
Ill[ustrissi]mo. S[e]n[ho]r. Juiz m[unicip]al. e d'Orphãos em exercicio1. 

 

Theophilo Nepomuceno de Siqueira tendo obtido mandado de intimação,/ com vinia, para seu Sôgro, 

Manoel Vicente d'Anunciação e o Curador/geral, ver hoje propôr-se-lhe uma acção summaria de 

prodiga-/lidade precisa justificar o seguinte: 

 

1º. Que seu dito sôgro tem vevido, a mais de 20 annos, com uma mu-/lher de quem diz ter uma familia 

illicita, ou clandestina: 

 

2º. Que em virtude d'esse estado d'amancebia, de seu ref[eri]]do. sôgro,/ tem elle quase que abandonado 

sua legitima fam[ili]a. a ponto de an-/darem dispersos, em estado de manifesta miserabelidade algumas 

legiti-/mas filhas suas, que prostituidas, mais tarde, recolherão-se alienadas (duas)/ nos hospitáes, ou 

recolhementos do governo sem que nenhum auxilio lhes/ dê, nem mesmo aquelles que p[o]r legitima 

materna lhes tocou, acrescen-/do que o alienado Pedro conserva-se no sitio = Alagôa dos Cavallos =/no 

mais deploravel abandono d'envolto com os irracionaes, não ten-/do sucumbido a fome na sêcca p[o]r. 

que acaba-mos de passar attento os/ cuidados de seu irmão Mel. Tunel Lins Caldas: 

 

3º. Que tendo sido, seu dito sôgro, um proprietario rico, nesta co-/marca, acha-se hoje reduzido a poucos 

bens, tendo vendido m[ui]tos./escravos, sáfras d'Algudam, gádos e etc sem que com o producto/ 

respectivo haja mantido as necessidades de sua legitima familia,/ ao passo que, desordenadam[en]te., 

gasta com a sua concubina a fam[ili]a./ composta de 14 pessôas pouco mais, ou menos, decressendo-lhe 

ligei-/ramente os abundantes meios de que outr'ora despunha: 

 

4º. Que os bens deixados em legitima materna a êsses filhos desacira-/dos, ou loucos parte d'elles consta 

haver, o mesmo seu sôgro, extra-/viádo em beneficio de sua amazia e fam[ili]a., que apanhandu-o na/ 

avançada id[ad]e. de 75 annos e auzente d'aquelles que o poderião apontar/ os êrros em que vive, recebe 

as imporsições que lhes são ministradas/ por ella, que governa-o completamente lhe, ameassando com 

o aban-/dono, cazo não attenda suas aviloras exigencias: 

[Verso] 

 

5º. Que um m[esm]o. cressido de coutos de reis levantádos por elle (jus-/tificado) d'um dos bancos d'esta 

Prov[inci]a. e produto d'um sitio que ven-/dêra no R[ecif]e., reonido ao produto já dito, d'escravos 

vendidos, safras de/ algodam, gados e etc não consta haver tido uma aplicação conveni-/ente, mas 

assevera-se, também ter sido consummido com a sua/ concubina a fama. com q[ue]m. vive publica e 

notoriamente: 

6º. Que restando-lhe agora apenas o sitio = Alagoa dos Cavallos = uma/ pequena parte em Calumby = 

uma casa terrea em Alagoinha = 5 escravos = pouco gádo e um animal cavallar pretende ven-/der por 

exigencias da m[esm]ma. sua amazia afim de deixar a le-/gitima fam[ili]a. ainda mais abandonada do 

que actual[men]te. se/ acha, e tambem sem recurso algum o estravio que ha dado i-/gualm[en]te. aos 

bens tituládos de seus netos e filhos = por tanto. 

 

P[ede]. a V[ossa] S[enhori]a. que justificados os itens/ apontados na prezente petição, seja ella/ julgada 

covenientem[en]te., e considerado/ prodigo seu mencionado sôgro nos ter-/mos concebidos pela Ord. 

do liv[rp]. 1º. Tit[ulo]./ 143. § 6, cumprindo-se no mais o que se/ vê na Cit. Ord., e mais leis em vigôr 

e/ intimados, tambem, as testas. indicadas no rol junto. E[spera]. R[eceber]. M[erc]e. 

 

Pesq[uei]ra. 30 d'Agosto de 1880 

Luiz Aurelio de Godoy e Vascon[cell]os. 

Procuradôr 
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