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Introdução 

 

                                                      
1 BAUTIER, Robert-Henri. “Les Archives”. In: SAMARAN, Charles (Dir.). L’histoire et ses méthodes. Paris: Bibliothèque de la 

Pléiade, 1961, p.1120; BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos Permanentes: Tratamento documental. Rio de Janeiro: FGV, 2007, 

p.13; FARGE, Arlette. O Sabor do Arquivo. São Paulo: EDUSP, 2009, p.11-12; POMIAN, Krzysztof. “The Archives: From the 

Trésor des Chartes to the CARAN”. In: NORA, Pierre (Dir.). Rethinking France: Les Lieux de Mémoire. vol.4. Chicago: The 

University of Chicago Press, 2010, p.27-99; PRESCOTT, Andrew.“The Textuality of the Archive”. In: CRAVEN, Louise (Ed.). 
What are Archives? Cultural and Theorical Perspectives: A Reader. Surrey: Ashgate, 2010, p.40. 

2 DELMAS, Bruno. Arquivos para quê?: textos escolhidos. São Paulo: Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2010, p.85-86. 
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Uma nota sobre a descrição do fundo  

 

                                                      
3 ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Brasil: Memória do Mundo/Curadoria de Denise de Morais Bastos. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2013. Em 23 de setembro de 2015, ao final dos trabalhos expostos nesse inventário, a candidatura do Arquivo da 
Secretaria de Governo da Capitania de São Paulo foi aprovada pelo Comitê Brasileiro do Programa Memória do Mundo da 
Unesco (MoWBrasil) e inscrito no Registro Nacional do referido programa como Patrimônio da Humanidade. 
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4 CAMARGO, Ana Maria de Almeida et al.. Dicionário de Terminologia Arquivística. 3ª edição. São Paulo: ARQ-SP, 2012, p.58. 
5 As Ordenazas del Archivo General das Indias,de 1790, instituíram instruções detalhadas para a guarda, conservação e identificação 

dos legajos. Ver SOLANO, Francisco de; GÓMEZ  GÓMEZ, Marguerita y ROMERO TALLAFIGO, Manuel. Ordenanzas del 

Archivo General de Indias: edición facsímil y estúdios preliminares. Sevilla: Junta de Andalucía, 1986; GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano 

y FERNÁNDEZ HIDALGO, Maria del Carmen. Los Archivos Municipales en España durante el Antiguo Regime. Cuenca: Ediciones 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p.135-139. 
6 RIBEIRO, Cândida Fernanda Antunes. O Acesso à Informação no Quadro de Desenvolvimento dos Arquivos em Portugal. Porto: 1998.  

  Dissertação de Doutoramento em Arquivística apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.88. 

Inventário da Secretaria de Governo da 

Capitania de São Paulo, 1721. 
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7 ABEL, Rodrigues e SILVA, Armando Malheiro da. “A criação das Gavetas na Casa de Mateus: um modelo iluminista de gestão 

da informação”. In: ROSA, Maria de Lurdes (Org.). Arquivos de Família, séculos XIII-XX: Que presente, que futuro?. Lisboa: 

IEM/CHAM/Caminhos Romanos, 2012, p.610-611. 
8 ALBUQUERQUE, Teresa (Coord.). Casa de Mateus: Catálogo do Arquivo. Vila Real: Fundação da Casa de Mateus, 2005, p.21-22. 
9 ROMERO TALLAFIGO, Manuel. Archivística y archivos: soportes, edificio y organización. 3ª edición aumentada. Carmona:  

   S& C ediciones, 1997, p.420. 
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10 Inventário dos livros e papéis da Secretaria de Governo de São Paulo (1721-1749). Livro 259 [1.1.771], C0445. 
11 BOSCHI, Caio C. “Nas Origens da Seção Colonial”. In: Revista do Arquivo Público Mineiro, jan/jun 2007, p.44. 

Manuscrito da Memória Histórica da Capitania de São Paulo, de 1796,  
com a localização dos documentos transcritos na margem do texto. 
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12 Memória Histórica da Capitania de São Paulo e todos os seus memoráveis sucessos desde o ano de 1531 até o presente de 1796 (E11571). Este  

  manuscrito faz parte do acervo do APESP e foi estudado pela especialista em filologia Renata Ferreira Costa. Ver COSTA, 
  Renata Ferreira. Um caso de apropriação de fontes textuais: Memória Histórica da Capitania de São Paulo, de Manuel Cardoso de Abreu, 

1796. São Paulo: 2012. Tese apresentada ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e 

  Ciências Humanas da USP. 
13 MARTINHEIRA, José Sintra. Catálogo dos Códices do Fundo do Conselho Ultramarino Relativos ao Brasil existentes no Arquivo Histórico 

   Ultramarino. Rio de Janeiro: Real Gabinete Português de Leitura; Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p.28.   
14 MARTINS, Ana Canas Delgado. Governação e Arquivo: D. João VI no Brasil. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do 

   Tombo, 2007, p.202-231. 

Índice de cartas constantes nos livros de 

registro do capitão general Luís Antônio de 

Souza Botelho Mourão, 1765. 
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15 BOSCHI, Caio C. “Nas Origens da Seção Colonial”. In: Revista do Arquivo Público Mineiro, jan/jun 2007, p.40. 
16 Instrução do Catálogo da Seção Histórica do Departamento do Arquivo do Estado, 7 de janeiro de 1959. APESP. 

Catálogo nº1 – Tempo Colonial, 1885 
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Vista da província de São Paulo, 1823.  

Aquarela do pintor inglês Edmund Pink. 

Coleção BM&FBOVESPA. 
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História administrativa  

 

                                                      
17 Carta régia de 23 de novembro de 1709. 
18 Alvará de 2 de dezembro de 1720. 

Vista do porto de Santos, 1823. Aquarela de Edmund Pink. 

Coleção BM&FBOVESPA. 
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19 SOUZA, Laura de Mello e. O Sol e a Sombra: Política e Administração na América Portuguesa do Século XVIII. São Paulo: Companhia  

    das Letras, 2006, p.45; MONT SERRATH, Pablo Oller. Dilemas & Conflitos na São Paulo Restaurada: Formação e Consolidação da 

Agricultura Exportadora (1765-1802). São Paulo: 2007. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de História da 

Universidade de São Paulo. 
20 MELO, Josemar Henrique de. “Os acervos coloniais e os secretarios de governo das capitanias: o início dos arquivos no Brasil”. 

Revista Ciência da Informação, v.42, nº1, jan. 2015. Disponível em http://revista.ibict.br/index.php/clinf/article/view/2267. 

Acessado em 01/06/2015. 
21 Cópia do regimento, de 27 de julho de 1712, utilizado pela maioria dos secretários de governo das Capitanias. Ver BOSCHI, 
    Caio C.. “Os secretários  do governo da Capitania de Minas Gerais”. In: Idem. Exercícios de Pesquisa Histórica. Belo Horizonte: 

    PUC Minas, 2011, p.98-100.  
22 COELHO, J.J. Teixeira. Instrução para o governador da capitania de Minas Gerais (1780). Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro,  

   1994, p.101.  

Arca de documentos do século XVII. Acervo do 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo. 

http://revista.ibict.br/index.php/clinf/article/view/2267
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23 Carta régia de 1 de outubro de 1748.  
24 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e Conflito no Brasil Colonial: o governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775). São 

   Paulo: Alameda, 2007, p.59-73.  

D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão. 

Acervo da Casa de Mateus 
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25 MEDICCI, Ana Paula. Administrando Conflitos: o exercicio do poder e os interesses mercantis na capitania/província de São Paulo (1765- 

    1822). São Paulo: 2010. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e  

    Ciências Humanas da USP. 
26 Ofício do secretário de governo Manuel da Cunha Azevedo Coutinho da Souza Chichorro, de 5 de fevereiro de 1822. 
   (C0270)  
27 Ofício do secretário de governo Manuel da Cunha Azevedo Coutinho da Souza Chichorro, de 18 de setembro de 1821. 
   (C0258) 
28 Decreto de 29 de setembro de 1821. Disponível no Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, no endereço: 

www.debates.parlamento.pt. 

Livro de porta da Secretaria de Governo com o registro dos 

despachos e requerimentos daquela repartição, 1822-1823. 

APESP 

http://www.debates.parlamento.pt/
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29 SLEMIAN, Andréa. “Um pacto constitucional para um novo Império: Brasil, 1822-1824”. In: CUARTERO, Izaskun Álvarez & 

GÓMEZ, Julio Sánchez. Visiones y Revisions de la Independencia Americana: La Independencia de América: la Constitución de Cádiz y las 

Constituciones Iberoamericanas. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, p.171-194.  
30 Lei de 20 de outubro de 1823. 

31 IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória Política do Brasil, 1500-1964. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.94-96. 
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História arquivística  

 

                                                      
32 Livro de registro de regimentos, cartas, ordens e provisões de Sua Majestade (1611-1761). Livro 167 [1.4.135], C0419.  

33 Portaria mandando conduzir para a cidade de São Paulo vinte livros novos para servirem a Secretaria e duas caixas com maços 
de ordens régias vindas do Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1765. Livro 64. 

Vista da Secretaria de Governo em 1817. 

Aquarela do pintor austríaco Thomas Ender. 

Academia de Artes de Viena. 
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34 Lei nº 196 de 8 de março de 1842. 
35 Lei nº 12 de 13 de fevereiro de 1881. 
36 Sucinta Exposição apresentada ao Exm. Snr. Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, presidente da província, pelo secretário bacharel Estevam 

    Leão Bourroul. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & Comp., 1888, p.10. 

Barão de Monte Alegre. Acervo 

da Biblioteca Nacional. 
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37 Relatório apresentado ao Senhor Doutor Vice Presidente do Estado de São Paulo pelo Secretário dos Negócios do Interior, Vicente de Carvalho, a 

   7 de abril de 1892. São Paulo: Typ. a vapor de Vanorden & C., 1892, p.297.  

Lei 666, de 1899. APESP 
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38 Catálogo da Secção Histórica do Departamento do Arquivo do Estado de S. Paulo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1939. 

39 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO. Guia do Acervo Permanente do Arquivo do Estado de São Paulo, volume I, Colônia (1578-1822). 

São Paulo: 1999, p.2. 

Lata de alumínio para 

guarda de documentos. 

APESP 

Catálogo topográfico de documentos do APESP, 1970. 
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40 CAMARGO, Ana Maria de Almeida e WITTER, José Sebastião. Organização Administrativa de São Paulo na Colônia e no Império: 

   Guia para arranjo e descrição de arquivos públicos. São Paulo: 1980. 
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Âmbito e Conteúdo  

 

                                                      
41 Carta régia de 21 de maio de 1722. 

Maço de cartas e ofícios 
de ordenanças 
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Livro de registro de ofícios do 

governador e capitão general Antônio 

Manoel de Melo Castro e Mendonça, 

1791-1801. 
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Principais tipos documentais 
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42 BELLOTTO, Heloísa Liberalli.“Diplomática luso-brasileira do seculo XVIII: Tipologia dos documentos ascendentes e 

descendentes”. In: Idem. Arquivo: Estudos e Reflexões. Belo Horizonte: UFMG, 2014, p.390-403. 
43 “La Producción Documental en España y América en el Siglo XVI”. In: CORTÉS ALONSO, Vicenta. Archivos de España y 

América: Materiales para un manual, vol.1. Madrid: Fondo de Cultura Econômica de España, S.L., 2007, p.527-548. 
44 MARTINHEIRA, José J. Sintra. Tipologia Documental nos Arquivos: um caso. Tipologias Documentais da Administração Central no 

Antigo Regime. Lisboa: Faculdade de Letras, 1997. 
45 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando J.. “Escritura, propaganda y despacho de gobierno”. In: GÓMEZ, Antonio Castillo (Comp.).  
    Escribir y leer en el siglo de Cervantes. Barcelona: Gedisa, 1999, p.98. 
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46 GÓMEZ GÓMEZ, Margarita. Actores del Documento: Oficiales, archiveros y escribientes de la Secretaria de Estado y del Despacho 

Universal de Indias durante el siglo XVIII. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p.11-20.  
47 LORENZO CADARSO, Pedro Luis. “La Correspondencia Administrativa en el Estado Absoluto Castellano (siglos XVI-

XVIII)”. In: SÁEZ, Carlos y CASTILLO GÓMEZ, Antonio (Ed.). La Correspondencia en la Historia. Actas del VI Congreso 

Internacional de História de la Cultura Escrita, vol.I. Madrid: Calambur, 2002. 
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Atestado de boa conduta e capacidade de Manoel 
Gonçalves, feito pelo capitão mor de São Sebastião em 12 de 
junho de 1790 e dirigido ao governador da capitania. Os 
atestados eram documentos testemunhais que continham 
sempre uma declaração escrita de uma autoridade civil, 
militar, eclesiástica ou notarial, confeccionado em geral a 
pedido do interessado. 

Alvará que cria as Juntas da Justiça, com data de 
18 de janeiro de 1765. Os alvarás eram documentos 
dispositivos normativos com força de lei, usados 
pelo rei para confirmar mercês, conceder privilégios, 
reiterar ou modificar normas já estabelecidas pela 
autoridade soberana. Em teoria, eles continham 
disposições que não deveriam ultrapassar um ano, 
porém frequentemente sua validade se perpetuava 
até ser modificado por outro alvará. 

Auto de inquirição de gênero do capitão mor Pedro Taques 
de Almeida (1720). Os autos são documentos testemunhais 
gerados para conduzir um processo, uma decisão ou ação, 
narrando um fato seja ele de que natureza for. Existem inúmeros 
tipos de autos. O exemplo selecionado era destinado a averiguar 
“máculas de sangue” para provar que o interessado era um 
cristão velho, isto é, sem pais ou avôs judeus. Esse tipo de 
documento era confeccionado pela Igreja nos locais de batismo 
dos pais do interessado. Em Portugal e nas colônias, para 
receber certas provisões e mercês, o interessado precisava 
provar sua condição de cristão velho. 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso do Conde de Linhares, ministro e secretário de Estado, 
dirigido ao governador da capitania, com data de 12 de abril de 
1809. Os avisos eram um tipo de documento muito comum na 
administração portuguesa. Geralmente eram emitidos pelos 
secretários de Estado, em nome do rei, ordenando a execução 
das ordens régias. Eles foram por muito tempo o principal 
documento de comunicação entre o soberano, os secretários de 
Estado e os governadores das capitanias no Brasil. 

Cópia de um Bando proclamando o restabelecimento da 
Casa de Fundição de São Paulo (1770). Os bandos eram 
documentos dispositivos de correspondência, usados para 
anunciar publicamente ordens e decretos. Podiam ser lidos por 
pregoeiros ou afixados em locais públicos, como nesse caso, 
em que se manda afixar na porta da residência do governador 
e capitão general.   

Carta do governador da Ilha de São Sebastião, Francisco 
Inácio Ferreira Nobre, comunicando o nascimento do seu filho ao 
capitão general e solicitando transferência para o corpo de 
cavalaria, onde os soldos eram maiores (28 de janeiro de 1815). A 
carta era um documento informativo, de desenho mais ou menos 
padronizado, usado para questões de caráter oficial ou particular, 
servindo de correspondência entre as autoridades do reino, o rei e 
seus súditos. Esse tipo de correspondência teve em épocas 
passadas um papel essencial no funcionamento do Estado, tanto 
que o arquivo da Secretaria de Governo está cheia delas. As cartas 
foram muito utilizadas para dirigir, conceder e atestar o 
cumprimento de ordens, gerando variantes importantes como 
cartas régias, cartas patentes, cartas de lei, cartas de confirmação, 
cartas de conta, cartas de sesmaria e cartas de perdão.   
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Carta régia isentando os moradores de Araçoiaba 
de pagar seus dízimos com o propósito de incentivar 
a ocupação do sertão e a abertura de novas estradas 
(1810). As cartas régias eram documentos dispositivos 
normativos expedidos pelo rei e por ele assinado, 
concedendo privilégios à pessoa ou pessoas nela 
nomeadas. No seu corpo, figura sempre explícita a 
declaração de vontade do soberano. As cartas régias 
são resultado de uma resolução que chegou ao rei 
através de uma consulta. A consulta era um 
documento chave no processo de decisão régia. O 
exame da sua matéria provocava a geração de 
resoluções, decretos, alvarás, cartas régias e portarias. 

Cópia de uma Carta de sesmaria de Manoel 
Alvares Braga e José do Rego, registrada em um livro 
da Secretaria de Governo em 12 de fevereiro de 
1754. A doação de sesmarias era uma atribuição 
exclusiva do rei, que se estendeu aos governadores e 
capitães generais a fim de melhor efetivar a 
distribuição de terras da colônia para torná-las 
produtivas. A carta de sesmaria dava ao colono 
plenos poderes sobre a terra, desde que ele 
cumprisse as determinações reais, podendo explorá-
las, arrendá-las ou vende-las. As cartas de concessão 
de sesmaria concedidas na capitania precisavam ser 
inscritas nos livros de registro da Secretaria de 
Governo e tinham dois anos para obter a 
confirmação do soberano. 
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Carta de conta da câmara de Mogi das Cruzes, relativa ao ano de 1803. As cartas de 
conta eram produzidas regularmente pelas câmaras municipais. Elas deveriam informar a 
receita e despesa de determinadas entidades e confirmar o cumprimento das ordens do 
soberano. A primeira via desse tipo de documento ficava nos arquivos das câmaras 
municipais e a segunda era enviada para os governadores e capitães generais.  

Carta patente confirmando o posto de capitão de 
milícias para José Manoel de Meneses, expedida pelo 
Conselho Ultramarino em 22 de março de 1803. A carta 
patente era um documento comprobatório de concessão 
usado para atestar títulos, postos militares e outros 
privilégios concedidos pelo rei ou em seu nome. 
Autoridades delegadas, como os governadores da 
capitania, podiam conceder patentes dentro do limite da 
sua jurisdição, desde que este privilégio estivesse fixado 
em seus regimentos. Ainda assim, o beneficiário precisava 
do reconhecimento do rei, devendo enviar um 
requerimento à Chancelaria Real, em Portugal. 
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Contrato do estanco do sal na colônia por tempo 
de seis anos (1764). O contrato é um documento 
dispositivo pactual que registra um acordo pelo qual 
duas ou mais pessoas estabelecem entre si direitos e 
obrigações. Contratos desse tipo eram negociados 
através de leilões, divulgados em editais. A Coroa 
arrendava atividades econômicas de sua 
exclusividade a quem oferecesse melhor preço. Essa 
postura visava auxiliar a Coroa na arrecadação de 
rendas, mas serviu para enriquecer aqueles que 
dispunham de recursos para arrematar os contratos 
mais lucrativos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                

Mapa geral da 6ª companhia do regimento de artilharia miliciana da Praça de 
Santos, aquartelada em São Sebastião, com data de 19 de abril de 1815. No período 
colonial, produziram-se muitos quadros demonstrativos de efetivos militares, população, 
vacinação, importação, exportação,  entrada e saída de navios. Estes quadros eram 
chamados de mapas e despontaram no período das Luzes quando, entre outras coisas, 
governar passou a exigir conhecimento e planejamento, sempre no sentido de dimensionar 
as diversas áreas de atuação humana através de números.   
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Despacho do capitão general Luís Antonio de 
Souza Botelho Mourão ao provedor da Fazenda 
(1767). O despacho é uma manifestação escrita de 
uma autoridade sobre assuntos de sua competência, 
submetidos à sua apreciação. Constituem por isso um 
registro importante das decisões administrativas, 
sendo copiados em livros específicos para esse fim. 
Muitos despachos eram feitos no próprio corpo do 
documento recebido, outros eram numerados e 
listados junto das cópias de ofícios do governador. 

Ofício do capitão general João Carlos Augusto de 
Oyenhausen dirigido à Junta do Comércio, com data de 
11 de abril de 1820. No decorrer do século XVIII, os ofícios 
foram ocupando gradualmente o lugar das cartas na 
comunicação entre autoridades, órgãos públicos e 
particulares. A adoção dos ofícios disciplinou o uso da 
escrita, facilitando o armazenamento e a recuperação das 
informações, uma vez que eles eram numerados e limitados 
a um assunto, com data, nome do emissor e do receptor. A 
prevalência do ofício deve-se também ao fato deles 
compreenderem um leque bastante amplo de matérias, ao 
contrário de outras espécies documentais de uso mais 
específico. Dada sua importância para a administração, os 
ofícios costumavam ser copiados e guardados em livros 
criados para esse fim. No início do século XIX, os ofícios se 
tornaram a forma predominante de correspondência entre 
autoridades, com exceção do rei, a quem sempre é dirigida 
uma carta, não um ofício. 
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Passaporte da galera Nossa Senhora da 
Conceição e Esperança, expedido pelo secretário 
dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e da Guerra, 
na data de 9 de dezembro de 1819. No reino e nas 
colônias, e em praticamente todos os países da 
Europa, pessoas e embarcações precisavam 
apresentar passaporte para se deslocarem entre 
portos ou mesmo entre as capitanias. Para 
prosseguir viagem, os interessados precisavam 
requerer outro passaporte, entregando o passaporte 
anterior às autoridades. Os passaportes eram 
registrados nos livros da Secretaria de Governo e 
guardados no seu arquivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Provisão de um diácono da Igreja, com 
data de 23 de julho de 1802. As provisões eram 
documentos normativos que continham ordens 
expedidas pelos conselhos e capitães generais em nome 
do rei, conferindo mercês, cargos, ofícios ou autorização 
para exercer uma profissão como advogado, médico, 
padre ou tabelião. Na administração, a provisão era 
resultado de uma resolução favorável ao requerimento 
do interessado.  As provisões deveriam ser apresentadas 
à Secretaria de Governo no prazo de três meses, ficando 
a original com a pessoa que recebeu a mercê. Somente 
após o registro na Secretaria, o beneficiário poderia 
assumir o posto e solicitar uma pensão quando não 
tivesse mais condições de exercer seus serviços ao rei. 
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Petição de Francisco Paulino de Aguiar com data de 18 de 
dezembro de 1810, alegando não ter obedecido as ordens 
régias por ignorância e solicitando o perdão de Sua Majestade 
para voltar a usufruir da sua provisão. A petição, ao contrário 
do requerimento,  não é amparada por um texto legal, nem 
carrega a certeza de um despacho favorável. Foi um 
documento muito utilizado no período colonial para se 
conseguir uma graça real ou ajuda dos escalões superiores da 
administração pública.  

Requerimento de provisão do alferes Antonio José da Silva 
Antunes, com data de 5 de outubro de 1788. O requerimento é 
um instrumento com fórmulas fixas e uniformes de redação, 
usado para se solicitar algo a uma autoridade pública baseado 
na lei ou na jurisprudência. Na administração colonial, era 
comum os requerimentos conterem em anexo vários outros 
documentos e despachos em seu corpo, pois os fatos 
apresentados nos requerimentos tinham que ser certificados 
para fundamentar uma resolução. Em 1811, os requerimentos 
tornaram-se tão numerosos que foram dadas instruções no 
sentido de restringir o seu número. 

Resolução do Conselho Ultramarino sobre a redução 
do número de soldados dos regimentos de milícia, 
com data de 20 de janeiro de 1806. As resoluções eram 
documentos dispositivos normativos com determinações 
do rei dadas às consultas e requerimentos enviados aos 
seus conselhos e tribunais. A resolução tem uma forma 
semelhante ao despacho, porém dependendo do seu teor 
ela pode gerar uma carta régia, um alvará, um decreto ou 
uma provisão. 
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Sistema de arranjo  

                                                      
48 SILVA, Fernando Junio Santos. Redes Governativas e Práticas Administrativas no Governo de Gomes Freire de Andrada (1735-1763).  

   Mariana: 2012. Dissertação de mestrado em história apresentada ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade  
   Federal de Ouro Preto, p.44-46. Existe uma transcrição do regimento do governador Manuel Lobo em MENDONÇA, Marcos  
   Carneiro de. Raízes da Formação Administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: IHGB/Conselho Federal de Cultura, 1972, p.901-910.  
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1. Administração Geral. 

 

 

                                                      
49 Alvará de 28 de agosto de 1714. 

Detalhe de um cartulário de ordens 
régias. 
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Conteúdo dos maços Data Localização Notação  

Ofícios e cartas tratando de assuntos diversos, como 
combate ao contrabando, apreensão de navios, 
abertura de estradas, aluguel da residência do capitão 
general, prisões, descaminho de ouro, estagnação do 
comércio, cultura de cânhamo e soldos atrasados, 
enviados por oficiais da Coroa, escrivães da Fazenda 

1646-1822 C0230 1.1.20 a 1.1.24 
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Real, almoxarifes, juízes de órfãos, meirinhos, 
tabeliães e escrivães das Minas de Ouro. Contém 
ainda certidões de sesmarias, listas de promoções e 
provisões e uma cópia do testamento de André 
Fernandes, capitão mor e fundador da vila de Santana 
do Parnaíba. Cópia de carta do governador ao vigário 
de São Paulo ordenando exortar os pais a enviarem os 
filhos para o real serviço (1788). Documentos diversos 
referentes à Bula da Santa Cruzada e o recolhimento 
de esmolas. Listas de pessoas que contribuíram para o 
resgate de cativos em Argel. Carta de José Gonçalves 
de Aguiar ao capitão general comunicando sua 
indignação pelo provimento de um pardo forro, que 
ele chama de “filho de uma crioula prostituta”, para 
tesoureiro da Bula da Santa Cruzada, sugerindo seu 
nome no lugar (1818).  

Ofícios e cartas tratando de assuntos diversos, como 
falta de carne, vacinação, ordem pública, arrematação 
de contratos, instruções para recrutamento de 
soldados, provisão de professores e eleição de 
deputados para a Assembleia Constituinte (1820). 
Cópia de uma ordem determinando a supressão de 
“termos injuriosos” dos requerimentos enviados à 
secretaria. Ofícios comunicando revoltas e 
insubordinações, ordens do dia para oficiais das 
milícias, ofícios da Junta da Fazenda e circulares da 
chancelaria. Bandos e portarias do governo provisório 
ordenando a publicação dos decretos das Cortes 
Gerais, a observância da lei, juramento às bases da 
Constituição e o uso das cores nacionais. Informes 
sobre assuntos militares, preparativos para receber o 
príncipe regente e providências relativas à 
Independência do Brasil. 

1820-1822 C0231 1.1.25 a 1.1.28 

Livro índice desencadernado das cartas, ordens, 
bandos e portarias do capitão general Luiz Antônio de 
Souza Botelho Mourão, referente ao ano de 1765. 
Extratos das ordens, circulares, bandos e ofícios 
remetidos aos capitães mores, entre o ano de 1819 e 
1820. 

1765-1820 C0281 1.1.274 a 1.1.280 

Ordens régias e cartas dos vice reis tratando sobre 
tributação, controle do comércio com o estrangeiro 
(1727-1735), demarcação de fronteiras (1739-1792) e 
venda de gado (1768). Contém ainda correspondência 
relacionada às bandeiras, atividades mineradoras em 
Goiás e Cuiabá, proibição de extração de diamantes 
(1734), guerra contra os índios paiaguás e caiapós 
(1733-36), expedição nos sertões de Ivaí (1767), 
provisão de Gomes Freire de Andrade, governador e 
capitão general das capitanias do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas (1737), sequestro dos bens do 
Provedor da Fazenda Real de Santos, Timóteo Correa 
Goês (1732) e uma remessa de escravos vindos de 
Luanda (1795). Correspondência de religiosos de 

1689-1823 C0282 1.1.281 a 1.1.287 
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Santos, Ilha Grande, Itu e Parati sobre arrecadação de 
dízimos, privilégios, construção de igrejas e hospitais 
(1722-1822). Contratos de arrematação de dízimos 
(1792), portarias, representações e ofícios da Junta da 
Fazenda Real  (1780-1823). Ofícios informando sobre 
epidemia de bexiga, vacinação e plano para 
construção do Hospital Real de São Paulo (1803). 
Extrato de rendimento e despesa dos correios na 
capitania (1798-1803) e plano para o estabelecimento 
de um serviço de correio entre São Paulo e a capitania 
de São Pedro do Rio Grande do Sul (1816). Ofícios 
informando deserções, nomeações, a criação do 
Conselho de Guerra (1803) e encaminhando mapas 
dos regimentos militares. Ofícios do Intendente Geral 
de Polícia da Corte, Paulo Fernandes Viana, tratando 
da remessa de presos, fornecimento de bois para o 
abastecimento da Corte e a compra de touros para o 
entretenimento do povo nas festas públicas (1809-
1810). 

Requerimentos solicitando provisão para escrivão, 
tabelião e meirinho. Em menor número, solicitações 
de provisão para tesoureiro, guarda mor, juiz de 
órfãos, procurador da Coroa, juiz de medições e 
outros. Documentação frágil e rendilhada. 

1715-1735 
C0306  

a  
C0308 

1.1.414 a 1.1.434 

Requerimentos solicitando provisão para tabelião, 
escrivão, meirinho, provedor de registros de terra, 
guarda mor, procurador de causas, fiscal de 
intendência, contador, tesoureiro e cirurgião militar. 
Contêm ainda requerimentos sobre passagem de 
gado (1744), pagamento do Procurador da Fazenda 
Real em Vila Boa de Goiás (1744), pedido de uma 
sesmaria em Curitiba (1745) e ofícios do Provedor da 
Fazenda Real em Santos (1746).  

1740-1749 C0309 1.1.435 a 1.1.440 

Requerimentos solicitando provisão para  escrivão, 
tabelião, meirinho, tesoureiro, guarda mor, juiz de 
órfãos, procurador da Coroa, juiz de medições e 
outros. Documentação frágil e rendilhada. 

1765-1770 C0310 1.1.441 a 1.1.445 

Requerimentos solicitando provisão para tabelião, 
escrivão, meirinho, guarda mor, juiz de medições, 
tesoureiro, carcereiro e oficial da Casa de Fundição. 
Cartas de confirmação de provisão, termos de 
arrematação de ofícios, certidões de pagamentos 
expedidos pela Junta da Fazenda Real, certidões de 
nomeação de juízes de medições da câmara de São 
Paulo e livro da Junta de Arrematação de Ofícios da 
Fazenda Real (1771-1774).  

1769-1780 C0311 1.1.446 a 1.1.453 

Requerimentos solicitando provisão para tabelião e 
escrivão. Ofícios e cartas sobre disputas judiciais, 
sesmarias e cargos. Certidões de rendimento anual e 
de termos de fiança de escrivães, oficiais da justiça e 

1780-1821 C0312 1.1.454 a 1.1.460 
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da Fazenda da comarca de São Paulo. 

Requerimentos de sesmaria, alguns com despacho 
final, outros com certificado de cumprimento das 
determinações régias, com alegações diversas, 
registros na Junta da Fazenda Real e pareceres de 
juízes locais. Nos requerimentos constam o tamanho 
e o limite da terra doada, nos quais o pleiteante 
informava o local de forma bastante vaga, 
delimitando o terreno com a indicação de rios, morros 
e até vizinhos.  

1721-1822 
C0323  

a  
C0333 

1.1.514 a 1.1.573 

Ofícios e cartas enviados de Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso ao capitão general, tratando de 
atividades mineradoras, tributação, publicação de 
bandos, pagamento de soldos, abertura de caminhos 
e pedidos de provisão. Representação dos moradores 
de Baependi solicitando um vigário, relatos de fuga de 
escravos e prisão de desertores. Relação de maços de 
documentos da capitania (1722-1747). Documento, 
sem data ou localidade, intitulado “Instrução de que 
há de usar o Sr. Governador e Marechal de Campo 
atual desta praça durante o tempo da minha ausência 
nas Minas de Goiás, enquanto Sua Majestade o 
houver por bem e não nomear outro governador da 
Capitania”. Provisão da Casa de Fundição e Moeda de 
Vila Rica. Ordens régias, cartas patentes, portarias, 
autos judiciais e correspondência do governador de 
Minas Gerais e do Mato Grosso. Cartas da metrópole 
ao capitão general, ofícios sobre contratos de 
passagem, guerra contra os índios, relações de 
soldados, mobilização de tropas para combater no sul 
e o roteiro das marchas. Relação de plantas para a 
formação do Horto Botânico de Vila Boa de Goiás 
(1801). Exposição do Intendente de Marinha e 
Armazéns sobre o porto de Santos (1802). 
Correspondência do governador do Mato Grosso 
sobre refugiados espanhóis vindos da Bolívia em 
busca de asilo (1813). Relação do arsenal de Porto 
Feliz (1822). 

1721-1822 C0334 1.1.574 a 1.1.576 

Cartas de nomeação de professores, listas de alunos 
de gramática latina, mapas dos estabelecimentos de 
ensino, relação de estudantes de primeiras letras e 
requerimentos de professores ao capitão general 
solicitando reforma, pagamento, provisão e outras 
mercês. 

1793-1822 C0337 1.1.587 a 1.1.592 

Ofícios e cartas do Hospital Real Militar, da Botica 
Real, da Inspetoria Geral de Vacinação e da Santa 
Casa de Misericórdia referentes ao físico-mor, à 
epidemia de bexiga, aos trabalhos de vacinação e à 
catequese de índios no Paraná (1809). Maços de 
documentos referentes às divisas entre São Paulo e 
Minas (1789-1867), além do estabelecimento das 
divisas de Jacareí, Paraibuna, Pindamonhagaba, 

1769-1867 C0346 1.1.632 a 1.1.637 
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Bragança, São Carlos, Atibaia, Amparo e Serra Negra 
(1832-1839). Contém auto sumário que mandou 
proceder o desembargador Miguel Marcelino Velero e 
Gama a respeito dos limites da capitania com Minas 
Gerais, seguindo ordens capitão general Bernardo 
José de Lorena (1789-1791). (ver DI volume 11) 

Ofícios e requerimentos provenientes das câmaras 
das vilas de Parnaíba, Ubatuba, Vila Bela, São Roque e 
São Paulo. Contém correspondência de militares 
referente à derrubada e o embarque de madeira em 
embarcações inglesas, um manual de manobras 
militares e o regulamento do Hospital Militar (1814). 
Há ainda índices de diversos livros e listas de 
documentos acumulados, como o índice de ordens 
régias e requerimentos expedidos pelos tribunais 
criados na Corte do Rio de Janeiro (Conselho Supremo 
Militar, Desembargo do Paço, Mesa de Consciência e 
Ordem, Conselho da Fazenda e Junta do Comércio, 
1808-1810); índice de documentos recebidos e 
enviados pela Secretaria do Estado, Real Erário, e 
provisões registradas (1803-1807); índice de ordens 
régias expedidas pela Secretaria dos Negócios do 
Brasil (1816-1817); índice de documentos recebidos 
pelo Conselho Supremo Militar (1821-1825); e índice 
dos ofícios e portarias dirigidos às autoridades das 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estradas da província (1824). 

1718-1835 C0350 1.1.658 a 1.1.662 

Correspondência dos capitães generais, contendo 
cartas do capitão general de Mato Grosso, João Carlos 
Augusto de Oeynhausen  Gravenburg, ao capitão 
general de São Paulo, Francisco de Assis Mascarenhas, 
Conde da Palma (1815-1817). Correspondência sobre 
a conquista de Montevidéu, enviada pelo general 
Carlos Frederico Lecor (1817-1821). Contém ainda, 
ofícios comunicando prisões, representações ao 
governador, passaportes, consultas e requerimentos 
enviados do Rio de Janeiro, Campinas, São Carlos, 
Recife, Xiririca, Bragança, Pindamonhangaba, Porto 
Feliz, Cuiabá, Cananéia e Santana do Parnaíba, além 
de mapas referentes à extração de madeira no litoral 
paulista para atender a marinha inglesa (1815-1817). 
Fragmentos de um auto judicial da vila de São Paulo 
(1763), de um livro de vereança da câmara de 
Itapetininga  (1790-1819) e do inventário do padre 
José Correia Leite, de Pindamonhangaba, tio pelo lado 
materno do Frei Galvão (1801).    

1752-1820 C0351 1.1.663 a 1.1.666 

Ofícios e cartas sobre as divisas da capitania de São 
Paulo e Minas. Contem informações sobre 
povoamentos, estradas, situação política e econômica 
da capitania. Ofícios de Itajubá (1723), São Mateus 
(1784-1807), Campos de Caldas (1788), Ouro Preto 
(1814) e Vila Rica (1822). Contem ainda ofícios sobre 
as minas de Cuiabá, tributação de ouro, abertura de 
caminhos, estradas de acesso a Goiás, recebimento de 

1723-1839 C8867 1.1.701 a 1.1.702 
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avisos, expedição de Guarapuava (1817) e um plano 
de estradas elaborado pelo engenheiro militar de 
Santos.                                               

Relações das propriedades rurais e seus proprietários, 
especificando o número de escravos e o uso da terra. 
Trata-se de um tombamento de bens rústicos da 
capitania, realizado pelas ordenanças em 
cumprimento do aviso régio de 21 de outubro de 
1817. Algumas relações estão acompanhadas dos 
ofícios de remessa para a Secretaria de Governo. Nas 
relações encontram-se as vilas de Jacareí, Apiaí, 
Guaratuba, Itapeva da Faxina, Castro, Antonina, 
Morretes, Cunha, São Miguel das Areias, Queluz, 
Bananal, Guaratinguetá, Bragança, Atibaia, Conceição 
de Itanhaém, Itapetininga, Paranapanema, Curitiba, 
Cananeia, Caconde (Mogi-Mirim), Iguape, Itu, Vila 
Bela da Princesa, Vila Nova do Príncipe, Taubaté, 
Sorocaba, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba, Vila 
Real de Pindamonhangaba, Porto Feliz, Santos, São 
Carlos, São José dos Campos, São Luis do Paraitinga, 
Jundiaí, Lages, Lorena, Mogi das Cruzes, Nazaré, 
Paranaguá e o Convento do Carmo em São Paulo. 

1817-1819 C9868-C9869 1.1.703 a 1.1.712 

Documentos impressos pela Chancelaria Real e 
enviados por intermédio do Conselho Ultramarino aos 
governadores e capitães generais da capitania de São 
Paulo. São cerca de 175 alvarás, avisos, cartas de lei, 
contratos, decretos, estatutos, regimentos e 
resoluções que foram, posteriormente, encadernados 
e guardados na Biblioteca do APESP. Entre eles, 
destacam-se os regimentos dos quadrilheiros e das 
Casas de Fundição do Estado do Brasil; o regimento da 
Relação do Rio de Janeiro; os estatutos da Real 
Fábrica de Seda e dos Mercadores de Retalho; e os 
contratos de pesca das baleias, do estanco do sal, do 
tabaco e das entradas das minas; além do regimento 
para as honras fúneberes dos oficiais da Real Armada 
e um alvará estabelecendo procedimentos de 
segurança para o envio de correspondência entre a 
colônia e a metrópole. 

1603-1799 - 1.1.802 a 1.1.804 

    

 

Livros de registro Número Data Localização Notação 

Livro de registro de patentes, provisões, alvarás, 
cartas de sesmarias, títulos, licenças e nomeações. 
Consta do livro o registro das patentes do capitão 
general Rodrigo Cesar de Menezes e de seu 
secretário de governo, Gervásio Leite Rebelo. (DI 
volume 38)  

1 1721-1738 C0360 1.4.1 
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Livro de registro de provisões, patentes, provisões, 
cartas de sesmarias, nomeações e perdão. Contem o 
registro da provisão de Domingos Antonio Fialho e 
seus sócios, para abrirem o caminho para a 
capitania do Rio de Janeiro e o registro da patente 
do primeiro sargento-mor da Ilha de Santa Catarina, 
José Pires Monteiro. (Sesmarias volume 2) 

2 1724-1728 C0360 1.4.2 

Livro de registro de cartas de sesmarias e 
confirmação de sesmarias. A observação escrita por 
Gervásio Pereira Leite, na primeira folha do livro, 
deixa claro que os registros aqui presentes deveriam 
ser passados para o 3º Livro de Registro de Patentes 
e Provisões. Livro este que serviu para o registro de 
sesmarias passadas pelo escrivão Bento de Castro 
Carneiro enquanto substituía o secretário de 
governo, Gervasio Leite Rebelo, que estava no 
sertão de Cuiabá acompanhando o capitão general 
Rodrigo Cesar de Meneses. (DI volume 26) 

3 1727-1728 C0360 1.4.3 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias. (DI volume 26 e 27) 

4 1727-1732 C0361 1.4.4 

Livro de registro de patentes, provisões, cartas de 
sesmarias e nomeações. Consta do livro, registros 
referentes à guerra contra os índios paiaguás.   
(Sesmarias volume 4)  

5 1732-1734 C0361 1.4.5 

Livro de registro de patentes, provisões, cartas de 
sesmarias e nomeações. (Sesmarias volume 4) 

6 1734-1738 C0362 1.4.6 

Livro de registro de patentes, provisões, cartas de 
sesmarias e nomeações. As folhas 1 e 20 do livro 
estão extraviadas. (Sesmarias volume 4) 

7 1738-1739 C0362 1.4.7 

Livro de registro de patentes, provisões, cartas de 
sesmarias e nomeações. Há no livro uma lista de 
cartas enviadas à Sua Majestade pela frota real em 
1738. Das seis cartas listadas no índice, a última não 
foi trasladada no livro. Há também os registros de 
outras cartas enviadas e recebidas pela Secretaria 
de Governo. O livro teve alguns fólios extraviados e 
há ainda o registro de mercês concedidas pelo 
Governador da Praça de Santos, 1749-1762.  
(Sesmarias volume 4) 

8 1738-1762 C0362 1.4.8 

Livro de registro de patentes, provisões, cartas de 
sesmarias e nomeações. (Sesmarias volume 4) 

9 1739 C0363 1.4.9 

Livro de registro de patentes, provisões, cartas de 
sesmarias, instruções e bandos. Consta do livro as 
instruções dadas ao sargento mor Caetano Alvarez 
de Magalhães, regente do “Descoberto da 
Natividade”, em Goiás, onde se proíbe que haja 
negras em vendas ou em tabuleiros nas ditas minas.     

10 1739-1742 C0363 1.4.10 
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Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias 

11 1740-1748 C0363 1.4.11 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4)       

12 1742-1745 C0364 1.4.12 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4)     

13 1745-1749 C0364 1.4.13 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias. Contém registros do governador da Praça 
de Santos. (Sesmarias volume 4) 

14 1751-1757 C0365 1.4.14 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias. Contém os primeiros registros de mercês 
concedidas pelo governador Luís Antônio de Souza 
Botelho Mourão.  (Sesmarias volume 4) 

15 1753-1766 C0365 1.4.15 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias. Contém os registros da carta patente do 
governador e capitão general, carta de título de 
conselheiro de Sua Majestade, além de outras cartas 
de mercês concedidas a Luiz Antonio de Souza 
Botelho Mourão. 

16 1765-1770 C0365a 1.4.16 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4) 

17 1766-1768 C0366 1.4.17 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias. Contém um índice ao final.  (Sesmarias 
volume 4) 

18 1768-1771 C0366 1.4.18 

Livro de registro de patentes, provisões e 
nombramentos passados por Dom Luís Antônio de 
Souza Botelho Mourão. Não tem cartas de 
sesmarias. 

19 1771-1775 C0367 1.1.724 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4) 

20 1775-1778 C0367 1.4.19 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4) 

21 1778-1782 C0368 1.1.725 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4) 

22 1782-1786 C0368 1.4.20 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4) 

23 1786-1788 C0368 1.4.21 

Livro de registro de patentes e de confirmações de 
alvarás, provisões e cartas de sesmarias. Contém o 
registro da nomeação de Bernardo José de Lorena 
Governador da capitania de São Paulo.  (Sesmarias 
volume 4) 

24 1786-1797 C0369 1.1.726 
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Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4) 

25 1788-1794 C0369 1.1.727 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4) 

26 1794-1796 C0369 1.1.728 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias. Contém o registro da nomeação de 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça 
Governador da capitania de São Paulo.  (Sesmarias 
volume 4) 

27 1795-1802 C0370 1.4.22 

Livro de registro de patentes, provisões e cartas de 
sesmarias  (Sesmarias volume 4) 

28 1796-1797 C0370 1.4.23 

Livro de registro de sesmarias, patentes, 
nombramentos e provisões  (Sesmarias volume 4) 

29 1797-1798 C0371 1.1.729 

Livro de registro de sesmarias, patentes, 
nombramentos e provisões  (Sesmarias volume 4) 

30 1798-1801 C0371 1.1.730 

Livro de registro de sesmarias, patentes, 
nombramentos e provisões  (Sesmarias volume 4) 

31 1802 C0372 1.4.24 

Livro de registro de sesmarias, patentes, 
nombramentos e provisões  (Sesmarias volume 4) 

32 1802-1807 C0372 1.4.25 

Livro de registro de mercês régias, como cartas de 
confirmação, por Dom João, rei de Portugal, no 
governo de Antonio José de Franca e Horta, 
governador e capitão general da capitania de São 
Paulo.  Contem confirmações de patentes reais, 
alvarás, cartas de sesmarias, provisões e cartas 
regias. Consta o registro dos privilégios dos oficiais 
da Bula da Cruzada. Contém índice ao final do livro. 
(Sesmarias volume 4) 

33 1801-1808 C0373 1.4.26 

Livro de registro de provisões, patentes e sesmarias 
confirmadas  (Sesmarias volume 4) 

34 1807-1810 C0373 1.4.27 

Livro de registro de bandos, portarias, editais, 
patentes, nombramentos, provisões e sesmarias. 
Também usado para traslado da correspondência 
recebida. Contém índice ao final do livro. Junto com 
o livro, foram encadernados fragmentos de outros 
três livros, contendo registros de cartas e ordens de 
1814; registros de cartas patentes concedidas pelo 
bispo Dom Matheus de Abreu Pereira, 1814; e 
registros de patentes, sesmarias e provisões 
concedidas pelo rei, 1813-1814. 

35 1808-1814 C0374 1.4.28 

Livro de registro de patentes e sesmarias (Sesmarias 
volume 4) 

36 1810-1811 C0374 1.4.29 

Livro de registro de patentes, provisões e sesmarias  37 1810-1811 C0375 1.4.30 
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(Sesmarias volume 4) 

Livro de registro de patentes, provisões e sesmarias. 
Contém índice ao final do livro.  
(Sesmarias volume 4) 

38 1811-1812 C0375 1.4.31 

Livro de registro de patentes, provisões e sesmarias  
(Sesmarias volume 4) 

39 1815-1817 C0376 1.4.32 

Livro de registro de patentes, cartas de sesmarias e 
alvarás régios, dividido em duas partes. Na primeira, 
contem registros de patentes, sesmarias e provisões 
concedidas pelo rei e, na segunda, pelo governo da 
capitania. (Sesmarias volume 4) 

40 1817-1819 C0376 1.4.33 

Livro de registro de patentes e sesmarias. Trata-se 
de dois livros encadernados em um único volume. O 
primeiro contem cartas, patentes, alvarás e 
provisões concedidas pelo rei. Consta aí o registro 
da carta régia que nomeia João Carlos Augusto de 
Oyenhausen Gravenburg governador da capitania. O 
segundo livro contem o registro de patentes, 
provisões e sesmarias concedidos pelo capitão 
general e governador da capitania (1817-1821). 

41 1819-1821 C0376a 1.4.34 

Livro de registro de patentes, sesmarias, provisões e 
alvarás, dividido em duas partes. Na primeira, 
contem o registro de patentes, sesmarias e 
provisões da Junta Provisória de Governo. Na 
segunda, os registros de mercês concedidos pelo rei. 

42 1821-1823 C0376a 1.4.35 

Livro de registro de sesmarias concedidas pelo 
capitão general interino, Gomes Freire de Andrade, 
Conde de Bobadela, e pelos mestres de campo e 
governadores da Praça de Santos. 

43 1737-1738 C0377 1.4.210 

Livro de registro de patentes concedidas pelos 
mestres de campo e governadores da Praça de 
Santos. Contém registros de recibo de ouro (1745) e 
da patente do sargento mor das minas de 
Paranapanema e Apiaí (1737). O livro está 
incompleto. 

44 1737-1745 C0377 1.4.36 

Livro de registro de patentes, bandos, portarias, 
provisões, petições, certidões, nombramentos e 
termos de fiança, concedidos pelo rei, pelos capitães 
generais e governadores da capitania, e pelos 
mestres de campo e governadores da Praça de 
Santos. 

45 1747-1766 C0377 1.4.37 

Livro de registro de cartas régias, patentes, 
provisões, certidões e alvarás régios  

47 1808-1810 C0378 1.4.39 

Livro de registro de cartas régias, patentes, 
provisões, certidões e alvarás régios 

49 1810 C0378 1.4.41 
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Livro de registro de patentes, alvarás e provisões 50 1814-1817 C0378 1.4.42 

Livro de registro de patentes e provisões da 
Provedoria da Fazenda Real da Vila de Santos  

51 1725-1765 C0379 1.4.43 

Livro de registro de patentes, provisões, ordens e 
nombramentos do governador da Praça de Santos. 
Parece que o livro era originalmente destinado à 
Alfândega de Santos. 

52 1759-1765 C0379 1.4.44 

Livro de registro de patentes, provisões, alvarás e 
ordens expedidas pelo Conselho de Sua Majestade 
ao governador da capitania Martim Lopes Lobo de 
Saldanha.  (DI volume 43)  

53 1775-1779 C0379 1.4.209 

Livro de registro de patentes, provisões, licenças, 
requerimentos e alvarás. Muitos registros 
encontram-se ilegíveis.  

54 1781-1790 C0380 1.4.45 

Livro de registro de patentes, cartas, provisões, 
alvarás e privilégios. Contém índice ao final do livro.   

55 1811-1813 C0380 1.4.46 

Livro de registro de patentes, cartas, provisões, 
ordens e alvarás. Nem todos os documentos 
registrados estão trasladados no livro. Em alguns 
casos há somente o registro de entrada e saída do 
documento. Contém índice no início do livro.   

56 1814-1821 C0380 1.4.47 

Livro índice de registro de patentes, nombramentos, 
sesmarias e provisões. O livro se divide em oito 
partes. Na primeira, apresenta um índice das 
patentes registradas nos livros da Secretaria de 
Governo; na segunda, dos nombramentos; na 
terceira, das sesmarias; na quarta, das provisões. 
Todas passadas no governo de Luiz Antonio de 
Souza Botelho Mourão (1765-1775). As demais 
partes contém índices de patentes, provisões, 
nombramentos e sesmarias passados nos governos 
de Martim Lopes Lobo Saldanha e Francisco da 
Cunha Meneses (1775-1782). 

57 1751-1782 C0380 1.4.48 

Livro de registro da correspondência do governador 
Rodrigo Cesar de Meneses às autoridades da 
capitania. Contem uma relação das vilas de São 
Paulo após a divisão da capitania. Contém ainda o 
registro da receita dos quintos de ouro cobrados na 
Casa de Fundição do Rio Grande. (DI volume 20)  

60 1721-1728 C0382 1.4.51 

Livro de registro da correspondência do governador 
Antonio Luís de Távora, Conde de Sarzedas, às 
autoridades da capitania. Livro quase ilegível e 
bastante fragmentado.  (DI volume 41) 

61 1732-1742 C0382 1.4.52 

Livro de registro da correspondência do governador 
Antonio Luís de Távora, Conde de Sarzedas, e Luís 

62 1732-1746 C0382 1.4.53 
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de Mascarenhas, futuro Conde d’Alva, às 
autoridades da capitania. (DI volumes 41 e 66) 

Livro de registro da correspondência do governador 
Luís de Mascarenhas, futuro Conde d’Alva, às 
autoridades da capitania de São Paulo, Goiás, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Bahia (DI volume 66) 

63 1746-1748 C0382 1.4.54 

Livro de registro de ordens, portarias, bandos, 
editais e despachos do governador Luís Antonio de 
Souza Botelho Mourão às autoridades da capitania  
(DI volume 65) 

64 1765-1771 E0023 1.5.1 

Livro de registro de ordens, cartas,  instruções e 
portarias do governador Luís Antonio de Souza 
Botelho Mourão às autoridades da capitania  (DI 
volumes 67 e 68)  

65 1766-1768 C0383 1.4.55 

Livro de registro de ordens, portarias, bandos, 
editais e despachos do governador Luís Antonio de 
Souza Botelho Mourão às autoridades da capitania  
(DI volume 92) 

66 1768-1772 E12029 1.5.2 

Livro de registro de ordens, portarias, bandos, 
editais e despachos do governador Luís Antonio de 
Souza Botelho Mourão às autoridades da capitania. 
Contém relação de oficiais e soldados da Companhia 
de Bastos; relação do que compete a cada farda de 
soldado, segundo Lei de 22 de Março de 1762; 
relação de armas e munições; relação de pessoas 
que fabricam farinha para vender; bando com 
ordens para os moradores da capitania entrarem 
nos sertões de Tibagi, concedendo para este fim 
perdão geral a todos os criminosos.  (DI volume 33) 

67 1771-1775 C0384 1.4.56 

Livro de registro da correspondência do governador 
Luís Antonio de Souza Botelho Mourão às 
autoridades da capitania. (DI volume 64) 

68 1772-1775 C0384 1.4.57 

Livro de registro da correspondência do governador 
Martim Lopes Lobo de Saldanha às autoridades da 
capitania.  Contém o registro de uma ordem a todo 
morador da cidade de São Paulo para que ilumine 
sua janela e rua como forma de render graças a 
Deus pela vida do marques do Pombal, que saiu 
ileso do atentado planejado pelo genovês João 
Batista Pele.  (DI volume 70) 

69 1775-1776 C0385 1.4.58 

Livro de registro da correspondência do governador 
Martim Lopes Lobo de Saldanha às autoridades da 
capitania. Contém um alvará para que o tesoureiro 
da Real Fazenda efetue pagamentos aos oficias em 
diligência e aos soldados acometidos por doenças; 
relação dos pagamentos que a Tesouraria Geral das 
Rendas Reais deve fazer todos os meses aos 
procuradores dos oficiais e soldados. Consta ainda, 

70 1775-1782 C0385 1.4.59 
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uma observação posterior lançada à lápis 
informando que o livro "continha a assinatura de 
Alexandre Gusmão - Vide Coleção de Autógrafos." 
Nota: Entre o século XIX e início do XX, havia o 
costume de alguns funcionários do arquivo 
colecionarem assinaturas de personagens históricos. 
O APESP possui um livro de autógrafos 
confeccionado nessa época, com assinaturas 
sacadas de documentos de várias procedências. (DI 
volume 84) 

Livro de registro da correspondência do governador 
Martim Lopes Lobo de Saldanha às autoridades da 
capitania. Contém circular do governador para as 
câmaras de todas as vilas da capitania, com 
instruções para a formação de um corpo voluntário 
de infantaria e cavalaria, cartas que servem para dar 
conhecimentos da criação da nova freguesia de 
Santana e uma carta do vigário Henrique José de 
Carvalho comunicando as boas terras na paragem 
da Barra do Bananal aos que quiserem povoá-las. (DI 
volume 74) 

71 1775 C0386 1.4.60 

Livro de registro da correspondência do governador 
Martim Lopes Lobo de Saldanha às autoridades da 
capitania. Contém uma ordem régia para o 
governador fazer patente de todos os nomeados na 
mesma ordem.  (DI volumes 75 e 76) 

72 1776 C0386 1.4.61 

Livro de registro da correspondência do governador 
Martim Lopes Lobo de Saldanha às autoridades da 
capitania. Livro sem capa e bastante rendilhado.   
(DI volumes 77 e 78) 

73 1776-1777 C0387 1.1.731 

Livro de registro da correspondência do governador 
Martim Lopes Lobo de Saldanha às autoridades da 
capitania. Contém registros das cartas enviadas às 
câmaras e autoridades da capitania dando notícia da 
morte de D. José I, e da sucessão no trono de sua 
filha, a rainha D. Maria I. Há instruções para que se 
tomasse luto de um ano, sendo seis meses rigorosos 
e seis meses aliviados (1777). Relação de homens 
para completar a Companhia de Granadeiros do 
Capitão Antônio Dias Torres; listas e obrigações 
inclusas do ouro para se permutar e fundir; carta 
régia ao governador para fechar todas as “casas de 
sorte” que se achem estabelecidas nos seus 
domínios. (DI volumes 79 e 80) 

74 1777-1778 C0387 1.1.732 

Livro de registro da correspondência do governador 
Martim Lopes Lobo de Saldanha às autoridades da 
capitania.  Contém ordens de prisão; relação de 
baixas dos soldados auxiliares de Dragões; autos de 
arrematação e avaliação de couros; determinação 
da Rainha para que o governador informe os 
ordenados, emolumentos e custas de cada um dos 

75 1778-1780 C0388 1.1.733 
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clérigos, oficiais da Justiça e da Fazenda da 
capitania; instruções de Sua Majestade para a 
confecção de mapas de população dos habitantes 
da capitania, divido por classes: crianças, rapazes, 
homens, velhos, contando todos os nascimentos e 
mortes acontecidos durante o ano. (DI volumes 81 e 
82) 

Livro de registro da correspondência do governador 
Martim Lopes Lobo de Saldanha às autoridades da 
capitania. Contém mandados de prisão, prestações 
de contas e ordens de pagamento. Consta uma 
solicitação de ajuda voluntária do povo da vila de Itu 
para que se abra um caminho até Santos, devido a 
falta de recursos da Fazenda Real.  (DI volumes 82 e 
83)      

76 1779-1782 C0388 1.1.734 

Fragmento de livro de registro da correspondência 
do governador Francisco da Cunha Meneses às 
autoridades da capitania. Contém autorização de 
passagem do capitão general e sua família em 
viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro; portaria 
para poder se retirar para o Rio de Janeiro; 
nomeações de índios para o cargo de capitão-mor 
dos aldeamentos da capitania; ordens de despejo; 
ordem para que se conserte a Igreja da aldeia de 
Barueri; portaria para a ereção da vila de Cunha.   
(DI volume 85)    

77 1782-1785 C0388 1.1.735 

Livro de registro da correspondência do governador 
Francisco da Cunha Meneses às autoridades da 
capitania. Contém, dentre outros, uma relação de 
índios para trabalharem em fazendas; ordens de 
prisão; portaria autorizando a passagem do 
governador de Goiás e sua comitiva pela capitania. 
Listagem de panos para completar o fardamento do 
Regimento de Infantaria da cidade de São Paulo. (DI 
volume 85)      

78 1782-1786 C0389 1.1.736 

Livro de registro da correspondência do governador 
Bernardo José de Lorena às autoridades da 
capitania. Contém edital do governador concedendo 
perdão aos desertores; ordem aos capitães mores 
para que examinem nas vilas os pais que tiverem 
filhos capazes para, com “cautela e segredo”, 
levarem-nos a sua presença com o objetivo de 
serem recrutados; ordem para ereção de vilas, 
concentrando nelas a população dispersa que vive 
em sítios, para morarem civilmente, respeitando os 
sacramentos da Igreja e prontos para servir Sua 
Majestade; comunicado do falecimento do príncipe 
D. José, mandando que se faça luto por tempo de 
seis meses, três rigorosos ou outros três aliviados, 
suspendendo por oito dias os despachos dos 
Tribunais (1788); bando pelo qual o governador 
concede a todos habitantes da cidade de São Paulo 

79 1788-1797 C0389 1.1.737 
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permissão para mascarar-se nos dias de festa para 
comemorar o nascimento do príncipe da Beira, o 
primogênito da Coroa Portuguesa. (DI volume 46)  

Livro de registro da correspondência do governador 
Antonio Manuel de Melo Castro e Mendonça às 
autoridades da capitania  (DI volume 87)  

80 1797-1801 C0390 1.4.204 

Livro de registro da correspondência do governador 
Antonio Manuel de Melo Castro e Mendonça às 
autoridades da capitania. Constam, dentre outros 
registros, uma denúncia de revenda de sal fora do 
que está em contrato na vila de Santos; carta para o 
ouvidor Joaquim José de Almeida para que se afixe 
os editais sobre a declaração de guerra à monarquia 
da Espanha; instruções para cobrança dos direitos 
de saída dos gêneros exportados através do porto 
de Santos. (DI volume 93)    

81 1801-1802 C0390 1.1.738 

Livro de registro da correspondência do governador 
Antonio José de Franca e Horta às autoridades da 
capitania     (DI volumes 55 e 56) 

82 1802-1806 C0390 1.4.62 

Livro de registro da correspondência do governador 
Antonio José de Franca e Horta às autoridades da 
capitania. Contém, dentre outros, ofício ao 
governador da Praça de São Sebastião para que se 
faça diligência na praia de Caraguatatuba, a fim de 
verificar uma usurpação de terras; ordem régia para 
que se remeta à Secretaria do Governo os figurinos 
dos uniformes do Regimento do Comandante Mexia 
e Anastácio, juntamente com o mapa do efetivo do 
mesmo corpo; carta ao Governador da Praça de São 
Sebastião, Silvestre Ferreira da Silva, repreendendo-
o pelo seu modo de governar o povo de São 
Sebastião; convocação de índios para a abertura da 
estrada ligando Jacareí a São Sebastião; provisão do 
Conselho Ultramarino mandando abolir as licenças 
permitindo o casamento de escravos com índios, 
fazendo constar a resolução real sobre o assunto 
(1806); carta de convocação para se comemorar 
com festejos públicos, após a quaresma, a chegada 
do Príncipe Regente e sua família ao Rio de Janeiro, 
sendo quatro dias de cavalhadas, e outros tantos de 
touradas, e que em cada uma delas haja carros de 
danças (1808).  (DI volumes 57 e 58) 

83 1806-1810 C0391 1.4.63 

Livro de registro da correspondência do governador 
Antonio José de Franca e Horta às autoridades da 
capitania. Contém circular aos comandantes dos 
portos da capitania para que todas as embarcações 
que chegarem ao Brasil dos Estados Unidos da 
América façam quarentena; aviso régio ao 
secretário do governo mandando que se remeta às 
câmaras da capitania  uma  coleção de leis para se 
vender às pessoas obrigadas a ter as Leis do Reino.  

84 1810-1811 C0391 1.4.64 
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(DI volume 59) 

Livro de registro da correspondência do governador 
Antonio José de Franca e Horta às autoridades da 
capitania. Contém o Decreto de 13 de Maio de 1811, 
onde é nomeado o novo governador e capitão 
general da capitania, o Marques de Alegrete, em 
substituição ao general Antonio José de Franca e 
Horta, nomeado brigadeiro de artilharia. (DI volume 
59) 

85 1811 C0391 1.4.65 

Livro de registro da correspondência do governador 
Luís Teles da Silva, Marques de Alegrete, às 
autoridades da capitania. Contem registro da carta 
régia comunicando o nascimento do filho da 
princesa D. Maria Teresa com o Príncipe Regente, 
sendo ele o primeiro membro da família real 
nascido no Brasil. 

86 1811-1813 C0392 1.4.66 

Livro de registro da correspondência do governador 
Francisco de Assis Mascarenhas, Conde de Palma, às 
autoridades da capitania. Contém um índice de 
portarias, entre elas a que permite a passagem dos 
refugiados espanhóis vindos da Bolívia: Dom 
Estevão de Rosas, governador interino da Província 
de Moxos; Dom José Ramon Baca, tenente de 
artilharia e administrador de Conceição na Província 
de Chiquitos; Joaquim Gutierre e Pedro Cordova, 
soldados da mesma Província de Chiquitos; e os 
índios Sebastião e Francisco da família do referido 
governador, que seguem viagem para o Rio de 
Janeiro. Contem ainda ofício da construção da ponte 
sobre o rio Piraí, que serve a estrada que vai de São 
Paulo para o Rio de Janeiro; bando que dá 
publicidade ao tratado entre Portugal e Inglaterra 
sobre tráfico de escravos; bando concedendo 
perdão geral aos desertores. (DI volumes 89 e 90) 

87 1814-1817 C0392 1.4.67 

Livro de registro da correspondência do governador 
Francisco de Assis Mascarenhas, Conde de Palma, às 
autoridades da capitania  (DI volume 11) 

88 1814-1817 C0392 1.4.68 

Livro de registro da correspondência do governador 
Francisco de Assis Mascarenhas, Conde de Palma, às 
autoridades da província  (DI volume 90) 

89 1817 C0393 1.1.739 

Livro de registro da correspondência do governo 
interino às autoridades da província  (DI volume 88) 

90 1817-1819 C0393 1.4.69 

Livro de registro da correspondência do governador 
João Carlos Augusto de Oyenhausen Gravenburg às 
autoridades da província 

91 1819-1820 C0393 1.4.70 

Livro de registro de cartas do capitão general 
Rodrigo César de Meneses à Sua Majestade. Trata-
se do primeiro livro de registro  de cartas do 

92 1721-1728 C0394 1.4.71 
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governador da capitania. Contém carta 
comunicando sua posse perante os oficiais da 
câmara de São Paulo; provisão dada por Sua 
Majestade a Gervásio Leite Rebelo, secretario de 
governo da capitania. Na página 73, inicia-se o 
registro das cartas do governador e capitão general 
Baltazar da Silva, com cópia da carta régia ao vice-
rei, Dom João de Alencastro, prometendo mercês a 
quem descobrir minas no território brasileiro. Livro 
bastante deteriorado.  (DI volume 32)  

Livro de registro de cartas do capitão general 
Antonio Luís de Távora, Conde de Sarzedas, à Sua 
Majestade (DI volume 40)     

93 1732-1736 C0394 1.4.72 

Livro de registro de cartas do capitão general Luís 
Antonio de Souza Botelho Mourão à Sua Majestade, 
ao vice-rei, aos ministros e autoridades da capitania. 
Contém carta ao vice-rei comunicando sua 
nomeação; ofício ao vice-rei e ao governador de 
Minas, capitão general Luís Diogo Lobo da Silva, 
sobre a questão do ouro e os limites que dividem as 
duas capitanias; relação das seis companhias que 
compõem as tropas da capitania; gravuras com os 
padrões de cores dos uniformes das tropas de 
milícias da capitania; ofício ao Conde de Oeiras 
comunicando os novos descobrimentos de minas e 
controvérsias sobre os limites das capitania de São 
Paulo e das Minas Gerais; instruções de Sua 
Majestade para que se organizem entradas pelos 
sertões, com vista a estabelecer o comércio com os 
índios e introduzir o Santo Evangelho; listagem com 
números de habitantes de todas as freguesias da 
cidade de São Paulo e das vilas da capitania. Ao final 
constam cópias de vários documentos, entre eles 
autos de posses de descobertas de minas e terras, 
índice dos papéis que contem o livro, listagem de 
autos de posse dos governadores e capitães 
generais de São Paulo, certidões, despachos e uma 
relação de todas aldeias da capitania.  (DI volumes 
72 e 73)     

94 1765-1766 C0394 1.4.73 

Livro de registro de cartas do capitão general Luís 
Antonio de Souza Botelho Mourão ao Conde de 
Oeiras e outros. Contém carta sobre o conflito entre 
o governador e o diácono da capitania, questão que 
gerou uma devassa com parecer da Igreja e do vice-
rei; carta comunicando as dificuldades de 
comunicação entre as novas povoações; mapa das 
quatro companhias que foram servir na fronteira de 
Viamão; contas de receita e despesa do almoxarife 
da Fazenda Real da Praça de Santos, da provedoria 
de Santos e da capitania de São Paulo nos tempos 
do governador Alexandre Luiz de Souza e do 
provedor interino Domingos Luiz da Rocha; bando 
anunciando a formação de regimentos de milícias 

95 1766-1767 E12025 1.4.74 
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em toda a capitania; carta ao vice-rei dando conta 
dos motivos para a expedição ao Ivaí; carta ao 
Conde Oeiras comunicando a partida de uma frota 
de canoas para reforçar a Praça de Iguatemi; cartas 
escritas a Sua Majestade descrevendo o estado em 
que achou a capitania; carta sobre a forma como se 
devem remeter todos os papéis ao Conselho 
Ultramarino; cartas ao Conde de Oeiras sobre a 
conspiração do padre Francisco Xavier Garcia e a 
revolta dos criados. Índice dos papéis do livro.  (DI 
volume 23)                 

Livro de registro de cartas do capitão general Luís 
Antonio de Souza Botelho Mourão ao Conde de 
Oeiras e outros  (DI volume 19)                  

96 1768-1770 E12027 1.5.3 

Livro de registro de cartas do capitão general Luís 
Antonio de Souza Botelho Mourão ao Conde de 
Oeiras e outros. Contém cópia da carta escrita pelo 
governador ao Conde de Oeiras sobre a expedição 
destinada a povoar o sertão do Ivaí; cartas trocadas 
entre o governador do Paraguai e o capitão general 
de São Paulo sobre diversos assuntos; cópia de listas 
de escravos; prestações de contas; relação de cartas 
escritas pela secretaria de governo da capitania para 
autoridades do reino; carta do governador para o 
novo secretário de Estado, Martinho de Mello de 
Mendonça, destacando o estado como encontrou a 
capitania quando chegou e as providencias dadas no 
espaço de cinco anos do seu governo; carta ao vice-
rei, o marques de Lavradio, comunicando sobre os 
descobrimentos feitos no sertão, pelo rio Tibagi e rio 
do Registro. (DI volume 34)                   

97 1769-1771 C0396 1.4.75 

Livro de registro de cartas do capitão general Luís 
Antonio de Souza Botelho Mourão ao Marques de 
Pombal, o vice rei e outras autoridades. Contém 
cópia da carta enviada ao Marques de Pombal sobre 
o cumprimento da ordem de Sua Majestade para 
que se restaurasse a Casa de Fundição; relatório do 
encontro que o tenente coronel Afonso Botelho 
teve com os índios no sertão do Tibagi e nos campos 
de Guarapuava (1771); lista do ouro que entrou na 
Casa de Fundição, pagando o quinto a Sua 
Majestade; projeto para a demarcação dos limites 
das capitanias de São Paulo e Mato Grosso; relação 
que se extraviou dos livros da Provedoria onde 
consta quanto se está devendo da consignação de 
quatro mil cruzados por ano, com que Sua 
Majestade manda assistir do tesouro da alfandega 
da cidade do Rio de Janeiro para as fortificações da 
Praça de Santos.  (DI volume 69)                   

98 1771-1772 C0397 1.4.76 

Livro de registro de cartas do capitão general Luís 
Antonio de Souza Botelho Mourão ao Marques de 

99 1772-1775 C0398 1.4.77 
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Pombal, o vice rei e outros.  (DI volume 35)                 

Livro de registro de cartas do capitão general 
Martim Lopes Lobo de Saldanha ao vice rei e outros 
governadores de capitanias.  (DI volume 42)                    

100 1775-1777 C0398 1.4.78 

Livro de registro de cartas do capitão general 
Martim Lopes Lobo de Saldanha. Contém carta 
comunicando sobre sua chegada ao Rio de Janeiro e 
também à São Paulo; carta ao Marques de Pombal, 
parabenizando pela descoberta da conjuração do 
monstro João Batista Pele que “intentou fazer 
desgraça em Portugal e seus domínios”; relação de 
todos os habitantes da capitania; ofício para 
Martinho de Mello Castro comunicando a perda da 
Praça do Iguatemi para os espanhóis; lista das cartas 
dirigidas ao Conselho Ultramarino.   (DI volume 28)  

101 1775-1778 C0399 1.4.79 

Livro de registro de cartas do capitão general 
Martim Lopes Lobo de Saldanha. Contém cartas 
para o Marques de Lavradio, o vice-rei, outros 
capitães generais e autoridades da capitania. 
Contem ainda cópia da carta enviada ao vice-rei 
solicitando ajuda para socorrer a Praça de Iguatemi; 
carta encaminhando ao Marques de Lavradio uma 
onça parda dentro de uma gaiola, para ser mostrada 
à Corte, acompanhada de um casal de emas; ofício 
endereçado ao vice-rei sobre o descobrimento de 
ervas e plantas virtuosas, e comunicando o envio de 
doze caixas das ditas ervas para serem embarcadas 
a Portugal.  (DI volume 43) 

102 1777-1781 C0399 1.4.80 

Livro de registro de cartas do capitão general 
Martim Lopes Lobo de Saldanha. Contém uma lista 
das cartas e uma relação das ordens régias e 
provisões do seu governo, além de uma relação de 
ofícios expedidos, e dos ordenados, propinas, 
emolumentos e rendimentos recebidos anualmente 
pelo governador e capitão general da capitania, 
oficiais da justiça e da fazenda. Contem ainda carta 
do vice-rei solicitando ao bispo de São Paulo uma 
relação das igrejas da capitania, informando as 
côngruas de cada pároco e o rendimento de cada 
capela; relação de habitantes da capitania até 
dezembro de 1780; relação dos viveiros de pássaros 
e animais remetidos ao vice-rei, para este o enviar à 
Corte conforme ordem de Sua Majestade.               
(DI volume 43) 

103 1778-1781 C0399 1.4.81 

Livro de registro de cartas do capitão general 
Francisco da Cunha Meneses  (DI volume 31) 

104 1782-1788 C0400 1.4.82 

Livro de registro de ofícios do capitão general 
Bernardo José de Lorena  (DI volume 45) 

105 1788-1797 C0400 1.4.83 
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Livro de registro de ofícios do capitão general 
Antonio Manuel de Melo Castro e Mendonça. 
Contem provisões, petições, certidões e alvarás. 
Entre elas, uma carta régia sobre a formação de 
uma esquadra para defesa do litoral brasileiro, 
comandada por Antônio Januário do Vale (1797);  
oficio encaminhando cópia do tratado de paz 
assinado entre Portugal e França (1801); cópia da 
carta do Príncipe Regente retirando o cargo de 
Antonio Manoel de Melo Castro e Mendonça, e 
nomeando em seu lugar Antônio José da Franca e 
Horta, governador e capitão general da capitania 
(1802). (DI volume 89) 

106 1797-1802 C0400 1.4.84 

Livro de registro de ofícios do capitão general 
Antonio Manuel de Melo Castro e Mendonça. 
Contém ofício tratando da descoberta de salitre na 
capitania; ofícios de ordem administrativa e 
financeira, requerimentos, pedidos e documentos 
sobre a criação do Jardim Botânico no Rio de 
Janeiro. O último registro se refere à entrega do 
governo por Antonio Manoel de Melo Castro e 
Mendonça a Antônio José da Franca e Horta (1802).  
(DI volumes 29 e 30) 

107 1797-1802 C0400 1.4.85 

Livro de registro de ofícios do capitão general 
Antonio José de Franca e Horta. O livro divide-se em 
ofícios para o Conselho Ultramarino, ofícios para 
João Rodrigues de Sá e Melo, o Visconde Anadia, 
Ministro dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, ofícios para D. Rodrigo de Souza 
Coutinho e para seu substituto, e ofícios para D. 
Fernando José, Ministro dos Negócios do Continente 
e Presidente do Real Erário.  (DI volume 94) 

108 1802-1808 C0401 1.4.86 

Livro de registro de ofícios do capitão general 
Antônio José de Franca e Horta e do capitão general 
Luís Teles da Silva, Marques de Alegrete. Contem 
cartas tratando da vinda da Família Real ao Brasil, 
uma carta do capitão general pedindo ao bispo de 
São Paulo a realização de missas pelo bem da 
viagem, e outra enviada ao vice-rei a respeito do 
envio de mantimentos e animais necessários para 
acolher a Corte. 

109 1802-1812 C0401 1.4.87 

Livro de registro de ofícios do capitão general 
Antonio José de Franca e Horta. Trata-se um livro de 
registro de documentos enviados junto dos ofícios 
dirigidos aos ministérios e para o Conselho 
Ultramarino. Contém um documento que trata da 
epidemia de varíola na cidade de São Paulo, em 
1803.  (DI volume 95) 

110 1804-1806 C0402 1.4.88 

Livro de registro de ofícios do capitão general 
Antônio José de Franca e Horta redigidos à 

111 1808-1810 C0402 1.4.89 



 54 

Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra do Brasil. Contem ofícios de caráter 
administrativo, documentos sobre a movimentação 
de soldados, requerimentos de dispensa e 
promoção. Constam ofícios sobre o estabelecimento 
de uma fábrica de ferro nas minas de Sorocaba. Pela 
numeração dos fólios, percebe-se que o livro 
encontra-se incompleto. 

Livro de registro de ofícios dos capitães generais 
Antônio José de Franca e Horta, Luís Teles da Silva, 
Francisco de Assis Mascarenhas e do Governo 
Provisório. Contém um apêndice com a lista de 
ofícios enviados, organizados cronologicamente. 

112 1808-1816 C0402 1.4.90 

Livro de registro de ofícios dos capitães generais 
Antônio José de Franca e Horta, Luís Teles da Silva, 
Francisco de Assis Mascarenhas, João Carlos 
Augusto de Oyenhausen Gravenburg e do Governo 
Provisório. Possui um índice dos ofícios enviados até 
1815. 

113 1808-1822 C0403 1.4.91 

Livro de registro de ofícios enviados pelos 
governadores e capitães generais à Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. 
Contem requerimentos de militares, ofícios sobre 
construção de estradas, recepção dos navios 
estrangeiros chegados ao porto de Santos e outros 
assuntos de cunho militar, durante os governos de 
Antônio José da Franca e Horta, Luís Teles da Silva 
(Marquês D'Alegrete) e Francisco de Assis 
Mascarenhas (Conde de Palma). 

114 1809-1816 C0403 1.4.92 

Livro de registro de ofícios enviados pelos 
governadores e capitães generais à Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. 
Contem ofícios e requerimentos de cunho militar, 
durante os governos de Francisco de Assis 
Mascarenhas, João Carlos Augusto de Oyenhausen 
Gravenburg e do Governo Provisório. Ao final do 
livro constam cartas remetidas a Dom Pedro, 
tratando das tensões nos regimentos sediados em 
Santos. 

115 1816-1822 C0403 1.4.93 

Livro de registro de ofícios enviados ao Desembargo 
do Paço, à Real Junta da Fazenda, ao Conselho da 
Fazenda, à Mesa de Consciência e à Chancelaria-mor 
pelos governadores Francisco de Assis Mascarenhas 
e João Carlos Augusto de Oyenhausen. (parte 
transcrito no DI volume 11) 

116 1816-1822 C0404 1.4.94 

Livro de registro da correspondência do capitão 
general Francisco da Cunha Meneses com o vice rei 
e o capitão general da capitania do Rio Grande. 
Contém o registro de cartas trocadas com o 
comissário demarcador de terras de Espanha, Dom 

117 1782-1785 C0404 1.4.95 
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José Varela Ulloa, e com o vice rei do Rio da Prata, 
Nicolás del Campo y Rodriguez de Salamanca, o 
Marques de Loreto.  (DI volume 31)    

Livro de registro da correspondência do capitão 
general Bernardo José de Lorena com o vice rei e os 
capitães generais das capitanias das Minas Gerais, 
Rio Grande e Goiás, além do vice rei do Rio da Prata, 
Nicolás Antônio de Arredondo Pelegrín. (DI volume 
45)     

118 1788-1797 C0404 1.4.96 

Livro de registro e cartulário da correspondência do 
capitão general Antonio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça com os capitães generais de outras 
capitanias (DI volume 39) 

119 1797-1802 C0404 1.4.97 

Livro de registro de ofícios enviados e recebidos no 
governo do Marques de Alegrete, dos capitães 
generais das outras capitanias, do bispo, do 
intendente de polícia da Corte e de outras 
autoridades 

120 1811-1813 C0404 1.4.98 

Livro de registro de ofícios de diversos capitães 
generais ao Tribunal Régio, Desembargo do Paço,  
Mesa de Consciência e Ordens, Conselho da Fazenda 
e ao Comissário Geral da Bula da Santa Cruzada. 
Contem um índice dos ofícios enviados ao Tribunal 
do Conselho Superior Militar.  (parte transcrito no DI 
volume 11)   

122 1808-1815 C0405 1.4.99 

Livro de registro de ofícios de outros capitães 
generais e do vice-rei ao capitão general Francisco 
da Cunha Meneses, e ao governador interino José 
Raimundo Chichorro da Gama Lobo. Grande parte 
dos ofícios tratam dos limites entre as terras de 
Espanha e Portugal, principalmente no Rio da Prata. 
Consta registro da carta do governador de Buenos 
Aires a respeito das demarcações de terras 
espanholas e da carta da Rainha D. Maria, sobre o 
que foi decidido no Tratado de Santo Idelfonso, em 
1777.  (DI volume 31) 

123 1782-1787 C0405 1.4.100 

Livro de registro de circulares, bandos e decretos 
durante os governos de Antonio José da Franca e 
Horta, Luis Teles da Silva (Marquês D'Alegrete), 
Francisco de Assis Mascarenhas (Conde de Palma), 
João Carlos Augusto de Oyenhausen Gravenburg, do 
Governo Provisório, de Lucas Antônio Monteiro de 
Barros (Visconde de Congonhas do Campo), Luiz 
Antônio Neves de Carvalho, Thomas Xavier Garcia 
de Almeida, Manoel Bispo, José Carlos Pereira de 
Almeida Torres e José Matias Ferreira de Abreu.     

124 1810-1831 C0405 1.4.101 

Livro de registro de portarias e bandos do capitão 
general Rodrigo César de Meneses. Contem cópias 
dos regimentos do capitão general e dos capitães 

125 1721-1729 C0406 1.4.102 
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mores, além de uma relação dos ofícios e salários da 
capitania. (DI volumes 12 e 13)  

Livro de registro de portarias, bandos e ordens dos 
capitães generais Antônio Luís de Távora, Conde de 
Sarzedas, e Luís de Mascarenhas, futuro Conde 
d’Alva. Contem uma cópia do regimento do 
provedor da Fazenda. (DI volume 22)   

126 1732-1748 C0406 1.4.103 

Fragmentos de dois livros diferentes, um destinado 
à arrecadação da Fazenda Real na Praça de Santos e 
outro de registro de patentes, bandos e provisões 
da mesma Praça.  (DI volume 66)  

127 1744-1774 C0407 1.4.104 

Livro de registro de bandos e ordens do governador 
da Praça de Santos    

128 1749-1752 C0407 1.4.105 

Livro de registro de bandos e ordens do governador 
da Praça de Santos     

129 1752-1764 C0407 1.4.106 

Livro de registro de portarias, bandos e ordens do 
capitão general Antonio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça         

130 1797-1802 C0407 1.4.107 

Livro de registro de portarias e bandos do capitão 
general Luís Teles da Silva, Marques de Alegrete. 
Contem um índice de portarias e bandos ao final. 

131 1811-1813 C0408 1.4.108 

Livro de registro de portarias e bandos do capitão 
general João Carlos Augusto de Oyenhausen 
Gravenburg e do Governo Provisório. Contem um 
bando convocando a população para participar do 
movimento restaurador; proclamação do Governo 
Provisório, condenando as revoltas em Santos; 
anúncio da invasão e pacificação de Santos; bando 
sobre a importância de os pais ofertarem seus filhos 
para o serviço militar; bando de fevereiro de 1822, 
tratando da decisão de permanência de Dom Pedro 
no Brasil; além de proclamações apoiando o 
Príncipe, dentre outros. 

132 1819-1822 C0408 1.4.109 

Livro de registro de portarias, bandos e ofícios do 
Governo Interino de João Carlos Augusto de 
Oyenhausen. Contém na primeira parte do livro 
portarias e bandos, na segunda, ofícios enviados por 
Oyenhausen a outros governadores. Na terceira 
parte do livro, constam ofícios enviados pelo 
Governo Provisório a diversos destinatários. 

133 1821-1822 C0408 1.4.110 

Livro de registro de cartas do vice rei ao capitão 
general Luís Antonio de Souza Botelho Mourão e aos 
governos anteriores. O livro possui o título "últimas 
ordens expedidas pelos Conde de Babadella e de 
Cunha para as expedições do Rio Grande" e contém 
um índice das cartas recebidas e enviadas por eles. 
Contem ainda um diálogo entre o Bispo do Rio de 

138 1752-1772 C0410 1.4.111 
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Janeiro e o Bispo de São Paulo sobre a questão das 

cinco igrejas além do Rio Grande.  (DI volume 14)  

Livro de registro de cartas do vice rei ao capitão 
general Luís Antonio de Souza Botelho Mourão. 
Contem cartas sobre a Colônia de Sacramento e 
uma lista de cartas recebidas.  

139 1773-1775 C0410 1.4.112 

Livro de registro de correspondência do vice rei e 
outros governadores de capitanias com o capitão 
general de São Paulo  (DI volume 17) 

140 1775-1779 C0410 1.4.113 

Livro de registro de correspondência do vice rei e 
outros governadores de capitanias com o capitão 
general de São Paulo  (DI volume 43) 

141 1780-1781 C0411 1.1.745 

Livro de registro de cartas enviadas à Sua Majestade 
e outras autoridades, por Luís Antônio de Sá e 
Queiroga, governador da Praça de Santos. O livro 
inicia na pagina 27, e há uma nota do ano de 1746 
explicando que as folhas anteriores estavam 
danificadas. Contem um índice de cartas.  

142 1746-1756 C0411 1.4.114 

Livro de registro de ofícios, cartas e portarias 
expedidos pelos ajudantes de ordens da sala de 
governo. Contem uma coleção de ordens policiais e 
instruções para a confecção dos mapas de 
população, expedidos durante os governos de 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
Antônio José de Franca e Horta, Luís Teles da Silva, 
Marques de Alegrete, e Francisco de Assis 
Mascarenhas, Conde de Palma (1797-1818). O livro 
foi reaproveitado, como indicado na folha de rosto, 
para registro de alistamento, matrícula e escala do 
corpo de paradeiros (1820).  

145 1797-1820 C0411 1.4.115 

Livro de registro de ofícios, cartas e portarias 
expedidos pelos ajudantes de ordens da sala de 
governo 

146 1820-1824 C0411 1.4.116 

Livro de registro de cartas recebidas pela Secretaria 
de Governo (1803-1811). Há ainda, o registro das 
cartas enviadas pelo secretário de governo Manuel 
da Cunha de Azevedo Coutinho Souza Chichorro, a 
João Carlos Augusto Oyenhausen, dando satisfações 
sobre as novidades recebidas dos capitães mores 
das comarcas de São Paulo, Itu, Paranaguá, Curitiba 
(1819-1820). 

147 1803-1820 C0412 1.4.117 

Livro de registro de cartas, ofícios, provisões e 
ordens do capitão general Bernardo José de Lorena  
(DI volume 45)               

149 1788-1795 C0412 1.4.118 

Livro de registro de ofícios recebidos pela sala de 
governo do Exmo. Sr. João Carlos Augusto de 
Oyenhausen Gravenburg. Inicia com uma ordem do 

151 1819-1822 C0412 1.4.119 
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dia, onde fica definido como deverão ser recebidas, 
numeradas e lançadas as cartas de serviço e ofícios 
pelo ajudante de ordens (1819-1820). A partir de 
julho de 1820, o livro é utilizado para outra 
finalidade, em decorrência da modificação na forma 
da tramitação das ordens do governo, passando a 
servir como Livro de registro de licenças de oficiais 
do exército do Sul (1820-1822). 

Livro de registro de ofícios para a 1ª e 2ª estradas no 
governo do Exmo. Sr. João Carlos Augusto de 
Oyenhausen Gravenburg – Governo Provisório 

152 1820-1822 C0413 1.4.120 

Livro de registro de ofícios para a 3ª, 4ª e 7ª 
estradas no governo do Exmo. Sr. João Carlos 
Augusto de Oyenhausen Gravenburg – Governo 
Provisório 

153 1820-1822 C0413 1.4.121 

Livro de registro de ofícios para a 5ª e 6ª estradas no 
governo do Exmo. Sr. João Carlos Augusto de 
Oyenhausen Gravenburg – Governo Provisório 

154 1820-1822 C0413 1.4.122 

Livro de registro de ofícios para a cidade e seus 
termos no governo do Exmo. Sr. João Carlos 
Augusto de Oyenhausen Gravenburg – Governo 
Provisório  (DI volume 37) 

155 1820-1822 C0414 1.4.123 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos.  

165 1808-1819 C0418 1.4.133 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos.  

166 1808-1822 C0419 1.4.134 

Livro de registro de regimentos, cartas, ordens e 
provisões de Sua Majestade. Contém traslados dos 
documentos mandados fazer pelo capitão general 
Rodrigo César de Meneses para instruí-lo no 
governo da capitania. Os documentos estão selados 
e desencadernados. Contem carta régia sobre a 
separação da capitania de Minas Gerais, além de 
ordens régias e provisões enviadas aos 
governadores de São Paulo. (DI volume 16)         

167 1611-1761 C0419  1.4.135 

Livro de registro de cartas, ordens, instruções e 
provisões de Sua Majestade. Trata-se de um 
cartulário da correspondência original, enviada pelo 
Conselho Ultramarino. Contem portarias, avisos, 
instruções e provisões enviadas aos governadores e 
capitães generais da capitania. (DI volume 18) 

168 1714-1729 C0419a 1.4.136 

Livro de registro de cartas, ordens, instruções e 
provisões de Sua Majestade. Trata-se de um 

169 1765-1767 C0420 1.4.137 
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importante cartulário do governo Morgado de 
Mateus, relativo à administração da capitania. 
Contém cartas de instrução, uma cópia do seu 
questionário respondido pelo Conde de Oeiras, 
súmulas dos tratados de paz com a Espanha, 
contratos de estanco e um modelo de balanço em 
partidas dobradas para ser usado pela Provedoria da 
Fazenda.  

Livro de registro de cartas, ordens, instruções e 
provisões de Sua Majestade. Trata-se de um 
cartulário da correspondência original, relativa à 
administração da capitania. Contém cartas, 
instruções, avisos e provisões enviadas pelo Conde 
de Oeiras e outros ministros e secretários de Estado, 
como Martinho de Melo e Castro e Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado. 

170 1767-1774 C0420 1.4.138 

Livro de registro de cartas, ordens, instruções e 
provisões de Sua Majestade  (DI volume 45)              

171 1778-1796 C0421 1.4.139 

Livro de registro de cartas, ordens, instruções e 
provisões de Sua Majestade 

172 1781-1784 C0421 1.4.140 

Livro de registro de cartas, ordens, instruções e 
provisões de Sua Majestade  

173 1796-1802 C0421 1.4.141 

Cartulário com a correspondência original enviada 
dos Palácios de Queluz e Mafra, em Portugal, pelo 
visconde de Anadia e por Sua Majestade, ao 
governador Antônio José de Franca e Horta 

175 1802-1807 C0422 1.4.142 

Livro de registro dos ofícios enviados para o 
Conselho Ultramarino pelo governador Antônio José 
de Franca e Horta 

176 1805-1808 C0422 1.4.143 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, cartas 
régias, decretos e avisos emitidos pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Brasil e da Fazenda. Consta 
uma cópia impressa do tratado de comércio e 
navegação firmado em 1810 por Portugal e 
Inglaterra.  

177 1808-1814 C0422 1.4.144 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, cartas 
régias, decretos e avisos emitidos pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Brasil e da Fazenda. Contem 
carta de lei elevando o Brasil a Reino, em 1815. 

178 1808-1816 C0423 1.4.145 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, cartas 
régias, decretos e avisos emitidos pelos Tribunais 
Régios do Rio de Janeiro, Conselho Supremo Militar, 
Mesa de Consciência e Ordens, Desembargo do 
Paço e Conselho da Fazenda. 

179 1808-1816 C0423 1.4.146 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, cartas 
régias, decretos e avisos emitidos pela Secretaria de 

180 1810 C0423 1.4.147 
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Estado dos Negócios do Brasil e da Fazenda 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, cartas 
régias, decretos e avisos emitidos pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Brasil e da Fazenda  

181 1811-1812 C0424 1.4.148 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, cartas 
régias, decretos e avisos emitidos pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Brasil e da Fazenda (DI 
volume 36)   

182 1815-1822 C0424 1.4.149 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, cartas 
régias, decretos e avisos emitidos pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Brasil e da Fazenda 

183 1816-1820 C0425 1.4.150 

Cartulário de avisos, cartas régias, decretos e 
provisões enviados pelo Conselho Superior Militar   

184 1820-1826 C0425 1.5.4 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos, instruções e regimentos relativos à educação 
e ciência e de cartas de confirmação dadas aos 
professores 

185 1800-1839 C0425 1.4.151 

Cartulário de avisos, cartas régias e provisões 
enviadas pelo Conselho Ultramarino (DI volume 24)  

186 1730-1738 C0426 1.4.152 

Livro de registro de provisões régias, destinado à 
Praça de Santos. 

187 1737-1739 C0426 1.4.153 

Cartulário de avisos, cartas régias e provisões 
enviadas pelo Conselho Ultramarino 

188 1739-1745 C0426 1.4.154 

Cartulário de avisos, cartas régias e provisões 
enviadas pelo Conselho Ultramarino 

189 1746-1763 C0427 1.4.155 

Livro de registro de provisões régias enviadas pelo 
Conselho Ultramarino   

190 1765-1775 C0427 1.4.156 

Livro de registro de provisões régias enviadas pelo 
Conselho Ultramarino. Contem uma provisão 
tratando das boas relações com naus da República 
Italiana, onde há o desenho de bandeiras coloridas.       

191 1774-1802 C0428 1.4.157 

Livro de registro de patentes, provisões e ordens 
régias enviadas pelo Conselho Ultramarino  

192 1775-1813 C0428 1.4.158 

Livro de registro de patentes, provisões e ordens 
régias enviadas pelo Conselho Ultramarino 

193 1775-1828 C0429 1.4.159 

Livro de registro de patentes, provisões e ordens 
régias enviadas pelo Conselho Ultramarino (DI 
volume 25)    

194 1786-1797 C0429 1.4.160 

Livro de registro de patentes, provisões e ordens 
régias enviadas pelo Conselho Ultramarino  

195 1802-1804 C0430 1.4.161 
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Livro de registro de patentes, provisões e ordens 
régias enviadas pelo Conselho Ultramarino 

196 1803-1808 C0430 1.4.162 

Livro de registro de ordens régias expedidas pelos 
tribunais do Rio de Janeiro. Primeiro livro de 
provisões expedidas pelo Desembargo do Paço, no 
Rio de Janeiro, para o governador Francisco de Assis 
Mascarenhas. 

197 1816-1819 C0430 1.4.163 

Livro de registro de licenças dos viajantes e demais 
pessoas que transitam pela capitania. Trata-se de 
livro que contém o nome do solicitante e o teor da 
licença concedida pelo capitão general, permitindo a 
entrada e o trânsito pela capitania. O livro é 
organizado em ordem alfabética.  

198 1798-1799 C0431 1.1.751 

Livro de registro de licenças dos viajantes e demais 
pessoas que transitam pela capitania. 

199 1800-1802 C0431 1.4.164 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). Os livros de porta eram destinados ao 
registro dos requerimentos e petições que entravam 
na secretaria, bem como dos despachos proferidos 
aos requerimentos. Contém o número do despacho, 
o nome do requerente e o teor do despacho 
proferido no requerimento. 

200 1810-1813 C0432 1.4.165 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

201 1813-1816 C0432 1.4.166 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

202 1817-1819 C0432 1.4.167 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

203 1819 C0433 1.4.168 

Livro índice de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo. Contém um índice alfabético 
dos requerimentos que entraram na secretaria. 

204 1819 C0433 1.4.169 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

205 1819-1820 C0433 1.4.170 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

206 1820 C0433 1.4.171 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

207 1820 C0434 1.4.172 
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Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

208 1820-1821 C0434 1.4.173 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

209 1821 C0434 1.4.174 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

210 1822 C0434 1.4.175 

Livro de registro de despachos e requerimentos da 
Secretaria de Governo (também chamado de livro 
de porta). 

211 1822-1823 C0435 1.4.176 

Livro de registro das atas das juntas de governo 
provisório. O primeiro documento registrado é um 
auto de vereança extraordinário da câmara 
municipal de São Paulo, feito em nome do povo e 
das tropas da cidade, com o seu respectivo termo. O 
documento aponta que foram convocadas 
personalidades para a formação de um Governo 
Provisório, que deveria jurar as bases da 
Constituição decretada pelas Cortes de Lisboa e 
observar religiosamente as Leis que garantiam a 
segurança individual, a propriedade e  os direitos 
dos cidadãos, bem como jurar obediência ao Rei D. 
João VI. Contem ainda o registro de nomeação para 
diversos cargos do Conselho.  (DI volume 2)  

212 1821-1822 C0435 1.4.177 

Livro de registro de documentos que acompanham 
os ofícios expedidos às Secretarias de Estado do 
Reino.   (DI volume 31)  

214 1791-1801 C0435 1.4.178 

Livro de registro de documentos que acompanham 
os ofícios expedidos às Secretarias de Estado do 
Reino. Contem cópias de mapas gerais de habitantes 
da capitania enviados a Portugal. 

215 1802-1805 C0435 1.4.179 

Livro de registro de documentos que acompanham 
os ofícios expedidos e de instruções para 
funcionários e repartições públicas da província. 
Contém Plano para nova direção do correio da 
cidade (1824), instruções para o porteiro da 
Secretaria de Governo (1824), estabelecimento da 
biblioteca pública do Convento de São Francisco 
(1825), instruções para o trabalho dos condenados a 
galés no serviço público (1826), mapa das cadeiras 
de ensino público na província (1827), relação de 
empregados da Fábrica de Ferro (1827), relação de 
oficiais da Secretaria de Governo (1827), relação de 
empregados civis e militares da província (1827), 
plano de correio (1828), relação de obras públicas 
na província (1830), instruções para conserto de 

216 1820-1847 C0436 1.4.180 
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estradas (1830), instruções para mestres de letras e 
oficiais da Guarda Nacional (1840-47). 

Livro de registro de licenças    218 1776-1782 C0437 1.1.753 

Livro de registro de avaliações de alunos feitas pelos 
professores régios    

220 1800-1801 C0437 1.4.183 

Livro de registro de cartas da câmara de São Paulo e 
das câmaras das vilas, além de cartas dos capitães 
mores. Em seu termo de abertura consta que nele 
devem ser registradas as cartas e as informações 
mais importantes das câmaras e dos capitães mores 
no governo do capitão general Antônio Manoel de 
Melo Castro e Mendonça.   

221 1797-1802 C0438 1.1.754 

Livro de registro de provisões, bandos, portarias e 
representações no governo do capitão general 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel.   

222 1727-1736 C0438 1.4.184 

Livro de registro de requerimentos dirigidos ao 
ajudante de ordens da Secretaria de Governo 

223 1819-1827 C0438 1.4.185 

Livro de registro de requerimentos dirigidos ao 
ajudante de ordens da Secretaria de Governo 

224 1819-1821 C0438 1.4.186 

Livro de registro de atestações firmadas na 
Secretaria de Governo. O livro também contém o 
registro de informações sobre o serviço dos capitães 
mores das vilas da província (1799-1807).   

225 1797-1831 C0439 1.1.755 

Livro índice de documentos recebidos pela 
Secretaria de Governo, enviados por Sua Majestade, 
em 1819. O livro foi reutilizado em 1839, quando 
foram registradas remessas de passaportes, além de 
conter um índice de ordens régias expedidas pelo 
governo entre 1787-1796. 

227 1787-1840 C0439 1.1.757 

Livro de registro de pessoas vacinadas na cidade de 
São Paulo.  Apresenta tabela com nome do 
vacinado, idade, filiação e endereço, além de 
observações sobre o tipo de vacina recebida e os 
resultados observados. Assinado pelo médico 
Justiniano de Melo Franco.    

228 1819-1820 C0439 1.1.758 

Livro de registro de recibos de cartas e ofícios da 
Sala de Ordens.   

229 1789-1805 C0439 1.4.187 

Livro de registro de recibos de cartas e ofícios da 
Sala de Ordens. Ao final do livro há o registro das 
entradas de requerimentos. Contem indícios que o 
livro foi reutilizado até 1837.      

230 1805-1824 C0440 1.4.188 

Livro de registro de provisões, licenças e cartas de 
ofício passadas aos professores da capitania pela 

232 1800-1832 C0440 1.4.190 
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Junta da Real Fazenda. 

Livro de registro de termos de compromisso. 
Contém no seu início termos de fiança de presos e 
de boa conduta. A partir de 1811, passa a servir para 
registro de contratos com o governo, termos de 
compromisso de prestação de serviços, reformas e 
construções em geral como, por exemplo, 
construção de pontes e estradas, reforma do edifício 
do Palácio do Governo, iluminação da cidade de São 
Paulo, contratos de trabalho no Real Trem da cidade 
de São Paulo (arsenal), na Fábrica de Ferro de 
Ipanema, dentre outros. Contém, ao final do livro, o 
registro das promoções feitas para o Regimento de 
Infantaria e a Companhia de Voluntários Reais, 
iniciado em 1775. 

234 1773-1852 C0441 1.4.192 

Livro de registro de termos de exame e aprovação 
dos candidatos ao magistério na capitania. Contem 
termos de nomeação e juramento de professores, 
além de termos de aprovação de mestres 
particulares. 

235 1799-1852 C0441 1.4.193 

Livro de registro de termos, representações e 
requerimentos. Contem homenagens prestadas ao 
capitão general Luís Antonio de Souza Botelho 
Mourão. (DI volume 15)   

236 1766-1771 C0441 1.1.759 

Primeiro inventário dos livros e papéis da Secretaria 
de Governo da Capitania de São Paulo, elaborado 
pelo secretário de governo, Gervásio Leite Rebelo. O 
livro foi encerrado em Santos, em 1749, em 
decorrência da extinção da capitania, e seus 
documentos guardados em arcas.         

259 1721-1749 C0445 1.1.771 

Inventário dos livros e mais ordens régias entregues 
por Luiz Antônio Neves de Carvalho para Manoel da 
Cunha de Azevedo Coutinho Souza Chichorro, 
secretário de governo da capitania. Neste inventário 
estão elencados os livros e documentos da 
secretaria de governo, do governo de Rodrigo Cesar 
de Menezes até Antônio José da Franca e Horta. 
Além disso, são citados documentos da secretaria 
particular do capitão general, além de livros 
impressos, papéis de importância maior e menor, 
móveis e utensílios da secretaria, como sacos de 
carta e penas para escrever. Contém ainda uma 
relação dos avisos da Secretaria de Estado dos 
Negócios Ultramarinos, dirigidos a Antônio Manoel 
de Melo Castro e Mendonça, entre 1799 e 1802. 

260 1807-1829 C0445 1.1.772 

Diário de expediente da Secretaria de Governo. 
Trata-se de um livro para todos os dias lançarem os 
ofícios que entram na secretaria, declarando a quem 
se dirigem e o assunto. Iniciado no primeiro dia de 

261 1821 C0445 1.1.773 
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Dobrão de ouro 

do século XVIII 

serviço de janeiro de 1821. 

Cartulário de avisos emitidos pela Secretaria de 
Estado dos Negócios da Justiça, no Rio de Janeiro, 
para autoridades da Província de São Paulo. Contem 
súplicas, requerimentos e representações citadas 
nas ordens. 

297 1822-1828 C0454 1.1.786 

Livro de registro de ofícios, portarias, bandos e 
circulares 

298 1822-1830 C0454 1.4.202 

Livro índice de sesmarias da Secretaria de Governo. 
Trata-se de um resumo de dois livros encadernados, 
onde consta um índice de sesmarias concedidas 
entre 1721-1823, contendo o nome da pessoa a 
quem foi concedida a sesmaria, os limites da mesma 
e data de concessão. 

300 1721-1823 C0454 1.4.203 

Livros 1, 3, 4 e 5 das Ordenações Filipinas, impressas 
no Real Mosteiro de São Vicente de Fora, no ano de 
1696. A última folha do livro 4 foi utilizada como 
rascunho para um requerimento de Tomas 
Fernandes da Rocha ao provedor da Fazenda de 
Cuiabá. Os livros foram reencadernados em 1976 e 
estão sem capa e folha de rosto originais. Falta o 
livro 2. 

-  1696 
Biblioteca 

L340.09469 
P885o/ 

Felipe I/OR 

- 

 

 

 

2. Fazenda. 
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50 Dicionário da lingua portuguesa composto pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado, e acrescentado por Antonio de Moraes Silva. Tomo 

   Primeiro. Lisboa: Oficina de Simão Tadeo Ferreira, 1789.  
51 Instruções que El Rei manda dar sobre a administração e arrematação da Fazenda Real na capitania de São Paulo, 7 de janeiro 
   de 1775. Livro 70. 

Balanço de receita e despesa enviado ao capitão 
general Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, 
pelo Conde de Oeiras em 1766, para servir de 
modelo ao Provedor da Fazenda Real. É um balanço 
em partidas dobradas e encontra-se copiado no 
Livro de registro de cartas, ordens, instruções e 
provisões de Sua Majestade (Livro 169). Até então, 
os registros eram feitos separadamente, em um 
livro para receita e outro para despesa. 
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Conteúdo dos maços Data Localização Notação 

Correspondência de escrivães da Fazenda informando 
sobre cumprimento de ordens, publicação de bandos, 
pagamento de direitos de ofício, remessas de ouro e 
diamantes, proibição de negociar com ouro em pó, 
controle de passagem para as minas e registros de 
receita das vilas (1722-1767). Ofícios, cartas e certidões 
do porto de Santos e da Alfândega informando sobre 
vistoria de embarcações, cumprimento de ordens, 
publicação de bandos, editais, entrada e saída de 
embarcações, desobediência de capitães ingleses, 
despacho de escravos, retenção de mercadorias, 
embarque de sal e contribuição para construção de 
faróis (1796-1822). Contêm ainda mapas de gêneros 
importados e exportados, cópias de provisões da 
Fazenda Real, avisos sobre direitos alfandegários, 
mapas de preço correntes na paroquia de Santos, além 
de representações de juízes e escrivães da Mesa da 
Alfândega. 

1722-1822 C0227 1.1.1 a 1.1.4 

Ofícios e cartas da Provedoria da Fazenda de Santos  
referentes a recebimento de ordens, apelos, agravos, 
arrecadação de rendas, direitos reais, pagamentos, 
licenças, certidões, contratos de arrematação, 
nomeações de tesoureiro e escrivão. Correspondência 
informando sobre remessa de ouro, distribuição de sal, 
entrada de mercadorias, desembarque de escravos, 
rendimentos da Alfândega e receita das vilas. Há 
também despachos sobre minas, fundição de ouro em 
barras, cobrança de dízimo, guarnição de caminhos, 
despesas militares e queixas de indígenas da aldeia de 
São Miguel. A documentação traz ainda relações de 
gastos da Provedoria, instruções da Fazenda Real, listas 
de arrematações de ofícios e determinações da Coroa, 
como abertura dos portos (1814), arrecadação e 
distribuição de tributos, concessão de contratos de 
estanco, relação dos habitantes da capitania e mapa de 
entrada e saída de embarcações do porto de Santos.  

1721-1822 C0242 1.1.73 a 1.1.79 

Atas de processos, certidões, balancetes e ofícios da 
Junta da Fazenda. Requerimentos diversos e 

1772-1822 C0243 1.1.80 a 1.1.84 
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documentos relativos ao pagamento das tropas, 
informando sobre soldos e outras despesas militares, 
entre elas da Real Botica de São Paulo e do Hospital 
Militar de Santos. Relações de donativos à Coroa e 
queixas da população. Abaixo assinado contra a ordem 
obrigando que o todo dinheiro do cofre de órfãos e das 
irmandades fosse remetido à caixa de descontos do 
Banco do Brasil (1810). Cartas de particulares ao 
capitão general declinando a participação como 
acionista no Banco do Brasil, muitos justificando já 
terem adquirido ações da Real Fábrica de Ferro São 
João de Ipanema. Mapas de cargas remetidas para a 
Corte no Rio de Janeiro e Pernambuco. Termos de 
vereança prestando contas. 

Portarias e despachos da Junta da Fazenda tratando da 
cobrança de dízimos, estabelecimento de novos 
impostos e outras questões relativas à tributação. 
Contém ainda provisões do Conselho Ultramarino, 
mandatos de execução de dívida, certificados de 
arrematação de ofícios, procurações de arrematadores, 
solicitações de pagamento de soldos atrasados, 
comunicados de receita de militares e pareceres do juiz 
do fisco. Cartas de particulares ao capitão general 
declinando a participação como acionista do Banco do 
Brasil ou da Real Fábrica de Ferro de São João de 
Ipanema. Certidões diversas, relações de pagamento de 
ofícios, conta corrente do subsidio literário da capitania, 
carta precatória dirigida ao capitão general Dom Luís 
Antônio de Souza Botelho Mourão.  

1772-1819 C0244 1.1.85 a 1.1.86 

Maço de documentos da Real Fábrica de Ferro, com 
uma procuração e um contrato de Domingos Ferreira 
Pereira para erguer uma fábrica de ferro em Araçoiaba 
(1765). Contém a carta régia de fundação da Real 
Fábrica de Ferro (1810), ofícios, regimentos, 
regulamentos, instruções, cópias de contratos, lista de 
acionistas, balanços contábeis, um auto de diligência, 
renovação do contrato de trabalho dos empregados 
suecos e um inventário dos papéis da fábrica. Contém 
ainda cartas dos diretores, funcionários, acionistas e do 
príncipe regente.  

1765-1816 C0245 1.1.87 a 1.1.90 

Maço de documentos da Real Fábrica de Ferro. Contém 
avisos, pedidos de providências dos acionistas, auto de 
diligência, balanço do cofre, relação de despesas e 
correspondência dos diretores e funcionários da 
fábrica. Lista de moradores e escravos da fábrica, 
resumo dos trabalhos, resumo de despesas, cartas de 
conta da fábrica, correição do ouvidor de Itu, cópias de 
ofícios e contratos. Inventário de bens, por falecimento 
do Barão Fleming. Cópia do contrato celebrado entre 
Dom Joaquim Lobo de Saldanha e o engenheiro sueco 
Hedberg. 

1813-1820 C0246 1.1.91 a 1.1.94 
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Maço de documentos da Real Fábrica de Ferro. Contém 
cópias de regulamentos, instruções e aditivos, ofícios 
dirigidos aos capitães generais, relação de dívidas, 
requerimentos, correspondência dos diretores e 
funcionários da fábrica. Lista de moradores que 
plantaram dentro do terreno da fábrica, relação de 
produtos manufaturados, lista de empregados, ofício 
tratando da demarcação de terras, resumo de compras, 
cartas de conta e um auto de avaliação dos títulos de 
propriedade das terras da fábrica. 

1814-1822 C0247 1.1.95 a 1.1.98 

Maço de ofícios da Casa de Fundição. Contem o 
processo de restauração da Casa de Fundição dirigido 
ao capitão general (1766), com representação das 
vereanças, parecer do Provedor da Fazenda, do 
Procurador da Coroa, cópia da portaria que 
restabeleceu a Casa de Fundição e o bando que fez 
pública a decisão. Correspondência referente à 
descoberta de ouro, mapa de uma lavra, mapas de ouro 
fundido e de pagamento do quinto, requerimentos de 
oficiais da Contadoria e uma relação de trabalhadores 
da Casa da Moeda com seus respectivos salários (1808). 
Relações de minas de ouro, autos de vistoria e pedidos 
de licença para explorar minérios, pedras preciosas e 
outras atividades econômicas. Provisão da rainha 
concedendo o privilégio à Inácio Alexandre Ravin para 
fazer uso de “sua tinta” pelo período de dez anos 
(1798). Relações de raízes, ervas medicinais, animais e 
minérios encontrados na capitania.  

1721-1815 C0347 1.1.638 a 1.1.644 

 

 

Livros de registro Número Data Localização Notação 

Livro de registro de ofícios do capitão general 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça ao 
Erário Régio. Constam do livro, ofícios relatando o 
modo com que se tem executado as ordens 
constantes da carta régia de 18 da Março de 1801, 
sobre o imposto dos botequins, tavernas e 
aguardente; carta ao desembargador Domingos 
Monteiro de Albuquerque encaminhando uma 
relação de livros a Sua Alteza Real; e a prestação de 
conta dos livros remetidos à capitania pela 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos. (DI volume 93)     

121 1802 C0404 1.1.740 

Cartulário com cartas régias, avisos e ofícios do 
Erário Régio. Livro em estado precário de 
conservação. 

174 1801-1802 C0422  1.1.750 

Livro de registro do ouro recebido na Casa de 
Fundição de São Paulo (restaurado em 1935).  

217 1790-1791 C0436 1.4.181 
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Livro de registro de contratos de dízimo, receitas, 
despesas e aldeamentos da capitania. Livro em 
estado precário de conservação.  

219 1765 C0437 1.4.182 

 

3. Justiça. 

 

                                                      
52 Regimento do governador Manuel Lobo, 7 de janeiro de 1679. In: MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da Formação  

   Administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: IHGB/Conselho Federal de Cultura, 1972, p.897-910. 

Correspondência de um juiz de 

fora ao capitão general, 

solicitando uma escolta ao Rio 

de Janeiro, 1813.  
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Conteúdo dos maços Data Localização Notação 

Ofícios, cartas e pareceres de ouvidores, juízes de fora 
e almotacés sobre devassas diamantinas, obras 
públicas, nomeação de oficiais, ereção de vilas, 
arrecadação de impostos, escravos libertos, 
instituição de uma ronda civil em São Paulo (1804) e 
outras determinações relativas à ordem pública. 
Minuta de edital onde o ouvidor torna pública a 
abertura de sindicância contra o capitão general 
Antonio Manuel de Melo e Castro, dando prazo de 30 
dias para a manifestação de qualquer queixoso 
(1803). Manifestação da câmara de Taubaté contrária 
ao estabelecimento de um juiz de fora na comarca 
(1804). Auditoria nos livros de ordens expedidos pela 
Secretaria de Governo (1805). Declaração do ouvidor 
em reposta a uma ordem do capitão general para 
proceder a uma devassa por homicídio contra Antonio 
Carlos Ribeiro de Andrade, na ocasião, juiz de fora de 
Santos (1811). Cópia do ofício do ouvidor com seu 
parecer sobre a ereção da vila de Areias, propondo 
limites territoriais e relatando a disposição dos 
moradores em contribuir para a construção da 
câmara municipal, da cadeia e do pelourinho (1815). 
Exame judicial feito por duas parteiras de uma 
suplicante deflorada com a promessa de casamento 
(1816). Parecer favorável do ouvidor de Itu sobre a 
captura de índios no Paraná (1817). Devassa contra 
um escrivão da Provedoria acusado de ocultação e 
destruição de documentos (1818). Auto de corpo de 
delito de uma negra agredida cruelmente por um 
soldado no chafariz (1818). Parecer do provedor da 
Coroa contrário a concessão de sesmarias sem 
medições e demais procedimentos previstos em lei 
(1818). Relação de presos da cadeia de São Paulo 
(1819). Representação de um juiz de fora ao 
governador contra os vereadores de São Paulo por 
não comparecerem às sessões, impedindo a 
fiscalização das obras na cidade (1819). Parecer do 
ouvidor recomendando a publicação de um bando 
proibindo a permanência de escravos nas ruas depois 
do escurecer, sem a autorização por escrito dos seus 
senhores (1821).    

1746-1822 C0313 1.1.461 a 1.1.465 

Maço de papéis de juízes e almotacés de Santos, São 
Sebastião, Parnaíba, Ubatuba, Iguape, Itanhaem, 
Cananéia e Castro. Contêm ofícios, requerimentos, 
certidões, autos judiciais, atestados, queixas de 
moradores, solicitação de provisão para tabelião (com 

1625-1822 C0314 1.1.466 a 1.1.471 
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escritura de trespasso e venda do ofício), traslado de 
escritura de alforria, termo de confissão de roubo de 
escravos, relação de pessoas vacinadas em Santos 
(1817) e uma relação das confrarias e irmandades de 
São Sebastião (1821). Fragmentos de livros de notas e 
dinheiro dos cofres de órfãos. Lista de eleitores 
paroquiais. Cópia da ordem régia que determina a 
proibição da publicação e circulação dos periódicos 
“Campeão” e “O amigo do Rei e do Povo” (1819).     

Maço de papéis de juízes e almotacés de Lorena, 
Jacareí, Guaratinguetá, Cunha, Pindamonhangaba,  
Jacareí, Taubaté e São José. Contêm ofícios, 
requerimentos, certidões, autos judiciais, atestados, 
queixas de moradores, solicitação de provisão e 
correspondência de juízes ordinários, juízes de órfãos, 
juízes de medição,  escrivães e vereadores. Certidão 
do ouvidor geral de São Paulo sobre devassas 
diamantinas. Conta corrente do cofre de órfãos de 
Pindamonhangaba. 

1714-1822 C0315 1.1.472 a 1.1.476  

Cartas, ofícios e despachos do ouvidor geral da 
comarca de Itu, tratando da eleição e nomeação de 
capitães mores e juízes ordinários, arrecadação de 
impostos, julgamento de agravos, inspeção de 
estradas, posse de terras, dívidas, estado da 
agricultura, libertação de escravos, tutela de índios 
órfãos e contribuição para manutenção das milícias. 
Parecer relativo a uma disputa legal sobre 
propriedade de um engenho de açúcar. Lista de 
demandas da Ouvidoria, lista de processos da 
Provedoria, certificação de dívidas do cofre da 
Provedoria e relação de contribuintes para a abertura 
da estrada entre Piracicaba e Jundiaí. 
Correspondência do tenente-coronel Pedro José de 
Brito e do deputado Francisco de Paula Souza Melo, 
tratando da marcha de tropas, insubordinação de 
escravos, a “bernarda de Francisco Inácio” e o 
recrutamento de forros (1822). Correspondência do 
capitão mor de Itu informando sobre prisões, 
recrutamento de praças para o Batalhão de Caçadores 
e recebimento de ordens para averiguar o extravio de 
armas após o motim em Santos (1821). 

1819-1825 C0316 1.1.477 a 1.1.481 

Cartas, ofícios e despachos do ouvidor geral da 
comarca de Paranaguá, tratando sobre pedidos de 
nomeação, arrecadação de impostos, julgamento de 
agravos e devassas relativas à produção de ouro e 
diamantes nas minas de Paranaguá. Contêm ainda 
parecer sobre as possibilidades de desenvolvimento 
da vila de Castro, considerando sua terra, a 
abundância de peixes e a necessidade de aumento da 
população. Outros documentos tratam de engenhos 
de descascar arroz em Iguape, requerimentos dos 
moradores de Antonina, devassas sobre 
carregamentos de prata vindos de Montevidéu, além 

1726-1812 C0317 1.1.482 a 1.1.485 
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de pareceres sobre questões relativas a portos, lavras, 
índios e a conduta de vigários. Devassa de um 
desembargador sobre o antigo ouvidor. Há também 
documentos relativos à conquista de Guarapuava e 
um relato do tenente coronel Diogo Pinto de Azevedo 
Portugal, comandante da real expedição (1811).  

Cartas, ofícios e despachos do ouvidor geral e do juiz 
de fora da comarca de Paranaguá, tratando de 
pedidos de nomeação, arrecadação de impostos, 
julgamento de agravos, devassas relativas à produção 
e transporte de ouro e demais atividades da 
administração da justiça. Contêm ainda denúncias de 
arbitrariedades cometidas por oficiais da Coroa, 
conflitos entre autoridades, mapas de entrada e saída 
de embarcações, relação de pessoas e mercadorias 
desembarcadas e envio de contas das vilas. Consulta 
do juiz de fora de Paranaguá solicitando ao capitão 
general suas determinações frente à exigência dos 
diretores da caixa de descontos do Banco do Brasil de 
que todo o dinheiro público da vila, incluindo o cofre 
de órfãos e os valores das irmandades, fosse 
depositado nela. Os documentos deixam clara a 
resistência dos moradores e  das autoridades locais à 
medida imposta pelo Banco do Brasil (1819).  Autos 
de inquirição a respeito da legitimidade da escritura 
passada a um escravo que teria comprado sua 
liberdade (1821). Ofício relatando abusos do capitão 
mor de Antonina, acusado de castigos e da prisão de 
várias mulheres (1819). Documentos relativos à 
eleição de deputados para representar o Brasil em 
Lisboa (1821). Parecer do ouvidor sobre a construção 
de estradas, bem como providências a serem tomadas 
para a segurança dos viajantes (1822). 

1811-1822 C0318 1.1.486 a 1.1.489 

Ofícios e cartas de juízes ordinários, juízes de órfãos e 
de medições de Apiaí, Bragança, Atibaia, Mogi Mirim, 
Jundiaí, Itapetininga, Porto Feliz, São Carlos, Faxina, 
Sorocaba, Nazaré e Mogi das Cruzes. Contém ainda 
ofícios de ouvidores das comarcas de São Paulo e Itu, 
com informações sobre querelas e conciliações 
relativas à cobrança de dividas, partilha de bens, 
conflitos entre vizinhos, disputas de terra, 
propriedade de escravos, abertura de caminhos em 
propriedades particulares, medições de terras, 
agressões, crimes de morte, roubo, violência contra 
mulheres, tutela de órfão e concessão de minas. 
Devassa de um juiz contra militares por não 
efetuarem diligências, prisões ou enfrentarem os 
criminosos. Cópias de autos de exame de corpo de 
delito, sumário de culpa contra o capitão mor de 
Bragança, termos de composição entre litigantes e 
conta corrente do dinheiro dos órfãos. Ofício do 
ouvidor informando o envio do inventário da Fábrica 
de Ferro São João de Ipanema (1821) e solicitando 
autorização do juiz ordinário de Sorocaba para 

1732-1822 C0319 1.1.490 a 1.1.495 
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proceder à investigação de crimes ocorridos na 
Fábrica de Ferro. Cartas, ofícios e requerimentos das 
câmaras sobre eleição e nomeação de capitães mores, 
sargento mores e juízes de órfãos. Ofícios sobre 
estado das estradas, minas de ouro,  impostos, tributo 
para subsidiar médicos, contribuição de moradores 
para abertura de estradas e queixas contra o 
recolhimento de dízimos. Solicitações para 
substituição de vigário, envio de sal, provisões e 
medidas de defesa contra índios selvagens. 
Certificados de escrivães, de envio de cartas de contas 
das câmaras para a Tesouraria Geral, e de juramento 
à Constituição (1822). 

Petições sobre dívidas, heranças, queixas, licenças e 
relaxamento de prisões. Documentação 
extremamente rendilhada e de difícil manipulação.   

1721-1779 C0338/ 
C0338a 

1.1.593 a 1.1.599 

Petições dirigidas aos capitães generais pedindo sua 
interseção em questões de dívida, herança, 
testamento, medição de terras, litígios, pedidos de 
relaxação de prisão e licenças. Queixas diversas contra 
ordenanças, soldados, fiscais e testamenteiros. Carta 
de Feliciana Coelha, crioula forra, pedindo justiça para 
o seu filho, nascido de ventre livre. Cartas sobre 
prisão injustificada, pedidos de perdão, reclamação de 
imposto indevido, crimes impunes e conduta de 
escravos. Pedido de providências dos vereadores de 
São Paulo ao juiz ordinário, denunciando o “vicio do 
jogo” por parte dos escravos, que estariam jogando 
cartas “dia e noite pelos arredores da cidade” (1782).                                                                           

1780-1796 C0339 1.1.600 a 1.1.603 

Petições encaminhadas por pessoas de diversas 
condições – escravos, agricultores, negociantes, 
militares, clérigos e índios – solicitando a intervenção 
do governador nas mais variadas questões, como 
conflitos familiares, sedução de donzelas, adultérios, 
disputas de terras, heranças, pagamentos de dívida, 
indultos, pedidos de baixa e licença de militares. 
Queixas contra autoridades, provimento de professor, 
briga entre vizinhos, fuga e maltrato de escravos, 
aldeamentos, pedido de diligência, execuções 
judiciais, descumprimento de acordos, pagamento de 
dízimos e cobrança indevida. 

1797-1822 C0340 a 
C0344 

1.1.604 a 1.1.625 

Petições encaminhadas por pessoas de todos os 
extratos sociais, solicitando a intervenção do 
governador nas mais variadas questões, como 
pagamento de salários, promoções, relaxamentos de 
prisão, passaportes e provisões. Pedidos de interseção 
do governador em querelas judiciais, dívidas e 
heranças. Pedidos de licença, baixa ou transferência 
de soldados. Demarcação de terras, concessão de 
sesmarias e alforrias. Requerimento de permissão 
para construção de um engenho de açúcar. Contém 
ainda um edital da Real Junta do Comércio, 

1820-1822 C0345 1.1.626 a 1.1,631 
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Agricultura, Fábricas e Navegação de 1820. 

Ofícios e autos tratando de questões de disputa de 
propriedade, eleições, herança de terras, dívidas, 
prisões e querelas, acumulados pela Ouvidoria da 
comarca de São Paulo. Contêm cartas dos capitães 
generais, ofícios da Fazenda Real e da provedoria, 
além de fragmentos de um testamento de 1603, de 
um livro de notas dos tabeliães de Ubatuba (1645), 
parte de um livro de registro de terras de São Paulo 
(1722) e um livro de venda de casas e lançamento de 
créditos (1748). Contém ainda autos de juízes 
ordinários e um inventário de documentos recebidos 
do cartório do juízo da vila de Santana do Parnaíba 
(1771).   

1603-1781 C0357 1.1.692 a 1.1.696 

 

 

Livros de registro Número Data Localização Notação 

Livro de registro do auto de restabelecimento da 
Junta de Justiça  (DI volume 3)   

213 1775 C0435 1.1.752 

Devassa da “Bernarda de Francisco Inácio”, como 
ficou conhecida a revolta armada promovida pelo 
coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz, em 23 de 
maio de 1822. Os autos da devassa foram 
restaurados e encadernados em 1974, por José Rubi 
Junior, mas não se tratava de um livro, e sim de um 
processo. 

- 1822 C9879 1.4.213 e 1.4.214 

 

 

 

4. Defesa. 

  

Aquarela com 
instruções para a 
feitura de 
uniformes 
militares, 1809  
(Livro 58). 
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Conteúdo dos maços Data Localização Notação 

Ofícios e cartas sobre caminhos e estradas. Ofícios do 
coronel Daniel Pedro Muller, engenheiro e Inspetor 
Geral de Estradas, e das câmaras de Santos, São 
Paulo, Mogi das Cruzes, Itu, São Carlos, Iguape, 
Cunha, Jacareí, Piracicaba e Paranaguá, referentes à 
reforma de fortificações, construção de estaleiros, 
aterros, pontes, abertura de estradas e utilização de 
mão de obra indígena. Grande número de 
documentos relativos à estrada de Santos, epidemias, 
temporais, pedidos de promoção, requerimentos dos 
habitantes, construção de casas, reforma de igrejas,  
prestação de contas, relações de despesas e envio de 
mapas. Correspondência diversa sobre cumprimento 
de ordens, assuntos militares e controle de embarque 
do porto de Santos. 

1747-1822 C0241 1.1.69 a 1.1.72 

Ofícios e cartas do Governador da Praça de Santos, 
informando sobre entrada e saída de embarcações, 
recebimento e remessa de correspondência, 
cumprimento de ordens, publicação de bandos, 
substituição de comando, controle de passageiros, 
trânsito de escravos, prisões, pagamento de soldos e 
manutenção das guarnições militares. Contem ainda 
mapas do Hospital Militar, relações de soldados, 
inventários das fortalezas e requerimentos de 
soldados. Carta do Governador da Praça, João dos 
Santos Almeida, tratando da questão das famílias 
Pires e Camargo, que enfrentavam uma rixa sangrenta 
em 1737. Carta do Governador da Praça esclarecendo 
o lugar de assento do bispo e do juiz de fora na igreja 
matriz, numa disputa pública de poder (1812).   

1722-1822 C0248 a 

C0250 

1.1.99 a 1.1.110 

Ofícios e cartas do Governador da Praça de Santos e 
outros militares, prestando contas da entrada e saída 
de embarcações, passageiros, contratos de obras e 
recebimento de ordens. Documentos relativos ao 
Hospital Militar e à Real Botica, listas de remédios, 
balanços, atestados médicos, solicitação de patentes, 
nomeações, pedidos de licença, certidões, pagamento 
de soldos, recrutamento e deserções. Relação de 
armamentos e petrechos de guerra, relação de 
encarcerados, planos de organização das tropas na 
costa e de reforma do Forte de São João da Bertioga. 
Contem ainda documentos relativos à rebelião do 1º 
Batalhão de Caçadores da vila de Santos (1821), 
subscrição dos comerciantes de Santos em benefício 
das tropas vindas de São Paulo para restaurar a 
ordem, além de certificados de saúde e vacinação de 
escravos recém chegados (1824). 

1721-1822 C0251 1.1.111 a 1.1.115 

Cartas e ofícios do Intendente da Marinha de Santos 
informando sobre o estaleiro, o almoxarifado e o 
Hospital Militar. Contem ainda comunicados de 

1731-1822 C0252 1.1.116 a 1.1.119 
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recebimento de ordens, mapas de entrada e saída de 
embarcações, regulamentos, ordens gerais para o 
Hospital Militar, mapas de despesas e instruções para 
patrulhamento da vila à noite. 

Ofícios e cartas do tenente-coronel Cândido Xavier de 
Almeida e Souza sobre ordens recebidas e 
executadas, ocorrências locais, prisões, epidemias, 
remessa de mapas e notícias da guerra entre França e 
Inglaterra. Informa também sobre a entrada e saída 
de embarcações, desembarque de açúcar, fumo e 
escravos, combate ao contrabando e arrematação de 
impostos. Contém ainda mapas de militares 
afastados, licenciados, nomeações, postos vagos, 
relações de famílias para fim de recrutamento e de 
desertores perdoados. Relatórios das expedições de 
1789 e 1801 para demarcar as fronteiras com o 
Paraguai e uma carta relatando sua jornada de volta 
ao porto de Santos (1801).  

1789-1816 C0253 1.1.120 a 1.1.122 

Ofícios e cartas do tenente-coronel Cândido Xavier de 
Almeida e Souza sobre ordens recebidas e 
executadas, entrada e saída de embarcações, 
ocorrências locais e requerimentos de militares. 
Contem ainda mapas do Batalhão de Caçadores, de 
soldados recrutados nas vilas e instruções para 
Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, em 
Paranaguá. Ofícios relatando a viagem de inspeção às 
vilas do sul até Paranaguá (1819-1820). Ofício 
oferecendo seus serviços à nação,  agradecendo o 
posto de marechal e mandando registrar sua 
nomeação para governador da Praça de Santos 
(1822). Ofícios da expedição do seu batalhão rumo à 
capital e sobre a chegada da Sua Alteza Real em São 
Paulo (1822). 

1817-1822 C0254 1.1.123 a 1.1.128 

Ofícios dos comandantes militares de Santa Catarina, 
Porto Alegre, Laguna, Nossa Senhora do Rosário, 
Piedade, Montevidéu, Santos e Jacareí, informando 
sobre cumprimento de ordens, publicação de bandos, 
despovoamento de vilas, entradas no sertão, 
vigilância de embarcações e assuntos militares. 
Abaixo assinado da vila de São Francisco solicitando a 
permanência do frei Agostinho na comunidade 
(1723). Contêm ainda ofícios das câmaras municipais 
sobre assuntos diversos, dificuldades e condições 
locais, bem como solicitando provisões e mercês. 

1721-1822 C0257 1.1.138 a 1.1.143 

Ofícios de oficiais militares sobre processos do 
Conselho de Guerra, mapas de regimentos, relações 
de baixas, recrutamento e deserções. Auditoria da 
Praça de Santos e Vila Bela, documentos sobre o 
estabelecimento da Real Fábrica de Armas de São 
Paulo (Trem Bélico), inventários de equipamentos 
militares, recibos de cargas do porto de Santos e 
informações sobre o reparo de fortalezas. Instruções 

1723-1822 C0258 1.1.144 a 1.1.150 



 79 

do capitão general determinando a utilização de 
“vagabundos e malfeitores” na ocupação dos sertões 
(1820). Contém ainda ofício do tenente-coronel 
Daniel Pedro Muller encaminhando  o Mapa Histórico, 
Político e Geográfico da Capitania, feito por ele para o 
Conde de Palma em 1815.   

Ofícios de oficiais militares tratando do Conselho de 
Guerra, da Junta Militar e do Hospital Militar. Listas de 
oficias, praças, armamento, despesas e suprimentos 
da Legião dos Voluntários Reais e de outras 
companhias. Ofícios referentes a ordens, baixas, 
licenças, transferências e prisões. Informações sobre 
mineração, reprodução de cavalos e viagem às Minas 
Gerais. Correspondência relativa ao tratado de Paz 
entre Portugal e Espanha, a capitulação da Praça de 
Iguatemi, as condições da rendição e a relação de 
armamento pertencente à capitania usado nos 
combates. Correspondência do coronel Lázaro José 
Gonçalves, que comandou vários regimentos em São 
Paulo e integrou o Governo Provisório. 

1738-1833 C0260 1.1.154 a 1.1.159 

Documentos diversos do brigadeiro e governador da 
Praça de Iguatemi, José Custódio de Sá e Faria, 
tratando de questões de terras e políticas suscitadas 
com o governo da província do Paraguai a respeito 
dos limites entre as possessões ultramarinas de 
Portugal e Espanha.  

Nota: Os documentos foram deslocados dos maços 
originais para constituir uma coleção de papéis sobre 
divisas territoriais do Brasil com o Uruguai e a 
Argentina. 

1775 C8858 1.1.700 

Ofícios e cartas de militares de Paranaguá referentes a 
patentes, nomeações, armamento, impostos, 
extração de madeira e fabricação de farinha. Mapas 
de entrada e saída de embarcações, relação de 
embarcações dos portos de Santos, Iguape, São 
Sebastião, Cananéia e Paranaguá com os nomes dos 
seus proprietários. Contêm ainda ofícios de câmaras 
municipais encaminhando certificados de nomeação 
de milicianos e ordenanças. Ofícios tratando da 
construção, das instruções e do relato pormenorizado 
da inauguração da Fortaleza Nossa Senhora dos 
Prazeres, em Paranaguá.  

1742-1822 C0261 1.1.160 a 1.1.162 

Ofícios e cartas de militares de Atibaia, Nazaré e 
Bragança, remetendo listas de moradores, reportando 
cumprimento de ordens, abertura de estradas, 
prisões, confirmação de patentes e propostas para 
nomeação de ordenanças. Ofícios tratando da criação 
da vila de Nova Bragança e da eleição e nomeação de 
seus funcionários. 

1723-1822 C0262 1.1.163 a 1.1.168 

Ofícios, cartas e comunicados do Marechal Cândido 1793-1818 C0263 1.1.169 a 1.1.175 
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Xavier de Almeida e Sousa. Contem listas de 
recrutamento, ofícios informando sobre baixas, 
substituições, prisões, deserções, nomeações, 
falecimentos e atestados médicos, além de relatórios 
mensais reportando as atividades desenvolvidas pelos 
militares nas respectivas vilas. Correspondência da 
câmara de São Sebastião sobre rios transitáveis, safra, 
produção de açúcar, aguardente e os senhores de 
engenho (1797). Ordens do capitão general proibindo 
as vilas de São Sebastião e Ubatuba de exportar seus 
produtos, exceto pelo porto de Santos. 

Ofícios, relatórios, propostas e pareceres de militares 
e do Inspetor Geral de Milícias, José Arouche de 
Toledo Rendon, tratando do estado dos batalhões, 
nomeações, concessão de patentes, deserções, 
relação de soldados e requerimentos diversos. Mapa 
dos oficiais dos regimentos de milícia formados para 
guerrear contra os índios paiaguás, em 1733.  

1733-1817 C0264 1.1.176 a 1.1.181 

Ofícios, relatórios, propostas e pareceres de militares 
e do Inspetor Geral de Milícias, José Arouche de 
Toledo Rendon, tratando do estado dos batalhões, 
lista de soldados doentes e incapazes, processos 
militares, requerimentos diversos, disciplina militar, 
confirmação de patente, pedidos de baixa e 
transferência de regimento. Relação de habitantes de 
Taubaté e de ordenanças das vilas da capitania.  

1816-1821 C0265 1.1.182 a 1.1.189 

Cópia das ordens e ofícios dos capitães generais 
dirigidos aos regimentos de milícias e tropas de linha 
de diversas vilas. Comunicados dirigidos aos oficiais e 
soldados dos regimentos de cavalaria de São Paulo 
(1760 a 1820). Cópia das ordens dos capitães generais 
extraídas do livro de ordens dos capitães mores das 
vilas de Atibaia, Paranaguá, Pindamonhangaba, São 
Carlos, Taubaté, São Luís de Piratininga, Guaratuba, 
Mogi das Cruzes, Lorena, Ubatuba, Porto Feliz, Franca, 
Guaratinguetá, Sorocaba, Santos, Jundiaí, Apiaí, 
Curitiba, Itu, São Sebastião e Ilhabela.  

1760-1826 C0266 1.1.190 a 1.1.196 

Ofícios remetendo mapas dos regimentos de milícias 
com relações de praças e oficiais de São Paulo, Cunha, 
Itu, Paranaguá, Santos e Curitiba.   

1812-1822 C0267 1.1.197 a 1.1.201 

Ofícios e cartas de militares de Santos, São Vicente, 
Bertioga e Itanhaém. Contêm requerimentos diversos, 
comunicados de prisão, deserção, propostas para 
nomeação de ordenanças, certidões, listas de oficiais, 
mapas de entrada e saída de embarcações, relações 
de passageiros e mercadorias. Ofícios sobre combate 
a pirataria, disciplina militar, abertura de estradas e 
reforma de fortalezas. 

1818-1822 C0268 1.1.202 a 1.1.207 

Ofícios e cartas do coronel Pedro da Silva Gomes, 
comandante da Legião de Tropas Ligeiras que seguiu 

1808-1822 C0269 1.1.208 a 1.1.211 
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para a capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. 
Ofícios comunicando o combate do Rio Yapi (1812), 
descrevendo a vitória em Passo do Salto, no Uruguai, 
e solicitando o regresso das tropas a São Paulo (1812). 
Relação dos soldados mortos, feridos e 
desaparecidos, lista de soldos, material para conserto, 
armas existentes e extraviadas, e de gratificações 
militares. Carta do brigadeiro Joaquim de Oliveira 
Alvarez narrando o combate de Corumbá (1816). 

Ofícios e cartas de comandantes militares e do 
ajudante de ordens do governador informando sobre 
pedidos de patente, requerimentos de familiares de 
soldados, licenças, baixas e reformas. Relatos da 
expedição a Cuiabá, atas da Junta Militar, mapas de 
oficias e praças.  Ofícios sobre extração de madeira e 
medição de terras. Documentos dos anos de 1821 e 
1822 relativos às revoltas populares e movimentos 
militares. Informações sobre o levante do 1º Batalhão 
de Caçadores da Vila de Santos (1821), pedido de 
embarcação para expulsar os participantes do 
levante, relatório da comissão nomeada pelo Governo 
Provisório para julgar os líderes do movimento. 
Ofícios referentes ao episódio da marcha do 
Regimento de Artilharia de Santos em direção à 
capital, sob o comando do marechal Cândido Xavier 
de Almeida e Souza, em apoio à posse do marechal 
Rendon como governador da província. Ofícios 
relativos à recusa das autoridades de Itu em 
submeterem-se ao Governo Provisório. Ofícios 
solicitando homens e animais para transportar o soldo 
das tropas enviadas para o Sul. Solicitação de 
aumento do número de funcionários da Secretaria de 
Governo para dar conta das escriturações necessárias. 
Plano de construção de estações telegráficas entre 
Santos, São Paulo e Rio de Janeiro. Nota: Pela 
descrição, trata-se do Telégrafo Chappe, um sistema 
francês de comunicação a distância que usava torres 
com braços articulados para transmitir sinais. 

1819-1822 C0270 1.1.212 a 1.1.215 

Requerimentos de patente e ofícios enviados por 
militares ao capitão general. Contêm ainda 
documentos enviados pelas câmaras de São Paulo, 
Taubaté, Mogi Mirim, Jacareí, Araçariguama, 
Guaratinguetá, Paranaguá, Jundiaí, Santos, Bocaina, 
Bertioga, São Sebastião, Itu e São Vicente a respeito 
dos negócios da defesa. Documentação bastante 
corroída e rendilhada, de difícil manipulação. 

1721-1769 C0271 e 

C0272 

1.1.216 a 1.1.226 

Requerimentos de militares de diversas companhias, 
solicitando promoção, licença, nomeação, baixa, 
reforma, transferência e dispensa do serviço real. 
Ofícios apresentando queixas de injustiça, pedindo 
pagamento de soldo e certidão por tempo de serviço. 
Relações de vencimentos de praças e oficiais. 

1770-1789 C0273 e 

C0274 

1.1.227 a 1.1.236 
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Requerimentos de militares de diversas companhias, 
solicitando promoção, licença, dispensa do serviço 
real,  baixa, reforma e certidão por tempo de serviço. 
Contêm ainda ofícios remetendo mapas, pedindo 
provimento, sesmarias, pagamento de dívida, 
apresentando queixa por injustiça, denunciando o 
assassino do filho e pedindo a captura daqueles que 
escaparam do recrutamento em Guaratinguetá.  

1790-1809 C0275 1.1.237 a 1.1.241 

Requerimentos de militares de diversas companhias 
solicitando reforma, baixa, transferência, promoção, 
pagamento de soldo, perdão de dívida, dispensa do 
serviço real e terra para morar. Ofícios encaminhando 
queixas contra oficiais superiores, defendendo-se de 
acusações, indicando nomes para o posto de 
ordenança e informando sobre as condições 
miseráveis de vida em Guaratuba.  Processo de injúria 
contra o capitão mor de São Bernardo. Nomeação de 
governador da ilha de São Sebastião.   

1797-1799 C0276 1.1.242 a 1.1.245 

Requerimentos de militares de diversas companhias 
solicitando promoção, nomeação,  licença, baixa, 
transferência, reforma e dispensa do serviço real. 
Ofícios apresentando queixas de injustiça, pedindo 
pagamento de soldo e certidão por tempo de serviço.  
Contém ainda uma representação do sargento mor de 
Itapetininga, assinada por várias pessoas, pedindo a 
expulsão dos índios que invadiram sua fazenda 
(1804). 

1800-1816 C0277 1.1.246 a 1.1.252 

Requerimentos de militares de diversas companhias 
solicitando reforma, baixa, transferência, promoção, 
atestado de boa conduta, pagamento de soldo, 
perdão de dívida, dispensa do serviço real. Contêm 
vários pedidos de familiares de soldados solicitando a 
dispensa dos seus filhos. Carta do coronel Antônio de 
Paula Gama pedindo a mercê de ser promovido 
brigadeiro. Ato nomeando o coronel Daniel Pedro 
Muller para inspecionar as obras do teatro de São 
Paulo (1818). 

1817-1819 C0278 1.1.253 a 1.1.258 

Requerimentos de militares de diversas companhias 
solicitando baixa, licença, dispensa do serviço real, 
atestado de boa conduta, perdão, patente, 
transferência e reforma. Requerimento de um 
soldado para concorrer à cadeira de gramática latina. 
Contêm ainda ofícios comunicando enfermidades, 
injustiças, dívidas e vários pedidos de regresso dos 
filhos e maridos que marcharam para o sul. Carta do 
soldado José Ramos dizendo ter sido recrutado à força 
enquanto ia a São Roque tratar de negócios (1819). 

1819-1820 C0279 1.1.259 a 1.1.265 

Requerimentos de militares de diversas companhias 
solicitando licença, baixa, dispensa do serviço real, 
transferência, promoção e pagamento de soldos. 

1821-1822 C0280 1.1.266 a 1.1.273 



 83 

Súplicas de mães, avós, pais e esposas solicitando a 
volta dos que foram lutar no sul. Documentos 
referentes a recrutamentos, pendências judiciais, 
divórcio, relaxação de prisão e dívidas. Muitos 
requerimentos são acompanhados por cartas, 
atestados médicos e certidões.  

Passaportes e requerimentos de passaporte de navios 
e passageiros. Contem ainda mapas de entrada e 
saída de embarcações, mapas de carga, de presos e 
de gêneros importados e exportados dos portos de 
Santos, São Sebastião e Ubatuba. Contém ainda um 
inventário da artilharia em São Sebastião, uma 
relação de canoas para transporte de munição e um 
mapa do Regimento de Caçadores.  

1809-1822 
C0320  

a  
C0322 

1.1.496 a 1.1.513 

Cartas e ofícios de militares sobre a campanha militar 
nas fronteiras do sul (1817). Contêm mapas de 
regimentos, relações de desertores, requerimentos, 
propostas para nomeações de oficiais, listas de 
mantimentos, inventários dos acampamentos e 
donativos para a guerra. Requerimentos de 
passaportes para autoridades civis, militares e 
eclesiásticas do Alto Peru, fugindo dos movimentos 
insurgentes na América espanhola (1817). 
Correspondências entre autoridades de São Paulo e 
Goiás sobre estes refugiados. Correspondência dos 
moradores e das câmaras de Paranaguá, Cunha, 
Araçariguama, Curitiba, Faxina e Taubaté. Ofícios e 
representações contra os abusos cometidos pelo juiz 
de fora de Paranaguá (1816-1817). Carta do 
comandante inglês Alexander Black tratando do 
carregamento de madeira para a construção de navios 
da armada inglesa (1815). 

1778-1822 C0352 1.1.667 a 1.1.668 

Correspondência do governador da Praça de Santos, 
comunicando cumprimento de ordens, entrada e 
saída de embarcações, relação dos comerciantes do 
porto, mapas de importação e exportação, mapas de 
carga, desembarque de tropas, insubordinação de 
marujos e introdução de vacinas. Ofício comunicando 
a visita do capitão general Franca e Horta e a posse do 
governo da capitania. Documentos do Conselho de 
Guerra, requerimentos de militares, informe do juiz 
de fora de Santos sobre a destruição de dois 
quilombos em São Vicente (1815), relações de 
regimentos militares e um mapa de vacinação (1816). 
Ofícios e cartas das câmaras de Itu, Guaratinguetá, 
Porto Alegre, Lajes, Pelotas, Apiaí, Lorena, São João 
Del Rei, Vila Rica, São Mateus, Ubatuba, São 
Sebastião, Sorocaba e Vila boa de Goiás, tratando de 
negócios da defesa. Correspondência da câmara de 
Santana do Parnaíba relativa a requerimentos, 
despesas, arrematação de contratos, rendimentos da 
igreja matriz e cumprimento de ordens régias (1804-

1802-1817 C0353 1.1.669 a 1.1.672 
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1816).       

Ofícios e cartas do Barão de Laguna, do cirurgião mor, 
do capitão inspetor das estradas e de militares da 
Praça de Santos. Contem  avisos régios, bandos, 
despachos, listas de desertores, listas de demandas 
judiciais registradas nos cartórios de Santos, uma 
relação dos penhores que se acham nos cofres da vila 
de Santos, mapas de regimentos e um atestado de 
corpo de delito de Inácia Maria de Jesus, 
violentamente chicoteada pelo capitão Antônio de 
Siqueira Morais (1819. Contem ainda autos de 
devassa, ofícios da Fábrica de Ferro de São João de 
Ipanema, listas de jurados de Paranaguá e 
Araçariguama, termos de vereança de Itu, além de 
correspondência das câmaras de Santos, Casa Branca, 
Faxina, Iguape, Paranaguá, Vila Rica, Ouro Preto, São 
Luís, Cotia, Parnaíba, Rio de Janeiro, Mogi Mirim, 
Guaratinguetá e Sorocaba. 

1806-1828 C0353a 1.1.673 a 1.1.680 

 

 

 

Livros de registro Número Data Localização Notação 

Livro de registro de patentes militares. Contém 
registros de cartas patentes, licenças, alvarás, 
procurações, portarias, requerimentos, guias, 
avisos, passagens, baixas e nomeações. 

46 1775-1809 C0377 1.4.38 

Livro de registro de patentes militares, alvarás, 
portarias, decretos, provisões e cartas régias. 
Contém índice no início do livro. 

48 1809-1818 C0378 1.4.40 

Cartulário  contendo ordens e avisos régios,  alvarás, 
decretos, editais, provisões régias, instruções, 
resoluções, petições, licenças, ofícios e 
requerimentos dirigidos ao Conselho Supremo 
Militar. Contém ilustrações dos uniformes dos 
oficiais generais e brigadeiros do Exercito do Brasil. 
(DI volume 60) 

58 1808-1822 C0381 1.4.49 

Livro de registro de ordens régias e avisos dirigidos à 
legião de voluntários reais  (DI volume 61)  

59 1808-1814 C0381 1.4.50 

Livro de registro de cartas e ordens da expedição do 
rio Ivaí e das campanhas contra os espanhóis. Livro 
com capa em pergaminho, onde há anotações 
"Mato Grosso/Secretaria do Governo/nº 19 e nº 
21/Livro das expedições do Iguatemi". Trata-se do 
livro de registro de cartas, instruções, ordens, 
portarias e provisões, referentes ao 
estabelecimento da Praça de Iguatemi, no rio Ivaí. 

134 1766-1771 C0409 1.1.741 
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(DI volumes 5, 6 e 7)       

Livro de assentamento dos povoadores da vila e 
Praça de Iguatemi mandado lançar pelo governador 
e capitão general D. Luís Antonio de Souza Botelho 
Mourão  (DI volume 10) 

135 1769 C0409 1.1.742 

Livro de registro de cartas e ordens do capitão 
general D. Luís Antonio de Souza Botelho Mourão a 
respeito da Praça de Iguatemi  (DI volumes 7 e 8)   

136 1771-1774 C0409 1.1.743 

Livro de registro de cartas e ordens do capitão 
general D. Luís Antonio de Souza Botelho Mourão a 
respeito da Praça de Iguatemi  (DI volume 93) 

137 1775 C0409 1.1.744 

Livro de registro de ordens do 2º batalhão da Legião 
de Voluntários Reais da província de São Paulo 
(estacionada no Uruguai) 

143 1822-1825 C0411 1.1.746 

Livro de registro de ordens do 1º batalhão da Legião 
de Voluntários Reais da província de São Paulo 
(estacionada no Uruguai). Contém um índice das 
ordens, decretos e portarias. 

144 1822-1825 C0411 1.1.747 

Livro de registro da correspondência expedida pela 
Legião de Voluntários Reais da província de São 
Paulo para diversas autoridades  

148 1815-1820 C0412 1.1.748 

Livro de registro de ofícios do coronel João Carlos 
Saldanha de Oliveira e Daun, comandante do Corpo 
de Voluntários Reais  

150 1820-1821 C0412 1.1.749 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
governo de Antônio José da Franca e Horta. 

156 1808 C0414 1.4.124 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
governo de Antônio José da Franca e Horta. 

157 1808-1810 C0415 1.4.125 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
governo de Antônio José da Franca e Horta. 

158 1809 C0415 1.4.126 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra nos 
governos de Antônio José da Franca e Horta, Luís 
Teles da Silva Caminha e Meneses e Francisco Assis 
de Mascarenhas. (parte transcrito no DI volume 11) 

159 1811-1816 C0416 1.4.127 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 

160 1813-1814 C0416 1.4.128 
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Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra nos 
governos de Antônio José da Franca e Horta, Luís 
Teles da Silva Caminha e Meneses e Francisco Assis 
de Mascarenhas. 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
governo de Francisco Assis de Mascarenhas. 

161 1815-1816 C0417 1.4.129 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
governo de Francisco Assis de Mascarenhas. 

162 1816-1818 C0417 1.4.130 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
governo de Francisco Assis de Mascarenhas. Contem 
o decreto de perdão real a todos desertores, em 
comemoração ao casamento de D. Pedro.             

163 1817-1819 C0417 1.4.131 

Livro de registro de todas as leis, alvarás, decretos, 
avisos e cartas régias remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
governo de Francisco Assis de Mascarenhas.    

164 1819-1822 C0418 1.4.132 

Livro de registro de requerimentos, provisões e 
avisos dirigidos ao Conselho Supremo Militar 

226 1816-1820 C0439 1.1.756 

Livro de registro de recibos e objetos tirados do 
Trem Bélico (arsenal) 

231 1809-1813 C0440 1.4.189 

Livro de registro das informações prestadas ao 
Conselho Supremo Militar 

233 1816-1822 C0440 1.4.191 

Livro de registro de termos assinados pelos mestres 
e donos de navios que saem dos portos da capitania. 
Contem registros de remessa de dinheiro e 
passaportes. 

237 1809-1818 C0442 1.1.760 

Livro de registro de passaportes de navios  238 1808-1822 C0442 1.4.194 

Livro de registro de praças 240 1811-1820 C0443 1.1.761 

Livro de registro de matrícula dos oficiais e soldados 
falecidos em São Pedro do Sul 

241 1814 C0443 1.4.195 

Livro de registro de ordens da legião de voluntários 
reais da cidade de São Paulo  (DI volume 45)  

242 1788-1808 C0443 1.1.762 

Livro de registro de ordens e instruções do capitão 
general ao comandante das tropas estacionadas no 
Uruguai 

243 1820-1822 C0443 1.1.763 
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Livro de registro da correspondência do capitão 
general da capitania de São Pedro do Sul enviada 
aos comandantes das tropas paulistas  

244 1813-1814 C0443 1.1.764 

Livro de registro de despesas com soldados. Contem 
também ordens relativas aos negócios da Real 
Fazenda, com índice.        

245 1797-1818 C0443 1.1.765 

Livro de registro das ordens do dia expedidas pelos 
governadores e capitães generais da capitania  

246 1797-1818 C0444 1.1.766 

Livro de registro das ordens do dia expedidas pelo 
governador e capitão general D. Francisco de Assis 
Mascarenhas   

247 1819 C0444 1.1.767 

Livro de registro das ordens dirigidas à guarda da 
cadeia  

248 1819-1820 C0444 1.4.196 

Livro de registro das ordens do dia expedidas pelo 
governador e capitão general João Carlos Augusto 
de Oyenhausen Gravenburg  

249 1819-1821 C0444 1.1.768 

Livro de registro das ordens dirigidas à casa da 
pólvora   

250 1819-1822 C0444 1.1.769 

Livro de registro das ordens do dia expedidas pelo 
governador e capitão general João Carlos Augusto 
de Oyenhausen Gravenburg  

251 1819-1822 C0444 1.1.770 

Livro de registro das ordens do dia expedidas pelo 
governador e capitão general João Carlos Augusto 
de Oyenhausen Gravenburg     

252 1820-1821 C0444 1.4.197 

Livro de registro das ordens do dia expedidas pelo 
governador e capitão general João Carlos Augusto 
de Oyenhausen Gravenburg 

253 1821-1824 C0445 1.4.198 

Catálogo das ordens do dia expedidas pelo 
governador e capitão general João Carlos Augusto 
de Oyenhausen Gravenburg 

254 1819-1820 C0445 1.4.199 

Livro mestre do primeiro regimento de infantaria 
miliciana  

262 1766 E00005 1.5.5 

Livro mestre do primeiro regimento de cavalaria 
miliciana  

263 1765 E00006 1.5.6 

Livro de registro suplementar de assentamentos da 
7ª companhia de infantaria miliciana da capitania 

264 1775-1790 E11989 1.6.1 

Livro de registro de praças da legião de voluntários 
reais da cidade de São Paulo 

265 1775-1811 E12042 1.5.7 

Livro de registro de assentamentos da legião de 
voluntários reais da cidade de São Paulo   

266 1763-1802 E00009 1.6.2 
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Livro de registro de assentamentos do regimento de 
infantaria miliciana da capitania   

267 1763-1815 E00010 1.6.3 

Livro mestre do regimento de infantaria miliciana da 
Praça de Santos 

268 1788-1822 E00011 1.6.4 

Livro mestre do regimento de infantaria miliciana 
dos úteis de que é coronel Manuel José Ribeiro  

269 1811-1828 C0446 1.1.774 

Livro mestre do regimento de infantaria miliciana de 
sertanejos da vila de Itu de que é coronel João 
Vicente da Fonseca    

270 1798-1825 C0446 1.1.775 

Livro mestre do regimento de infantaria miliciana da 
vila de Cunha de que é coronel Antonio José de 
Macedo  

271 1798-1825 C0447 1.1.776 

Livro mestre do regimento de infantaria miliciana 
das vilas de Paranaguá, Antonina e Cananéia 

272 1798-1832 E00012 1.5.8 

Livro mestre do regimento de infantaria miliciana da 
vila de Santos 

273 1800-1830 E00013 1.5.9 

Livro mestre da companhia de granadeiros de 
Conceição dos Guarulhos e outros   

274 1789-1826 C0448 1.4.200 

Livro mestre da companhia de granadeiros de 
Conceição dos Guarulhos e outros  

275 1789-1824 C0448 1.1.777 

Livro mestre do regimento de infantaria miliciana de 
Sorocaba de que é coronel Luis Antonio de Souza 

276 1814-? C0449 1.1.778 

Livro mestre da legião de tropas ligeiras de São 
Paulo de serviço na capitania de São Pedro do Sul  

277 1816-1822 E00017 1.6.5 

Livro mestre do corpo de guerrilhas de voluntários 
reais de Curitiba  

278 1817-1829 E00014 1.5.10 

Livro mestre do 2º corpo de milicianos voluntários a 
cavalo da capitania  

279 1817-1825 E00015 1.5.11 

Livro mestre do primeiro regimento de cavalaria 
ligeira da capitania, que passou a ser chamado 
regimento de cavalaria ligeira nº 16, conforme o 
decreto de 1 de dezembro de 1824. Contém 
informações sobre praças, soldados e oficiais, com 
nome, filiação, se possuía pajem e descrição do seu 
cavalo; anotadas ainda licenças, promoções, 
histórico de atividades, transferências, falecimento 
e baixas. Contém registros das companhias  
aquarteladas na Freguesia da Cotia, na vila de 
Santana do Paranaíba, Sorocaba, Itu, São Carlos, e 
Atibaia. 

280 1786-1832 E00016 1.5.12 

Livro mestre do 2º regimento de cavalaria da legião 281 1768-1829 E00018 1.5.13 
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de voluntários reais da cidade de São Paulo, de que 
é coronel Joaquim José Pinto 

Livro mestre do 2º regimento de infantaria miliciana 
da capitania. Contém informações do Estado Maior, 
da Companhia de Granadeiros, 1ª Companhia de 
Fuzileiros, 2ª Companhia de Fuzileiros aquartelada 
em Atibaia,  3ª Companhia de Fuzileiros aquartelada 
na Freguesia de Nazaré, 4ª Companhia de Fuzileiros 
aquartelada em Bragança,  5ª Companhia de 
Fuzileiros aquartelada em Mogi das Cruzes,  6ª 
Companhia de Fuzileiros aquartelada também em 
Mogi das Cruzes, 7ª Companhia de Fuzileiros 
aquartelada em Atibaia e a  8ª Companhia de 
Fuzileiros aquartelada em Bragança. 

282 1819 E00019 1.5.14 

Livro de registro de assentamentos do 1º batalhão 
de infantaria miliciana da capitania 

283 1821-1827 E00020 1.6.6 

Livro de registro de assentamentos do 2º batalhão 
de infantaria miliciana da capitania 

284 1789-1831 E00021 1.6.7 

Livro de registro das praças da 1ª a 6ª divisões de 
infantaria ligeira de São Paulo 

285 1775-1815 E00022 1.5.15 

Livro de registro do 2º batalhão de tropa ligeira da 
Legião de Voluntários Reais da cidade de São Paulo. 
O livro serviria para registro dos voluntários da 1ª 
Companhia do 2º Batalhão (1808), mas acabou não 
sendo utilizado. Conforme consta em novo termo de 
abertura, datado de dezembro de 1824, “não se 
tendo feito a escrituração para que foi destinado 
este Livro, o Tenente Coronel Comandante delibera 
que se façam os assentos provisórios de todas as 
tropas vindas de Pernambuco, e que lhe foram 
entregues para remonta do Corpo, enquanto não se 
organiza o novo Livro de Registro da formatura do 
novo Corpo do 7º Batalhão de Caçadores da 1ª Linha 
do Exército, a que passou por Decreto de Sua 
Majestade Imperial de 1º de Dezembro de 1824”. 

286 1808-1825 C0450 1.1.779 

Livro de registro de receita e despesa da Legião de 
Voluntários Reais da cidade de São Paulo. Constam 
do livro os registros de pagamentos da Real fazenda 
aos oficiais superiores, suboficiais, soldados, 
artífices, tambores, trombetas e pífaros. 

287 1803-1809 C0450 1.1.780 

Livro de registro de assentamentos da legião de 
voluntários reais da capitania  

288 1770-1813 C0451 1.1.781 

Livro de registro de assentamentos da 4ª companhia 
do 2º batalhão de tropas ligeiras da capitania  

289 1788-1824 C0451 1.4.201 

Livro de registro de assentamentos, serviços 
extraordinários, prêmios, diligências, moléstias e 
castigos do corpo de voluntários de 2ª linha de São 

290 1812-1825 C0452 1.1.782 
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Paulo 

Livro de registro de receita e despesa da 4ª 
companhia do 7º batalhão da legião de tropas 
ligeiras da capitania 

291 1815-1825 C0452 1.1.783 

Livro de registro de ordens de serviço aos corpos de 
primeira linha nos governos de Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça, Antônio José da Franca e 
Horta, Luís Teles da Silva e Francisco Assis 
Mascarenhas. 

292 1797-1817 C0452 1.1.784 

Livro de registro histórico militar de integrantes do 
estado maior do exército, do imperial corpo de 
engenheiros, do 3º regimento de cavalaria, do 7º 
batalhão de caçadores de 1ª linha e de 2ª linha. 
Contém ainda “Fé de Oficio do Capitão Ajudante 
Sabino José de Mello lançado neste Livro, em 
observância ao Despacho do Excelentíssimo Senhor 
Presidente de 9 de Dezembro de 1836”. Lista dos 
oficiais generais e oficiais do estado maior do 
exército pertencentes à província de São Paulo, 
reformados ou em atividade, com seu histórico 
militar. 

294 1821-1837 C0453 1.1.785 

Livro de termos de óbitos dos doentes que 
faleceram no Hospital Real Militar   

- 1820-1824 E1632  

Tabuas Telegráficas feitas por ordem de Sua 
Majestade. Rio de Janeiro: Impressão Régia. O livro 
encontra-se guardado na seção de obras raras da 
Biblioteca do APESP. 

299 1819 
621.382 

T117 
O.R. 

 

 

 

5. Ordenanças. 

Ilustração do 

século XVIII. 
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53 Carta régia de 14 de outubro de 1726. Livro de registro de cartas, ordens, instruções e provisões de Sua Majestade (Livro nº168).  
54 Provisão de 30 de abril de 1758. 

Regimento dos capitães mores. Livro de registro de portarias 

e bandos do capitão general Rodrigo César de Meneses, 1722.  
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Conteúdo dos maços Data Localização Notação 

Ofícios e cartas de ordenanças de São Sebastião e Vila 
Bela acusando o recebimento de ordens, ofícios e 
portarias e a publicação de bandos. Contem propostas 
de nomeações e ofícios solicitando confirmação de 
patente e informando sobre cargos vagos, deserções, 
prisão de escravos, assassinos e marinheiros ingleses, 
pestes, lista de ordenanças, chegada de navios, cargas 
dos navios, entrada e saída de embarcações, defesa 
das vilas, pirataria, abertura de estradas e extração de 
madeira. Ofícios confirmando remessa de mapas de 
importação, exportação e dos habitantes das 
freguesias. Correspondência do governador da Ilha de 
São Sebastião, o coronel Francisco Inácio Ferreira 
Nobre (1810-1817). Em uma das cartas, ele relata ao 
Conde de Palma a tentativa de fuga para a América e 
posterior prisão de Napoleão Bonaparte, como lhe foi 
contado pela tripulação de um navio inglês (1815). 

1721-1819 C0255 1.1.129 a 1.1.133 

Ofícios e cartas de ordenanças e das câmaras de São 
Sebastião, Vila Bela, Paranaguá e Santos, informando 
sobre nomeações, deserções, prisões, chegada de 
navios e suas cargas, ocorrências locais, matrículas de 
soldados, requerimentos, pedidos de licença, entrada 
e saída de embarcações e defesa das vilas. Contem 
ainda correspondência do governador da Ilha de São 
Sebastião, o coronel Francisco Inácio Ferreira Nobre, 
proibindo o embarque de madeira em navios ingleses.  

1813-1822 C0256 1.1.134 a 1.1.137 

Ofícios e cartas de ordenanças, de militares e das 
câmaras de Franca, Casa Branca, Mogi-Guaçu e Mogi 
Mirim, com queixas sobre o imposto para travessia do 
rio, requerimentos diversos, comunicados de prisão, 
deserção, viagem, cobrança, abertura de estradas, 
reforma de fortalezas, recrutamento de soldados e 
nomeação para cargos vagos. Certidões, listas de 
soldados, registros de compra de terras, relações de 
entrada e saída de pessoas e mercadorias. 

1721-1822 C0259 1.1.151 a 1.1.153 

Propostas das câmaras de diversas vilas 
encaminhando nomes para ocupar os postos vagos de 
ordenanças e oficiais de 2ª linha. Certidões de 
nomeação de capitães mores, ordens para passar 
patente às ordenanças, termos de eleição de 
sargentos mores. Relações de habitantes da capitania 
e de pessoas eleitas para o posto de capitão mor.   

1722-1799 C0283 1.1.288 a 1.1.293 
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Propostas das câmaras de diversas vilas 
encaminhando nomes para ocupar os postos vagos de 
ordenanças e oficiais de 2ª linha. Certidões de 
nomeação de capitães mores, ordens para passar 
patente às ordenanças, termos de eleição de 
sargentos mores. Relações de habitantes da capitania 
e de pessoas eleitas para o posto de capitão mor.   

1800-1808 C0284 1.1.294 a 1.1.300 

Propostas das câmaras de diversas vilas 
encaminhando nomes para ocupar os postos vagos de 
ordenanças e oficiais de 2ª linha. Certidões de 
nomeação de capitães mores, ordens para passar 
patente às ordenanças, termos de eleição de 
sargentos mores. Relações de habitantes da capitania 
e de pessoas eleitas para o posto de capitão mor.   

1809-1817 C0285 1.1.301 a 1.1.305 

Propostas das câmaras de diversas vilas 
encaminhando nomes para ocupar os postos vagos de 
ordenanças e oficiais de 2ª linha. Certidões de 
nomeação de capitães mores, ordens para passar 
patente às ordenanças, termos de eleição de 
sargentos mores. Relações de habitantes da capitania 
e de pessoas eleitas para o posto de capitão mor.   

1815-1821 C0286 1.1.306 a 1.1.311 

Propostas das câmaras de diversas vilas 
encaminhando nomes para ocupar os postos vagos de 
ordenanças e oficiais de 2ª linha, certidões de 
nomeação de capitães mores e ordens para passar 
patente às ordenanças. Ofícios e cartas de ordenanças 
e das câmaras informando sobre provisões, 
publicação de bandos, incidentes, intrigas, 
falecimentos, “desobediência do povo”, prisões, 
recrutamento, pirataria e da necessidade de fortificar 
as vilas de Iguape e Cananéia. Correspondência a 
respeito dos mais variados assuntos, entre eles, 
pedidos de sesmarias,  exoneração por idade e 
reforma da Casa dos Quintos. Ofícios solicitando 
nomeações, agradecendo favores e comunicando 
ordens recebidas. Ordens para os soldados e oficiais 
das milícias substituir a tropa que embarcava para 
lutar no Uruguai (1817). Carta de um morador de 
Xiririca pedindo a nomeação de um capitão mor para 
expulsar as meretrizes da vila (1820). 

1721-1829 C0287 1.1.312 a 1.1.317 

Ofícios e cartas de ordenanças de Santos, São Vicente, 
Bertioga e Itanhaém. Contêm requerimentos, 
remessas de culpa, pedidos de perdão,  comunicados 
de prisão, propostas para nomeação de ordenanças, 
certidões, listas de oficiais de diversos regimentos, 
comunicações de entrada e saída de embarcações, 
desembarque de escravos, deserções, relações de 
passageiros e mercadorias, pirataria, pagamento de 
soldo, abertura de estradas e reforma de fortalezas. 
Ofício descrevendo o mau estado do forte da Praça de 
Santos (1723). 

1721-1822 C0288 1.1.318 a 1.1.322 
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Ofícios e cartas de ordenanças de Apiaí, Iguape, 
Faxina, Itapetininga e Itapeva. Contêm 
requerimentos, comunicados de prisões, diligências 
para capturar criminosos, descoberta de ouro, 
ataques de índios, expedição armada contra os 
“bugres”, propostas para nomeação de ordenanças, 
confirmação de patentes, publicação de bandos, 
editais, vacinação, remessa de mapas de população, 
lista de moradores e abertura de estradas. 

1725-1822 C0289 1.1.323 a 1.1.328 

Ofícios e cartas de ordenanças, comandantes militares 
e da câmara de Sorocaba, informando sobre 
ocorrências locais, publicação de bandos, editais, 
requerimentos, prisões, perseguição a foragidos, 
propostas para nomeação de ordenanças e certidões. 
Relações de praças e oficiais das milícias, 
comunicados de deserção, baixas e licenças. Ofícios 
sobre comércio e tributação de gado e cavalos, 
ataques indígenas, guerra contra os índios (1733), 
descoberta das minas de Apiaí (1742) e extração de 
cal em Paranapanema (1797). Consulta do capitão 
mor a respeito do casamento entre escravos e índias 
paiaguás, motivada pela apreensão dos moradores 
(1733). Ofício da câmara de Sorocaba a respeito do 
terreno para edificação da Fábrica de Ferro de 
Ipanema (1800). Carta do vigário da freguesia sobre as 
dificuldades de exercer ofícios religiosos e morar na 
Fábrica de Ferro (1822). Relação de causas judiciais 
pendentes, declaração sobre a produção de açúcar e 
água ardente na região, e da repercussão das 
agitações ocorridas no primeiro semestre de 1822, em 
Sorocaba e nas vilas vizinhas.  

1721-1822 C0290 1.1.329 a 1.1.333 

Ofícios e cartas de ordenanças, militares e das 
câmaras de Porto Feliz, Piracicaba e Capivari 
informando sobre ocorrências locais, cumprimento de 
ordens, propostas de nomeação de ordenanças, 
publicação de bandos, editais, captura de escravos, 
catequese de índios, abertura de estradas e 
requerimentos diversos. Contêm ainda ofícios sobre 
remessas de mapas de população e preparativos para 
uma expedição ao Mato Grosso (1818). Ofício do 
capitão mor recomendando que os vadios de Porto 
Feliz não fossem recrutados pelo serviço real, para 
que pudessem servir na expedição à Cuiabá (1820).  

1784-1825 C0291 1.1.334 a 1.1.338 

Ofícios e cartas de ordenanças, militares e das 
câmaras de Itu informando sobre ocorrências locais, 
cumprimento de ordens, prisões, escolta de presos, 
provisões, certidões e requerimentos diversos. 
Contêm ainda ofícios sobre o registro do ouro das 
minas de Cuiabá, remessas para a Casa de Fundição, 
guerra contra os índios que “infestam as minas de 
Cuiabá” (1732), carga de escravos vinda de Benguela 
(1791), devassas, roubo de animais, cunhagem de 

1721-1800 C0292 1.1.339 a 1.1.343 
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moeda falsa, concerto de pontes, abertura de 
estradas e construção de ranchos para tropeiros 
(1800).  

Ofícios e cartas de ordenanças, militares e das 
câmaras de Itu informando sobre ocorrências locais, 
cumprimento de ordens, publicação de editais e 
bandos, remessa de mapas de população, prisões, 
escolta de presos, falta de carne, provisões, certidões 
e sesmarias. Contêm ainda contas de receita e 
despesa da câmara de Itu, propostas de nomeação 
para cargos vagos, requerimentos, perdão geral aos 
desertores, preparativos para a festa de Corpus 
Christi, pedidos de reforma, licença para levantar 
engenho, levante de negros (1809) e um inventário de 
bens do Hospital do Carmo. Consulta de vinte páginas 
do ouvidor da comarca de Itu a respeito do tratado de 
Viena e suas conseqüências para os proprietários e 
comerciantes de escravos locais (1815). Ofício do juiz 
ordinário comunicando que o povo da sua comarca 
está alerta contra “gente revolucionária” de 
Pernambuco, cortando toda a comunicação com o 
nordeste (1817). 

1800-1821 C0293 1.1.344 a 1.1.349 

Ofícios e cartas de ordenanças, militares e das 
câmaras de Jundiaí, Campinas e São Carlos. Contêm 
relatos de ocorrências locais, notícias sobre Bandeiras, 
busca por ouro, descoberta de minas, abertura de 
estradas, requerimentos diversos, disputas de terra, 
conflitos familiares, medição de sesmarias, rebelião 
de escravos e confisco de gado. Relatos de escravos 
acusados de matar o feitor, suicídio de escravo, briga 
de ciganos e “fatos escandalosos” ocorridos com um 
vigário. Mapas da população vacinada em 1806. 
Documentação de âmbito militar informando sobre 
presos, deserções, recrutamento, baixas e licenças. 
Correspondência do coronel Francisco Antônio de 
Paula Nogueira da Gama a respeito dos levantes 
ocorridos em Santos, Itu e São Carlos (1822). 

1721-1822 C0294 1.1.350 a 1.1.355 

Ofícios e cartas de ordenanças, militares e da câmara 
de Santana do Parnaíba informando sobre ocorrências 
locais, requerimentos, cumprimento de ordens, 
publicação de bandos, editais, recebimento de 
patentes, provisões e certidões. Contêm ainda 
propostas para nomeação de diversos cargos, relação 
de pessoas que partiram para Cuiabá (1722), 
pagamento de impostos, queixas dos índios do 
aldeamento de Barueri, controle de embarcações, 
captura de desertores, agressão a um juiz de órfãos, 
relação de companhias de milícia, remessa de 
recrutas e contágio da lepra. Ofício de ordenanças 
consultando sobre a confecção dos mapas de 
população, com pedido de um auxiliar para ajudar no 
preparo dos mapas. 

1721-1822 C0295 1.1.356 a 1.1.358 
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Ofícios e cartas de ordenanças e da câmara de São 
Paulo informando sobre ocorrências locais, 
arrecadação de impostos, epidemia de varíola (1798), 
cumprimento de ordens, publicação de bandos, 
editais, recebimento de patentes, provisões e 
certidões, propostas para nomeação de cargos vagos, 
requerimentos, prisões e diligências. Contêm ainda 
dois autos de devassa e um auto de inquirição de 
gênero de Pedro Taques de Almeida, atestando ser 
“cristão velho de sangue limpo, sem infecção de 
sangue judeu e outras máculas”(1720). 

1720-1821 C0296 1.1.359 a 1.1.361 

Ofícios e cartas de ordenanças e das câmaras de 
Jacareí, Mogi das Cruzes, São José e Santana do 
Parnaíba informando sobre ocorrências locais, 
cumprimento de ordens, publicação de bandos, 
editais, recebimento de patentes, provisões e 
certidões. Contêm ainda propostas para nomeação de 
ordenanças, comunicação de crimes, prisões, 
perseguição a foragidos, termos de eleição, lista de 
praças e oficiais das milícias, e requerimentos 
diversos. 

1722-1822 C0297 1.1.362 a 1.1.367 

Ofícios e cartas de ordenanças, de militares e das 
câmaras de Ubatuba e São Luiz do Paraitinga 
informando sobre ocorrências locais, reparos de 
estradas, pirataria, cumprimento de avisos régios, 
publicação de bandos, editais, recebimento de 
patentes, certidões e passaportes. Contêm ainda 
mapas de entrada e saída de embarcações, extratos 
de ordens recebidas, mapas de preços de gêneros 
exportados, importados e consumidos em São Luiz do 
Paraitinga (1822), propostas para nomeação de 
ordenanças, pedidos de baixa, licença, comunicação 
de crimes, prisões e requerimentos diversos. 

1722-1822 C0298 1.1.368 a 1.1.374 

Ofícios e cartas de ordenanças, de militares e da 
câmara de Cunha, informando sobre ocorrências 
locais, cumprimento de ordens, publicação de bandos, 
editais, registro de patentes, provisões e certidões. 
Contêm ainda propostas para nomeação de 
ordenanças, pedidos de baixa, licença, comunicação 
de crimes, prisões, relação de desertores, cartas de 
contas da câmara e requerimentos diversos. 

1784-1822 C0299 1.1.375 a 1.1.379 

Ofícios e cartas de ordenanças, de militares e das 
câmaras de Taubaté, Pindamonhangaba e 
Guaratinguetá, informando sobre ocorrências locais, 
querelas judiciais, conflitos de família, adultérios, 
concubinatos, divisão de terras, descobrimento de 
minas, aldeamentos, abertura de estradas, construção 
de pontes, eleição de vereadores, vacinação, 
falsificação de vacinas, mapa de leprosos, diligências, 
prisões, rebeliões e fuga de escravos. Contêm ainda 
ofícios a respeito de nomeações, patentes, reforma, 

1721-1822 C0300 e 
C0301 

1.1.380 a 1.1.393 
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recrutamento, deserções, lista de tropas, 
trabalhadores prussianos da Fábrica de Ferro e 
plantação de café. Correspondência do marechal José 
Arouche de Toledo Rendon tratando do estado geral 
da capitania. 

Ofícios e cartas de ordenanças, de militares e das 
câmaras de Curitiba, Guaratuba, Lapa, Guarapuava e 
Paranaguá, informando sobre cumprimento de 
ordens, recebimento de ofícios, ocorrências locais, 
crimes, diligências, mapas de população, mapas de 
entrada e saída de embarcações, mapas de 
importação e exportação de produtos. Complemento 
de uma lista nominativa de Curitiba (1766). Contêm 
ainda listas de oficiais das milícias de Curitiba, com 
informações sobre ocupação, soldo, residência e 
constituição física (1818). Lista de criminosos, 
desertores e escravos fugidos (1797), descrição de 
uma entrada no sertão (1811) e uma lista das pessoas 
que se estabeleceram na vila de Guaratuba (1820).  

1724-1822 C0302 a 
C0304 

1.1.394 a 1.1.406 

Ofícios e cartas de ordenanças, de militares e das 
câmaras de Castro, Antonina, Vila Nova do Príncipe e 
Itapeva, informando sobre recrutamento, crimes, 
prisões, nomeações de oficiais, deserções, lista de 
ordenanças, desavenças entre oficiais, eleições, fuga 
de escravos, ataques indígenas e captura de índios. 
Contêm ainda ofícios de juízes e oficiais das câmaras 
sobre atestados, abaixo-assinados, certidões, autos de 
justificação, autos cíveis e criminais, relação de 
pessoas com elefantíase e lepra, ofícios sobre a 
expedição de conquista e povoamento de Guarapuava 
(1810), expedição do rio Tibagi (1821) e a epidemia de 
sarampo na vila de Castro (1806).    

1729-1822 C0305 1.1.407 a 1.1.413 

Ofícios e cartas de ordenanças, de militares e das 
câmaras de Lorena, Areias, Jacareí, Cunha e Queluz, 
informando sobre ocorrências locais, nomeações, 
deserções, insubordinações de soldados, prisões e 
diligências. Contêm ainda ofícios sobre recrutamento, 
abertura e manutenção de estradas, imposto sobre o 
gado, desmembramento da vila de Lorena, construção 
de quartéis, expedições no sertão e contribuições 
para obras públicas. Documentos sobre as condições 
do caminho para o Rio de Janeiro, trânsito de 
autoridades, passagem do correio, criminalidade e 
escolta dos valores transportados pela Fazenda Real. 
Ofícios sobre a “domesticação de índios” e a formação 
de aldeamentos. Relação de praças, gado, gêneros 
exportados, índios casados e solteiros, e eleitores 
paroquiais. 

1721-1822 C0335 1.1.577 a 1.1.582 

Ofícios e cartas de ordenanças, de militares e das 
câmaras de Lorena informando sobre 
insubordinações, cumprimento de ordens, publicação 
de bandos, avisos, cobrança de imposto sobre o gado, 

1801-1822 C0336 1.1.583 a 1.1.586 
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lista de pessoas que se estabeleceram no distrito e 
relação nominal dos leprosos da vila. 

 

 

6. Câmaras Municipais. 

Carta do governador dirigida à câmara 

de Santana do Parnaíba ordenando a 

indicação de um capitão de mato para 

“bater os matos e prender todos os 

delinquentes”, 1764. 
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Conteúdo dos maços Data Localização Notação 

Ofícios e cartas das câmaras de Guaratinguetá, Taubaté, 
Lorena, Cunha, Areias, São José, Jacareí, 
Pindamonhangaba e São Luis do Paraitinga, informando 
sobre sesmarias, ordens, dízimos, provimentos, 
concerto de estradas e queixas da população, entre elas 
a de cobrança de licença para casamentos entre 
escravos e naturais da terra. Correspondência sobre 
nomeações para cargos vagos, petições e cartas de 
contas das câmaras.  

1721-1822 C0232 1.1.29 a 1.1.31 

Ofícios e cartas das câmaras de Atibaia, Bragança, 
Jacareí, Mogi das Cruzes, São José, São Luis do 
Paraitinga e Taubaté, informando sobre festejos, 
prisões, desertores, viagens, incidentes e queixas da 
população. Contem ainda correspondência sobre 
nomeações para cargos vagos, certidões, listas de 
oficiais, mapas de entrada e saída de pessoas e 
mercadorias, relações de clérigos, despachos, 
requerimentos, petições e cartas de contas das 
câmaras. 

1721-1822 C0233 1.1.32 a 1.1.37 

                                                      
55 Relatório apresentado ao Cidadão Dr. Cesario Motta Junior, Secretário dos Negócios do Interior do Estado de São Paulo, pelo 

Diretor da Repartição de Estatística e Arquivo Dr. Antonio de Toledo Piza em 31 de julho de 1894. Rio de Janeiro: Tip. 

Leuzinger, 1894, p.139. 
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Ofícios e cartas das câmaras de Sorocaba, Porto Feliz, 
Itapeva, Apiaí e Itapetininga, informando sobre 
preenchimento dos postos de ordenança, desordens, 
crimes de escravos, concerto de estradas, ordens, 
editais, relação de mortos, ausentes e falidos. 
Correspondência sobre nomeações para cargos vagos, 
petições e cartas de contas das câmaras.  

1721-1822 C0234 1.1.38 a 1.1.40 

Ofícios e cartas das câmaras de Jundiaí, Campinas, São 
Carlos, São Paulo e Santana do Parnaíba, informando 
sobre o estado das estradas, falta de água, epidemias, 
impostos, índios, publicação de bandos, ordens, editais, 
festejos e procissões. Ofícios remetendo lista de ouro 
enviado à Casa de Fundição e solicitando providências 
contra atravessadores de gêneros de primeira 
necessidade (1793). Correspondência sobre nomeações 
para cargos vagos, requerimentos, cartas de contas das 
câmaras e uma devassa de suborno contra oficiais da 
câmara de São Paulo (1747).   

1721-1822 C0235 1.1.41 a 1.1.46 

Ofícios e cartas das câmaras de Santos, São Vicente, São 
Sebastião, Ubatuba, Itanhaém, Iguape e Cananéia, 
informando sobre falta de alimentos, conserto de 
estradas, pesca da baleia, publicação de bandos, 
cumprimento de ordens, provisões, taxas e devassas. 
Correspondência diversa sobre nomeações para cargos 
vagos, sesmarias, queixas da população,  mapas de 
importação e exportação de gêneros, requerimentos, 
cartas de contas das câmaras e relação de pretos foros. 

1721-1822 C0236 1.1.47 a 1.1.51 

Cartas e ofícios das câmaras de Cananéia, Iguape, 
Itanhaém e Ubatuba, informando sobre falta de notícias 
das minas de ouro, eleições, festejos e a introdução de 
máquinas novas nos engenhos de açúcar. 
Correspondência sobre nomeações para cargos vagos, 
provisões, requerimentos, cartas de conta das câmaras 
e pedidos de sesmarias. 

1721-1822 C0237 1.1.52 a 1.1.54 

Cartas e ofícios das câmaras de Curitiba, Guaratuba, 
Paranaguá, Lages, Vila do Príncipe, Castro e Antonina, 
informando sobre publicação de bandos, editais, 
provisões, cumprimento de ordens, carregamentos de 
farinha, ocorrências locais, obras, estado de pobreza da 
população e requerimentos dos habitantes. Contem 
ainda cartas de contas das câmaras e listas de 
ordenanças.  

1721-1822 C0238 1.1.55 a 1.1.60 

Maços de cartas de contas das câmaras de Antonina, 
Apiaí, Atibaia, Bragança, Cananéia, Castro, Curitiba, 
Cunha, Guaratinguetá, Guaratuba, Iguape, Itanhaém, 
Itapetininga, Itapeva, Itu, Jacareí, Jundiaí, Lages, Lapa, 
Lorena, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Paranaguá, 
Santana do Parnaíba, Pindamonhangaba, Porto Feliz, 
São Carlos, São José dos Campos, São Luis do Paraitinga, 
São Paulo, São Sebastião, São Vicente, Sorocaba, 

1802-1821 C0239 e 
C0240 

1.1.61 a 1.1.68 
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Taubaté e Ubatuba. 

Documentação rendilhada e muito frágil acumulada 
pela câmara de Ubatuba. Contém fragmentos de livros 
de notas do tabelião da vila com registros de compra e 
venda de terras, escravos, barcos, gado, acordos entre 
particulares, dotes de casamento, escrituras de perdão, 
patrimônio, registros de portarias e ordens régias. 
Certidão de uma escritura de terras, sem data, com a 
indicação de se tratar de uma carta de sesmaria. 
Documento de doação de terras para a fundação da vila 
de Ubatuba (1640), no qual está escrito que as terras 
foram dadas ao capitão Jordão Homem da Costa, para 
que ele pudesse distribuí-la “aos ditos povoadores”. 
Contém ainda fragmentos de autos judiciais ( 1656-
1755), relações de cargas do porto de Ubatuba dos anos 
de 1808 a 1812, ofícios do capitão mor e da câmara e 
uma relação da produção e consumo da paróquia 
(1818). 

1640-1818 C0348 1.1.645 a 1.1.651 

Continuação da documentação acumulada pela câmara 
de Ubatuba. Contem fragmentos de livros de notas do 
tabelião da vila com escrituras de compra e venda de 
terras, procurações, sentenças judiciais, termos de 
andada e correição, certidões, autos judiciais, 
inventários, termos de medição de terras e doações. 
Fragmento do livro de despesas da câmara de Ubatuba 
dos anos 1811, 1813 e 1814. 

1662-1829 C0349 1.1.652 a 1.1.657 

Documentação acumulada pela câmara de Santana do 
Parnaíba, contendo fragmentos do livro de receita e 
despesas da câmara (1719-1754), procurações, ofícios, 
correspondência e cópias de requerimentos dirigidos ao 
ouvidor geral. Contem ainda mandados do ouvidor, 
autos judiciais, editais de convocação para eleição dos 
oficiais da câmara, cartas de usança e confirmação dos 
eleitos, certidões, cartas régias, provisões, 
correspondências de outras vilas e cartas dos capitães 
generais. Ordem sobre utilização de mão de obra 
indígena (1743), cópia do aviso comunicando a decisão 
do rei de desmembrar a capitania de São Paulo e criar 
as de Mato Grosso e Goiás (1748), e uma carta 
ordenando a celebração de missas em agradecimento 
pelo rei ter sobrevivido ao terremoto de Lisboa (1756). 
Há ainda uma carta de Pedro Taques de Almeida Paes 
Leme à câmara de Parnaíba (1763) e bandos do 
Morgado de Mateus convocando os proprietários para 
apresentar seus títulos de sesmaria, determinando o 
incremento da cultura de algodão, tratando de 
leprosos, dos índios no distrito de Parnaíba, ordenando 
a realização do censo das famílias e recomendando o 
combate a ociosidade (1765). Brochura sem data com a 
descrição de 79 animais, em ordem alfabética, com o 
título de “Notícia de vários bichos e insetos que se 
conhece no Brasil com a distinção e circunstâncias que 

1719-1825 C0354 1.1.681 a 1.1.683 
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se puderem descobrir a respeito”.  

Documentação acumulada pela câmara de Santana do 
Parnaíba. Contem correspondência, ofícios, 
requerimentos de moradores, pautas, termos de 
eleição e de nomeação de oficiais. Os documentos 
tratam de assuntos diversos, como questões de terras, 
sesmarias e pedidos de mercês. Há um grande número 
ordens dos capitães generais e do ouvidor da comarca, 
bem como ofícios da câmara de São Paulo e de outras 
vilas. Ofício do capitão general convocando as câmaras 
a indicar pessoas hábeis para produzir mapas de 
população, bem como ir a Portugal para se tornarem 
engenheiros, médicos e contadores (1799).  

1770-1799 C0355 1.1.684 a 1.1.687 

Documentação acumulada pela câmara de Santana do 
Parnaíba. Contêm ofícios, requerimentos de moradores, 
cartas de conta da câmara, inventário dos papéis do juiz 
ordinário, editais, avisos, decretos, recibos, orçamentos 
de obras solicitadas pela câmara, lista de pessoas aptas 
para servir nas milícias e um exemplar do jornal “O 
Campeão Brasileiro”, defendendo os “direitos nacionais 
e o sagrado sistema constitucional”. Ofício informando 
a chegada da família real (1808), relação de indivíduos 
que contribuíram para as festas reais (1817) e as 
comemorações da coroação em 1818. Contêm ainda 
ofícios da Junta da Fazenda Real, documentos da 
comissão eleitoral e decretos sobre estradas (1832). 

1800-1832 C0356 1.1.688 a 1.1.691 

Ofícios e cartas das câmaras de  Santana do Parnaíba, 
Santos, São Paulo, Cuiabá, Sorocaba, São Sebastião, 
Ubatuba e Taubaté. Contêm ofícios, requerimentos de 
provisões, editais, relações de despesas das câmaras, 
cartas de confirmação e usança, correspondência entre 
as câmaras de São Paulo e Parnaíba, certificados de 
realização de ofícios religiosos e instruções para os 
capitães mores. Ofícios sobre o Hospital Militar, lista de 
doação de fardamento para as tropas em marcha para 
o Uruguai, preços das fardas, distribuição de carne e 
penhora de bens. Ofício sobre o fracasso da povoação 
de Casa Branca, do plano de conquista e povoação do 
Oeste do Paraná e uma lista do ouro encaminhado ao 
Rio de Janeiro (1787). Mapas de população de São 
Paulo, Santo Amaro, Guarulhos, Jacareí, São José e suas 
freguesias (1792) e uma cópia de uma escritura de 
doação de terras do general Arouche. 

1781-1826 C0358 1.1.697 a 1.1.699 

 

 

7. Negócios eclesiásticos. 
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Conteúdo dos maços Data Localização Notação 

Maço de documentos classificados como eclesiásticos. 
Contêm um compilado de alvarás, provisões e 
privilégios concedidos à Bula da Santa Cruzada, cartas 
do bispo e de párocos, tratando de esmolas, 
procissões, recibos de pagamento, disputas com 
autoridades civis, queixas contra outros vigários, 
chegada da família real ao Brasil e da invasão 
napoleônica em Portugal. Declarações de ex-
associados da Companhia de Jesus explicando suas 
relações com a entidade e denunciando antigos 
associados; inventário de uma fazenda pertencente 
aos jesuítas; regimento de sacramentos (1768); 
inventário de bens religiosos; devassa do senhor bispo 
contra o pároco de Itapetininga (1794) e uma minuta 
de denúncias contra religiosos (1800). Provisão pela 
qual Dom João apresenta o padre Mateus Gonçalves 
de Andrade como o novo cônego da Sé de São Paulo, 
em virtude do falecimento do cônego Antônio José de 
Abreu (1801); carta do bispo Manuel Joaquim 
Gonçalves de Andrada se dizendo feliz pela 
permanência de Dom Pedro no Brasil (1822); 
Relatório do estado dos conventos, mosteiros e 
recolhimentos da capitania; lista de contribuições 
para o resgate de escravos em Argel e relação dos 
conventos carmelitas, beneditinos e franciscanos da 
província (1824). Alvará do Imperador D. Pedro 
concedendo o titulo de cavaleiro da Ordem de Cristo a 
de Luís Bernardo Pinto Ferraz, junto de outros 
documentos pessoais (1824-1843). Contem ainda 
cópia de termos das eleições nas comarcas de São 
Paulo e Paranaguá (1821), cartas de procuradores da 
Coroa, de escrivães da Fazenda e de juízes ordinários. 

1722-1843 C0229 1.1.13 a 1.1.19 
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8. Aldeamentos indígenas. 

Conteúdo dos maços Data Localização Notação 

Ofícios e cartas de diretores dos aldeamentos 
informando sobre fugas, nascimento de bastardos, 
produção de animais, alimentos e o estado geral dos 
índios. Listas dos povoados indígenas com 
informações sobre nascimento, falecimento e 
casamento de índios nas aldeias de M’boy, Pinheiros, 
São Miguel, Itapecerica, Peruíbe, São José, Barueri e 
Carapicuíba. Correspondência sobre a política de 

1721-1804 C0228 1.1.5 a 1.1.12 

                                                      
56 MONTEIRO, John M. “Dos Campos de Piratininga ao Morro da Saudade: a presence indigena na história de São Paulo”. In: 

PORTA, Paula (Org.). História da Cidade de São Paulo, vol. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2004, p.61-65.  

Carta de nomeação de um 

capitão mor índio, 1790. 
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aldeamentos, queixas de índios, denúncias de maus 
tratos e solicitações de auxílio dirigidas ao capitão 
general. Requerimentos de particulares referentes à 
exploração da mão de obra indígena; relação de 
alistados pelas câmaras para lutar contra os índios; 
mandatos de prisão; bandos e cópias de regimentos 
dos aldeamentos. Contém ainda um bando do Conde 
Sarzedas, onde ele chama a atenção do governador 
Rodrigo Cesar de Menezes sobre o tráfico de 
indígenas ainda operante, apesar da proibição real 
(1733); uma carta assinada por Diogo Soares 
acusando os padres capuchinos de incitarem os índios 
a se rebelarem (1735) e a nomeação do índio Vitorino 
Barbosa capitão mor da aldeia de Carapicuíba (1790).   

 

Documentos retirados do contexto original  

Descrição dos documentos Data Localização Notação 

Livros de registro de sesmarias anteriores a formação 
da capitania, que ficavam sob guarda dos escrivães da 
Provedoria da Fazenda Real, em Santos. Em 1929, 
uma grande enchente destruiu o arquivo do Tesouro 
Provincial, localizado nos baixos da Secretaria da 
Fazenda. Os livros aqui descritos, chamados de vol. 1 
(1602-1642), vol.2 (1639-1746), vol.2 Bis (1618-1620) 
e vol.3 Bis (1627-1636) foram constituídos a partir de 

1602-1746 C0359 
1.4.205  

a  

1.4.208 
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fragmentos dos livros originais, encontrados no 
arquivo da Secretaria da Fazenda, sem capa e roídos 
pelas traças. Os primeiros dois volumes foram 
transcritos e publicados em 1921. O vol.2 traz indícios 
de ser o livro 13 da Fazenda Real. Quando o livro foi 
restaurado e reencadernado no Arquivo do Estado em 
1932, incluíram no seu final um lote de cartas de 
sesmarias bastante danificado, provavelmente do 
livro 14. O volume 2 Bis trata, na realidade, de cartas 
de sesmarias encontradas entre maços de papéis da 
Secretaria de Governo com a rubrica “inutilizados” e 
publicados em 1939. Os documentos do volume 3 Bis, 
por sua vez, foram encontrados entre os 2.700 autos 
recolhidos do 1º Cartório de Órfãos da Capital e 
publicados em 1940. Entre eles estava a carta de 
sesmaria de Amador Bueno. Os documentos originais 
foram restaurados e digitalizados, e podem também 
ser consultados através das transcrições publicadas 
pelo Arquivo do Estado nos seus volumes de 
Sesmarias. 
 
Documentos da coleção de José Arouche de Toledo 
Rendon, doados pela família Rego Freitas ao diretor 
do Arquivo do Estado, Antonio de Toledo Piza, antes 
de 1905. Contém concórdia entre D. João I, rei de 
Portugal e os prelados (guardando os direitos da 
Igreja), sem data; manuscrito da História da Capitania 
de São Vicente, de Pedro Taques de Almeida Paes 
Leme e publicada na Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo em 1869; fragmento de um 
livro de registro de alvarás de soltura expedidos por 
juízes de fora, provedores e ouvidores, entre 1819 e 
1821. Contém ainda uma cópia de certidões do rol 
dos desobrigados (confessados e comungados) das 
paróquias da capitania de São Paulo (1792), doada 
pelo professor Celso Maria de Mello Pupo. 
 

1722-1821 C7890 1.1.788 

Documentos da coleção de José Arouche de Toledo 
Rendon, doados pela família Rego Freitas ao diretor 
do Arquivo do Estado, Antonio de Toledo Piza, antes 
de 1905. Contém cópia do título de Taques Pompeu, 
transcrito por Pedro taques em 1753; mapa de 
produção de manufaturas, de 1777 a 1825; notas 
sobre os membros da família Farinha, feitas por Pedro 
Taques; fragmentos de autos do juízo de órfãos e um 
auto de inquirição de gênero (habilitação de genere) 
de Garcia Rodrigues Paes e Antonio Fortes 
Bustamante (1745). 
 

1658-1825 C7890 1.1.789 

Documentos da coleção de José Arouche de Toledo 
Rendon, doados pela família Rego Freitas ao diretor 
do Arquivo do Estado, Antonio de Toledo Piza, antes 
de 1905. Contém fragmentos de autos do juízo de 
órfãos e uma devassa de fuga e arrombamento, 
ocorrida em Ubatuba (1777). 
 

1679-1788 C7890 1.1.790 
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Ofício referente ao conserto da Fortaleza de Bertioga 
(1723); carta ao Desembargador Gaspar de Freitas 
Trancoso, prestando contas sobre a troca de uma 
escrava por cem arrobas de açúcar (1779); aviso sobre 
os gêneros alimentícios que não podem ser 
exportados (1789); aviso sobre a arrecadação de novo 
Imposto na vila de Parnaíba (1793); informe sobre 
falta de mantimentos (1793); ordem para não deixar 
embarcar mandioca, feijão e toucinho para a vila de 
Santos (1793); ofício sobre a falta de sal vila de Santos 
(1795); ofício sobre o estanco de sal (1800); portaria 
régia referente aos rendimentos dos novos impostos 
na vila de Sorocaba (1801); oficio sobre a falta de 
farinha de mandioca (1803); aviso sobre o pagamento 
do novo imposto sobre animais (1802); portaria régia 
sobre a cobrança da décima urbana (1809); ofício 
referente a um barco de sal em São Sebastião (1816); 
diversos ofícios do Coronel Francisco Inácio Ferreira, 
governador de São Sebastião sobre a extração ilegal 
de madeira (1817); requerimento sobre retirada de 
gado vaccum em Bragança (1817); regulamento da 
Instituição Vacínica da capitania de São Paulo (1819); 
requerimento sobre a cobrança dos impostos na vila 
de Curitiba (1820). 
 

1723-1820 C8857 1.1.713 

Documentos da chamada “seção de estudos 
históricos”, agrupados por assunto. As pastas 
misturam documentos de procedência variada, da 
Colônia e do Império. Contem carta do vice rei Diogo 
Mendonça Furtado para Felipe IV (1622); carta 
relatando o mau contagioso das bexigas que “ocorreu 
em toda essa terra” (1722); carta de agradecimento 
referente a eleição de João Leme da Silva (1723);   
requerimento sobre o ouro que veio com Luiz 
Castanho e que não sabe o dono (1729); cartas de 
Alexandre de Gusmão (1743-1777); carta de Dona 
Maria I a Carlos Teodoro, da Baviera (1779); cartas de 
Manoel Teixeira Veloso (1784-1785); recibo do 
subsídio literário destinado à vila de Parnaíba (1785); 
carta de Joaquim Manoel da Silva (1792); carta ao 
guarda mor Francisco José (1793); carta ao 
governador e capitão general Antônio Manoel de 
Melo Castro e Mendonça (1797). 

1622-1797 C9870 1.1.714 

Documentos da chamada “seção de estudos 
históricos”. Contém uma coleção de documentos 
pertencentes a Francisco José de Matos Ferreira 
Lucena, entre eles uma carta de fidalguia e um aviso 
régio concedendo o privilégio de usar a insígnia de 
comendador da Ordem de Cristo (1809-1874); petição 
ao Marques de Alegrete (1813); cópia de 
correspondência entre o capitão general Luiz Antônio 
de Souza Botelho Mourão e o governador de Paraguai 
(1768-1770); carta de tença de Madalena da 
Conceição, irmã de Álvaro Maldonado; carta de 

1768-1874 C9871 1.1.791 
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recondução de José Maldonado ao posto de provedor 
da Comarca de Leiria (1782); requerimento de Diogo 
de Toledo Lara e Ordonhez, solicitando certidão dos 
autos de inquirição de gênero de João Mateus Rendon 
(1793); requerimento de nomeação de coroinha de 
Antônio Manuel de Souza Aranha ao bispo (1804); 
cópia de carta patente de capitão da terceira 
companhia de fuzileiros do regimento de infantaria 
miliciana da vila de Paranaguá (1807). 

Documentos da chamada “seção de estudos 
históricos”, agrupados por assunto. Contém carta de 
provisão para vestir o hábito de noviço da Ordem de 
Cristo (1643); ofício de João Leme da Silva ao capitão 
general Rodrigo César de Menezes (1723); escritura 
de compra de sítio por Hiperônimo de Castro 
Guimarães (1741); requerimento do padre Gaspar de 
Freitas Trancoso solicitando autorização para exercer 
as faculdades de benzer imagens e ornamentos, 
conceder absolvição e dispensa de votos (1769); 
requerimento de dispensa do cargo de juiz de órfãos 
da vila de Parnaíba (1793); requerimento de Diogo de 
Toledo Lara Ordonhez solicitando certidão da patente 
de capitão mor das minas de Paranapanema, 
concedida a seu avô, e da de sargento mor de 
Araçariguama, conferida a seu tio, Francisco Taques 
Rendon (1793); cópia da carta patente de capitão da 
primeira companhia dos homens pardos e forros de 
Silvestre de Jesus Carvalho Bandeira (1796); carta de 
confirmação de patente do posto de capitão mor de 
ordenanças da vila de Sorocaba a Francisco José de 
Souza (1800); carta de confirmação de patente de 
Baltazar Manoel Gonçalves (1800); minuta de parecer 
sobre o requerimento de Manoel Joaquim do Couto 
solicitando soldos de capitão de mar e guerra e 
Intendente da Marinha (s.d.); alvará concedendo a 
José Joaquim de Mattos Ferreira Lucena poder para 
nomear o escrivão da Alfândega (1810); carta patente 
de tenente do regimento de caçadores de Santos 
(1811); petição de José Joaquim de Matos Ferreira 
Lucena referente a recebimento de pensão (1817); 
certidão de brigadeiro da cavalaria de José Arouche 
de Toledo Rendon (1835); instrumento de pública 
forma de documentos de José Arouche de Toledo 
Rendon (1827); requerimento de Antônio de Toledo 
Lara de certidão da patente e brasão das armas 
concedidos a seu bisavô, Pedro Taques de Almeida 
(1820); ofício da câmara de São Paulo convocando os 
membros do governo interino para cerimônia de 
aclamação do imperador do Brasil (1822). 

1643-1835 C9871 1.1.792 

Documentos da chamada “seção de estudos 
históricos”. Contém petição ao vigário, solicitando 
dispensa de parentesco para poderem contrair 
matrimônio (1710); autos de medição sobre embargo 
de terras de Maria Sampaio, viúva de Estevão Cardoso 

1675-1819 C9871 1.1.793 
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de Negreiros (1781); fragmento do inventário de 
Aleixo Leme de Alvarenga (?); fragmentos de 
inventários de Antônio Lopes Cardoso (1707-1819) e 
de Antônio Madureira (1675); autos de emancipação 
de Domingos de Camargo (1700). 

Documentos da chamada “seção de estudos 
históricos”. Contém ofícios do ouvidor Francisco 
Galvão da Fonseca (1729); ofício ao capitão 
comandante Fernando Leite Guimarães (1774); oficio 
para o capitão general Francisco da Cunha Menezes 
referente a demarcação dos limites da capitania 
(1784); cópia da resolução do governador Antônio 
José da Franca e Horta sobre compostura, trajes e 
procedimentos para despacho de documentos nos 
tribunais (1804); cópia dos documentos que 
acompanharam ofício enviado pelo Desembargo do 
Paço (1815); ofício enviado à câmara da vila de Mogi-
Mirim sobre chegada de um alcaide (1816); carta do 
bispo ao Conde de Palma sobre o falecimento de D. 
Maria I (1816); aviso da Junta da Fazenda relativo ao 
depósitos no Banco do Brasil (1818); cópia de aviso 
autorizando remoção do cadete Francisco Castro de 
Couto e Mello de Montevidéu para São Paulo, para 
julgamento no Conselho de Guerra (1821); ofício do 
juiz de fora de Guaratinguetá sobre práticas 
escandalosas por parte de ciganos (1820); fragmento 
de estudo sobre Diogo e Catarina Alvarez, Caramuru e 
Paraguaçu (s.d.); Carta de Pedro III, rei de Portugal, a 
Carlos Teodoro, da Baviera (1779); carta de Francisco 
Vieira Goulart, explicando como deveria ser feito o 
envio de correspondência para o reino (1801); 
reprodução de mapa com o percurso de Dom Pedro I 
de Santos à São Paulo, em 7 de setembro de 1822; 
representação da câmara de São Paulo sobre o 
abastecimento de sal (1796); portaria acerca da 
cobrança sobre o sal (1799); lista de madeiras 
embarcadas nos navios ingleses, no porto de São 
Sebastião (1815); reprodução da memória da 
fundação da cidade de Piracicaba (1767);  reprodução 
da nomeação de Dom Luis Antônio Botelho Mourão 
(1765); cópia de carta do governador da capitania de 
São Paulo ao vice-rei (1727). 

1727-1822 C9871 1.1.794 

Documentos da chamada “seção de estudos 
históricos”, agrupados por assunto. Contém cópia dos 
assentos feitos no livro de registro da Casa de 
Suplicação (1769-1772); aviso do governador Rodrigo 
César de Menezes sobre o envio de tropas para 
Santos (1725); ofício sobre a prisão de Manoel de 
Miranda (1722); cópia da Breve concedida aos vigários 
para benzer ornamentos e dar dispensas (1743); 
menológio do padre Antônio da Cruz (1755); cópia de 
carta régia nomeando o frei Manoel de Santa Inês 
(1761); cópia da Breve enviada pelo Papa Clemente 
XIII ao Rei Dom José I, com vista ao reatamento das 

1722-1818 C9871 1.1.795 
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relações com Portugal (1767); aviso da apresentação 
de um clérigo (1791); alvará de cavaleiro da Ordem de 
Cristo (1808); provisão de noviço da Ordem de Cristo, 
encaminhada a Manoel Moreira da Trindade (1810); 
instrução sobre celebração de ofícios religiosos 
(1814); cópia da consulta acerca do requerimento do 
Deão de Sá da Bahia (1818); fragmento de um estudo 
sobre Deus e regras que devem guardar todos os 
seminários de Belém. 

Documentos da chamada “seção de estudos 
históricos”, agrupados por assunto. As pastas 
misturam documentos de procedência variada, da 
Colônia e do Império. Contem auto de medição de 
terras (1661); auto de arrematações do Juízo dos 
órfãos (1674); cartas de sesmaria (1709, 1786, 1788); 
escritura de venda de terras do Capitão Domingos 
Antunes Fialho (1724); traslado de escritura do sítio 
de José Moreira da Silva (1725); carta de confirmação 
de sesmaria a Jose de Goes Moraes (1736); 
declaração de venda de terras (1764); cópia de carta 
régia dirigida a D. Luiz Antonio de Souza Botelho 
Mourão sobre os perigos dos sertões (1766); cópia de 
ordens, instruções e cartas de D. Luiz Antonio de 
Souza Botelho Mourão sobre a descoberta do Rio 
Pardo (1771-1772); carta de sesmaria (1790); traslado 
retirado do livro de registro do arquivo da vila de 
Angra dos Reis (1795), contém os registros de 
sesmarias dos primeiros donatários da capitania de 
São Vicente (incompleto); inquirição de testemunhas 
sobre pedido de construção de uma nova Igreja em 
Iguape (1791); traslado de escritura de venda de um 
sitio em Sorocaba (1795); parecer sobre concessão de 
terras ao Capitão José Custodio de Oliveira (1797); 
requerimento de morada (1804); documentos 
relativos aos limites de Pindamonhangaba (1815); 
documentos sobre a situação de Jacuí (1816); notícia 
sobre posse do governo interino da capitania (1817); 
parte de um livro de registro de terras de Porto Feliz 
(1818); certidão de sesmaria em Mogi Mirim (1819); 
ofício sobre a incorporação de Lages à ilha de Santa 
Catarina (1821); ofício sobre doação de terras para a 
ereção da capela de Itu (1821); ofício sobre o caminho 
de Goiás (1822); requerimento do cônego Manoel da 
Costa e Almeida, solicitando terras na freguesia do 
Brás (1833); oficio de Martim Vaz de Carvalho e 
Castro sobre sesmarias em Itapetininga, com uma 
planta em anexo (1859); carta de venda de terras 
(s.d.); documento sobre terras situadas nas minas de 
Apiaí (s.d.). 

1661-1859 C9872 1.1.715 a 1.1.716 

Documentos da chamada “seção de estudos 
históricos”, agrupados por assunto. As pastas 
misturam documentos de procedência variada, 
públicos e privados. Contem documentos referentes à 
Invasão Holandesa (1646-1648); carta de 

1723-1821 C9873 1.1.717 a 1.1.719 
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agradecimento de emprego (1723); documento 
referente a liberdade para os índios (1727); carta 
régia restabelecendo a devoção das Onze Mil Virgens 
(1728); nota do padre da aldeia de índios de Pinheiros 
(1746); comunicação da nau que partiu de Lisboa para 
o Rio de Janeiro (1747); bando ordenando que todos 
os senhores de engenho entreguem seus escravos 
criminosos à justiça (1764); oficio de Pedro Taques de 
Ameida Paes Leme sobre escravos (1764); carta sobre 
a situação política e as divisas de terras entre os 
reinos de Portugal e Espanha (1768); expedientes 
referentes a ereção de vilas e capelas em Atibaia, 
Mogi Guassu, Faxina, Ilha Grande, Nova Lorena, 
Guaratinguetá, Taubaté, Iguape, Bragança, Porto Feliz, 
Arraial do Jaguari e Cubatão (1769-1803); Atestado de 
nobreza de José Vieira Couto (1781); requerimento 
solicitando certidão, com despacho de Tomas Antônio 
Gonzaga, ouvidor geral de Ouro Preto (1785); abaixo 
assinado da câmara de Parnaíba (1785); oficio de José 
Raimundo Chichorro referente a sua permanência na 
Secretaria de Governo (1788); ofício do Visconde de 
Barbacena (1789); auto de prisão de Pedro de Souza e 
Bento Manoel (1789);  documentos sobre a ereção 
das vilas de Castro e Santo Antônio da Lapa (1789-
1806); relato dos nascimento e óbitos na freguesia de 
São Luiz (1790); carta do Conde de Resende 
descrevendo os limites da capitania do Rio de Janeiro 
(1790); relatos da situação na vila de São Paulo 
(1793); atestado informando o número de habitantes 
de Mogi Mirim (1795); remessa do subsídio literário à 
vila de Parnaíba (1796); comunicado relatando que o 
Palácio Real da Ajuda foi consumido pelo fogo (1796); 
certidão referente às eleições de juízes e vereadores 
da vila de São Carlos (1798); certidão referente a 
nomeação de cargos na vila de Castro (1798); oficio 
de Francisco Xavier dos Santos relatando a situação 
da província (1803);  anúncio de regozijo pelo 
nascimento do Príncipe (1803); instruções sobre 
meios de adquirir escravos e evitar que fiquem 
doentes (1804); instruções sobre escravos (1804); 
documentos referentes a doença de bexiga (1804-
1805); relato sobre a situação na província de São 
Paulo (1805); sentença de quitação de Maria Floriana 
(1812); convite para a compra de ações do Banco do 
Brasil (1812);  documento referente a medição dos 
rios Grande, Velho, Atibaia, Corumbá e Jaquaré Mirim 
(1814); oficio sobre a Aldeia de M'Boy (1816); carta 
sobre situação política em Sorocaba (1816); relação 
de pessoas da freguesia de Araritaguaba (s.d.); 
declaração de que o capitão de fragata Carlos Grace, 
interessado na extração de madeira, não é agente de 
Sua Majestade (1817); petição de dona Feliciana 
sobre a convocação de seu marido para a expedição 
militar no sul (1819); ordem sobre destino dos 
requerimentos (1819); licença de José Rodrigues de 
Almeida para ir a capitania tratar de negócios (1820); 
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hospedagem do cavalheiro de Saint Hilaire em 
Sorocaba (1820); ofício sobre escravos fugitivos 
(1820); requerimento de Domingos José da Mota 
solicitando atestado (1821); oficio sobre 
procedimento contra o capitão Domingos Jose da 
Mota (1821); recibo de sentença de condenação, 
Curitiba (1821); petição sobre escravos desertores e a 
falta de capitães do mato na capitania (s.d.); relação 
de bens e escravos, (s.d.); concordância das leis de 
Portugal e da Bula Papal sobre a escravidão de negros 
e proibição de escravizar os índios no Brasil (s.d.); 
requerimento de Antônio da Silva Prado solicitando 
termo de fiança (1821); requerimento de Antônio da 
Silva Prado solicitando certidão de uma carga de 
escravos (1821); lista de nome de oficiais (s.d.);  
relatório informando os limites das capitanias com os 
domínios de Espanha (s.d.); requerimento para fazer o 
registro de papéis (s.d.); fragmento de lista com 
nomes e endereços de moradores de São Paulo (final 
do século XVIII e início do XIX); requerimento do 
escrivão judicial da vila de Jundiaí cobrando 
precatório (s.d.); relação de bens e alimentos 
encaminhados para a casa do ouvidor (s.d.); conta da 
inventariada Dona Maria Floriano (s.d.); regulamento 
de pagamento ao canoeiro para atravessar o Rio Tietê 
(s.d.); índice alfabético do primeiro livro de patentes 
da capitania. 

Documentos da chamada “coleção DAESP”, que 
mistura documentos de procedência variada, públicos 
e privados, além de papéis encontrados soltos dentro 
de livros. Contem petição de Fernão Pais de Barros 
(1676); provisão de uso das águas da sesmaria para 
minerar (1742); portaria sobre o monopólio da 
manutenção e execução do serviço musical religioso 
na vila de Itu (1751); fragmento de traslado de 
escritura de Mateus da Costa Rosa (1753); carta de 
Maria Ana Vitória contente pela volta de José Galvão 
de Lacerda (1756); carta régia proibindo o transporte 
de escravos para o Reino (1761); alvará proibindo 
transporte de escravos (1761); fragmento de um livro 
contendo registro de cartas recebidas pelo 
governador e capitão general do Mato Grosso, 
Antônio Rolim de Moura Tavares, conde da Azambuja 
(1763); tença concedida a Sebastião Maldonado 
(1768); portaria do governador Luiz Antonio de Souza 
Botelho Mourão sobre o embarque de tropas para o 
socorro de Viamão (DI volume 34); Manifesto do 
capitão mor Antônio Correa Pinto de Macedo sobre a 
fundação da vila de Lages (1777); cópia das instruções 
deixadas ao capitão comandante Bento de Amaral 
Gurgel Annes, em Lages (1780); ofício comunicando 
falecimento da rainha mãe (1781); declaração de 
dívida referente a compra de uma fazenda no Rio de 
Janeiro (1788); oficio informando remessa de 
proventos (1788); carta dando orientações para as 

1676-1822 C10278 1.1.720 a 1.1.721 
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obras da ponte de Cotia (1790); provisão nomeando 
Gaspar de Matos Lucena porteiro da alfandega (1792-
1793); tença de Sebastião Maldonado dando pensão à 
viúva (1792); recibo expedido pelo provedor do 
conselho referente à quantia enviada pela câmara de 
Parnaíba para pagamento do salário do ouvidor 
(1793); recibo referente a duas barras de ouro 
entregues por Manuel Jose de Castro para serem 
enviados ao capitão José da Mota Pereira. (1793);  
carta nomeando Jose de Oliveira Pinto Botelho 
(1795); comunicado do nascimento do Príncipe 
(1795); pedido de atestado do Real Serviço (1799); 
lista de autuação de documentos de oficiais militares 
(1800); ofício sobre posse de Antônio José de Franca e 
Horta como governador da  capitania do Rio de 
Janeiro (1803); atestado expedido pelo governador 
Antônio José da Franca e Horta acerca das atividades 
profissionais de José Arouche de Toledo Rendom 
(1804); ofício comunicando o recebimento de 
correspondência enviada (1807); carta de 
apresentação dada por Dona Carlota Joaquina (1811); 
alvará do príncipe D. João admitindo a profissão do  
frei Manoel Joaquim de Castro na ordem de Cristo, 
contém o juramento feito na Catedral da Sé (1812); 
oficio da alfândega de Santos sobre a exportação de 
gêneros alimentícios da capitania (1814); carta ao 
Intendente de Marinha informando a inexistência de 
carpinteiros na vila de Iguape (1814); oficio de 
Francisco Inácio Ferreira Nobre ao Intendente de 
Marinha encaminhando a relação dos carpinteiros da 
vila de São Sebastião (1814); Oficio do governador da 
Praça de Santos ao Intendente da Marinha, 
encaminhando a relação do carpinteiros da vila 
(1814); oficio ao capitão general, informando a 
situação dos carpinteiros no litoral de São Paulo 
(1814); plano para a organização do Real Trem 
(arsenal) da Capitania de São Paulo (1815); circular do 
ouvidor da comarca de Itu solicitando informações 
sobre limites e divisas dos territórios (1815); 
passaporte expedido pelo conde de Barca para viajar 
do Rio de Janeiro a São Paulo. (1817);  oficio 
encaminhando relação dos carpinteiros da vila de 
Ubatuba (1818); ofício sobre a abertura de estradas 
entre as Minas Gerais e o Rio de Janeiro (1820); 
pensão a Varnhagen (1821); alvará mandando que se 
dê a Miguel José da Câmara Maldonado o tratamento 
de senhorio (1822); orçamento dos mantimentos 
necessários para a execução de uma picada ligando o 
Rio Paraná à vila de Constituição (s.d.); requerimento 
do capitão Antônio Barbosa Fagundes, ao ouvidor da 
câmara de Paranaíba, pedindo isenção da 
obrigatoriedade de tomar posse no cargo de juiz 
ordinário alegando moléstia (s.d.);  requerimento de 
Antônio Francisco de Andrade ao Ouvidor da câmara 
de Parnaíba, solicitando licença para sair em viagem. 
(s.d.); requerimentos referentes a pagamento, 
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ampliação de jurisdição dos vereadores e licença do 
cargo (s.d.).  

Documentos da chamada “coleção DAESP”, que 
mistura documentos de procedência variada, públicos 
e privados. Contem carta de Francisco Rodrigues 
Penteado ao capitão general de São Paulo, 
defendendo-se das queixas contra ele (1723); ordem 
régia encaminhada à vila de Parnaíba ordenando a 
realização de uma procissão em honra à Nossa 
Senhora (1756); ordem régia, encaminhada a vila de 
Parnaíba proclamando São Francisco de Borja 
protetor do reino contra terremotos (1756); cópia 
manuscrita da primeira edição do poema "O Uruguai", 
de José Basílio da Gama (1769); provisão do rei a José 
de Oliveira Pinto Botelho da Silva Mosqueiro por 
serviços prestados (1772); recibo de Francisco José de 
Souza (1788); roteiro das minas de ouro (s.d.); 
declaração do número de habitantes e fogos de Mogi 
Mirim (1791); listas de barras de ouro (1793); recibo 
de Duarte José Francisco de Albuquerque (1793); nota 
promissória de compra de uma fazenda em Sorocaba 
(1796); requerimento do padre José Luís da 
Candelária ao juiz de órfãos solicitando certidão sobre 
valor de terras do suplicante e da viúva de Antônio 
José de Souza (1797); cópia de carta encaminhada 
pelo Conde de Linhares sobre os cuidados em relação 
ao ataque de piratas (1810); ofício comunicando que, 
em obediência às ordens do capitão general, fez-se 
um levantamento dos portos, baias e rios existentes 
nas costas do Brasil (1816); passaporte concedido pela 
junta provisória de governo da Bahia, permitindo a 
viajem de padres franciscanos para São Paulo (1822); 
requerimento do capitão José Custodio de Oliveira 
pedindo terreno para um cercado no subdistrito de 
Itu (s.d.).  

1723-1822 C10279 1.1.722 

Documentos encontrados dentro de livros. Contem 
carta de confirmação de sesmaria concedida a Manoel 
Gomes de Siqueira (1760); juramento de Manoel 
Gomes de Carvalho, ordenança da primeira 
companhia da Praça do Iguatemi (1770); instruções do 
capitão general Luís Antonio de Souza Botelho 
Mourão ao capitão José Gomes de Gouvea, sobre o 
estabelecimento da Praça de Iguatemi (1773, DI 
volume 7); lista de povoadores do forte de Nossa 
Senhora dos Prazeres de Iguatemi (1774); relação de 
recrutas para a Praça do Iguatemi (1775); certidão de 
confirmação de patente de capitão do regimento de 
milícia da vila de Paranaguá (1799). 

1760-1799 C0366, C0371 
e C0409 

1.1.723 

Auto de sequestro dos bens apreendidos e 
confiscados dos jesuítas da capitania de São Paulo, 
com uma transcrição feita em 1913. O auto foi 
adquirido pelo diretor do Arquivo do Estado, Antônio 
de Toledo Piza, no Rio de Janeiro e restaurado na 

1762 C9869 1.1.787 
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década de 1930. (DI volume 44) 

Livro de registro de termos de declarações anuais da 
Câmara de Iguape. Cumprindo as determinações do 
aviso régio de 20 de julho de 1782, que instruíam as 
câmaras das vilas a registrar suas memórias, os 
vereadores de Iguape criaram, em 1785, um livro 
próprio para isso. Em 1938, o paleógrafo Antônio 
Paulino de Almeida, responsável pela seção histórica 
do APESP, foi comissionado para organizar o arquivo 
da prefeitura de Iguape, atendendo uma solicitação 
do prefeito. Ali, ele encontrou o livro denominado 
"Memórias da Vila de Iguape", que foi por ele 
incorporado ao acervo do Arquivo do Estado, 
transcrito e publicado em 1952. 

1785-1827 C9872 1.4.209 a 1.4.210 

 

Anexo  
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 Correspondência de El Rey 

para o capitão general da 

capitania de São Paulo. 
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Provisão de Dom João VI dada ao 

padre Mateus Gonçaves de Andrade, 

nomeado o novo cônego da Sé de São 

Paulo, 1801. 



 119 



 120 

Livro de registro nº 64 de ordens, portarias, 

bandos e editais do governador às autoridades da 

capitania, com a cópia de uma instrução para 

catequese dos índios, 1767. 
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 Inventário dos livros e ordens 

régias da Secretaria de Governo 

da Capitania de São Paulo 

(1799-1829). 
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