade 
e Transgressão, sugere duas hipóteses para justificar o fato de ter encontrado poucos delitos dessa ordem 
julgados pelo juízo eclesiástico. 

A primeira pode ter a sua explicação no sentido de que os infratores só foram admoestados pelas devassas 
eclesiásticas, ou pelos vigários da vara, não construindo, assim um número expressivo destes processos. (...) 
Nossa segunda hipótese é que teriam sido julgados pelo tribunal os casos de escândalos maiores, uma vez 
que a legislação eclesiástica preocupava-se mais com a repercussão que os delitos, principalmente femininos 
poderiam ter.14 
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Como a autora deixa claro, ela não teve acesso aos processos completo, mas somente as sentenças, o que 
acaba impedindo uma visão mais precisa a cerca dos mecanismos de acesso e ação de justiça eclesiástica. 

Se a ação do tribunal eclesiástico era de certa forma, insuficiente para conter os desvios da moral em 
Minas, a justiça secular por sua vez encontrou também obstáculos para sua atuação. 

Marco Antônio Silveira15 analisando a atuação do judiciário na comarca de Vila Rica, a qual a cidade 
de Mariana pertencia, salienta que a corrupção, a convergência de cargos e deveres e os interesses dos 
ouvidores, além do alto preço das despesas judiciárias, dificultavam o acesso a justiça condicionando sua 
atuação. 

Os problemas percebidos pelo autor na sede da comarca, onde a ouvidoria figurava também como 
tribunal de apelação , ou de 2a instancia, podem ser observados de maneira proporcional nos senados das 
câmaras das vilas e da cidade de Mariana. 

Da Corrupção à vergonha, portanto, os limites com os quais se havia o aparelho de justiça eram muitos. De fato, 
apesar de sua importância institucional em uma sociedade como a mineira Y pois mediante rgras e imposições 
ajudava a esboçar certo modelo comportamental e valorativo Y, restaa ainda um ampla gama de rearranjos 
cotidianos cuja multiplicidade exigia outras soluções. Neste ponto, os limites transformavam a justiça no 
último recurso e, em seu lugar ( ou até mesmo mesclada a ela ), engendrava-se um diferente tribunal, esta outra 
legislação sustentava-se na curiosa racionalidade daquele universo do indistinto.16 

Por outro lado a analise a que esse artigo se propõe busca nos processos-crime de foro civil, não só 
os padrões de ação da justiça colonial nas Minas, bem como as formas de acesso a essa justiça, avaliando 
inclusive o uso próprio que essa sociedade faz dos códigos. 

Inserindo-se neste universo de incertezas em relação aos delitos de conduta a partir das fontes criminais 
carregadas dos impulsos mais instintivos de preservação ou de afirmação humana, procuramos encontrar 
as soluções para as distorções entre a vivência cotidiana e o conjunto de normas que regiam a sociedade 
mineira do século XVIII. 

Mais que nomear as transgressões da moral em Mariana na segunda metade do século XVIII procuramos 
entender e explicitar os mecanismos de repressão a esses desvios de conduta as margens do poder visível, 
de certa forma, alguns processos-crime acabam por apresentar tentativas de subverter as normas,dentro do 
espaço da justiça oficial. 

Segundo Antônio Manuel Hespanha, a questão dos direitos tradicionais e das suas relações com 
os direitos oficiais tem sido intensamente estudada, demonstrando que em termos de sua resolução a 
conflitualidade social, nem sempre é absorvida pela a justiça oficial. 

Em primeiro lugar, a constatação de baixa percentagem de conflitos resolvidos pelo sistema judicial oficial, 
tanto ao nível das primeiras instâncias, como ao nível das instâncias de recurso; o que apontava para a alargada 
vigência e eficácia social de outros sistemas de resolução de conflitos. Em segundo lugar, as disparidades 
regionais e epocais no recurso a justiça oficial, indiciando que este recurso estava condicionado por factores 
sociais que tanto encontravam no sentido do recurso aos tribunais como ni sentido de uma redução dos conflitos 
no seio de instâncias autônomas de composição social. Finalmente a distinção, que se ia tornando clara, entre 
a litiogisidade formal e a conflitualidade social; o que contribuiu para ir estabelecendo a idéia de que uma forte 
conflitualidade social pode ser absorvida por processos autônomos de composição e não obter tradução nas 
estatísticas dos tribunais oficiais.17 

É preciso, uma metodologia especifica capaz de identificar de que forma os valores morais dominantes 
se consolidaram dada a ineficiência das instituições de controle. Além disso, perceber como se organizavam 
a margem das estruturas de poder oficial, as normas de conduta socialmente aceitas, e se é possível perceber 
ou não nos documentos oficiais essa margem de negociação entre as esferas de poder. 

"(...) Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas Y sinais, indícios Y que permiti decifrá-
lo." 1S. Ginsburg aponta para um método interpretativo baseado na análise de resíduos, e associar o seu 
paradigma indiciário com as disposições de Foucault sobre o caráter fragmentário do poder, observando 
o direito como um instrumento de sujeição e não uma legitimidade a ser estabelecida, parece ser o melhor 
procedimento a ser adotado. "Trata-se, (...) de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas 
ramificações, lá onde se torna capilar; principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras de direito 
que o organizam e delimitam, ele se prolonga, penetra em instituições,corporifica-se em técnicas e se mune 
de instrumento de intervenção material, eventualmente violento."19 

Para Foucault o poder deve ser entendido sob dois limites de um lado as normas que o constituem por 
outro os efeitos que esse poder produz. Suas orientações metodológicas, procuram orientar as pesquisas, 
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inclusive no campo da sexualidade, a fim de estudar o poder "(•••) fora do modelo do Leviatã fora do campo 
delimitado pela soberania jurídica e pela instituição estatal." 20Dessa forma a interpretação das relações 
entre sociedade e justiça não deve se limitar ao estudo das leis e códigos, mas deve observar as praticas 
sociais, o uso cotidiano das normas jurídicas. 

Em Minas Gerais , ação da justiça ao mesmo tempo em que apresenta normas impessoais, obedecendo 
aos códigos morais e legais, afirmava o poder publico como um espaço de mediação e de articulação de 
outros poderes. 

Os processos-crime são uma fonte riquíssima que podem nos permitir estabelecer alguns dos padrões 
de comportamento e, igualmente, alguns dos valores aceitos pela sociedade. Além disso, o crime pode ser 
uma indicação de uma maneira particular de entender o conjunto das normas escritas ou sociais. 

Analisando especificamente os processos-crime de adultério, encontrados no arquivo da casa 
setecentista de Mariana, podemos notar algumas questões em torno do significado social da justiça, seus 
espaços de ação e, sobretudo o modo pelo qual a população estabelece relações com essa representação de 
poder. 

Se para o Estado a prioridade é a preservação e a afirmação de seu poder e da ordem social, para os indivíduos 
e para a comunidade o que importa é preservar a felicidade e os bens. A honra é um componente essencial da 
personalidade social, em todos os meios, e a sua perda é irreparável. Portanto , é lógico que os comportamentos 
que conduzem a essa perda sejam colocados no topo do que se considera punível ( a deslealdade dos homens, as 
más companhias femininas) e que a defesa implique, quase sempre, o exercício da violência contra todo aquele 
que parece ameaçá-lo por palavras ou atos.21 

O crime de adultério em si é revelador de vários conflitos. Em primeiro lugar, adulterar é para homens 
e mulheres casados a possibilidade de se relacionarem com alguém fora do casamento, ou seja, se libertar de 
leis e normas sociais que são impostas, muitas vezes pela posição, fortuna, cor ou raça desses indivíduos. 

Dos problemas conjugais à degradação das normas sociais, o adultério passa a ser também razão de 
tensões entre o Estado e Igreja por ser um crime de foro misto. 

O adultério é compreendido e classificado de modos diferentes pelos códigos legais, o que interfere da 
ação dos tribunais em relação a esse delito. 

Os códigos de leis que vigoraram durante o período colonial mineiro observavam disposições diferentes 
em relação ao adultério. As constituições primeiras do arcebispado da Bahia consideram o adultério como 
crime "(...) muito grave, e prejudicial à República e contra a fé do matrimônio e, assim os que os comettem 
são dignos de exemplar castigo, maiormente sendo clérigos."22. No texto das constituições sobre o adultério 
recai uma advertência maior sobre os clérigos, o que ocorre nos demais parágrafos que versam sobre os 
chamados "delitos da carne".23 

No entanto, em relação aos leigos, o código eclesiástico desqualifica o crime de adultério, atrelando-
o ao concubinato. "(...) não se admitirá denunciação, ou accusação criminal em nosso juízo contra pessoa 
leiga para effeito de ser castigada, por se dizer, que cometteo adultério, se juntamente não houver infâmia 
e perseverança que induza amancebamento".24 

Dessa maneira, as acusações de adultério serviam aos leigos no caso de concubinato, ou em outros 
processos como agravantes. Figuravam como uma das principais alegações nos pedidos de separação. 

As Ordenações Filipinas por outro lado, determinavam punições muito diferentes das admoestações e 
dos sete anos de penitencia para homens e mulheres adúlteros estabelecidos pela Igreja. 

Em primeiro lugar, não existe essa estreita relação entre concubinato e adultério como no código 
eclesiástico, Além disso, o código Filipino não reconhecia o adultério do marido, punindo a esposa e seu 
amante. Era, portanto, um crime unilateral e a pena para a mulher adultéra era a morte, o amante conforme 
sua posição social e o tipo de adultério poderia ter pena semelhante ou não. 

Outras diferenças significativas advêm do fato das ordenações reconhecerem no que se refere ao 
adultério as uniões feitas a margem da Igreja, distinguindo o casamento de direito, casamento de feito, 
casamento por pública fama. 

Herdada do código visigótico, a pratica do casamento sob a forma de um contrato celebrada entre as 
famílias, não pode ser simplesmente extinta com tencionava Trento. O direito português considerava essas 
uniões legítimas, amparava suas alegações em relação a posse e divisão do patrimônio dessas famílias nessa 
legitimidade. 

Dessa maneira com a proibição das uniões que não obedecessem as normas eclesiásticas, toda a 
estrutura da legislação sobre a divisão de bens patrimoniais deveria ter sido alterada. No entanto, pela força 
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da prática, ou pelos problemas que as mudanças acarretariam, o casamento contratual continuou a ser aceito 
pela sociedade portuguesa, fazendo com que se efetivassem uma perseguição da Igreja a esse costume. 

A sobrevivência na legislação civil do casamento contratual, considerado a partir da proibição tridentina 
com "clandestino" pode ser observada na disposição das punições do crime de adultério e principalmente 
nos parágrafos que se referem a divisão dos bens do casal. 

Dentro do recorte, que compreende como marco inicial a data do primeiro processo-crime contra 
adultério encontrado no acervo do cartório do 2aOfíciopertencentes ao Arquivo Histórico da Casa Setecentista 
de Mariana, 174725, e década de 183026 todos os processos foram analisados buscando estabelecer um 
padrão em relação à atuação da justiça, aos crimes e às transgressões da moral. 

A primeira constatação em torno da documentação pesquisada, é a do reduzido número de processo 
contra adultério em relação a outros crimes. São 11 processos, em 12 autos27, sendo 4 incompletos.Com 
exceção do processo 5403 do códice 216, em que só aparece o nome do autor e do réu e a data da autuação 
do processo , ou seja de seu pedido de abertura. , nos demais, é possível obter uma série dados. 

A forma do processo, sua estrutura enquanto documento oficial obedece às determinações legais, nele 
constam o autor e o réu (ou réus), a denúncia ou acolhimento, auto de querela ou formação da culpa, o 
arrolamento das testemunhas e o veredicto ou sentença. Em apenas um deles aparece um auto de corpo de 
delito, seguindo as novas disposições do código civil do Império. 

A justiça por seu promotor, aparece como autora em seis processos, nos outros cinco, o autor é o 
agravado, ou seja, o marido traído; do total apenas quatro processos são movidos contra as esposas. 

Observando as disposições legais contra o adultério presentes nas Ordenações e sua severa punição, 
a principio, justificaria a baixa incidência de processos contra mulheres. No entanto, outras fontes28 

revelam uma incidência maior do crime, e os próprios processos demonstram que o rigor do código, não 
prevalecia. 

Dos quatro processos, um está incompleto, e em dois as mulheres são condenadas, sendo que uma delas 
é condenada apenas a pagar as custas do processo em virtude da ausência do marido na ultima audiência,o 
que foi entendido como sendo seu perdão. A outra, foi presa e apresentou uma ação de livramento em 
virtude de seu estado o traslado do processo é remetido ao Tribunal de Correição do Rio de Janeiro. Ainda 
sobre as mulheres acusadas, uma é absolvida mediante o prolongado silencio do marido. 

Esse último processo interessa-nos em particular. Na realidade, são dois processos29, um movido contra 
a mulher e outro contra o suposto amante. Primeiro Manuel Antunes oferece a denuncia ao vereador mais 
velho do Senado da Câmara e Juiz de Fora e dos órfãos, contra Serafim Gonçalves, que não chegou a ser 
preso pois apresentou carta de seguro, quando primeira audiência. E foi nessa audiência em que o promotor 
acusava Serafim Gonçalves que o próprio Manuel Antunes acusou sua esposa Anna Caetana de Souza. 

Foram ouvidas as mesmas testemunhas nos dois processos. Em ambos, as alegações das testemunhas, 
tanto de acusação, quanto de defesa, revelaram que Anna Caetana vivia apartada do marido a mais ou menos 
6 ou 7 anos, vivendo de sua prostituição. Segundo as testemunhas de acusação a mais ou menos um ano os 
réus viviam amancebados, ao que Serafim Gonçalves, desmentia dizendo que Anna Caetana era encarregada 
de cozinhar sua comida e da lavagem de sua roupa, o as testemunham de defesa confirmavam. 

Porém outra questão sobressai à fala das testemunhas de defesa, o fato de que Manuel Antunes teria sido 
incitado a fazer a acusação por Felisberto Lopes, inimigo de Serafim Gonçalves. Felisberto teria arrumado 
e pago as testemunhas de acusação contra Serafim. O que justificaria a demora do marido em acusar sua 
esposa seu u posterior silencio, em relação ao processo o que acabaria inocentando Anna Caetana. 

Em relação aos processos em que a acusação recaiu sobre os homens, dos 7, dois estão incompletos. 
Em dois os réus são absolvidos, nos outros 3 condenados. Vale ressaltar que um dos condenados conseguiu 
através de vários artifícios, cartas de seguro, da ação de seus procuradores, ter baixa na culpa30. O crime de 
adultério prescrevia em 5 anos, Antônio Martins da Cruz foi denunciado em 1789 e preso eml795,o crime 
foi então prescrito. 

Os dois casos de absolvição apresentam aspectos contraditórios. Em um, Custodio Alves,31 que havia 
acusado sua esposa de adultério no que resultou sua condenação, voltou ao juízo para oferecer denuncia 
contra o amante dela 10 anos depois. No entanto, na audiência em que o Capitão Jozé Pereira Pinto seria 
pronunciado, Custódio ofereceu uma certidão de perdão ao réu, a sua esposa Pulquéria Maria, pelo crime 
de adultério e aos sogros Gabriel Antunes e Francisca Maria das Neves por crime de alcuvitisse32. Foi dado 
baixa na culpa e ao réu Capitão Jozé Pereira teve que pagar as custas do processo. 

Já o outro réu conseguiu se livrar da acusação apresentando um número maior de testemunhas de 

defesa, mesmo com a confirmação de algumas delas de que réu era acostumado a seduzir mulheres honradas. 

2 2 6 



Além, o marido autor, da denúncia se recusa a dizer o nome de sua mulher, que só vem a tona quando o réu 
se pronuncia. Nesse caso, não se pode alegar que a condição do réu em relação ao autor tenha o favorecido, 
o carpinteiro Manoel Ferreira da Costa, não tinha nem domicílio certo, enquanto o mando era alferes. 

Fazendo o cruzamento de dados, com a documentação relativos a cadeia de Mariana, contida no 
Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana e com o acervo referente ao Tribunal Eclesiástico 
disponível no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, é possível que outras questões relativas ao 
adultério possam vir a tona. 

Tendo como base essa amostra de processos, podemos verificar que, partindo da análise das fontes 
criminais, é possível tentar estabelecer os padrões de comportamentos sociais e valores aceitos pela 
sociedade mineira setecentista. 

Portanto, procuramos demonstrar que as normas de conduta prevaleciam sobre a legislação vigente, 
fazendo com que o código de leis, fosse utilizado segundo critérios próprios, não importando, nesse sentido, 
o real significado dessa legislação. 
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