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Credit and property rights in the Lusitanian world: the case of Pernambuco (Brazil) 

 

The link between sugar production and irresponsible cunning debtors is a long-lived image in 

historiography, fed by comments from contemporaries of the colonial period. I intend to 

examine the historical notion of debtors' and creditors' property rights in order to evaluate the 

issue of indebtedness without loss of land property. We see that generally sugar producers lived 

with debts. From the 369 debt records of residents in Pernambuco and Paraíba with the 

Pombal’s General Company, this presentation will examine those related to sugar mills. In order 

to examine the prerogatives of sugar mill owners, I examine the political and legal status of mill 

ownership, considering the different relationships between men and goods in the Ancien 

Régime. Relying on legal historian Paolo Grossi's thinking, sugar mill property is seen as a type 

of ownership specific of the Portuguese dominions in America. Accepting Grossi’s ideas, sugar 

cane mills are properties endowed with their own qualities. They occupy a symbolic and 

political place in the colonial project and, therefore, they require managers with special skills. 

Only masters possessed the necessary requirements, both in terms of know-how and social 

legitimacy, to run those estates. From that point of view, High Court Judge Rodrigues de Brito's 

critical comments, published in 1807, in which he defends the transfer of mills ownership from 

their debtors to more capable producers, are seen as a completely new way of thinking property 

and a turning away from the common notion of justice. 

 

 

Crédito e direitos de propriedade no mundo luso: a experiência de Pernambuco 
 

A associação entre a produção de açúcar e devedores irresponsáveis e ardilosos é uma imagem 

longeva na historiografia, alimentada por comentários de contemporâneos do período colonial. 

Proponho examinar a noção histórica de direitos de propriedade de devedores e de credores para 

avaliar a questão do endividamento sem perda de propriedade fundiária. Constata-se que os 

produtores de açúcar conviviam correntemente com dívidas. No âmbito desta comunicação, 

examinam-se dos 369 registros de dívidas de moradores de Pernambuco e da Paraíba com a 

Companhia Geral pombalina aqueles que se referem a engenhos. A fim de examinar as 

prerrogativas dos senhores de engenho, examino o estatuto político e jurídico da propriedade do 

engenho, considerando as diversas relações dos homens com os bens no Antigo Regime. Supõe-

se que a propriedade açucareira constitui uma forma proprietária peculiar nos domínios lusos na 

América, tomando por base o pensamento do historiador do direito, Paolo Grossi. A se 

considerar as ideias de Grossi, engenhos de açúcar são propriedades dotadas de qualidades 

próprias, ocupam um lugar simbólico e político no projeto colonial e, portanto, requerem 

gestores com aptidões especiais. Apenas os senhores dispunham dos requisitos necessários, 

tanto em termos de conhecimento da atividade, como em termos de legitimidade social, para 

estarem à frente dessas propriedades. Sob essa perspectiva os comentários críticos do 

Desembargador Rodrigues de Brito, publicados em 1807, em que se sustenta a transferência da 

titularidade das propriedades de devedores para produtores mais aptos, são tratados como uma 

ruptura na forma de pensar a propriedade e com a noção de justiça usual.  

 


