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Eles querem um preto com arma pra cima 

Num clipe na favela gritando cocaína 

Querem que nossa pele seja a pele do crime 

Que Pantera Negra só seja um filme 

Eu sou a porra do Mississipi em chama 

Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama 

Racista filha da puta, aqui ninguém te ama 

Jerusalém que se foda eu tô a procura de Wakanda, ah 

Baco Exú do Blues(2019). 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como ensejo fazer uma exposição das problemáticas entre o 
funcionamento da rede de justiça em Goiás e as ligações com Portugal, de forma a questionar 
o discurso de neutralidade e justificação do ordenamento positivado e o seu surgimento na 
codificação do direito romano às ordenações. A administração da justiça será uma das 
prioridades do governo português, uma vez assim, também garante o funcionamento do 
império em toda sua extensão. A burocracia será instalada nas colônias a fim de cumprir a 
vontade do monarca e, ao mesmo tempo, conseguir ascensão através de mercês e privilégios 
dos que servem a Coroa, relação que se apresenta de forma dúbia e, ao mesmo tempo, 
aparentemente, servem à vontade de ELRey buscando seus próprios interesses. Desta forma, o 
monarca traz para perto de si uma nobreza de toga que, a partir da lei e do conhecimento 
acadêmico, irá contribuir para o funcionamento da administração e a justificação do poder 
real. O Brasil, no século XVIII, é de grande importância para a compreensão do 
funcionamento da administração da justiça, pela complexidade que se instaura após a criação 
de dois tribunais, o da Bahia e o do Rio de Janeiro. Neste contexto, Goiás, que é, 
aparentemente, apartado de todas essas convulsões de acontecimentos, participa de uma rede 
de justiça com suas peculiaridades, é lógico. 
 

Palavras-chave: Justiça, Goiás, magistrados, Século XVIII.  
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ABSTRACT 

This paper aims to make an exposition about the problems between the operation of the 

justice network in Goiás and its links with Portugal. In order to question the discourse of 

neutrality and justification of the positive order and its emergence in the codification of the 

Roman law to ordinations. The administration of justice will be one of the priorities of the 

Portuguese government, once again, it also guarantees the full functioning of the empire. The 

bureaucracy will be installed in the colonies in order to fulfill the monarch’s will and at the 

same time achieve ascension through the mercies and privileges of those who serve the 

Crown, a relation which presents itself in a dubious way, while apparently serving the will of 

ELRey, which are pursuing their own interests. Thus, the monarch brings close to himself a 

toga nobility who, from law and academic knowledge, will contribute to the functioning of 

the administration and the justification of royal power. Brazil in the 18th century is of a great 

importance of understanding the operation of the administration of justice, due to the 

complexity that is established after the creation of two courts, the Bahia and Rio de Janeiro. In 

this context, Goiás, which is apparently separated from all these convulsions of events, 

participates in a justice network, logically with its peculiarities. 

  

Keywords: Justice, Goiás, magistrates, 18th century.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito apresenta-se como uma ciência da decisão, de limitação e garantias. A 

positivação do direito surge para garantir que todos devem ser cumpridores das regras, ou 

minimamente, garantir que o arbítrio não seja maior que todos os indivíduos. O Código de 

Hamurábi, os Dez Mandamentos e as Doze Tábuas podem ser vistos como tentativas de 

organização, na antiguidade, da convivência em sociedade; ao mesmo tempo, impõem limites 

a determinadas relações, como o assassinato ou o roubo, garantem o direito dos outros sobre a 

vida e a propriedade. A transformação do direito caminha juntamente com a complexidade da 

sociedade e os novos modos de governo. Se o Estado é o Leviatã, de igual maneira, é quem 

detém o poder temporal de impedir a barbárie a partir do déspota; ele também, o estado, é o 

juiz natural.  

“O Estado sou eu!”: dizia Luiz XIV, na França, muito antes dos estados liberais, 

democráticos constitucionais e muito aquém do que, hoje, chamamos de Estado democrático 

de direito. Se hoje vivemos um momento de mens legilatoris (Santos, 2001), em que temos a 

lei, o costume, os princípios e a jurisprudência como fonte de direito, voltemos no momento 

em que o próprio déspota é a fonte da qual emana Direito. Não que estes outros institutos 

fossem inexistentes, entretanto, a declaração de vontade do rei tem mais força normativa 

dentro do próprio sistema em que vai insurgir. 

A partir de pesquisas sobre o Direito brasileiro, as contradições existentes entre o 

funcionamento da pirâmide Kelsiana3, uma vez que o olhar constitucional deveria reger todo 

o ordenamento dando as garantias a premissas constitucionais; temos, por outro lado, uma 

enorme quantidade de emendas constitucionais que poderiam fragilizar conquistas positivadas 

na carta magna. Em um país de democracia tão recente e frágil, isso não poderia debilitar a 

busca, pelos objetivos fundamentais da república, por construir uma sociedade livre, justa e 

solidária. Na contramão, percebemos que dentro do próprio judiciário há a representação de 

um mesmo grupo social. Encontramos um perfil socioeconômico elevado das pessoas que 

ocupam funções na justiça, mesmo que o ingresso, hoje, seja a partir de concurso público –

sistema que se apresenta como o mais participativo – a rotatividade nos sobrenomes dos 

membros do judiciário é muito pequena, ou seja, existe, praticamente, uma “dinastia” nos 

órgãos judicantes brasileiros. Os pais, por terem mais fácil acesso aos meios culturais e 

 
3 O padrão de hierarquia entre o direito constitucional, que deve estar no topo da pirâmide como fonte principal e 
regulamentador das demais leis, como: ordinária, complementar, decretos, contratos e etc. Ver, KELSEN, Hans. 
Teoria pura do direito. 4° ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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educacionais, praticamente preparam os filhos para assumir suas cadeiras, mesmo com 

concurso, em funções ligadas ao direito. 

Somente em 2002, trocamos o nosso Código Civil, o que vigeu até então era de 1916 

e, anteriormente, uma parte das Ordenações Filipinas. O Código Penal vigente é de 1943, 

além de o país ter tido cinco constituições. Esses fatores exigem uma reflexão mais 

aprofundada: sempre foi assim, ou, como dizem alguns intelectuais da formação do 

pensamento social brasileiro, nós herdamos o modelo de Portugal, através da colonização e da 

estrutura do Estado? (CAMPANTE, 2003; HOLANDA, 1986) 

A partir dessas indagações e em debate com a orientadora, definimos o recorte 

espacial, ou seja, a região do estudo, neste caso, Goiás; e como recorte temporal, o século 

XVIII. Por se tratar de uma dissertação, tal procedimento é necessário, uma vez que o tempo 

para construção do trabalho é, relativamente, diminuto. Pode-se pensar inicialmente, por 

desconhecimento da História regional, que nada havemos de encontrar de novo. Entretanto, 

durante esse período, estavam em vigência as Ordenações Filipinas, e o funcionamento dos 

dois Tribunais de Relação, que irão trazer a administração da justiça para o além Mar; o 

Tribunal de Relação da Bahia e, posteriormente, o do Rio de Janeiro, que funcionará como 

segunda instância para resolução de litígios, mas ambos subordinados à Casa de Suplicação 

em Portugal. 

Coloca-se em xeque a tese do isolamento, uma vez que se trata de uma região 

extremamente movimentada, tendo em vista que a comunicação era tamanha a ponto de 

instaurar-se uma devassa contra um governador, a mando de Marquês de Pombal, em sua 

fúria contra os Távoras (PALACIN, 1983). A rotatividade de Governadores, que, a posteriori, 

tornam-se vice-reis, como é o caso do Conde dos Arcos. A vinda de desembargadores de 

outras regiões e até mesmo a infinidade de cartas que estão no Arquivo Histórico Ultramarino 

contribuem para essa tese. 

Na perspectiva da História social, o presente estudo propõe-se a discutir os sujeitos 

sociais que correspondem à estrutura burocrática da administração da justiça em Goiás. 

Entendemos que não somente as ordenações e funcionamento dos tribunais garantem o 

funcionamento da justiça portuguesa, mas que nesse emaranhado de leis, decretos e 

indivíduos, há sujeitos históricos. 
“Os homens antes sofriam a história do que a faziam.” É neste contexto que, 
sob a égide de Ernest Labrousse (até então o historiador do econômico, por 
excelência), se reivindica a história social como uma especialidade, com 
problemáticas e metodologias próprias. 
Formulavam-se, como problema central, os modos de constituição dos atores 
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históricos coletivos, “as classes, os grupos sociais, as categorias 
socioprofissionais”, e de suas relações que conformavam historicamente as 
estruturas sociais. As relações entre estrutura (com ênfase na análise das 
posições e hierarquias sociais), conjuntura e comportamento social 
definiriam, assim, o campo específico a ser recortado. (CASTRO, 1997, p. 
80) 

 

Assim sendo, a história pode ser descrita e analisada por três crivos: estrutural (a 

estrutura jurídica que permeia as posses de ELRey, no Brasil4 e, mais especificamente, em 

Goiás), conjuntural (os fatos e acontecimentos da época, que irão garantir um ambiente 

propício ou não para a administração da justiça) e, por último, mas não menos importante, os 

comportamentos sociais (nas relações macro e micro de poder, que irão garantir a diversidade 

e a concretude da realidade na época estudada, século XVIII). 

Temos aqui o crivo metodológico do trabalho: baseado na história social, ou seja, a 

partir da estrutura, conjuntura e os comportamentos, estabelecer teias que possam refazer o 

passado, sem ficarmos presos a demandas meramente estruturais ou conjunturais; ou, 

propriamente, alegando uma História economicista. 

Os indivíduos, nesse ponto de vista, não são somente objetos, ou seres levados pela 

estrutura. As vontades, ações e conjecturas do momento também contribuem para o 

desenvolvimento e a interferência prática no curso da história. A conformação não é uma 

opção dada a todos, e muito menos a aceitação da estrutura imposta. Mulheres que em 

situação de escravidão, abandono e/ou viuvez não aceitavam novamente serem tuteladas por 

outros homens, como determinava a lei (PEREIRA, 2013); ao mesmo tempo pessoas que para 

guardar as ordens reais e ascender socialmente cumprem as funções que, algumas vezes, lhe 

custam a própria vida. Deste modo, não podemos apenas ignorar comportamentos sociais 

como também não podemos apenas construir uma história voltada ao indivíduo, uma ideia 

pueril de que o sujeito, naquele momento, é o único fator de determinação. Na realidade, os 

indivíduos não são meramente empurrados pela história mas também não a fazem como bem 

entendem. 

A análise tende a superar as dicotomias entre colônia e metrópole, explorados e 

exploradores ou mesmo uma análise rasa sobre as relações existentes no mundo colonial. 

Todavia, não é uma perspectiva de negação das categorias, uma vez que não há uma única 

forma de compreensão, como a historiografia vem mostrando que as relações eram muito 

mais complexas que uma metodologia binária para a leitura do século XVIII. 
 

4 Para facilitar e compreensão chamaremos os domínios portugueses na América de Brasil, mesmo em algum 
momento correspondendo ao Estado do Brasil e Maranhão. 
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O direito e a história constroem uma infinidade de possibilidades de pesquisa, cada 

campo com seus devidos objetos de estudo, na maioria das vezes são até temáticas distintas, 

todavia, podemos construir a história do direito ou o direito da história. O primeiro é o que 

pretendemos abordar nesse trabalho, ou seja, construir uma história que discuta o direito em 

seus vários aspectos e processos, a consolidação do direito no século XVIII e a administração 

da justiça, que transforma-se em um dos motes de controle do império português para as 

colônias além-mar5; já o segundo, seria propriamente a permissão de reconstrução do 

passado, um direito à memória de se poder revirar o passado, e, a partir de fragmentos, 

relatos, documentos, cartas, arquivos iconográficos, decretos, leis, mandos reais e todos os 

vestígios documentais, construir a história. 

No exercício do ofício de historiador, não podemos cometer o equívoco de uma 

avaliação meramente contratual, como se a lei bastasse para o entendimento de dada 

sociedade, ou determinado período. Uma história do direito deve ultrapassar a visão e/ou 

análise das instituições para chegar ao resultado fático das ordenações, entender como era a 

vivência na prática dos códigos, ou mesmo a aplicação do costume. 

Laura de Mello e Sousa, em O sol e a sombra, faz uma ponderação interessante, em 

tom de crítica ao historiador Hespanha. Segundo a autora, em um império complexo e 

transcontinental como o português, não podemos fixar a construção de uma história apenas 

das leis vigentes em todo o reino, uma vez que, as mesmas, não teriam idêntica eficácia, 

inclusive pelas tensões raciais fora da península Ibérica6. Ainda no debate em relação às leis, 

Nuno J. Gomes Silva faz uma ressalva sobre lei e costume; conceitos caros para o Direito, 

pois são fontes de direito e para a História, uma vez que são fontes de estudo em várias linhas 

historiográficas, para ele: “Pode dizer-se que enquanto a lei é um processo volitivo e 

consciente de criação do Direito, é acto, o mesmo não acontece relativamente ao costume, que 

é facto, assente na tradição. ” (SILVA, 2000: p. 19) 

Assim, enquanto o costume surge da ação diária, um hábito que se torna tradição, e da 

tradição ao longo do espaço temporal temos o costume, a lei é a positivação de uma vontade 

no sistema português, algo escrito para ter validade, sistematizado e pode ser a favor ou contra 

 
5Não pretendemos aqui adentrar em um debate somente do direito, não identificando “a história do direito com a 
história do desenvolvimento interno dos seus conceitos e dos seus métodos, apreende o direito como um sistema 
fechado e autônomo, cujo desenvolvimento só pode ser compreendido segundo a sua dinâmica interna. ”. 
(BORDIEU, 1989, p. 209) 
6“Administrar uma sociedade composta predominantemente por brancos não era a mesma coisa que fazê-lo 
quando o contingente de escravos podia chegar – como em algumas regiões- a 50% da população. Mesmo que a 
lei vigente na primeira – a europeia, a metropolitana ou ambas – fosse igual à que se tinha na segunda. ”. 
(SOUZA, 2006, p. 57) 
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esse costume. O costume, por ser ação prática não determinada de lei, para existir e ter 

eficácia – inclusive por isso encontramos inúmeros costumes sem lei que os possa regular –

podendo não ser contra e nem conforme a lei. 

Diante do exposto, Silva faz outras ressalvas sobre a generalização da análise 

histórica, inclusive, quando é criado um padrão de indivíduo para descrever determinado 

período: “Não se pode esquecer que [se consistia a expressão] nem todos os homens da Idade 

Média são medievais, do mesmo modo que nem todos os homens da Idade Moderna são 

modernos”. (SILVA, 2000, p. 33). Não que neguemos a existência de categorias ou tipos 

sociais definidos pelos historiadores até aqui, todavia, deve-se observar a generalização e que, 

no decurso da história, há o diferente, o que não está no campo de concentração do padrão 

dominante. 

É fulcral notar que o Direito carrega consigo uma postura equânime, imparcial, 

apartidária e isenta, o que lhe garante um discurso neutro, não que o seja, mas o 

distanciamento ou mesmo o isolamento das questões sociais para obter um critério de 

decidibilidade, impõe-se como ciência afastada da realidade social concreta. É dentro desse 

discurso, que o Direito tenta legitimar-se, como um espectro fora e isento de qualquer questão 

ideológica e depurada das ciências que discutem ou, minimamente, problematizam o mundo 

social. Todavia, Pierre Bourdieu afirma que os esquemas percebidos são de fatores culturais e 

historicamente construídos e ligados a uma realidade preexistente, que gera uma visão oficial 

de mundo. 

 
De facto, os esquemas de percepção e de apreciação que estão na origem da nossa 
construção do mundo social são produzidos por um trabalho histórico colectivo, mas 
a partir das próprias estruturas deste mundo: estruturas estruturadas, historicamente 
construídas, as nossas categorias de pensamento contribuem para produzir o mundo, 
mas dentro dos limites da sua correspondência com estruturas preexistentes. […] Por 
outras palavras, o efeito próprio, quer dizer, propriamente simbólico, das 
representações geradas segundo esquemas adequados às estruturas do mundo de que 
são produto, é o de consagrar a ordem estabelecida: a representação justa sanciona e 
santifica a visão dóxica das divisões, manifestando-a na objectividade de uma 
ortodoxia por um verdadeiro acto de criação que, proclamando-a à vista de todos e 
em nome de todos, lhe confere a universalidade prática do oficial. 
(BOURDIEU,1989: p. 238) 

 

Se as estruturas de pensamento estão a serviço de consagrar a ordem, que 

historicamente se estabelece, e são, da mesma forma, a consagração de práticas preexistentes, 

o jurista torna-se um justificador do poder. Se o direito carrega o discurso de neutralidade, 

será menos confrontado e mais aceito como justo. Mesmo que as decisões, organizações e 

sentenças estejam a serviço do poder real instituído; destarte, o direito consagra-se no 
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processo de depuração, como um amálgama entre o guardião do justo e, por isso, apartado das 

questões sociais sendo, ao mesmo tempo, um justificador do poder preestabelecido e 

consolidador de uma nobreza intelectual. 

Depois de todo o exposto acima, apresenta-se aqui o problema central do corrente 

trabalho: As redes de justiça conectadas com a capitania de Goiás, defronte a tese do 

isolamento7 o estado mostra-se aquém do esperado, mantendo conexão direta com o Conselho 

Ultramarino e a Casa de Suplicação nos processos que conseguiam chegar até o mais alto grau 

de jurisdição. Já o Brasil, das posses do império, torna-se a região mais complexa de 

administração da Justiça, tendo dois Tribunais de Relação: o da Bahia (1609-1626, sendo 

aberto novamente em 1652) e o do Rio de Janeiro (1751 a 1808). 

Portugal traz consigo todo um processo de codificação iniciado com as Ordenações 

Afonsinas, um compilado dos costumes e do direito que já era aplicado à época. Este processo 

irá aprofundar-se nas Ordenações Manuelinas e terá como maior expoente temporal de 

vigência as Ordenações Filipinas. Outrossim, passará por um processo interessante de criação 

e fundamentação do direito, ou seja, a codificação vai trazer a positivação de costumes que 

são efetivos desde o direito visigótico8, passando pelo contato germânico e demonstrando o 

quão grande foi a influência do direito romano na organização. Nuno Gomes da Silva levanta 

um debate sobre a independência dos reis em relação ao Império Romano e a utilização do 

direito, uma vez que este último consolida-se na Idade Média, mesmo sem a obrigatoriedade. 

Segundo o autor, os reis utilizavam o direito do império pela sua racionalidade, ao menos é 

isso que se observa na justificativa das Ordenações Manuelinas, ou seja, a razão de justiça do 

código justiniano é amplamente evocado para fundamentar a utilização da lex. 

O autor supracitado afirma também que o direito romano começa a ser usado de 

comum acordo entre os povos pela introdução do direito canônico. Com a queda do império 

 
7A historiografia regional construiu a narrativa do isolamento territorial de Goiás, ou seja, pelas grandes 
distâncias a serem percorridas até a sede do Governo Geral, acreditava-se que as populações estavam apartadas 
do poder régio, ou mesmo dos mandos da administração da empresa colonial. Tendo sofrido assim, situações 
adversas das demais capitanias. Ver, BERTRAN, Paulo. Formação econômica de Goiás. Goiânia, Oriente, 
1978; CHAUL, Nasr Nagib Fayad. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da 
modernidade. Goiânia, Ed da UFG, 1997; PALACIN, Luís. MORAES, Maria Augusta de Sant'ana. História de 
Goiás: 1722-1972. 5ª edição. Goiânia: Editora UFG, 1989; PALACIN, Luis. O século do ouro em Goiás: 1722-
1822 : estrutura e conjuntura numa capitania de Minas. Goiânia: Ed. UCG, 1994. 
8 Acredita-se que a península Ibérica também foi ocupada pelos visigodos, fato que vai gerar uma tradição no 
Direito, desde a maneira de escolha dos reis até as decisões e julgamentos. Todavia, Marcelo Caetano e Nuno J. 
Espinosa Gomes da Silva acreditam de igual forma que a formação do Direito Português não tem uma origem 
uníssona, tendo influência dos habitantes que ali já se encontravam, tendo resquícios do Direito consuetudinário 
visigótico e posteriormente germânico e romano. Ver, SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da. História do Direito 
Português-Fontes de Direito. 3° ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000; CAETANO, Marcelo. 
História do Direito Português. Lisboa: 1941. 
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do Ocidente, o que garante a permanência e o conhecimento amplo do direito romano é a 

codificação contida no direito canônico. Assim sendo, a igreja leva ao conhecimento dos 

comuns, as regras justianas. Tal fato se confirma quando analisamos as Ordenações e no 

conflito de norma ou não existência de regra, deve-se seguir o costume, o direito canônico e, 

depois, o direito Romano, tratando-se de matéria temporal e inexistindo pecado. 

O entendimento do que seria a administração da justiça em Goiás, uma província 

distante do poder central e, mesmo do vice-rei, passa por inúmeras ressalvas e exceções. 

Como ordenações construídas do outro lado do Atlântico, poderiam servir para o império que 

se estendia da América à Ásia? Haviam leis que não eram eficazes no além-mar? As 

informações das mudanças demandam tanto esforço real, que era melhor os viventes nas 

colônias continuarem nas atividades já pré-determinadas? A confusão de competências era 

algo proposital da Coroa para não gerar unidade e competição interna? 

 

CONCLUSÕES INTERMEDIÁRIAS 

 

Tendo em vista que a complexidade da codificação do direito Português, demandaria 

um ensaio mais completo somente sobre as ordenações, o que se pretende é demonstrar um 

pouco das problemáticas impostas a um sistema de justiça ainda inconcluso, que transmutava 

conforme o intérprete da lei. Outro fator que chama a atenção, é perceber que mesmo no 

início do sistema jurídico, já se construía um grupo de formação acadêmica, e as formações 

em direito letrado ou canônico eram obrigatórias para as carreiras de magistratura. 

A partir de um estudo mais aprofundado, podemos perceber que os meios e as formas 

do direito em Goiás, têm uma relação intrínseca com tudo que foi construído em Portugal. 

Todavia, é necessário um recorte sobre a aplicabilidade das formas além-mar: A distância e a 

reprodução da corte, uma vez que muitos governadores eram membros da nobreza europeia, 

fazem com que haja a continuidade do modo de vida no Brasil, inclusive dentro da estrutura 

do estado, que fornece cargos aos seus vassalos. 

“A burocracia não existe sem burocratas” (SCHWARTZ, 2011, p. 82). De fato, é 

impossível analisar a administração da justiça sem estudar o comportamento social dos 

integrantes dos cargos que compõem a estrutura. Por se tratar de um exame com metodologia 

da história social, não somente a observação da estrutura é importante como também os 

magistrados que a compõem, porque “a magistratura dispunha de opções: podia perseguir os 

objetivos do rei e atuar como agente real, ou buscar seus próprios objetivos”. (SCHWARTZ, 
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2011, p. 82). E como o autor afirma, a maioria dos magistrados seguia projetos pessoais, ou 

mesmo envolvia-se em conflitos locais garantindo alianças temporárias. As redes e relações 

das magistraturas entre os locais e os governadores, ou mesmo, servidores da Coroa torna, de 

fato, complexa a relação. 

Em um país com um nível de desigualdade e perpetuação de privilégios tão grande, 

com um padrão muito bem definido dos ingressantes nas universidades, e depois nas carreiras 

de magistratura, não se pode dar uma resposta simples a demandas jurídicas. Como a 

aplicação de leis poderia ser efetiva na junção de uma nobreza acostumada ao modo de vida 

de Portugal, a submissão dos povos autóctones, pela religião, ou mesmo a força da escravidão 

e o rapto, que foi o tráfico de escravos, podia garantir uma efetividade, ou mesmo eficiência 

de um sistema pensado por analistas judiciários de um povo quase homogêneo. 

A partir dessas problemáticas, pretendemos construir um trajeto do direito português, 

passando pela criação dos Tribunais de Relação no Brasil e a administração da justiça em 

Goiás do século XVIII ao início do século XIX, somente em questões que abarcam o modo de 

pensar e atravessaram a virada do século sendo impedimento à chegada da família real no 

Brasil, 1808, e a criação do tribunal de Relação em Goiás, 1874. O não controle exercido 

sobre as cabeças de julgados e os desmandos de ouvidores e devassas que possam reconstruir 

a história jurídica de uma das maiores capitanias, com enorme importância territorial e 

econômica. 

Na perspectiva de uma dinastia togada em que os grupos se mantêm no poder por 

linha hereditária, no Brasil colônia esse grupo não se constrói. Wehling afirma que são poucos 

os desembargadores que fazem o exame de bacharéis e já têm os pais como juízes, fato que, 

inclusive, facilitaria a busca de antecedentes para solucionar qualquer impedimento.9 Mas 

temos alguns fatos que chamam a atenção: os que tinham ofício de artesão por parte de algum 

familiar não retornam as atividades, os filhos iniciam o curso de direito e alguns são ingressos 

no mundo magistrático; outro dado que chama a atenção é o aumento do número de nascidos 

na América portuguesa que ingressam na carreira de magistrados. Esse aumento dá-se 

principalmente no século XVIII além de deixar claro que a carreira e mandar os filhos para 

fazer direito em Portugal era uma atividade viável e rentável. 

Em Goiás, não poderíamos pensar em um contexto diferente nas atividades ligadas à 

 
9“Não podemos concluir [...], ser um grupo que tendesse para a autoperpetuação de modo significativo, embora 
existam indícios de que isso parcialmente poderia ocorrer, visto que entre um quinto e um quarto dos 
desembargadores provinham de pais com funções na área judicial. ” WEHLING, Arno. WEHLING, Maria José. 
Direito e justiça no Brasil Colonial… 2004, p. 270 
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justiça. A questão familiar tinha peso significativo, dos 58 presidentes do Tribunal de Justiça 

de Goiás, desde a época que eram Tribunal de Relação, aparece na lista dos presidentes quatro 

vezes o Nome Fleury, duas os Vellasco e mais duas os Loyola. Mas como essas famílias 

sempre arrumavam matrimônio para assim ampliar a influência, destaca-se certa 

peculiaridade: dos quatro nomes Fleury, três agregam nomes de outras famílias de destaque 

em Goiás. 

O Desembargador10 Maurílio Augusto Curado Fleury, que detém Curado11 – 

pertencente a grande grupo de latifúndio de Goiás – foi presidente entre 1935 e 1936. Des. 

Arinam de Loyola Fleury, 1975, traz consigo o sobrenome Loyola – que pertence a dois 

desembargadores antes dele – todavia, o mais interessante é que o Des. Clenon de Barros 

Loyola, 1971, tem um filho de nome igual, a quem pertence o Registro de imóveis da 1ª 

Circunscrição de Goiânia. Cartório que está sob judice, uma vez que Clenon de Barros Loyola 

Filho era substituto de serventuário, pois assumira o cartório em 1976 e em 1991, entretanto, 

depois da constituição de 1988, o serviço notarial e de registro necessitam de concurso 

público e não podem ser transferidos a terceiros, como qualquer função pública. Desta forma, 

também não poderá ser direito adquirido, mesmo com todo o tempo de exercício, como já 

esteve em negativa de recurso dado pelo STF.12 E, por último, mas não menos importante, o 

Des. Emilio Fleury de Brito, além do nome Fleury, possui o nome de um ex-prefeito da 

capital do estado. Seria necessário um estudo prosopográfico mais detalhado para construir a 

árvore genealógica desses desembargadores. Mas temos 6% de repetição do nome de uma 

única família, isso somente entre os Presidentes do Tribunal de segunda instância, fato que 

ocorre antes da Constituição de 1988, talvez uma análise mais detalhada do processo judicial 

goiano possa mostrar-nos a tentativa de auto reprodução, ou mesmo de uma dinastia togada 

como temos em outros lugares no Brasil. 

O questionamento está ligado à dificuldade de obter-se a diplomação como carreira 

 
10 Doravante adotaremos a abreviatura (Des.) 
11 Os Curados Chegam a Goiás no século XVIII, com o Tenente José Gomes Curado e assim dão origem a 
grupos familiares, na região. Seria necessário um estudo prosopográfico mais detalhado para determinar o 
desenrolar dos laços familiares. Ofício do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao 
sindicante, desembargador Manuel da Fonseca Brandão, sobre a falsificação do testamento do tenente José 
Gomes Curado, o qual mandou vir da Bahia um comboio de negros em sociedade com António da Cunha 
Sotomaior e acerca da corrupção na capitania de Goiás. 16 de março 1763. AHU, Goiás, Cx. 19, D. 1135. 
12 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo. Direito Constitucional e 
Administrativo. Agravo Interno. Serventia Extrajudicial. Investidura como Titular Após a Constituição Federal 
de 1988. Necessidade de Aprovação em Concurso Público. Precedentes. Caráter Protelatório. Imposição de 
Multa. A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 834.490 GOIÁS. ARE 834490, 
RECURSO, PROC 200703915279. Relator Ministro Roberto Barroso, Goiás, 26 de ago. de 2016.  Disponível 
em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310315526&ext=.pdf>. Acesso em: 17 dez 2018. 
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inicial, Portugal sempre concentrou a formação do corpo magistrático na Universidade de 

Coimbra. A primeira universidade de direito, em Olinda e São Paulo, foi criada somente no 

ano de 1827. Em Goiás, o curso de direito teve início na antiga capital, Vila Boa, no ano 

1898; atendendo aos anseios dos homens que não deveriam ir para São Paulo estudar, 

deixando as mulheres sem bons maridos. Convenhamos que o caminho para se chegar até a 

presidência de um tribunal não era fácil e reservado para poucos. Por que seria a repetição de 

sobrenomes algo natural no direito brasileiro? A resposta está na própria lógica de fomento e 

organização social, de prestígio e desigualdade histórica desse país. 

Afinal, pressupomos que o discurso jurídico pode ser um ponto central para a 

administração do além-mar. Mas é preciso frisar que no século XVIII, a administração da 

justiça irá tornar-se cada vez mais essencial na colonização. 
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CAPÍTULO I - ESTRUTURA DA JUSTIÇA PORTUGUESA 

 

A oeste encontra-se ouro, e indígenas para apresamento, ou mesmo mais almas para 

salvação, rios navegáveis, além de uma infinidade de drogas do sertão; grandes extensões de 

terra a serem “descobertas” e grandes riquezas a serem conquistadas. A “desinfestação” 

dessas terras deve ser feita por homens hábeis e fiéis vassalos do rei. Os sertanistas são esses 

homens, sempre dispostos a resolver os desmandos, ou insultos dos gentios, o Capitão 

António Pires de Campos encaixa-se nessa descrição. As margens do rio vermelho, cercada 

pela Serra Dourada, “localizada, portanto, em terras que seriam espanholas, Vila Boa tornou-

se o marco da presença portuguesa junto aos ricos filões descobertos pelos bandeirantes 

paulistas em território goiano.” (MORAES, 2012). 

O que faz com que esses homens permaneçam em terras tão longínquas e cercadas por 

populações autóctones que colocariam em risco sua própria existência? Em uma sociedade 

estratificada, conseguir a graça real, as mercês ou mesmo insígnias reais pode garantir 

ascensão para você e sua família. Símbolos de nobreza que pudessem limpar o sangue dos 

impedimentos, ou mesmo conceder espaços junto ao clero, transformariam todo o esforço em 

valia, juntamente com o enriquecimento financeiro que tudo isso poderia acarretar. 

O sertanista António Pires de Campos é solicitado, já em 1744, pelo então Governador 

e Capitão Geral de São Paulo, D. Luís de Mascarenhas, em carta ao Rei, para que “possa 

livrar os moradores dos vexames dos índios, com seus bororós”.13 Chega a Vila Boa em 

174914 e sobre o Governo de D. Marcos de Noronha (Conde dos Arcos), no ano seguinte, 

envia novamente carta ao rei, pelo Conselho Ultramarino, solicitando ajuda para cobrir os 

gastos que teve com seus bororós para “dezenfestar o caminho que vem S. Paulo para 

Goyás”15, assim juntamente também receberia sesmaria e mercês real. 

António Pires do Campo fez dois empréstimos junto a Fazenda Real um de 800 

oitavas de ouro e mais um de mil oitavas para dar fim “aos ‘insultos’ dos índios caiapós em 

todo o sul de Goiás, desde o rio Grande até o Araguaia, chegando às chácaras das vizinhanças 

da capital Vila Boa” (PALACIN, 1983. p. 86). Em contrapartida, receberia, juntamente com 

seus homens, o Hábito da Ordem de Cristo com cinquenta mil réis de tença16 e ofício de 

 
13 Arquivo Histórico Ultramarino, doravante. AHU, Goiás, Cx. 3, D. 254. 
14 AHU, Goiás, Cx. 5, D. 427. 
15 AHU,Goiás, Cx. 6 456, fl 1 linha 08 
16 “S.f. Benefício, geralmente em dinheiro, que uma pessoa obtém do Estado ou de particular em pagamento de 
trabalhos prestados para patrocinar a sua manutenção; direito de adquirir um determinado bem como se fosse de 
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escrivão da ouvidoria de Vila Boa. Nessas condições, a Fazenda Real não iria prestar mais 

nenhum auxílio, talvez uma pequena ajuda com algumas armas e pólvora. O Coronel, de fato, 

consegue êxito na sua empreitada e de maneira violenta dizima os índios caiapós, deixando as 

estradas de Vila Boa a São Paulo mais “seguras” para a passagem do quinto e entradas. 

“Para garantir estes empréstimos, se contava em primeiro lugar com as mercês 

prometidas, mas subsidiariamente também com os bens do próprio coronel e os de seus 

fiadores” (PALACIN, 1983. p. 86). Todavia, o Coronel morreu antes de receber as mercês 

prometidas, morre a serviço do rei, na proteção do quinto que ia em direção ao Rio, pois havia 

ameaças de possível roubo. O serviço, por parte do coronel, foi prestado; em contrapartida, 

morreu, nada disso é levado em consideração, seus bens são confiscados e os fiadores 

acionados. Destarte, temos um exemplo da forma de aplicação do extremo rigor da letra da 

lei. Outra circunstância importante dessa história é a utilização de grupos indígenas aldeados 

no combate e no domínio do sertão por grupos considerados inimigos. 

Em uma capitania a vários quilômetros do Governo-Geral e mesmo da “metrópole”, 

ainda que na metade do século XVIII, é possível notar que a lei – em determinado sentido – 

existe. O cumprimento total, ou em partes, é outro debate a ser traçado. O exemplo acima 

demonstra como as instituições ligadas a fiscalização e fazenda eram efetivas além da maneira 

como a troca de cartas das capitanias com a Coroa também contribuía para manter uma 

fidelidade ao Rei na busca de servir a Coroa e ao mesmo tempo garantir privilégios e 

ascensão pessoal. 

Diferente do que se imagina, a organização judiciária, os brocardos, jurisprudência e 

fontes que emanam o direito nada têm de novo. Sendo também uma releitura do passado, “o 

direito histórico tinha categorias próprias, arrumações também próprias das matérias, 

problemas específicos a resolver”, segundo Hespanha “o presente não só impõe, então, as 

suas categorias dogmáticas ao passado” (HESPANHA, 1992.), ou seja, a interpretação sobre 

esse passado é imposta pela leitura que temos do direito dogmático hoje. Pensando no Brasil 

no século XVIII, temos reprodução da codificação das Ordenações Filipinas, entendendo 

Portugal como um império, que vai do oriente ao ocidente, temos a mesma lei em todo o 

domínio territorial. Destarte, no processo de imposição e legitimação do ordenamento 

jurídico, “o direito já é, ele mesmo, um sistema de legitimação” e continua o supracitado 

 
sua propriedade. Observação: Em direito antigo, era a entrega de mercadorias, em favor de certos membros de 
comunidades religiosas.” (SANTOS, 2001. p. 238.) 
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autor: “um sistema que cria um efeito de obediência consentida naqueles a quem as normas 

vão limitar a liberdade”. 

Nesse primeiro capítulo, tentaremos construir canais de entendimento do que é o 

Direito Português, assim retornaremos à junção do direito romano ao processo de codificação 

das ordenações Manuelinas, passando para o entendimento das instituições de justiça pelo 

além-mar até chegarmos ao funcionamento e efetivação, ou não, da justiça em uma das 

maiores capitanias do sertão17 do Brasil, na Guayases. 

As terraes portugaleses, por estarem sempre banhadas pelo Atlântico e pelo 

distanciamento de Roma, garantem algumas características peculiares. Com relação a 

primeira, uma vida orientada pelas águas somado a um contato direto com o mar garante, 

também, apropriação e uma vida econômica com pescados; outro fator é a 

transcontinentalidade, uma vez que Portugal inicia um contato direto com as ilhas Atlânticas e 

o norte da África, mesmo a questão geográfica não sendo determinante, é um fator a ser 

considerado. Já o distanciamento de Roma garante que, mesmo durante a ocupação do 

império sobre a península, o efeito do imperium não fosse totalmente absorvido, seja por 

condições efetivas como matérias, seja material humano e extensão territorial. 

Os fatores elencados acima ajudam-nos a compreender a efetivação da tradição, o 

fazer da prática jurídica, ou mesmo determinar de quem é o direito, fazem com que o costume 

tenha grande importância antes mesmo da organização de um sistema jurídico, ou da 

centralização com as ordenações. Nuno J. Espinosa Gomes da Silva afirma: “Pode dizer-se 

que enquanto a lei é um processo volitivo e consciente de criação do Direito, é um acto, o 

mesmo não acontece relativamente ao costume, que é um facto, assente na tradição” (SILVA, 

2000. p. 19). Ou seja, a tradição e o costume estão como fato ocorrido e assim sacramentados 

como tais para se tornar direito; diferente do padrão que iremos ter após a codificação em que 

a lei é ação da vontade, ou mesmo da razão dos indivíduos. A Lei busca o “dever-ser” 

(KELSEN, 2000) social, a partir da razão e do método construindo no seu ordenamento 

jurídico. 

 

 
17 O sertão aqui é o desconhecido, o diferente do litoral, a terra sem lei, fé e rei. Como mesmo referência Janaína 
Amado o “sertão” só existe devido à ideia do desconhecido, não conquistado e antagônico ao litoral para o 
colono e metropolis para o português. AMADO, Janaína. Região, Sertão, Nação. Rev. Estudos Históricos. Rio 
de Janeiro, vol. 8, n. 15, 1995, p. 145-151. 
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1.1 A CODIFICAÇÃO EM PORTUGAL 

 

Segundo Silva, Cartago é que traz Roma até a península Ibérica, em 218 A.C., na 

tentativa de atacar pela retaguarda, as legiões romanas começam o processo de anexação da 

Espanha ao império romano. Cartago perde a Espanha, mas Roma inicia a luta contra os 

povos nativos, “em que se salientam lusitanos, cantabrose àstures [...] a presença política 

romana se manterá até ao início do século V. Pode dizer-se que, durante mais de seis séculos, 

Roma irá influenciar as sociedades hispânicas” (SILVA, 2000. p. 54-55). Muito se tem 

discutido sobre a Romanização da península, mas a romanização é somente tese no âmbito do 

direito público, o ius suffragii, como exemplo, o direito ao voto não se efetiva em plenitude, 

principalmente no início da ocupação. Entretanto o direito privado, o “ius commercii, passava 

todos os negócios de carácter patrimonial a serem regidos pelo direito romano, havendo, 

ainda, a possibilidade de recorrer a tribunais romanos” (SILVA, 2000. p. 60). De maneira 

geral, podemos afirmar que a influência de Roma irá penetrar toda a península, mesmo com 

resistência dos grupos autóctones, ou mesmo a impossibilidade real de mercenários para 

manutenção do dominium. 

Nuno J. Espinosa Gomes da Silva faz uma ressalva que, de maneira geral, chama a 

atenção para a abordagem do presente estudo, uma coisa é o “direito romano ser idêntico para 

todo o império, e outra é o direito romano ser aplicado efectivamente e, do mesmo modo, em 

todo o império” (SILVA, 2000. p. 62). Falando somente de uma nação europeia, não temos a 

condição de plena aplicabilidade em todo o território, devido a grande especificidade e a 

dimensão espacial. Da mesma forma, quando se pensa na transposição do sistema jurídico 

além-mar, a maior problemática é pensar em sua plena efetivação. 

No que tange à construção do direito romano na terraes portugalenses, acredita-se que 

existia durante o predomínio visigótico. “O direito era aplicado de forma diferente entre os 

hispanos-romanos e os visigodos, ou seja, o direito romano ao primeiro e o direito 

consuetudinário ao segundo” (SILVA, 2000. p. 73). Deste modo, acreditamos que a tradição é 

inserida entre o direito peninsular, sendo que as regiões mais distantes não ocorrem à 

impetração do direito romano de imediato. Sobrevivendo durante muito tempo, o costume 

coadunando mais uma vez com a tese de que a romanização não é geral nos territórios sobre o 

domínio do império.  

 
O direito desta época é o direito de uma sociedade cuja ordenação política 
visa, como escopo principal, a prossecução de uma guerra de Reconquista, 
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de que se não antevê próximo fim. Por isso, o Estado português- como os 
demais reinos cristãos da península- terá uma estrutura adequada a essas 
circunstâncias: a classe social cimeira, detentora do poder político, é a 
nobreza, classe que forma o escol militar do reino. 
Deste modo, o Estado da Reconquista é um Estado cuja atenção principal se 
não volve para as tarefas administrativas, nem para a produção do direito: é 
um Estado guerreiro e não, essencialmente, administrador ou legislador. 
Acresce que, de acordo com as concepções de direito público germânico, 
deve o rei observar o direito e não criá-lo. É o rei-juiz e não o rei legislador. 
(SILVA, 2000, p. 147-148) 

 

Dar-se-á entender que o Estado vai se formando em constantes conflitos, sendo o rei 

uma liderança militar da nobreza, que detém as ordens militares de fato; nesse modelo, o rei 

apresenta-se como solução aos conflitos a partir do direito consuetudinário e não como fonte 

máxima do direito, como ocorrerá mais a frente. “O rei concedia aos seus homens de armas, 

em virtude de necessitar que eles estivessem prontos constantemente para o seu serviço com 

armas e cavalos apresentados” (CAETANO, 1941. p. 145). No início, as terras feudais 

pertenciam ao rei, na forma de um contrato de concessão e pelos inúmeros conflitos 

estabelecidos. Era importante que assim permanecessem para ter sempre à mão homens 

dispostos a lutar. “Só mais tarde o concessionário do feudo obtém poderes de administração e 

de jurisdição, mas como funcionários régios, como autoridades nomeadas pelo rei e 

submetidas ao seu mando” (CAETANO, 1941. p. 145). Uma vez que a resolução da 

problemática estabelecida neste ambiente de caos e desorganização política causada pelas 

invasões muçulmanas, é o costume mais importante que a lei escrita, ou mesmo a criação de 

novas leis pelo rei. Emerge o questionamento: de onde surge o direito consuetudinário que irá 

reger o rei-juiz dessa época? 

 
[...] a tese durante muito tempo dominante, fora a de que este direito só 
poderia ser a continuação de um direito costumeiro germânico, conservado 
pelas populações godas, que o direito “oficial” visigodo, legislado, não 
pudera afastar. Igualmente se acenou a que Merêa, D’Ors e Garcia Gallo se 
tinham manifestado contra o exclusivismo da tese dominante, que 
encontrava expressão no próprio facto de se ter criado um período germânico 
na história jurídica peninsular.  
Merêa- com maior prudência e sem negar a influência germânica- procurou 
demonstrar que grande parte desse direito mais não é do que o resultado de 
um processo evolutivo do direito romano vulgar. Garcia Gallo, por seu lado, 
tenta achar um nexo entre o direito medieval e os direitos pré-romanos, 
admitindo que, por força da invasão céltica, se tivesse mantido, na península, 
um “substrato céltico”, que iria favorecer o desenvolvimento de soluções 
semelhantes às germânicas, mas não delas oriundas. (SILVA, 2000, p. 149). 
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O presente autor levanta um questionamento sobre a égide de visões confrontantes 

sobre as reminiscências do direito romano, exclusivismo germânico, ou mesmo visigótico, 

mas chega a consenso a partir da visão de Paulo Merêa. 

 
[...] recolhendo a lição de Merêa- é a de não adoptar qualquer posição 
unilateral nesta matéria. Por outras palavras: não querer substituir o 
exclusivismo germânico por outro, de sinal diferente. Peca, na verdade, a 
crítica anti-germanista, muitas vezes, por excesso. Com efeito, não parece 
convincente a ideia de um completo desaparecimento do direito 
consuetudinário visigodo, nem a de que os aparentes germanismos do direito 
da Reconquista sejam, predominantemente, explicados por um substrato 
céltico ou por influência franca. Tal não significa, todavia, que um ou outro 
elemento primitivo se não tivesse insinuado no ambiente de confusão que se 
segue, primeiro, às invasões bárbaras e, depois, à conquista muçulmana ou 
que se não deva aceitar uma influência franca, mas limitada e só a partir do 
século X. 
Assim, o mais sensato estará em não querer, de modo simplista, rotular este 
período atendendo a uma influência única, mas sim, admitir que as várias 
experiências jurídicas anteriores terão contribuídos (ainda que, 
indubitavelmente, com não igual eficácia) para caracterizar o direito da 
Reconquista. (SILVA, 2000. p. 150-151). 

 

Ao que se dá a entender, o direito vai se formando como uma colcha de retalho entre 

os diversos grupos que ocupam a península, ou mesmo boa parte da Europa. Não podemos 

determinar uma única matriz como fonte de direito Português antes da Reconquista, e nem 

atribuir somente como uma evolução do modus operandi do direito até o surgimento das 

ordenações. Não sendo simplista, já que fomos alertados sobre tal interpretação, o direito 

aplicado pelo costume é uma junção do contato dos diversos grupos que ali estiveram, sendo 

assim, o início da codificação com as ordenações, as afonsinas, surge como um enorme 

compêndio do direito que já era aplicado como costume. 

Tendo em mente que a Reconquista da península Ibérica vai de 722 D.C até 1492, 

quando o último reduto mouro é expulso de Granada, “coincidentemente”, a mesma data que 

o Genovês, Colombo, por Ordem da Coroa Espanhola, chega a América. Devemos pensar que 

a organização jurídica desse momento foi diversa e existia “necessidade espontânea de 

criação de Direito, por parte da sociedade que se achava entregue a si mesma” (SILVA, 2000. 

p. 159). Nenhuma solução será de imediato, mas, a longo prazo, vamos compreendendo como 

os concelhos, forais, juízes e demais formas de organização se transformarão no modelo 

burocrático Português, e os ajustes serão feitos no caminho. 

Assim o Direito está na sociedade, ao mesmo tempo em que é operado em instituições. 

Falar em direito no Antigo Regime, requer também entender o seu funcionamento e a 
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separação dos estamentos burocráticos. A administração da justiça institucionalizada, a partir 

do foco de poder, o rei, pode ser analisada em todos os demais espaços como o Desembargo 

do Paço, Casa de Suplicação, Tribunais de Relação, Ouvidores, Juízes de Fora, Intendentes do 

ouro e Juízes ordinários. A graça real da Justiça, foi distribuída desde as instituições da 

Europa até chegar ao mais humilde vassalo que reside na vila, o concelho como espaço de 

vivência social, política e jurídica de seus súditos. Para compreender esse complexo sistema 

administrativo e jurídico, começaremos do espaço de vivência real, onde ocorre o conflito 

cotidiano e a súplica por justiça real é constante; começaremos pelos concelhos e forais. 

 

1.2 OS CONCELHOS E A MUNICIPALIDADE 

 

Antes de se pensar nos concelhos como unidades administrativas municipais, é 

importante destacar a existência dos forais, carta régia anterior que dava autonomia de 

reportar diretamente ao Rei, regulando impostos, terras e direitos de proteção, inclusive contra 

os antigos senhores feudais. Segundo Maria Augusta de Sant’Anna Moraes e Ursulino 

Tavares Leão: “Os forais, suprimentos à falta de costume, remontam à Idade Média, contra 

obrigações dos habitantes municipais, condicionaram e fixaram as relações entre governados 

e governantes” (MORAES; LEÃO, 2011. p. 32). Assim sendo, antecedem a organização dos 

concelhos municipais e serão extintos com as ordenações manuelinas. 

Segundo o dicionário de língua portuguesa de António Moraes Silva, de 1890, 

concelho é “ (do Latin concilium, assembleia) Circunscripção administrativa em Portugal, que 

corresponde ao município; o seu chefe, delegado do governo [...]. ‘Chamam concelho 

algumas terras, aldeias juntas, governadas pelos mesmos estilos, e justiças, debaixo do mesmo 

senhorio’’ (MORAES, 1890. p. 505). Ou seja, podemos definir os concelhos como entidades 

administrativas municipais, com vereança e justiça. Não podemos aqui fazer distinção 

moderna entre legislativo e judiciário, uma vez que os vereadores eram eleitos e mesmo assim 

o juiz ordinário e o almotacel estavam no espaço de tomada de decisão e eram classificados 

segundo os mesmos critérios. 

Antes dos critérios para seleção dos ditos ‘homens bons’, devemos observar que os 

concelhos são, por definição de alguns autores, uma tradição romana; para outros, a 

necessidade moderna da Reconquista. Não nos ateremos a uma visão monista do processo18. 

 
18 Para o entendimento mais aprofundado dessa questão, Marcelo Caetano traz seis pontos de questionamento 
sobre os concelhos municipais. “a) Deve rejeitar-se qualquer teoria monista sobre os problema das origens das 
instituições municipais portuguesas, isto é, qualquer teoria que queira atribuí-las a uma só causa; 
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Assim, prevalecem os concelhos como unidade de relativa autonomia dos povoados sobre os 

senhores feudais, poder antes atribuído aos forais. “E como essas comunidades recebiam para 

exercer sôbre os seus membros alguns ou todos os poderes que os senhores tinham nas terras 

senhoriais, - inclusive o poder fiscal e a jurisdição - daí chamarem alguns autores ao concelho 

um “senhorio colectivo” (CAETANO, 1941. p. 185). Entendendo que muitos concelhos 

tinham jurisdição civil e criminal19, relegando os mesmos poderes de decisão que o senhor 

tinha sobre suas terras, todavia, os órgãos judicantes não tinham jurisdição sobre o território 

do senhor. 

Às ordenações, em seu livro, primeiro estabelecem as atribuições dos concelhos, dos 

juízes, almotacés e vereadores. Os juízes deveriam se reunir duas vezes na semana para 

decisões civis e mais duas para questões de presos, isto em vilas com mais de sessenta almas. 

Além dos casos que poderiam recorrer de sentenças ou mesmo de agravos, inclusive às 

instâncias superiores de decisão.20 Os magistrados, de uma forma geral, tinham atribuições de 

administração da justiça e os juízes ordinários eram eleitos. Além desses, haviam outros 

servidores municipais. “Os mais importantes eram os almotacés ‘a cujo cargo estavam a 

inspecção dos mercados, a aferição dos pesos e medidas, a taxação dos preços, a polícia das 

ruas e caminhos e outras funções análogas” (CAETANO, 1941. p. 190-191). 

Nessa perspectiva, assim como avança o quantitativo populacional, avançam os 

problemas com a administração da fazenda e da justiça. O professor Marcelo Caetano conta 
 

b). É possível que o aparecimento da fórmula municipal na Península esteja ligado à Reconquista: à instabilidade 
de gente que vai de um para outro lugar, conforme é melhor ou pior tratado, à necessidade de valorizar as terras 
ermas com população que cultive e à impossibilidade de obstar em tempo de guerra e com tão vastas regiões mal 
povoadas, a que se formem grupos de homens que pela fuga se tornaram livres e não querem voltar a ser servos. 
O concelho estará assim ligado, desde a origem a uma política de povoamento e fixação, donde ser mais 
frequente ao sul do que ao norte; 
c) A autonomia municipal deve ser resultante de novas necessidades de segurança local e do aumento de 
complexidade das relações da vida dos aglomerados populacionais, criador de problemas que a Coroa ou os 
senhores não haviam previsto, de que se não apercebiam e que não estavam preparados para resolver: Assim, 
mesmo os territórios onde haviam autoridades e funcionários reais, desenvolve-se um aspecto novo da vida 
colectiva à margem da intervenção do Poder sobretudo no domínio económico, e que os interessados são 
forçados a resolver por si, criando depois órgãos que os representem. Na origem, a função municipal é 
meramente suplectiva da acção real ou senhorial. 
d) A tendência desconcentradora do poder que na época está bem patente no regime senhorial, explica a 
posterior extensão das funções municipais a outros domínios (legislativo, financeiro e jurisdicional) com a 
reivindicação para o munícipio de uma espécie de imunidade obtida pela precisa definição dos direitos e dos 
deveres do concelho em face da Coroa ou do senhor. 
e) As instituições municipais não nasceram só na cidade, ou só no campo: sob a pressão de circunstâncias 
análogas e num mesmo ambiente de ideias, é natural que se tenham manifestado um pouco por toda a parte, onde 
quer que o meio fosse favorável à eclosão do fenômeno. 
f) É possível também que o novo movimento municipal tenha aproveitado certas manifestações autonomistas e 
localistas antes de existentes, em especial o concilium ou assembleia judicial e o conventuspublicusvicinorum. ” 
(CAETANO,1941, p. 187-189) 
19 Ord. Filipinas. Livro I, Título LXV, art. 4. 
20 Ord. Filipinas. Livro I, Título LXV, art. 7. 
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que com a influência do direito visigótico algumas decisões eram dadas diretamente pelo rei, 

mas o cenário muda e a administração da justiça fica a cabo dos homens bons. “Conhece-se 

caso em que a sentença foi proferida pelo Conde D. Henrique, ou por algum dos primeiros 

reis até meados do século XIII assistido pelos membros ordinários da cúria e pelos homens 

bons do lugar.” Segundo o referido autor, o processo neste “período é do tipo germânico: 

público, oral e formalista” (CAETANO, 1941. p. 192). Confirmando mais uma vez que não 

devemos fechar a interpretação de uma única fonte do direito e da organização jurídica lusa. 

Já os critérios para seleção dos homens bons estão fundamentados em quatro 

impedimentos iniciais, que são: mourice; mulatice; judice e ‘viver da mão para a boca’; 

aqueles que tinham que trabalhar para sobreviver, ou mesmo servem como mestre artesãos. 

Assim, os impedimentos baseados na descendência de sangue e de ofício, garantem, segundo 

os ideais sociais da época, um corpo ‘íntegro’ para exercer as atividades reais. 

 
Desde o século XVII, quase todas as intervenções legislativas da Coroa, bem 
como a atuação dos seus magistrados, encaminharam-se no sentido de 
garantir que os ofícios nas vereações e os cargos nas Ordenanças fossem de 
fato ocupados pelos "principais" das terras. Nesse sentido, a cristalização das 
oligarquias locais deveu-se, em parte, às restrições à elegibilidade para os 
ofícios municipais verificadas ao longo do século XVII. De acordo com o 
Alvará régio de 12 de novembro de 1611 - que servia tanto para o Reino 
quanto para as colônias - os eleitores deveriam ser selecionados entre "os 
mais nobres e da governança da terra", prevendo-se que a escolha recaísse 
sobre a gente da governança ou filhos e netos de quem o fosse, e que 
provassem ser "sem raça alguma.” (BICALHO, 1998). 

 

Os sem raça alguma eram os que não tinham impedimento de sangue, confirmando a 

tese de pureza e organização social para prestígio dos “melhores” das terras, ou seja, os 

homens que podiam governar, votar nos processos das câmaras, receber cargos e atribuições 

reais. Maria Fernanda Bicalho, afirma que a câmara era uma das principais vias de “prestígio 

que permitia nobiliar os colonos; e que, ao transformá-los em cidadãos, levou-os a 

participarem do governo político do Império” (BICALHO, 2001. p. 207). Isso, de certa 

maneira, traz um espaço de disputa entre quem efetivamente vai ocupar esse espaço, que 

garante esse pacote e pode gerar uma relação direta com a Coroa. Ou seja, a participação nos 

concelhos municipais era uma forma efetiva de, mesmo no ultramar, se estar envolvido no 

império, garantindo prestígio e ao mesmo tempo o domínio real sobre o território. 

Na organização territorial do concelho, cabia ao rei, segundo Hespanha, a 

denominação de Vila, independente de cercamento de muralha, bastando apenas autonomia 
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jurisdicional. O autor português faz uma diferenciação entre julgado e concelho, muito 

pertinente para compreensão da autonomia jurisdicional. 

 
[...] os concelhos, que a doutrina equiparava aos oppida. Constituíam o tipo 
básico da organização territorial. Depois, os julgados. Embora alguma 
doutrina tendesse a considerar as expressões ‘concelho’ e ‘julgado’ como 
equivalentes, a designação de julgado era frequentemente reservada para 
terras com uma autonomia jurisdicional incompleta, nomeadamente por lhes 
faltar a jurisdição crime, pelo que estavam parcialmente dependentes da 
jurisdição de outra.(‘Julgado, define R. Bluteau, hepovoaçam, que não tem 
pelourinho, nem goza de privilegios de Villa, mas tem justiça, &Juizes que 
julgão’) (HESPANHA, 1994, p. 104). 

 

A partir dessa visão, o concelho era uma parcela completa da administração e da 

justiça, enquanto o julgado não tinha jurisdição sobre matéria criminal. Eram vários julgados 

responsáveis por inúmeras contendas, mas as vilas, ainda como sede do poder municipal, com 

ouvidores e governadores como instância de apelação; antes da criação do tribunal de relação. 

Já Marcelo Caetano faz uma distinção mais simples, em que os concelhos urbanos são vilas e 

os rurais são julgados (CAETANO, 1941. p. 249). A centralidade das câmaras municipais 

demonstra também que elas eram dotadas de relativa autonomia, em alguns casos com poder 

até de nomear o governador, no caso de morte, até a substituição régia, ficando sujeitas 

apenas a aprovação do Governo Geral da Bahia, no caso da câmara do Rio de Janeiro 

(BICALHO, 2001. p. 198). 

Nas Ordenações, Livro I, Título LXV, está bem definido o processo de eleição entre 

os membros das câmaras, o processo de eleição era indireto entre os homens bons, como dito 

acima, nem todos podiam votar ou ser votados. A organização do concelho era “composto por 

um juiz presidente – que podia ser tanto juiz ordinário, caso eleito localmente, quanto juiz de 

fora, se nomeado pelo rei –, dois vereadores e um procurador” (BICALHO, 2001. p. 191). 

O juiz de fora, conforme a tradição, deveria carregar vara branca e o juiz ordinário 

carregar uma vara vermelha, ambos poderiam sofrer sanções caso fossem encontrados sem o 

cajado que gerava distinção, “sob pena de quinhentos réis por cada vez, que sem ella forem 

encontrados.”21 Os juízes, vereadores e procuradores são eleitos para mandatos de três anos, 

sempre nas oitavas do natal do mesmo ano fim do expediente, a atribuição é do juiz mais 

velho para convocação e coordenação das eleições. Mesmo sendo junto aos homens bons da 

vila, as ordenações preveem a investidura de juízes analfabetos e por isso adição de escrivães 

ou mesmo vereadores alfabetizados. Compreendendo que o Juiz ordinário estava ao revés do 
 

21 Ord. Filipinas. Livro I, Título LXV, art. 1. 
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direito real, “administrava a justiça aos Povos, tendo em vista o Direito costumeiro, os Forais, 

que não podião ser do agrado do Poder real, e nem dos Juristas Romanos a seu soldo.” Era 

considerado um juiz independente, “e a legislação que executava estava fôra do alcance do 

poder [real], e só o costume podia altera-la” (ALMEIDA, 1870. p. 134). 

O entendimento do juiz ordinário era limitado ao direito consuetudinário, direito 

conhecido por todos e, como afirma Candido Mendes de Almeida (1870), não permitia a 

existência de chicana, porque todos conheciam a legislação e o arbítrio do juiz terminava em 

um ano. Já Wehling (2004), aponta duas limitações ao trabalho do juiz ordinário, uma de 

direito e uma de fato: 

 
 [...]de direito, a organização judicial maior, com seus juízes de fora, 
ouvidores e Relações, que atuavam como instâncias originárias ou revisoras, 
em ambos os casos limitando a atuação da magistratura local; outra, uma 
limitação de fato: a de justiça privada, que sempre existiu na colônia, 
especialmente nas áreas latifundiárias do cultivo de cana e da criação 
pecuarista. O mandonismo rural elaborava suas próprias regras jurídicas, 
empíricas e violentas, subtraindo da apreciação da magistratura local casos 
de opressão e abuso de poder ou impondo seus interesses a magistrados 
intimidados pela presença muitas vezes tirânica do capitão-mor da vila. 
(WEHLING, 2004, p. 69) 

 

A partir desse contexto, compreende-se também a justificativa que Almeida faz da 

necessidade do juiz de fora, o indivíduo que estava apartado dos interesses locais, não sendo 

guiado “em razão de suas afeições e ódios”(ALMEIDA, 1870. p. 134). 

Em Goiás, historicamente, era eleito apenas um juiz ordinário por pleito, mas para 

melhor administrar a justiça, havia solicitações para eleição de dois, e substituição de juízes 

leigos por letrados, a necessidade de se ter juiz de fora, inclusive para substituição do 

intendente de ouro, na capitania era constantemente ressaltada pelos governadores22. 

Como afirma Arno e Maria José Wehling, as funções exercidas pelos juízes também 

tinham caráter administrativo, assim, “inexistem fronteiras nítidas entre as diferentes funções 

executivas, legislativas e judiciárias do Estado, que só se explicitariam com o 

constitucionalismo setecentista”(WEHLING, 2004. p. 52-53). Ou seja, é necessário pensar a 

relação nas câmaras como espaço de execução dos três poderes que são independentes a partir 

do constitucionalismo. Não existindo um marco de distinção entre as esferas, constantemente, 

tem-se queixas de interferência em jurisdições, como também as atribuições são executadas 

mesmo sem consciência de divisão de poderes. 

 
22 AHU, GOIÁS, Cx. 28, D. 1805. 
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A justiça real possuía, para além das judiciais, funções de governo e funções 
administrativas, correspondendo ao modelo concentrado dos cargos públicos 
definido na tipologia weberiana: a um cargo correspondiam múltiplas 
funções. (WEHLING, 2004, p. 38) 

 

Além de um mesmo cargo ser exercido por mais de uma atividade, ou mesmo estar 

envolvido em várias esferas da administração colonial, ainda era sujeito a acúmulo de funções 

por vacância. Esse acúmulo de funções pode ser confirmado desde juízes ordinários até 

desembargadores e ouvidores-gerais, quando assumem cargos e funções conjuntas, como 

ouvidores que assumem atividades de governador na vacância do cargo, até a nomeação régia 

de substituto, caso sintomático de Goiás, que com a morte do Governador João Manuel de 

Melo, em 1770. O Ouvidor-geral de Goiás António José Cabral de Almeida, o Sargento-mor 

pago de Cavalaria Auxiliar, António Tomás da Costa, e o capitão de Dragões, Damião José de 

Sá Pereira, formam uma junta governativa da capitania e só posteriormente informam ao vice-

rei e ao rei23. 

Arno e Maria José Wehling nos dão provas da atuação de ouvidores que exerciam 

atividades de supervisão e arrecadação de tributos, controle sobre povoamento e 

despovoamento de regiões, o fomento econômico, criação de vilas, supervisão administrativa 

dos indígenas aldeados, entre outros. Assim, também o tribunal de relação da Bahia e do Rio, 

com seus desembargadores teriam uma série de atividades fora da esfera judicial, como: 

“Consultoria a governadores e vice-reis, definição de limites entre capitanias, sindicâncias 

policiais em navios e várias outras intervenções de caráter político e administrativo” 

(WEHLING, 2004. p. 39) demonstraram quão esparsa era a atuação desses magistrados. 

Na capitania de Goiás, depois de inúmeros pedidos para dividir a administração da 

justiça e assim facilitar a organização e a melhor aplicação do direito régio, ainda em 1775, 

Barão de Mossâmedes, sugere ao rei, D. José, a abolição do cargo de intendente do ouro e a 

criação do cargo de Juiz de fora24. O intendente de ouro tinha funções econômicas e 

administrativas, responsável pela casa de fundição, retirada do quinto e remessas para a 

Coroa. Mesmo com os intendentes de ouro sendo letrados, Barão de Mossâmedes acreditava 

que a substituição pelo cargo de juiz de fora poderia facilitar a administração da justiça, uma 

vez que a atuação do juiz é mais ligada às câmaras municipais, juntamente com o trabalho dos 

juízes ordinário, inclusive como instância revisora das demandas conforme alçada, sendo 

 
23 AHU, Goiás, Cx. 25, D. 1585. 
24 AHU, Goiás, Cx. 28, D. 1805. 
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somado às atividades ao mesmo indivíduo, juiz de fora e intendente do ouro/provedor da 

fazenda. 

Demanda de divisão ainda não fora resolvida em 1791, pois mais uma vez, Barão de 

Mossâmedes, envia carta a Coroa, nesse caso à rainha, D. Maria I, solicitando a criação do 

cargo de Juiz de Fora que acumularia o cargo de intendente de ouro e a criação da ouvidoria 

do norte com sede em São Félix, ficando a cargo o intendente de ouro de São Félix25. Em 

1743, Dom Mascarenha, Governador de São Paulo, informa ao rei, que Crixás e Meia ponte 

não sujeitam jurisdição à comarca de Vila Boa26. Ou seja, as solicitações feitas pelo Barão de 

Mossâmedes não são fato novo na divisão da capitania. 

Na capitania de Goiás, pela grande extensão territorial, uma vez que correspondia ao 

atual estado do Tocantins conjuntamente, era impossível administrar a justiça a partir de uma 

única comarca em Vila Boa, assim houve uma variação da quantidade de julgados durante o 

século XVIII, sempre entre 12 e 13 mais a comarca de Vila Boa, são eles: Desemboque, Santa 

Cruz, Santa Luzia, Crixás, Meia Ponte, Pilar, Natividade, Barra do Palma/Conceição do 

Norte, Arraias, São Félix, Cavalcante, Rio da Velhas e Traíras(ver ponto 3.3). 

Deusa Boaventura faz uma análise pertinente sobre os julgados, pela necessidade de 

domínio e conhecimento do território, antes mesmo de 1750 com o tratado de Madri, que 

define o uti possidetis – o território seria de quem estivesse ocupando na data da assinatura do 

acordo – o governo português já buscava registrar e criar mapas da região, “medir e conhecer 

significava controle e poder” (MOREIRA, 1989 apud BOAVENTURA, 2007. p. 79). 

Segundo a autora, houve várias expedições de reconhecimento, ainda na primeira metade do 

século XVIII, “que ajudariam na construção e ocupação do território” (BOAVENTURA, 

2007. p. 77). Da mesma forma, como era importante saber a extensão do território, também o 

era ocupá-lo, somente ter mapas e saber da existência não iria proporcionar o controle efetivo. 

Quem de fato vai ocupar grande parte desta vasta região são os indígenas, mesmo que em 

constantes conflitos e acordos com os portugueses27. A criação dos julgados, principalmente 

no norte, garantia a ocupação burocrática administrativa do território. 

Em expedição pelo norte, no ano de 1773, o Governador José de Almeida Vasconcelos 

preocupado com a produção dos indígenas em gerar comércio, uma vez que eles habitavam as 

vilas; e também em perceber “à fertilidade dos solos dos julgados de Vila Boa, Meia Ponte e 
 

25 AHU, Goiás, Cx. 38, D. 2376. 
26 AHU, Goiás, Cx. 3, D. 225. 
27 Sobre os aldeamentos indígenas em Goiás, ver DIAS, Thiago Cancelier. O língua e as línguas: aldeamentos e 
mestiçagens entre manejos de mundo indígenas em Goiás (1721-1832). Tese (Doutorado em História) - 
Faculdade de História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 
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Santa Luzia, ricos em matos e mantimentos, e à pobreza das regiões do Tocantins, São Félix, 

Barra da Palma, Arraias e Paraná” (BOAVENTURA, 2007. p. 95). Isso fazia com que os 

roceiros plantassem muito distante dos julgados. Boaventura, fala que depois dessa 

constatação, o governador resolveu reorganizar os julgados do norte. 

 
Concluído o trabalho de reconhecimento do território, José de Almeida criou 
no Arraial de Cavalcante a cabeça do Conselho do Paranã, para instruir os 
juízes dessa repartição e evitar as contendas sobre a jurisdição dos demais 
distritos. [...] Com anotações feitas em seu diário, delimitou inicialmente os 
principais julgados, apontando condicionalmente os demais e, só depois, os 
ajustando segundo novas informações, quando deveriam ser indicados seus 
distritos, arraias e sítios povoados, com as respectivas distâncias em relação 
a Cavalcante, por ter sido esse arraial definido como cabeça de julgado.[...] 
Esse primeiro esboço foi levado ao ouvidor para uma avaliação inicial e, se 
necessário, seriam realizados ajustes de determinados pontos, ampliando ou 
reduzindo os distritos de cada um dos julgados, conforme a comodidade dos 
moradores, o que correspondia à posição dos sítios e às suas distâncias em 
relação à cabeça de julgado.(BOAVENTURA, 2007, p.97) 

 

A organização dos julgados demonstra várias coisas, dentre elas, a dedicação do 

governador para com a administração, o não funcionamento da administração da justiça no 

norte, uma vez que as distâncias das roças interferiam em saber qual a jurisdição de cada 

julgado, ou mesmo impedia a participação da vida no arraial. Assim, o Governador confere 

com o ouvidor os mapas para estabelecer julgados conforme a comodidade dos moradores, 

fato que garante a incorporação dos que ali habitavam ao sistema, como um todo, da 

administração Imperial. 

Cláudia Damasceno Fonseca (2011 apud JESUS, 2017. p. 103), chama-nos a atenção 

para o fato de que a criação dos julgados foi a principal ação dos governadores para terem 

administração da justiça nos locais onde se tinha poucas almas e não era recomendada a 

criação de vilas. Nos Julgados, tinham-se juízes ordinários, mas com menores atribuições que 

os juízes ordinários das vilas. 

 
Enquanto no reino essas circunscrições não possuíam jurisdição criminal, 
nos de Minas Gerais elas tinham essa função. Isto se explica pela extensão 
das localidades e distâncias das respectivas vilas mineiras. Dentre os 
julgados de Minas Gerais estavam os de São Romão (1719), o da Campanha 
do Rio Verde (1744) e o de Sapucaí (1746). (FONSECA, 2011 apud JESUS, 
2017, p.103) 
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O julgado ter jurisdição sobre matéria crime pode ser um contrário sensu do que era 

aplicado como extensão do reino, fato novo que, inclusive, requer mais pesquisas para saber 

se em outra capitania chegou a ocorrer o mesmo. Na capitania de Goiás, mesmo com toda a 

extensão territorial e as reformas estabelecidas nos julgados do norte, pelo B. de Mossâmedes, 

a partir de 1773, no ano de 1804, o ex-Ouvidor de Goiás, Manuel Joaquim de Aguiar Mourão, 

que ainda residia na capitania, faz um levantamento dos julgados, população, agricultura, 

comércio e demais atividades produtivas. Além de informar onde se localizam os julgados, 

como já descrito acima, informa que em cada julgado contém dois juízes ordinários, um de 

Órfãos, e um provedor comissário dos Defuntos e Ausentes, a administrar a justiça conforme 

o limite de suas jurisdições28. Ou seja, não há citação de qualquer mudança do processo 

ocorrido no reino, ou mesmo de exceção de qualquer julgado tendo jurisdição do crime. 

Os concelhos são os espaços onde, de fato, ocorre a disputa, a vida colonial. Mesmo 

com todo o alargamento do território, o poder central da capitania estava envolto na 

municipalidade, que era uma extensão do processo administrativo do império. Envolver-se 

nas eleições municipais, ou mesmo servir ao rei a partir desse espaço, poderia ser muito 

vantajoso em uma sociedade que busca o dom real a todo momento. De acordo com Maria 

Fernanda Bicalho, a estrutura do funcionamento da empresa colonial está diretamente ligada 

ao funcionamento das câmaras municipais (BICALHO, 2003.); da mesma forma que o 

controle real da fazenda é feito por profissionais letrados, existe um sistema de troca entre os 

conquistadores e a busca de privilégios régios, sendo a municipalidade espaço de participação 

do Império e contato direto com a Coroa (BICALHO, 2001). 

 

  

 
28 AHU, GOIÁS, Cx. 48, D. 2776. 
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1.3 OUVIDORES, JUÍZES DE FORA E INTENDENTES DO OURO 

 

Antes mesmo da estrutura municipal além-mar, a partir da nomeação do primeiro 

ouvidor-mor, os ouvidores iniciam o papel de administradores da Justiça, juntamente com a 

criação do Governo Geral, devido à falência do modelo colonizador de capitanias hereditárias. 

A chegada de Tomé de Sousa, como Governador-Geral, traz também o Ouvidor-mor, Pero 

Borges, o Provedor-mor, António Cardoso de Barros e o Capitão-mor, ambos auxiliares do 

Governo no novo modelo de administração de Dom João III; juntamente, também vieram 

padres jesuítas, como Manuel de Nóbrega, com a finalidade de catequizar os índios e, anos 

mais tarde, é fundado o primeiro Arcebispado do Bahia, sujeito ao Arcebispado de Lisboa 

(FAUSTO, 1995. p. 46-47). 

Os ouvidores estavam acima dos juízes de fora, que por sua vez estavam acima, em 

jurisdição dos juízes ordinários. Não devemos esquecer que o cargo de juiz de fora era, 

geralmente, o início da carreira da maioria dos magistrados depois do exame de bacharel; 

tornar-se ouvidor era tido como ascensão na carreira, como também chegar a ser 

desembargador nos tribunais de relação, havendo uma diferença de prestígio entre servir na 

sede do império e nos demais tribunais. A relação do Porto era prioridade entre os 

magistrados, sendo o próximo estágio na carreira tornar-se membro da Casa da Suplicação. 

Justamente por essa divisão hierárquica, existe uma divisão entre as alçadas29 dos 

correspondentes juízes. 

“Os valores de alçada são aqueles que definem as causas que seriam de competência 

de cada juiz ou funcionário e são previamente estabelecidos para que cada juiz só julgue 

causas de sua competência” (MELLO, 2018. p. 90). Outrossim, cada juiz tinha bem 

determinado seu espaço de atuação, os ouvidores tinham alçada inferior aos corregedores, o 

juiz ordinário, alçada nos lugares que não passarem de “duzentos vizinhos sem apelação, nem 

agravo até a quantia de mil réis de bens móveis.” E com menos de duzentos vizinhos, nos 

bens de raiz, até quatrocentos réis, sem apelação ou agravos30. Mas passando de quatrocentos 

 
29 SILVA, Antonio de Moraes. “Diccionario da LinguaPortugueza” Op cit. “Commissão, para conhecer de 
algum, ou alguns delictos, dada a certo ou a certos magistrados que vão devassar, inquirir e fazer justiça: d’estas 
alçadas mandavam os reis antigamente às províncias. ” Segundo o autor o termo alçada refere-se tanto aos 
espaços que o magistrado deve fazer justiça, como a jurisdição, o limite de atuação do juiz. “A jurisdição ou 
limite d’ella, e do território de algum magistrado. ” Cabendo um ou a outro magistrado conforme determinação 
das Ordenações do rei, da mesma forma cabendo agravos ou apelações conforme a alçada de cada magistrado.  
30 Segundo António Moraes, os Agravos são um tipo de “Recurso a outro magistrado contra despacho”, já 
apelação é, “Recurso da sentença de um juiz, ou magistrado inferior, para o superior, das sentenças definitivas. ” 
Nomenclatura que é usada até os dias de hoje. SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da LinguaPortugueza. 
Editora- EmprezaLitteraria Fluminense. Rio de Janeiro: 1890.  
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devem dar apelação ou agravos. Sendo o Juiz de fora instância de reforma das decisões do 

ordinário, e os ouvidores trabalhando como segunda instância nas localidades que ali 

estivessem. 

Isabela Mello (2018. p. 91), afirma que os valores das alçadas de cada juiz eram bem 

diferentes, antes da publicação do novo regimento para os ministros e oficiais da justiça em 

1754, a alçada do juiz de fora correspondia a 4 mil réis, para bens de raiz e 5 mil para bens 

móveis31, enquanto o Ouvidor, teria alçada de 8 mil réis nos bens de raiz e 10 mil para bens 

móveis. Após regimento de D. José I, os valores são alargados, juiz de fora com 12 mil réis 

para bens de raiz e 16 mil para bens móveis, enquanto Ouvidores com 16 e 20 mil réis, 

respectivamente. 

Outro dado importante é que, inclusive, poderiam variar grandemente, os valores das 

alçadas, tratando-se de regiões com mineração; desta forma, o regimento também atualiza os 

valores entre regiões que podem ter mais gastos, pelo custo de vida elevado devido à 

mineração. Para exemplificar tais fatos, a autora supracitada faz um comparativo entre Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, sendo a alçada de Minas um terço maior que a do Rio, uma das 

explicações dadas é o grande número de ouro e escravos nessa região, o que poderia gerar um 

afluxo maior de bens (MELLO, 2018. p. 93). 

Já Nuno Camarinhas, afirma que os ouvidores tinham uma alçada semelhante à dos 

corregedores em Portugal e faz a distinção em que juízes de fora teriam jurisdição municipal, 

enquanto Ouvidores, com jurisdição regional. 

 
Estes ouvidores tinham uma jurisdição semelhante à dos corregedores das 
comarcas metropolitanas, mas dispunham de uma alçada excepcionalmente 
superior: 20$000 réis para os bens móveis e 16$000 para os bens imóveis. A 
sua capacidade de aplicar sanções aos escravos e aos peões abrangia as 
penas de degredo até quatro anos [...]. Julgavam também em segunda 
instância os feitos dos juízes ordinários e podiam mesmo encarregar-se 
directamente dos seus processos, à imagem do que faziam os corregedores 
na metrópole. Além disso, deveriam proceder a todas as inspecções de que 
os corregedores eram habitualmente encarregados. (CAMARINHAS, 2009, 
p. 86) 

 

Proceder das inspeções também significa ter funções fiscalizadoras, se nas Ordenações 

o Ouvidor já era responsável por dar cabo a regiões desabitadas e organizar as benfeitorias 

como pontes, calçar ruas, poços, chafarizes, caminhos e casa do concelhos32; no além mar, 

 
31 Ord. Filipina, Livro I, Tít. LXV. 
32 Ord. Filipinas Livro I, Tit. LVIII, art. 12 
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também exerciam funções de fiscalização relativas a tudo o que dizia respeito ao “comércio 

marítimo, aos navios e às relações com os estrangeiros”(CAMARINHAS, 2009. p. 86). 

A substituição dos juízes leigos, como os ordinários ou mesmo o dos donatários, irá 

acompanhar a dinâmica social local; exemplo é a ampliação dos cargos de Ouvidores, que 

antes da descoberta do ouro contavam com apenas seis, divididos nas grandes regiões e 

servindo como instâncias de apelação.33 

 
Uma grande parte destes primeiros magistrados de segunda instância 
procurava suprimir a inexistência de Tribunais de Relação próximos dos 
territórios ultramarinos mais dinâmicos. À medida que estas populações se 
desenvolvem economicamente e que os interesses da Coroa, do ponto de 
vista político, comercial e fiscal, se tornam capitais, várias destas 
magistraturas não letradas serão substituídas por juízes da Coroa, num 
movimento de retirada progressiva dos poderes judiciais dos donatários 
coloniais a favor da justiça letrada. (CAMARINHAS, 2009, p. 87) 

 

O fomento do cargo de juiz de fora foi solicitado pelos desembargadores do Tribunal 

de Relação da Bahia, já em 1677, para melhor administrar a justiça e assim diminuir a 

quantidade de trabalho exercido sobre os ouvidores que não tinham controle sobre todas as 

demandas e ficariam mais disponíveis para fazer as correições. Assim, na Bahia em (1696), 

cria-se o cargo de juiz de fora, Pernambuco (1700), Maranhão (1753), Pará (1758), Santos 

1713, Itu (1726), Ribeirão do Carmo (1731), Mato Grosso (1748) (MELLO, 2013. p. 103; 

CAMARINHAS, 2016. p. 73); tendo o último assumido a função de Ouvidor, mesmo que os 

demais, fora das cidades, assumiram funções provenientes de ambos os cargos. Já na capitania 

de Goiás, mesmo com inúmeras solicitações ao Conselho Ultramarino, não teve juiz de fora 

no século XVIII. 

Esse movimento de substituição vai se tornando cada vez mais natural, mesmo com a 

suspeita de vigilância e controle dos moradores em relação aos magistrados. Além dos fatores 

apontados, como a grande demanda de litígios e as saídas constantes dos Ouvidores para fazer 

correição em outras áreas de sua jurisdição; outro fator era que o juiz de fora seguia o império 

da lei (MELLO, 2013. p. 125), e como sua atuação era no âmbito municipal, interferia 

diretamente na câmara e nas decisões dos juízes ordinários. 

Maria Fernanda Bicalho observa que do século XVII para o XVIII ocorrerá uma 

centralização do poder e administração da justiça por motivos variados, como a ampliação da 

população e a descoberta do ouro, podemos resumir isso à necessidade de fiscalização 

 
33Ibidem, p. 87. 
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(BICALHO, 2010). Muitas reformas e a reorganização da administração da justiça serão 

feitas pela necessidade de fiscalização e controle, para que não haja descaminho da 

arrecadação (POMPEU; COSTA, 2014.). Inclusive quando se pensa na pura transposição do 

aparelho administrativo português para além-mar, é importante ressaltar que houve inúmeras 

alterações que garantirão o controle; dentro desse domínio, a inserção de magistrados 

formados na mesma Universidade, que eram submetidos ao exame de bacharel do paço, criou 

um grupo letrado uniforme. A perspectiva de servir ao rei, com vistas a ascensão e o 

recebimento de mercês, demonstra que mesmo com variados modos, os magistrados serviam 

para estabelecer as relações e a fiscalização do patrimônio da Coroa. 

Stuart Schwartz afirma que a magistratura dispunha de duas opções: “podia perseguir 

os objetivos do rei e atuar como agente real, ou buscar seus próprios objetivos” 

(SCHWARTZ, 2011. p. 82). Contudo, uma opção, necessariamente, não exclui a outra, por 

muitas vezes os magistrados eram convocados para resolverem conflitos locais, ou mesmo 

aconselharem governadores, isso ampliava o leque de articulação e redes locais, aumentando 

também seu polo de influência; da mesma forma, fiscalizar e atingir os objetivos reais 

garantiam promoção na carreira.  

 
No processo de centralização, a Coroa portuguesa encontrará, no sistema 
judiciário, uma ferramenta conveniente e eficaz para a ampliação do poder 
real, e, no corpo de magistrados profissionais do sistema, a Coroa não apenas 
encontrou, mas forjou um aliado competente. ” (SCHWARTZ, p. 34). 

 

Como a justiça é aliada aos interesses de ELRey, é necessário que esse corpo seja 

eficiente e ampliado conforme as demandas locais, assim mais fator para explicar o aumento 

dos ofícios de juiz de fora e ouvidores nas províncias. 

Isabela Mello aponta, a partir de uma análise do Rio de Janeiro, o aumento do conflito 

constante entre os magistrados, ou mesmo entre os locais e os ouvidores; caso que leva à 

nomeação de Juízes de fora, ou mesmo ao envio de desembargadores do Tribunal de Relação 

para solucionar conflitos. As reclamações de Ouvidores e Juízes de Fora seguiam durante o 

século XVIII, mudando a configuração somente com a criação do Tribunal de Relação do Rio 

(MELLO, 2013. p. 119). 

Com as constantes disputas que em alguns momentos relacionavam-se com a confusão 

ou mesmo entrada em jurisdições, para defesa de interesses dos bandos34. Devemos destacar 

 
34 Segundo João Fragoso, Bandos, era um termo medieval luso que, “resultavam dos embates entre as facções 
nobres. E, portanto, referia-se à teia de alianças que tais famílias criavam entre si e com outros grupos sociais, 
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que a função de Ouvidor tinha características de distinção, uma vez  que eram profissionais 

com mais experiência na administração da justiça, já tendo sido muitas vezes juiz de fora, 

após o exame de bacharel.35 Dentre as muitas funções: 

 
Os ouvidores gerais estavam numa posição de destaque na hierarquia 
judicial devido ao acúmulo de funções, pois julgavam por apelação e agravo 
as ações interpostas aos juízes de fora, eram responsáveis por preparar os 
feitos para serem julgados nas Juntas de Justiças, atuavam como 
conservadores e superintendentes da Casa da Moeda, como provedores de 
defuntos e ausentes e ainda tinham a obrigação de percorrer toda a comarca 
em correição. (MELLO, 2013, p. 129). 

 

Diante dos impasses e tantas acusações entre os magistrados, o Conselho Ultramarino 

determina aos desembargadores do Tribunal de Relação do Rio de Janeiro que averigue a 

situação real. 

Entre lances e enlaces, encontramos também a realidade de sobrevivência na prestação 

de serviço ao rei, uma vez que não podia estabelecer matrimônio com os da terra onde teria 

sua jurisdição36, casamentos que geram relações de influência e bandos, assim os magistrados 

encontravam-se diante de uma lógica de ascensão que gerava grupos de favorecimento, como 

os vindos da metrópole eram preteridos no processo de promoção, muitos encontravam 

formas de ascensão econômica envolvendo-se com os da terra. 

 
tendo por objetivo a hegemonia política ou a sua manutenção. Estes pactos eram com senhores de engenho não 
nobres, oficiais do rei e comerciantes, assim como amplas redes de alianças que incorporavam elites de outras 
regiões coloniais, autoridades em Salvador e em Lisboa. Incluíam, ainda, reciprocidades com segmentos 
subalternos da sociedade: lavradores, escravos, índios flecheiros, etc. Através destas práticas, as melhores 
famílias adquiriam algo indispensável em suas disputas: a cumplicidade de outros estratos sociais. Mais do que 
isto a composição dos bandos, legitimava a própria hierarquia estamental. ” FRAGOSO, João. A nobreza vive 
em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do Rio de Janeiro, século XVIII. algumas notas de 
pesquisa. Revista do Departamento de História da UFF, Niterói, v. 8, n.15, p. 11-35, 2003. p. 19. 
35 Camarinhas afirma que era possível a ascensão direta, todavia a regra era ser juiz de fora antes de ser nomeado 
desembargador ou mesmo ouvidor. Era possível ser nomeado ouvidor de Goiás, da Bahia ou do Rio de Janeiro 
logo à entrada para a carreira, mas era necessária uma boa classificação na Universidade e no exame da leitura 
de bacharéis. Mais frequente era uma nomeação para os Tribunais de Relação coloniais na segunda etapa da 
carreira. CAMARINHAS, Nuno. “O aparelho judicial…” Op cit. 
36 “Os desembargadores estavam proibidos de contrair matrimônio com mulheres da terra, dentro do pressuposto 
de que deveriam ser evitadas relações estreitas com a comunidades. No próprio ato de nomeação constava a 
vedação: ‘não se casará naquele Estado com a cominação de fazendo-o ficar logo suspenso do dito lugar e sem 
efeito a mercê do Porto’. O assunto vinha sendo reiterado no Brasil há muito tempo, constando do regimento de 
Roque da Costa Barreto. No seu comentário a este, o vice-rei Portugal e Castro lembrou que a proibição no 
Brasil foi determinada pelo alvará de 22 de novembro de 1610, que proibia aos desembargadores da Relação da 
Bahia casarem-se na colônia. A proibição foi estendida a todos os ‘ministros de letras’ das colônias pelo decreto 
de 26 de março de 1734. Essas manifestações na verdade atendiam ao espírito da lei, conforme expresso nas Ord. 
Filipinas, Livro I, tít. 95, cujo caput prescrevia: ‘que os julgadores temporais não casem com mulheres de sua 
jurisdição’.” (WEHLING, 2004. p. 308).  
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Camarinhas apresenta que o estágio de nomeação era o que gerava a elevação nos 

cargos dos magistrados. Em sua maioria, permanecem como juízes de fora, 55%, segundo os 

dados (CAMARINHA, 2009. p. 100). Dos 186, magistrados pesquisados 138 tiveram segunda 

nomeação, sendo que quanto mais o número de nomeações crescia, menor era a quantidade de 

indivíduos que as obtinham, ou seja, todos os 186 tiveram uma nomeação, sendo que apenas 

138 obtiveram duas, e assim os números continuam a cair ao ponto que somente um 

magistrado foi nomeado 12 vezes. O trabalho de Nuno Camarinhas, também demonstra que 

esses indivíduos com várias nomeações pertenciam a Portugal. 

 

TABELA - I Nomeações por magistrado, para os indivíduos originários do Brasil (1620-

1800) 

Nomeações Total % Saldo % Perdas 

1 186 100 - - 

2 138 74 -48 26 

3 83 45 -55 39 

4 54 29 -29 34 

5 30 16 -24 41 

6 21 11 -9 26 

7 11 6 -10 45 

8 7 4 -4 36 

9 4 2 -3 43 

10 4 2 0 0 

11 1 1 -3 75 

12 1 1 0 0 
FONTE: CAMARINHAS, Nuno. “O aparelho judicial…” Op cit. p. 100 

A Tabela I demonstra que a elevação nos cargos da magistratura, mesmo que 

aparentemente automática, constituía um sistema piramidal, ou seja, não teria espaço para 

todos nos tribunais superiores. Da mesma forma que estar na Relação do Porto era mais 

desejado que nas demais Relações do Império, a disputa para Ouvidorias e Correição existia 

entre os cargos de início de carreira. Outro dado interessante, é que no Brasil, o lugar que se 

tem mais magistrados em serviço real é a Bahia, seguida pelo Rio de Janeiro, entre 1620 e 
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1800, coincidentemente os lugares onde se tinham Tribunal de Relação. Entretanto, as duas 

províncias são importantes política, econômica e estrategicamente e por essa razão também 

são escolhidas para sediar os tribunais. 

Na tese de doutoramento de Nuno Camarinhas são levantados dados de 841 

magistrados que receberam nomeações na América portuguesa, no período denominado de 

antigo regime, nas 10 principais localidades. Sendo Lisboa responsável por 192, 22,8%; 

Brasil 107, 12,7%; Porto 44, 5,2%; Viana da Foz do Lima 42, 5%; Lamego 31, 3,7%; Guarda 

29, 3,4%; Coimbra 26, 3,1%; Ilhas 24, 2,9%; Esgueira 22, 2,6% (CAMARINHAS, 2009. p. 

97). Sendo Coimbra o lugar comum de formação, podemos notar uma maior participação de 

grupos na América portuguesa que enviam seus filhos para estudar. Outro dado que pode ser 

analisado é a importância que o Brasil adquire para a administração de fundos e arrecadação, 

tendo a justiça como braço do governo Português no além mar. 

A presença estrutural da administração da justiça no largo território era determinada 

conforme a necessidade de controle, principalmente de fiscalização da arrecadação real. 

Assim, conforme a importância do Brasil na arrecadação é ampliada, amplia-se também o 

aparelho burocrático e a quantidade de letrados para fazer, junto ao rei, justiça na fiscalização. 

 
O aparelho judicial colonial da Coroa portuguesa construiu-se, ao longo dos séculos 
XVII e XVIII, em função do desenvolvimento político e económico das regiões sob 
o seu domínio. Através da criação de novas magistraturas que representavam a 
jurisdição régia e a aplicação do direito civil de origem romana a territórios 
ultramarinos, diferentes regiões do Império português foram sendo integradas num 
sistema de administração burocrático que atingiu uma escala pluri-continental. A 
incorporação dos lugares ultramarinos nas carreiras dos magistrados da Coroa e a 
relação hierárquica existente entre as instituições judiciais metropolitanas e coloniais 
mostram-nos que estamos em presença de um mesmo sistema, com adaptações 
locais, mas que funciona como um todo. (CAMARINHAS, 2009, p. 101). 

 

O funcionamento era o mesmo de Portugal, assim entendemos que o sistema amplia-

se e está ligado à sede do império, mas as especificidades garantem uma adaptação da 

aplicação da Lei, da alçada e mesmo dos proventos dos magistrados. Como exemplo, os 

valores recebidos pelos primeiros ouvidores no Brasil, não ultrapassaram 150 mil réis. Já um 

Ouvidor geral do Rio recebia 200 mil réis, segundo Isabela Mello, o mesmo valor era pago 

em outros lugares como Pernambuco (MELLO, 2013. p. 132), o que chama atenção é que o 

cargo de corregedor era o mais bem pago na administração sede do império, chegando até 400 

mil réis, no Porto, o dobro de um Ouvidor (HESPANHA, 1994. p. 204), que atuava no além-

mar.  
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Entretanto, já nas ordenações Filipinas, Livro I, Tit. LIX, os Ouvidores têm as mesmas 

prerrogativas que um Corregedor, devendo conhecer tudo que caberia ao Corregedor, usando 

da mesma alçada, não agravando para o corregedor, mas sim onde esse agravaria. Notamos 

com isso, que as adaptações para colocar administradores da justiça nos territórios, também 

garantem que os Ouvidores que ali estão exerçam atividade de Corregedor, ou mesmo 

segunda instância dos juízes ordinários, pela pouca presença de outros magistrados. 

Os valores recebidos pelos magistrados podem ser alterados segundo a capitania. O 

principal argumento eram os altos custos. Como demonstrado acima, a alçada também era 

alterada pela circulação de valores mais exorbitantes, principalmente em região de minas de 

ouro. Podemos citar aqui, como exemplo, o fiscal da intendência de minas de Vila Boa, em 

1747, António Luís Lisboa, em solicitação ao rei de Portugal, D. João V, para que além da 

propina ele pudesse receber mais 300 mil réis por ano, pela dupla atividade de contador da 

fazenda real. Além disso, no decorrer do documento, ele afirma que na provedoria de Minas 

Gerais, pratica-se a quantia de 600 mil réis.37 

O caso de António Luís Lisboa traz-nos dois dados: o primeiro são os altos valores 

pagos em região de minas, a exemplo, um contador receberia em torno de 300 mil réis anuais, 

enquanto um ouvidor no Rio recebia 200 mil réis; o outro fator que chama a atenção, é o 

acúmulo de funções que passa por todos os níveis da administração, de intendente que 

também é contador, aos juízes que acumulavam funções em todo o império. 

O mapa geral das receitas e despesas da provedoria da fazenda, no ano de 1765, nos 

traz o valor pago ao Ouvidor Geral neste ano, na casa de 496 oitavas de ouro, retirando o 

quinto, uma oitava corresponde em média a 1$200 réis (DIAS, 2017. p. 51); ou seja, o 

desembargador recebeu por volta 595$200.38 Valor de aparência exorbitante, mas confirma o 

dito acima sobre o custo um pouco elevado nas regiões de mineração, entendendo que esse 

era somente o ordenado, não contamos os emolumentos e as propinas. Tendo em vista que os 

demais rendimentos eram proporcionais à demanda das correições, podemos ter uma ideia 

 
37 AHU, GOIÁS, Cx. 4, D. 327. Fl. 01, linha 14. 
38 - Há uma dificuldade de se separar o valor do Ouvidor, na maioria dos mapas de receita e despesa, o valor 
pago em ouro para o ouvidor vem junto com a comitiva de correição e as despesas das viagens. Exemplo: O 
mapa de 1765, traz o soldo do Ouvidor geral, Secretário de Fazenda, Sargento-mor, ajudante de cavalaria e 
despesa de viagem pela provedoria, totalizando 814 oitavas de ouro. Assim para descobrir o valor do ordenado, 
utilizamos o valor de um mês e meio solicitado pelo Desembargador António José de Araújo e Sousa, devido os 
grandes gastos em suas viagens, no mapa de 1765 vem separado o valor de 62 oitavas de ouro, correspondente a 
solicitação. Fizemos a conversão e multiplicado por doze meses, achamos o valor de 595$200 mil réis. AHU, 
GOIÁS, Cx. 13, D. 786, fl. 3. AHU, GOIÁS, Cx. 20, D. 1194 
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com o rendimento do escrivão da ouvidoria, que no ano de 1745, rendeu 620 oitavas de ouro, 

aproximadamente 744$000 mil réis.39 

Acredita-se que quase duas dezenas de bacharéis receberam esse ordenado, juntamente 

com os juízes devassantes que estiveram na capitania por algum tempo. A tabela II contém o 

nome dos magistrados, conforme encontrado no Arquivo Histórico Ultramarino Português, 

seguido das datas de nomeação, ou, quando esse documento não era encontrado, a data que se 

segue é a solicitação que todo Ouvidor fazia para receber o ordenado desde o dia da partida. 

Infelizmente, não podemos estabelecer um prazo fixo entre a nomeação e a posse do ofício na 

capitania, primeiramente porque os Ouvidores vêm de diferentes lugares do Império e 

também porque nem todos, ao chegar, informaram ao Conselho Ultramarino a data do início 

do serviço. Além de obtermos situações como a de Salvador Pereira da Costa, que é nomeado 

em setembro de 178740, encontra-se em Lisboa ainda em 178841, chega para posse somente 

em outubro de 178942.  

As datas de saída do ofício são ainda mais difíceis de encontrar, porque nem sempre 

são acompanhadas de nova nomeação; também há os ouvidores que passaram por devassas e 

foram condenados, como também os que permanecem na capitania por um prazo maior 

devido aos inquéritos. Como afirmado por Nuno Camarinhas, a quantidade de nomeações não 

era tão grande, ficando sua grande maioria entre uma e duas nomeações (CAMARINHAS, 

2009. p. 100). 

 

TABELA II- Ouvidores Capitania de Goiás 1740-182243  

nome ano 
documento 

ano 
entrada 

ano saída Ant. GO Dep. GO Origem 

Manuel Antunes da Fonseca 1740 1741 1748 Ouv. Prisão do Carvalhal 

 
39 AHU, GOIÁS, Cx. 4, D. 306. 
40 AHU, GOIÁS, Cx. 36. D. 2247. 
41 AHU, GOIÁS, Cx. 37. D. 2293 
42 AHU, Goiás, Cx. 37, D. 2329. 
43 Dados retirados de Alvarás de nomeação, correspondências e devassas contidas no AHU, GOIÁS, n° 5, 
116,117, 119, 209, 345, 486, 638, 707,708, 965, 1061, 1121, 1161, 1196, 1245, 1443, 1546, 1547,1867, 2040, 
2096,2143, 2145, 2165, 2247, 2296, 2339, 2466, 2704, 2729, 2947. Assim como também das listas dos 
desembargadores da Bahia, SCHWARTZ, Stuart B. “Burocracia e sociedade...” Op. cit., a lista dos 
desembargadores do Rio de Janeiro, WEHLING, Arno. WEHLING, Maria José. “Direito e Justiça no Brasil 
Colonial…” Op cit., como também foram encontrados nomes de ouvidores e juiz de fora na obra, BICALHO,  
M.F.; ASSIS, V. M. A. de; MELLO, I. de M. P. de;(org.) “Justiça no Brasil colonial…” Op. cit. . As Ordens 
régias do Arquivo do Museu das Bandeiras, AMB, 04.01.037 – Ordens Régias – fls. avulsas (ordenados)1786, fl. 
15 e 16, cx. 178; 1805, fl. 21 e 22, cx. 179; 1814, fl. 75, cx. 180; 1809, fl. 112, cx. 180; 1815, fl. 82, cx. 180. 
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Pará limoeiro de 
Marialva 

Agostinho Luís Ribeiro Vieira 1743 1747 1752 Ouv. Itú R. RJ 
Vieira, 
Guimarães 

Sebastião José da Cunha Soares e Vasconcelos 1750 1752  
JF Viseu [...] Alagoas, 

Brasil 

Antônio da Cunha Sottomayor(sotomaior) 02/03/1756 1755  
Ouv. 
Linhares 

[...] Lisboa 

Francisco de Atouguia Betencourt e Lira        nome. 1758 1759 1771 

JF - 
Ponte de 
Lima 

Porto Ilha 
Madeira 

António josé de Araújo e Sousa 1761 1762 1769 
JF - 
Angola 

Porto Lisboa 

António José Cabral de Almeida 1769 out.de 1769 1782 JF  BA R.RJ 
Maruja, 
Guarda 

Joaquim manuel dos campos 1777 1779 1786 
Ouv. 
Goiás 

Ouv. Baía Lisboa 

Diogo Miguel Frary da silva Nó 1783 1783 1786 

JF 
Estremo
z 

 Estremoz 

Salvador Pereira da Costa 1787 out. de 1789  
Corregedo
r - Lagos 

✝ 
29/03/91. 

Meia ponte Baía 

José Carlos Pereira(vira ouvidor geral de g. 
interino em 178744 1787 1784 

 JF 
Cuiabá 

 Cachoeira, 
Baía 

Joaquim Manoel dos Campos, 1784 1779   Ouv. Baía Lisboa 

António de liz 1790 nom. 1790 

1812 Ouv. 
Crato 

Corregedor 
do Crime - 
Bairro dos 
Remolares 

Guarda 

Manuel Joaquim de Aguiar mourão 1799 nom. 1799   

✝ 
03/06/180

5 em 

Goiás. 
Viana da 
Foz do Lima 

Joaquim Teotónio Segurado 1804 
nom. jan. 
1804 1810 

JF- 
Melgaço R. RJ Moura 

António José Álvares Marques Costa e Silva 1814 1816  Ouv. Rio  Vila de Eixo 

 
44 José Carlos Pereira é nomeado inicialmente com intendente das minas, com a saída de Diogo Miguel Frary da 
Silva, por moléstia, ele assume como Ouv. Geral. Com a chegada de Salvador Pereira da Costa, José retorna ao 
cargo de intendente das minas. Todavia com a morte de Salvador, José, assume como ouvidor novamente. AHU, 
GOIÁS, D. 2040; 2296. 
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das 
mortes-
MG 

Joaquim Ignácio Silvera da Mota 1815   JF Cuiabá  Lisboa 

Paulo couceiro de Almeida Homem 1822  
demissão 
1822 

JF- Vila 
franca do 
campo  [...] 

 
JF= Juiz de Fora; R. BA= Tribunal de Relação da Bahia; R. RJ= Tribunal de Relação do Rio de Janeiro; Porto= 
Tribunal de Relação do Porto; CdS= Casa de Suplicação; nom.= Nomeação; Ant. GO= Antes de servir em 
Goiás; Dep. GO= Depois de servir em Goiás; ✝= óbito. 

 

Tivemos na capitania de Goiás, entre 1740 e 1822, 18 Ouvidores Gerais45. Todos 

homens de letras e alguns com certa experiência no Estado do Brasil. Um dos ouvidores que 

já tinham experiência no além-mar é António José Cabral de Almeida46, que havia servido 

como juiz de fora na Bahia. As nomeações eram feitas por uma média de três anos47, mas 

alguns ficavam mais tempo, no caso de não voltarem a Portugal por ter falecido em serviço, o 

caso de Salvador Pereira da Costa ou mesmo Manuel Joaquim de Aguiar Mourão, o último, 

permaneceu em Vila Boa mesmo depois da chegada de um sucessor, morrendo em 180548. 

Além de todo aparato jurisdicional existente para administração da justiça no Brasil 

colonial ainda contamos com as Juntas de Justiça, que, oficialmente, foram instituídas com o 

Alvará de 18 de janeiro de 1765 (CABRAL, 2018.). Todavia, Marcia Eliane Alves de Sousa e 

Mello, nos dá indício da criação de juntas no governo do Maranhão, já em 1655, “atribuições 

delegadas ao governador de convocar uma junta para resolver casos eventuais, que não 

estavam previstos no próprio regimento e para os quais fosse necessário dar providências 

urgentes”; segundo a autora, essa junta tinha funções não somente de administrar a justiça, 

mas também a “defesa do Estado e a conservação dos vassalos”(MELLO, 2017). 

Isabella Mello, a partir do regimento os ouvidores gerais, elabora uma definição de 

junta de justiça: 

 
A junta de justiça funcionava como uma espécie de tribunal local, composta 
pelo ouvidor, pelo juiz de fora e pelo governador da capitania, na ausência 
deste último poderia ser substituído pelo provedor da fazenda, seu objetivo 
era dar agilidade em casos crimes que envolvessem escravos, índios, mulatos 
etc. A jurisdição da junta de justiça estava diretamente ligada a condição 

 
45 Esses foram os nomes encontrados no AHU, no AMB e no sítio Memória de Ministros organizado por Nuno 
Camarinhas. 
46AHU, Goiás, Cx. 24, D. 1547.;AHU, Goiás, Cx. 24, D. 1571. 
47 AHU, Goiás, Cx. 24 D. 1546 
48 AHU, GOIÁS, Cx. 50 D. 2814 
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social do indivíduo, só poderia julgar crimes envolvendo pessoas de “menor 
qualidade”. (MELLO, 2013, p. 129). 

 

Essa definição contribui para o entendimento das funções e condenações da justiça 

fora dos Tribunais de Relação, os indivíduos poderiam ser condenados à morte, sem apelação 

a instâncias superiores. No século XVIII, “observamos o aumento do número de juntas mais 

especializadas, formadas por ministros letrados que podiam resolver com mais rapidez as 

demandas locais por justiça. ”49 Marcia Souza e Mello (2017), afirma que foi dada jurisdição 

para a criação da junta, pelo ouvidor da comarca juiz de fora e provedor da fazenda de Minas 

Gerais, “para que pudessem sentenciar à pena de morte os crimes cometidos por bastardos, 

carijós, mulatos e negros”. 

Da mesma forma, no ano de 1742, o ouvidor Geral das Minas de Goiás, Manuel 

Antunes da Fonseca, em carta ao rei, Dom João V, argumenta que “no capítulo 6 do 

Regimento dos Ouvidores do Rio de Janeiro [...] ordena vossa Magestade se sentenceem os 

escravos, e os indios nos cazos de morte com o Governador adjunto [e] o Provedor da 

Fazenda” e continua afirmando que essa mesma prática ocorre no Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Grão-Pará, “com alguns criminosos de semelhante qualidade”50. A dúvida que o 

ouvidor tem é sobre a existência de permissão dele, governador e provedor da fazenda, de 

julgar e executar a sentença, ou mandar a decisão para Vila Rica, pois ali tem um juiz de fora. 

Enviar o litígio para a Bahia seria deveras demorado e, segundo Manuel da Fonseca, não deve 

“haver demora nos castigos, e execuções dos delitos, para exemplo, [...] e conservação das 

República”51.  

A primeira junta oficial foi criada no Mato Grosso, e o Alvará de 1765; todavia, só 

regulava e orientava a criação de mais juntas nos lugares onde tivessem ouvidores. Segundo 

Márcia Souza e Mello (2017), com a finalidade de incitar boas virtudes e afastar os vassalos 

dos maus hábitos, a sede do império expede, em 1758, uma ordem direta para premiação e 

criação de junta de justiça aos Governadores do Mato Grosso, Grão-Pará e Maranhão. 

 
49Ibdemp. 68 
50 Segundo, Isnara Pereira Ivo, qualidade apresenta-se como um termo/conceito/categoria de distinção na 
sociedade do antigo regime, tendo referências às qualidades éticas de nobrezas discutidas por Aristóteles desde a 
antiguidade. Todavia, para análise do antigo regime nos trópicos, “a categoria qualidade não pode ser dissociada 
de outras categorias, tais como, cor, condição, nação, casta, raça, etnia e as demais derivações resultantes das 
mestiçagens biológicas e culturais”. IVO, Isnara Pereira. Seria a cor, a qualidade, a condição ou o fenótipo? 
Uma proposta de revisão dos critérios de distinção, classificação e hierarquização nas sociedades ibero-
americanas.in: IVO, I. P.; PAIVA, E. F. (Org.) Dinâmicas de mestiçagens no mundo moderno: sociedade, 
culturas e trabalho. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2016. p. 19-44 
51 AHU, GOIÁS, Cx. 2, D. 162 
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Foi no Campo do castigo que a ordem régia apresentou sua maior 
particularidade. Ela estabelecia o poder de sentenciar, por meio de uma junta 
de justiça, todos os réus que cometessem delitos, fossem eles europeus, 
ameríndios, africanos livres ou escravos. A ideia era que se processassem os 
réus de forma verbal e sumaríssima, contendo o processo o auto do corpo de 
delito, inquirição escrita das testemunhas; dispensando as formalidades civis 
e que as proferidas sentenças se dessem sem apelação e agravo. Entretanto, 
no caso de serem pessoas com foro da casa real ou serem militares mais 
graduados que capitães, a sentença não se executaria sem que fosse 
comunicada antes ao rei. Estava previsto julgarem na junta os crimes mais 
graves, como: a desobediência formal de soldados e oficiais a seus 
superiores; deserção dos soldados; rebelião; todos os crimes de lesa 
majestade; os crimes contra direito natural; e os crimes das gentes, como 
homicídios voluntários e rapinas de salteadores. (SOUZA E MELLO, 2017, 
p. 69) 

 

Ao lado dessa perspectiva, ocorre um aprofundamento na expectativa da punição, 

notadamente em regiões de fronteira e mais distante do Governo-Geral, o que nos leva a 

pensar nas distâncias percorridas até um retorno de apelação pelos tribunais de relação. Outro 

dado é que esse agravamento da pena capital se dá em pleno governo pombalino, a 

centralização do poder que foi chamado de despotismo esclarecido, tem o judiciário como 

braço e controle. 

Na capitania de Goiás, com o argumento de conter a violência e as inúmeras fugas da 

prisão, António da Cunha Sottomaior52, Ouvidor-geral, já em 1757, solicita junto ao rei 

permissão para execução de brancos na capitania. Utilizando do regimento dos ouvidores do 

Rio de janeiro, na carta, diz que além das execuções permitidas dos negros, mulatos e tapuios, 

devem executar sentença aos brancos, uma vez que a capitania está “em linha reta mais de 

500 léguas do Rio de Janeiro”53. Como dito acima, no ano de 1742, o antigo ouvidor Manuel 

da Fonseca havia feito a mesma solicitação, na época, para execução de indivíduos de 

“qualidade” inferior, ou seja, 15 anos mais tarde a solicitação inclui os brancos, o que nos leva 

a pensar que a lei não era realmente seguida e o aumento do poder punitivo era considerado 

como solução viável para combater os desmandos e a violência. 

Na carta, o Ouvidor envia um relatório do escrivão em que se afirma que as fugas das 

cadeias são constantes, que em dado momento houve fuga de mais de 20 presos, isto desde 

1750. Stuart Schwartz (2011), Arno e Maria José Wehling (2004) chamam a atenção para a 

quantidade de processos criminais, outrossim sobre a violência do período colonial, o 

 
52 Durante a pesquisa foi encontrado um homônimo, que foi desembargador do Tribunal de Relação da Bahia e 
do Rio de Janeiro. Todavia, não deve ser confundido com o ouvidor de Goiás, que teve prisão decretada em 
Goiás e não foi possível localizar nomeação posterior. 
53  AHU, Goiás, Cx. 14 D. 841 
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primeiro, relatando da Bahia, a primeira capital e sede do Tribunal de Relação; e o segundo, 

sobre o Rio de janeiro que também sedia o segundo Tribunal de Relação e posteriormente 

torna-se capital. Devendo ter, com isso, todo um aparelho judicial e policial para conter os 

excessos socialmente não aceitos pela época, logicamente, dentro de uma estrutura palpável 

para o momento. A partir desse contexto, podemos pensar um paralelo entre o poder punitivo 

estabelecido no Mato Grosso, Maranhão e Grão-Pará, pela distância dos núcleos centrais do 

poder colonial, foi transferida a competência para execução imediata, com o mesmo 

argumento, por todos os ouvidores, inclusive em Goiás, que pedem para avocar pela junta de 

justiça a execução sumária; o problema era a distância da Bahia, e depois do Rio de Janeiro, 

além do mais tem-se uma região mineradora, no coração do cerrado, cercada por conflitos por 

si só. 

Dentro do apresentado sobre os ouvidores e juízes de fora, a saída da sede do império 

gerava uma infinidade de possibilidades, modificando o contexto de administração da justiça 

aplicada em Portugal, até mesmo dentro do Estado do Brasil; em cada capitania poderiam 

ocorrer inúmeras mudanças de circunstâncias para os indivíduos que deveriam vigiar, 

fiscalizar e aplicar a justiça régia. Como demonstrado acima, havia alteração dos valores das 

alçadas ou mesmo do ordenado dependendo da região e do acúmulo de tarefa que exercia. 

“De modo geral, os ouvidores tinham o poder de prender, julgar e punir dentro de sua esfera 

de competência.” Entretanto, suas atividades saiam da esfera jurídica, uma vez que eram 

autoridades letradas no local de oficio, “algumas vezes eles eram chamados para resolver 

assuntos administrativos, o que os colocavam em conflito com as diferentes autoridades leigas 

e eclesiásticas das vilas’’(JESUS, 2017. p. 82). 

Na capitania de Goiás, por ser região de mineração, contava com outro servidor da 

justiça letrado, o superintendente do ouro que posteriormente, a partir de 1736, transformou-

se em intendente do ouro (SALGADO, 1985. p. 89 apud JESUS, 2017. p. 83); era necessária 

a formação em direito e passar pelo exame de bacharéis, assim como os ouvidores e juízes de 

fora. O intendente era subordinado ao Governador da capitania e sempre tinha que dar notícia 

ao reino em caso de findo o mandato ou nova nomeação, suas principais atribuições eram: 

 
Estabelecidos nas comarcas de mineração, o intendente do ouro tinha como 
incumbência fiscalizar as atividades dos oficiais da intendência; examinar as 
balanças no primeiro dia de cada semana em companhia do fiscal e do 
tesoureiro; tirar devassas sobre barras de ouro e bilhetes falsos; registrar 
denúncias de descaminhos do ouro e examinar anualmente o cofre dos 
quintos. (JESUS, 2017, p. 83) 
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Nesta descrição, podemos notar que suas funções estavam ligadas a fiscalização e controle do 

ouro, atividades de fundamental importância nas regiões mineradoras. Nauk Maria de Jesus 

(2017), afirma que, em Cuiabá, as funções de provedor e intendente não eram separadas, de 

fato, para não gerar pagamento de mais um ofício. Gregório Dias da Silva, superintendente 

das minas de Goiás, em 1737, reclama junto ao rei o ordenado de provedor, como era feito em 

Minas54, ou seja, ele exercia as duas atividades e recebia apenas por uma. 

Foram localizados 21 intendentes do ouro em Goiás, número superior aos ouvidores, 

entre letrados e não letrados, uma vez que tinha intendente do ouro em Vila Boa e São Félix 

(3.1). Assim como havia ouvidor que exercia o cargo de intendente na vacância, caso 

sintomático, para ilustrar, é o do Ouvidor geral, António José de Araújo e Sousa, que solicita 

o ordenado de intendente e provedor da fazenda real de Goiás, pois já serve há quatro anos. 

Isso em 1768, seis anos como ouvidor e está a vinte meses como intendente da casa de 

fundição de São Félix55. É intrigante notar que o ouvidor teve acumulo de três funções e 

reclama o ordenado a mais, entretanto, em 1769, ele é removido para outra localidade do 

império56. 

Também existe o processo inverso, como é o caso do Bacharel José Carlos Pereira, 

que chega à capitania para ser intendente, mas com a ausência do Ouvidor Diogo Miguel 

Freury da Silva, por doença, assume o cargo de ouvidor e, posteriormente, com a morte de 

Salvador Pereira da Costa, retorna para ser ouvidor até a nomeação de alguém para o cargo57. 

Aparentemente, é difícil estabelecer o local do ofício de intendente. Para a 

administração da arrecadação parece ser central e, dentro da carreira dos magistrados, cria a 

impressão de ser um estágio melhor que juiz de fora. Como dito acima, o ingresso da maioria 

passava pelo exame de bacharéis, mas também era um estágio abaixo de ouvidor. Dois 

exemplos são peculiares para entender a carreira dos magistrados, no ano de 1742, o bacharel 

Manuel dos Reis Pereira, depois de ter sido Juiz de Fora em Angola, solicita ao rei o cargo de 

intendente do ouro de Goiás58, cargo não adquirido, uma vez que não se encontra o nome do 

bacharel em nenhuma correspondência ao Conselho ultramarino vindo de Goiás; por outro 

lado, o intendente do ouro Manuel Pinto Coelho, é nomeado Ouvidor em Angola, quando 

finda os trabalhos na capitania59. 

 
54 AHU, GOIÁS, Cx. 1 D. 32 
55 AHU, GOIÁS, Cx. 24 D. 1525 
56 AHU, GOIÁS, Cx. 25 D. 1550 
57 AHU, GOIÁS, Cx. 37. D. 2272/ Cx. 37. D. 2331/ Cx. 38 D. 2368 
58 AHU, GOIÁS, Cx. 2 D. 161 
59 AHU, GOIÁS, Cx. 47 D. 2739  
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Essa relação entre cargos e estamentos pode levantar inúmeras possibilidades, era 

preferível ser juiz na sede do império que no além-mar, dado confirmado por Nuno 

Camarinhas (2016), mas receber ofício de juiz de fora para ouvidor é sempre apresentado 

como ascensão, agora, aparentemente, ser intendente é melhor que juiz de fora em Angola; 

mas é melhor ser ouvidor em Angola que intendente no Brasil. Da mesma forma, é melhor ser 

ouvidor em Goiás, que juiz de fora na Bahia ou em outra parte do reino. No final, servir como 

Ouvidor apresenta-se como melhor. A dúvida fica entre provedor, juiz de fora e intendente do 

ouro. 

A figura I ilustra o processo de ascensão dos magistrados, desde a entrada na 

Universidade de Coimbra, até o cargo máximo de ministro conselheiro real.  
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FIGURA I - Carreira dos magistrados 

 

 

Elaboração: ACEVEDO, J. R. N. 2019. Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás. SCHWARTZ, 2011. p. 

239  
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1.4 DIREITO CANÔNICO 

 

O povo hebreu estabelece como primeiro estatuto do direito, os dez mandamentos, os 

pentateucos, escrito por Moisés, trazem consigo, por exemplo, o livro de Levíticos, como um 

livro das leis. O mundo religioso judeu estabelece seus códices e, da mesma forma, a tradição 

judaico-cristã cria regras de convivência e limites entre os seus. A bíblia tem inúmeros 

exemplos que irão confluir nos processos inquisitoriais da idade média. Um exemplo é 

sintomático para compreender a organização do que será o direito canônico. O caso é relatado 

no livro de Daniel, Capítulo 1360. 

Suzana, desposada por Joaquim, era de grande beleza e piedosa. Isso atraiu os olhares 

de anciãos, escolhidos juízes do povo, que estavam constantemente em sua casa devido às 

consultas que faziam, constantemente, a Joaquim sobre todos que tinham litígios. Um dia, 

enquanto Suzana ia para seu banho e ficara sozinha, dois juízes anciãos que se esconderam 

nas proximidades apareceram e ameaçaram-na para que tivesse junto aos dois, ou iriam acusá-

la de ter envolvimento com um jovem. Consentindo, seria condenada à morte; negando, 

poderia morrer pela acusação de adultério. Resolve então gritar por seus empregados que a 

encontram junto aos juízes, que também gritavam dizendo que ela estava com um rapaz e os 

dois interromperam o ato, mas por ele ser mais forte conseguira escapar. Suzana é levada a 

julgamento e condenada à morte pela denúncia dos dois homens. Durante o julgamento, 

Daniel interrompe e solicita que os anciões sejam inquiridos separadamente; para o primeiro, 

ele pergunta em qual árvore Suzana fora encontrada, respondendo-o: lentisco. Já o segundo, 

informa: Sob um carvalho. Chegando assim à conclusão de que ambos mentiam e são 

condenados, conforme tinham condenado a vítima. 

O caso relatado no livro do Daniel pode levar-nos a fazer centenas de elucubrações, 

mas o de maior valor para este trabalho, é um exemplo bíblico de inquirição de testemunhas, 

que será usado em larga medida na Idade Média, em toda a inquisição, e chega até os dias de 

hoje. O direito medieval avança na mesma proporção em que fica mais complexo o processo, 

citação dos réus, inquirição em separado e a confissão como a rainha das provas para 

condenação, mesmo que adquirida sobre dias de tortura. 

Assim, o contato do Direito Romano e as premissas do cristianismo farão uma 

simbiose durante a Idade Média, da mesma forma que a filosofia grega influenciará Católicos 

 
60BÌBLIA, A. T. Daniel. In BÍBLIA. Português. Sagrada Bíblia Católica: Antigo e Novo Testamentos. Tradução 
Monges Beneditions de Maredsous. São Paulo: Editora Ave Maria, 2007. p. 1208-1210. 
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de fundamental importância para o pensamento medieval, como São Tomás de Aquino, ou 

Santo Agostinho (POLETTI, 2017). O direito também sairá dos paradigmas de sua época. 

Desta forma, mesmo tendo matizes que se tocam durante algum tempo de formação, 

as terraes portugalenses terão praticamente dois sistemas, o direito temporal e o do clero. 

Mesmo antes da codificação, com as ordenações, tem-se dúvidas sobre qual direito seria 

usado para resolver determinado conflito; a codificação contribui, em determinado sentido, 

gerando hierarquias das matérias para definir de quem é o direito. Uma forma de orientação e 

pacificação entre o direito temporal e o clero são as concórdias e concordatas, uma importante 

fonte de direito. 

 
[...] representavam a solução dada, mediante acordo, a desavenças geradas 
entre o rei e o clero, em vista à definição e conhecimento de recíprocos 
direitos e obrigações. Tão depressa se queixava o rei de que o clero invadia a 
jurisdição temporal, como se queixava o clero de que não era respeitada a 
jurisdição eclesiástica. Essas concórdias podiam provir de acordos 
celebrados entre o rei e o clero nacional ou, então, ser directamente 
negociadas com o Papado- e, neste caso, têm a designação de concordatas. 
(SILVA, 2000, p. 170) 

 

Podemos prever que mesmo com o direito canônico entendido como uma forma de 

entrada para os povos que não foram romanizados e sabendo que não há uma entrada em 

todos os meios pelo direito romano; assim, a igreja, através do direito canônico, cria espaços 

para inserção desses grupos ao ordenamento que irá se estabelecer. As concórdias e 

concordatas são instrumentos que mesmo debaixo do poder real, tentam reorganizar a ordem a 

ser cumprida pelos súditos. Mais a frente, as ordenações determinarão que se cumpra a lei 

geral, o direito romano em caso de não pecado para questões temporais; nas demais, o direito 

canônico resolverá as questões concernente às espirituais. 

 
Não havendo fontes de direito nacional aplicáveis, recorrer-se-ia, então, ao 
direito subsidiário, pela seguinte ordem:  
-direito romano, em matéria temporal, excepto quando em contrariedade 
com o direito canónico, a sua observância fizesse incorrer em pecado; 
-direito canónico, em matéria espiritual e também na temporal, em matéria 
de pecado, ou quando o direito romano não contemplasse o caso (mas, nesta 
hipótese, estando em conflito com glosadores e comentadores, a decisão 
caberia ao rei); 
-Glosa de Acúrsio, quando não houvesse norma aplicável de direito romano 
ou canónico; 
-opinião de Bártolo, quando o direito romano, o direito canónico e a Glosa 
de Acúrsio se não pronunciassem sobre o caso; 



60 
 

-resolução do rei, na falta de qualquer das anteriores fontes.(SILVA, 2000, p 
289-290) 

 

Observa-se uma ordem hierárquica de avaliação para decisão a partir das ordenações, 

mesmo com uma dependência da opinião do clero e do direito canônico para resolução de 

problemas de ordem temporal, desde que não haja pecado. 

É importante notar que as cúrias geram, posteriormente, uma série de decretos 

extravagantes na perspectiva de organizar o direito canônico. As mais importantes são as 

Decretais de Gregório IX, que se dividem em cinco livros: “o primeiro continha normas 

respeitantes à jurisdição eclesiástica; o segundo tratava do processo canônico, em geral; o 

terceiro, da situação jurídica do clero regular e secular; o quarto, de esponsais e casamentos; o 

quinto, de delitos e penas canônicas” (SILVA, 2000. p. 176-177). 

Originalmente, o Direito Eclesiástico era um Direito da igreja para o mundo, regulava 

matéria de cunho temporal. Com o passar do tempo, o direito canônico foi se limitando 

somente a questões da igreja, tornando-se um direito da igreja e para a igreja. Por outro lado, 

o direito temporal foi ganhando mais espaço para matéria de carácter secular, o Estado 

reivindica o poder de regular suas relações com a igreja (RADBRUCH, 2000. p. 49). Todavia, 

como dito acima, não significa um total abandono do direito eclesiástico nas relações 

seculares, as ordenações criam instrumentos de hierarquização das matérias e o direito da 

igreja é solicitado sempre que há matérias de pecado ou mesmo litígios que envolvam as 

ordens religiosas. 

António Manuel Hespanha aponta certa discordância no âmbito do conflito de 

jurisdição entre a justiça temporal e espiritual. Segundo o autor, sempre que havia conflito 

entre as duas, quem decidia era a Coroa, acabando com o princípio do direito comum de que 

quem decidia seria a mais digna, deixando como “recurso à existência de concordatas ou de 

costumes prescritos ou aceites nesse sentido” (HESPANHA, 1994. p. 338). Os reis, de uma 

maneira geral, “sempre pretenderam estender o poder de suprema proteção”, oferecendo aos 

seus súditos o poder de apelação ao rei em casos de abuso da jurisdição do poder eclesiástico. 

“O rei reclamava a faculdade de, 'não como juiz, mas como... Rey, e Senhor', castigar e evitar 

os malefícios a que a jurisdição eclesiástica não puser cobro”(HESPANHA, 1994. p. 338) 

Outrossim, a intervenção direta da Coroa nos assuntos relacionados ao fórum 

eclesiástico, era permitida graças ao padroado régio61. Aquisição que garantia aos reis de 

 
61 A “estreita ligação entre Igreja e Estado em Portugal, remonte à Idade Média Tardia, precisamente, aos 
governos de D. Dinis (1279-1325) e de seus sucessores imediatos, D. Afonso IV (1325-57) e D. Pedro I (1357-
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Portugal “o direito de apresentação de inúmeros benefícios, neles incluídos os bispados, 

muitos curados e as comendas das ordens militares” (HESPANHA, 1994. p. 338). Desta 

forma, o rei tinha direito de nomeação sobre os cargos da igreja, como proteção aos seus, 

pelas benesses reais, como também impedir a promoção dos que não obtinham a graça real. 

 
Mas a jurisdição da Igreja não abrangia apenas as matérias de fé e a sua 
disciplina interna. Na verdade, e de acordo com o princípio de que, embora 
não gozando de uma jurisdição temporal actual, à igreja deveriam ser 
reconhecidas aquelas prerrogativas jurisdicionais exigidas pelo seu múnus 
sobrenatural, o direito reconhecia-lhe jurisdição sobre certas matérias e 
relações jurídicas, independentemente do estado religioso ou leigo dos 
sujeitos nelas interessados. (HESPANHA, 1995, p.337). 

 

O objetivo aqui não é seguir uma linha única de interpretação sobre a origem, 

desenvolvimento e inserção do direito canônico, sendo assim, os três autores, ao mesmo 

tempo que se confrontam, complementam-se. Nuno Espinosa Silva cita as concordatas e as 

concórdias como maneira de tentar superar as disparidades entre direito temporal e direito 

espiritual; ao passo que Hespanha, afirma que em conflito de direito nem sempre a matéria vai 

para a via mais apta, mas a intervenção da Coroa era práxis para inclusive salvaguardar os 

seus, tendo como arbítrio o padroado régio. Já Radbruch vê o poder régio crescer e a igreja 

perdendo o controle sobre matérias temporais, a longo prazo limitando-se, somente, a ser um 

direito da igreja as matérias de cunho espiritual. 

No Brasil, o poder eclesiástico tinha uma estrutura parecida com a justiça secular, 

sendo composta inclusive por “tribunal de Relação ocupado por desembargadores 

 
67)”. […] “Em 1452, através da bula Dum Diversas, o papa Nicolau V (1447-1455) concedeu a D. Afonso V o 
direito ilimitado de conquista aos territórios pertencentes aos mouros; pouco depois, em 1455, o mesmo 
Pontífice, através da bula Romanus Pontifex, igualmente, concedeu ao mencionado rei o direito de construir 
igrejas, capelas, demais locais de culto, mosteiros e conventos, nos locais conquistados e que viessem a sê-lo.” 
Do mesmo modo o Papa, Calixto III, ratificou os monarcas lusitanos como Grão Mestre da Ordem de Cristo, já 
na figura de “D. Manuel fica o padroado em definitivo na figura do rei”. 

[...]“Além disso, renovando um outro importante e antigo privilégio da coroa portuguesa, o papa 
mediante a bula Dum fidei constantiam facultou ao rei D. Sebastião (1557-1578) o direito de indicar à Sé 
Apostólica os nomes de pessoas idôneas para preencher os cargos ou benefícios eclesiásticos vagos, desde uma 
simples prebenda canonical até um arcebispado, faculdade essa que se costuma designar por padroado, cuja 
origem também é medieval, a qual significava que o monarca era uma espécie de protetor da Igreja Romana em 
seus domínios, auxiliando-a em seu ministério religioso para as terras descobertas, ajudando-a a manter a 
disciplina eclesiástica, até mesmo a ponto de punir os clérigos delinqüentes com castigos temporais (cadeia, 
exílio, pena capital). Estes privilégios, que para os bispos remontam a D. Dinis com o Beneplácito Régio, são 
renovados nas Bulas de criação de Bispados nas zonas de padroado e nas próprias leis – Bulas – instituidoras do 
padroado.”(MORAES, 2012) 

Ou seja, o Padroado régio é o instituto no qual os monarcas portugueses tinham total autonomia de 
indicar e criar espaços e cargos eclesiásticos, da mesma forma a Mesa de Consciência e Ordem criada como 
conselho era composta, também, por magistrados a serviço real. 
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eclesiásticos, advogados, procuradores, meirinhos, vigários e solicitadores, além de uma 

processualística específica definida nas próprias Constituições e nos regimentos dos 

auditórios eclesiásticos (WEHLING, 2004. p. 43). A hierarquia que determinava o 

funcionamento era o Arcebispado da Bahia, assim o livro V das primeiras Constituições 

apresenta-se como uma adaptação do direito “canônico e do direito penal régio à justiça 

eclesiástica no âmbito criminal” (WEHLING, 2004. p. 43). 

Assim como o concelho e a municipalidade representavam o centro da administração 

portuguesa, pois a vida acontecia ali, as trocas e a efetivação da justiça régia e a vida religiosa 

também ocorriam nesse âmbito. As irmandades e confrarias eram responsáveis pela ação e 

reprodução da fé, catequese e incorporação dos “gentis” à estrutura do império. As 

irmandades tinham sua hierarquia bem definida e não diferia muito do que se via na 

organização municipal. 

 
A organização hierárquica da irmandade era a seguinte: um protetor (o qual 
sempre seria o governador e capitão general da capitania), um juiz, um 
escrivão, um tesoureiro, um procurador, doze irmãos de mesa e um ou dois 
zeladores. Nenhum irmão poderia ocupar novamente um desses cargos antes 
de transcorridos três ou dois anos. (MORAES, 2012, p.102) 

 

Esse exemplo é propriamente de uma irmandade de brancos, cabe destaque pelo grau 

de poder do protetor, o qual ocupa o cargo máximo de uma capitania. Mas a estrutura das 

irmandades era praticamente a mesma, tendo diferenças muito mais relacionadas à 'qualidade' 

das pessoas que as frequentavam, havia irmandades de pretos, pardos e irmandades de 

brancos, assim como irmandades que permitiam participação de pretos, pardos e brancos. 

Moraes entende que a hierarquização e o modelo de irmandades ensinam a servir e obedecer 

muito antes da burocracia do Império português adentrar a vida cotidiana dos povos em 

Goyaz (MORAES, 2012). 

Como demonstrado acima, o direito canônico e a vida clerical terão grande influência 

na vida dos que viviam sob o Império. No âmbito local, o Vigário Geral detinha várias 

atribuições, inclusive fazia o papel de administrador da justiça eclesiástica, com poder de 

mandar prender. No Rol dos culpados da prelazia de Goiás, encontramos casos de 

concubinatos público de irmãos, assim como também a sentença de Luiz Henrique pelo 

“clandestino cazamento com Antonia Lopes na cidade do Rio de Janeiro[...]”. Além de todos 
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os casos que o livro levanta, relacionados à justiça eclesiástica, o que instiga nossa atenção, é 

que Luiz Henrique “é sentenciado pelo Bispado e vigário geral a pena de 30 dias”62 de prisão. 

Do mesmo modo que a administração da justiça é transportada para o além mar, 

podemos notar também o mesmo processo da burocracia eclesiástica. Até este momento nada 

de novo, o fato é que também ocorre a adaptação aos modos de professar a fé, de organizar-se 

e da aplicação do direito da igreja nestas terras. O direito canônico continuará a ser uma 

importante fonte do direito, entretanto, deve ater-se ao fato de que, nessas terras, o costume 

valia mais que o direito escrito. Assim sendo, a adaptação é mais que uma forma de ampliar 

controle sobre os povos; é, sobretudo, uma forma de existir da igreja. 

 

  

 
62 IPEHBC. Rol dos culpados- Prelazia de Goiás, 1783-1805. Cx. 06. D. 10, Livro 10,11. Fl. 19 
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1.5 TRIBUNAIS DE RELAÇÃO: BAHIA E RIO DE JANEIRO 

 

Torrozelo, hoje freguesia extinta em Portugal, aproximadamente três dias de 

caminhada até Lisboa. Localidade de nascimento de um desembargador que passa por toda a 

trajetória do serviço real e, além de seu local de nascimento, pouco se sabe sobre sua origem. 

Manoel da Fonseca Brandão formara-se em direito Civil, servira como juiz de fora e ouvidor, 

posteriormente, foi nomeado no Tribunal de Relação da Bahia e quatro anos mais tarde, 

ingresso no Tribunal de Relação do Rio, cumpriu, inclusive, missão na devassa contra o 

Governador Conde de São Miguel, em Goiás. O referido desembargador chegou a voltar para 

Portugal e servir no Tribunal de Relação do Porto e a na Casa de Suplicação, ou seja, os duros 

anos de serviços prestados no Brasil renderam um retorno aos cargos mais altos de prestígio 

na magistratura real, assim como também foi agraciado pela Ordem de Cristo, brasão de 

grande significado para os magistrados da época (SCHWARTZ, 2011). 

Tal relação é importante, uma vez que para os cargos altos da magistratura era 

necessária formação letrada, ou seja, Portugal exigia a passagem do corpo jurídico pela 

universidade de Coimbra e depois um exame de leitura de bacharel para, só então, servir. 

Eram necessários dois anos de exercício de atividade jurídica e antes de tornar-se 

desembargadores, eram enviados para atuar como juízes de fora. Alguns, como Brandão, 

ainda serviam como Ouvidor antes de assumir cadeira no Tribunal de Relação, isso demonstra 

o diferencial dos juízes ordinários, cujo critério era ser, dentre os homens bons da vila, mesmo 

que, muitas vezes, não soubessem escrever.63 

Antes da criação do Tribunal de Relação da Bahia, que ocorre de 1609 a 1626, quando 

foi fechado, e retornou a partir de 1652 (WEHLING, 2004. p. 329), a justiça no Brasil era 

meio esparsa, o que gerava grande poder jurídico administrativo na região, além disso, faltava 

isonomia no processo de decisão da pena, como o uso critérios diferentes para índios e lusos. 

O que gerava essa disparidade era, principalmente, o fato de os capitães donatários terem o 

mesmo domínio nas capitanias hereditárias que os senhores feudais sobre seus territórios, ou 

seja, poder de mando e justiça. “As concessões eram feitas por intermédio de dois 

instrumentos, a carta de doação, que delineava os poderes e os privilégios do receptor, e o 

foral, que declarava as obrigações dos donatários para com a Coroa e os habitantes do 

 
63 Juízes ordinários não eram necessariamente alfabetizados, fato que já era previsto pelas Ordenações que 
nesses casos deveria nomear um escrivão para fazer o acompanhamento. Ord. Filipinas Livro I,Tit. LXV. 
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território” (SCHWARTZ, 2011. p.43). O direito dos donatários é equiparado aos dos 

senhorios em Portugal. 

 
O princípio de que das sentenças dos senhores cabia sempre recurso à Corôa 
e que o rei podia exercer nas terras senhoriais o direito de correição, 
mantém-se e é firmado com energia nas Ord. Filipinas, II, Tit. 45, licando 
apenas êsse direito àquêles a quem especialmente fôsse concedido. 
(CAETANO, 1941, p. 285) 

 

Entendendo que os donatários exerciam poder de feudo, também tinham controle 

sobre as indicações que eram feitas nas câmaras municipais, juntamente com os ouvidores. O 

território tinha tanta soberania, que era isento – inclusive – de qualquer visita por magistrado 

superior da Coroa, mesmo que acusado de crime, sua decisões podiam ser apeladas na Coroa, 

e somente o rei exercer fiscalização e correição, tal situação só muda posteriormente quando 

Pombal, já no século XVIII, no ano de 1759, extingue as capitanias hereditárias (FAUSTO, 

1995. p. 45). 

Os ouvidores, que deveriam exercer a administração da justiça nas terras brasilis, 

ficam diante de um enorme impasse: o poder que aqui se estabeleceu junto aos senhores de 

terras, respaldado em parte pelas ordenações e a adaptação do mando com uma distância real, 

degredados e indígenas. Diante disso, o Ouvidor-geral optou por fazer um sistema híbrido e 

pouco funcional. 

 
Em vez de simplesmente abolir toda a estrutura fundiária e administrativa 
prévia e criar uma administração real totalmente centralizada, o ouvidor-
geral sobrepôs-se à estrutura existente de magistrados e ouvidores nomeados 
pelos donatários. O resultado foi um sistema confuso e às vezes inoperante 
de controle exercido pelo rei e pelo donatário. (SCHWARTZ, 2011, p. 46) 

 

A situação pela qual o ouvidor passava, levava-o à dificuldade de entender, como 

magistrado com formação em Coimbra, o fato de encontrar-se na disputa de mando local em 

que pessoas sem instrução julgavam inúmeros casos sem o conhecimento de princípios legais. 

Assim sendo, “de um lado, o mais alto nível da burocracia profissional, os desembargadores; 

do outro, os senhores de engenho e criadores de gado que dominavam as instituições coloniais 

e costumavam monopolizar os recursos sociais e econômicos disponíveis” (SCHWARTZ, 

2011. p. 19). 

Outro grande problema no processo de decisão entre os donatários e os juízes locais, 

era o da desproporção nas decisões entre indígenas e portugueses. Schwartz afirma em dado 
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momento, que a lei era exclusivamente para os portugueses, uma vez que eles deviam seguir e 

eram julgados conforme as ordenações em vigor no momento, deixando ao bel prazer do 

capataz a condenação do autóctone. 

 
Houve sempre uma justiça rigorosa contra os índios. Já foram enforcados, 
cortados aos pedaços, esquartejados, já lhes foram decepadas as mãos, já 
foram queimados com tenazes quentes e colocados nas bocas dos canhões 
por terem matado[...]portugueses (que porventura o tenham merecido). Mas 
havendo pessoas, e não são poucas no Brasil, como sempre houve, e ainda 
há, notoriamente infames por saquearem, roubarem, marcarem a ferro 
quente, venderem e matarem muitos índios, até hoje nunca houve 
demonstração de castigo, e é para se temer que, já que ele falta na Terra, caia 
do Céu sobre todos os habitantes do Brasil. (CÂMARA, 1954-1965, p. 79 
apud SCHWARTZ, 2011, p. 48). 

 
Essa citação demonstra duas coisas: a primeira, que os castigos eram diferentes e a 

justiça estava mais para um lado que para o outro; a segunda, é que o viés religioso estava na 

espreita da justiça divina e começa a demonstrar sinais dos grupos que sairiam efetivamente 

em defesa indígena, fato que acontece na América portuguesa como na América Hispânica, as 

ordens religiosas são as primeiras a se colocarem em defesa e contra os abusos para com os da 

terra. 

Como as relações entre justiça e gentios não tinham proporcionalidade e os religiosos 

são os primeiros a pensar na defesa dos mais fracos, o Padre António Vieira problematiza a 

justiça a partir da visão de justiça divina. 

 
Dadas as notórias imperfeições e limitações humanas, a justiça do Estado 
deveria ser por ele próprio moderada, de modo que em seu afã de castigar os 
culpados de crimes não o fizesse indiscriminadamente, sem considerar as 
circunstâncias específicas de cada caso. Essa defesa de equidade Vieira 
explícita na imagem do fogo do inferno, que considera racional porque afeta 
desigualmente os condenados, sendo, para a mesma falta, a pena mais 
branda para os gentios do que para os cristãos e, entre estes, mais dura para 
os religiosos do que para os leigos, tudo porque o maior conhecimento da lei 
de Deus implicava uma maior responsabilidade ante ela. (WEHLING, 2004, 
p. 92) 

 

A perspectiva aristotélica-tomista do padre buscava uma justiça que se aproximasse 

mais da justiça divina, sendo o ser humano limitado ao sensível empírico. Assim, cabia ao 

poder régio aperfeiçoar os mecanismos da justiça terrena. Deste modo, o soberano deveria ter 

a prerrogativa da graça, “como meio, simultaneamente, de demonstrar poder e misericórdia” 

(HESPANHA, 1993, p. 203 apud WEHLING, 2004. p. 92). Contudo, o que temos são 
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constantes queixas de que a justiça para com os “gentios” é mais cruel e factível, as punições 

estão muito mais como caráter de exemplo para os demais indígenas do que para o exercício 

de justiça, propriamente.  

Com isso, nota-se que além dos mandonismos dos senhores de terras, há a falta de um 

exercício vigente da justiça por parte do ouvidor-geral, que convive com a dualidade entre o 

interesse local e a lei real, os abusos e excessos cometidos contra os habitantes da terra, e a 

disputa de jurisdição do poder eclesiástico, além das constantes disputas que impediam a 

administração da justiça, sendo uma justiça apropriada pelos grupos locais. 

Fomento da disputa entre os magistrados, na visão de Stuart Schwartz, era difícil de 

definir se provinham de algo planejado ou simplesmente de equívocos da administração ou 

mesmo erros de jurisdição: 

 
“saber se as rixas entre magistrados e outros funcionários resultavam de 
jurisdições mal definidas, intencionalmente encorajadas pela Coroa para 
impedir o excesso de autonomia, ou se eram falhas acidentais do sistema de 
administração, é questão ainda sujeita a debates. Fossem quais fossem as 
causas, esses conflitos às vezes degeneravam em batalhas pessoais e 
institucionais. (SCHWARTZ, 20011, p. 53-54) 

 

Na visão de Bruna Silva, “na medida do possível a Coroa tentava combater estes 

conflitos indesejáveis tentando resolvê-los tão logo possível, pois se acreditava que a desunião 

era prejudicial ao bom serviço de Sua Majestade” (SILVA, 2003). De uma maneira geral, o 

conflito e as disputas, tanto de ordem jurídica, como intromissão de jurisdição, ou de ordem 

pessoal, os conflitos de poder e mandos, todos esses fatores, vão gerar a súplica para a criação 

do Tribunal de Relação. 

Schwartz, em seu estudo sobre a criação do Tribunal de Relação da Bahia, aponta 

inúmeros conflitos entre os desembargadores do Tribunal e os senhores de terra. Levantando a 

tese que “a Relação provavelmente ofereceu justiça a um círculo mais amplo e a uma maior 

proporção da população da colônia do que jamais ocorrerá”. Se levarmos em conta as 

problemáticas discutidas acima, talvez representem uma mudança nos arranjos de poder local. 

Da mesma forma que o envio do Juiz de Fora para determinadas regiões representava a justiça 

régia para os que sofriam as influências dos locais, a chegada de vários desembargadores e 

um tribunal modifica elementos na disputa colonial. O autor ainda afirma que “as próprias 

queixas dos representantes da Igreja, dos militares e da elite açucareira são provas dessas 

realizações” (SCHWARTZ, 2011. p. 193). Ou seja, a quantidade de grupos que detinham um 
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poder, mesmo que local, iniciam uma sequência de reclamações, uma vez que o Tribunal 

tende a ampliar o fazer justiça Real. 

Mesmo com inúmeras queixas sobre o tribunal, não se questionava a legitimidade dos 

desembargadores, como, frequentemente, se fazia com padre jesuítas e até mesmo com 

ouvidores. “Fazer isso equivaleria a rebelar-se contra o rei, pois os magistrados representavam 

a autoridade da Coroa, tanto na realidade como no entendimento popular” (SCHWARTZ, 

2011. p. 193). Mas, de uma maneira geral, a Relação vai se envolvendo na vida da população 

ali, inclusive nas atribuições do Governo. Schwartz, afirma que os Governadores perceberam 

que “abrir a carteira era uma boa maneira de conquistar a boa vontade 

magistrática”(SCHWARTZ, 2011. p. 220). A partir daí, os governadores criam diversos 

bônus para os desembargadores, a fim de obterem a redução de tensão entre o Tribunal 

superior e Governo. Mesmo assim, o tribunal não deixa de ser um executor da política real e 

ao mesmo tempo media o conflito entre os colonos e grupos coloniais. O supracitado autor 

dá-nos algumas pistas de porquê o tribunal reconheceu a relação de subordinação e não 

disputava o predomínio do governador-geral. 

 
Uma explicação dessa situação provavelmente está na relativa facilidade de 
contato com Portugal e a política de centralização a partir de Lisboa 
patrocinada pela Coroa. O tempo de viagem que separava a Bahia de Lisboa 
era menor do que o que separava Lima ou o México de Madri; assim, as 
decisões reais podiam ser tomadas e aplicadas com maior rapidez do que o 
Império espanhol. O centro em Lisboa, o profissionalismo dos magistrados e 
a autoridade do governador-geral se combinavam para criar uma situação em 
que o Tribunal Superior permanecia como um executor, mas não um 
formulador, de políticas. (SCHWARTZ, 2011, p. 222). 

 

Tanto a proximidade com o poder central, como a formação única e nos moldes da 

universidade de Coimbra, favorecia que os magistrados fossem todos muito bem orientados 

para exercerem suas atividades com vistas ao fortalecimento do império. Como dito acima, 

sobre os ouvidores e juízes de fora, carreiras iniciais, depois da formação de direito civil ou 

canônico e o exame de bacharéis, chegar a ser desembargador de um Tribunal Superior já 

pressupõe uma carreira de dedicação e bons serviços prestados à Sua Majestade. 

Para compreender a dinâmica de um ambiente dicotômico, pois, por um lado, podia-se 

seguir a vontade real e, por outro, seguir os seus próprios interesses. Não sendo um 

excludente do outro, ou seja, enquanto seguia os interesses reais também buscava ascender 

dentro da carreira de magistratura. Um dos critérios de ascensão dos desembargadores era a 
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antiguidade no cargo, o conhecimento desses precedentes orais fazia muita diferença na hora 

de pleitear algo de interesse pessoal, tendo muitas vezes que recorrer aos mais antigos da casa.  

O processo era diferente em Portugal, por exemplo. Os “magistrados tinham acesso 

aos livros da chancelaria, onde podiam procurar e encontrar precedentes. No Brasil, 

entretanto, eles só podiam recorrer aos livros de registro da Relação” (SCHWARTZ, 2011. p. 

251). A partir disso, acredita-se que o conhecimento oral, o boca a boca, teve grande 

importância na mudança dos estatutos, pois sempre que se pleiteava algo, recorria-se à 

tradição de alguém que o fez anteriormente, Schwartz aponta que, com isso, os magistrados 

que tinham mais tempo na Relação acumulavam grande poder e influência por conhecimento 

amplo da burocracia ali instaurada. 

A relação entre judiciário, poder e riqueza será deveras complicada. Ao mesmo tempo 

em que o Tribunal superior na Bahia aumenta o círculo de justiça entre os que não 

vislumbravam tal possibilidade, vivendo sob o mandonismo dos senhores de Terras; 

internamente, os desembargadores também construíam suas carreiras. No seio social ao passo 

que os da terra os viam como o próprio poder real, fato que gerava uma hierarquia social; o 

que também ocasionava o interesse em trazer os magistrados para próximo dos grupos que 

exerciam controle na região, os magistrados não podiam casar-se na terra onde faziam justiça, 

mas isso não os impedia de fazer acordos e acumular riqueza. 

 
Os brasileiros raramente se queixavam do fato de os juízes adquirirem terras 
ou acumularem riqueza, pois os padrões da sociedade não eram os mesmo da 
burocracia. Muitos colonos tinham ido para o Brasil em busca de fortuna e 
não reprovavam os magistrados por fazerem o mesmo. O que preocupava os 
colonos, entretanto, era o inequívoco mau uso do cargo em proveito pessoal, 
a subversão da justiça por meio de propinas e favoritismo e o abuso egoísta 
de poder. Tais atividades eram injustas, tanto pelos padrões coloniais como 
pelos burocráticos. (SCHWARTZ, 2011, p. 268) 

 

Ou seja, mesmo sendo quase indissociável o vínculo com acúmulo de riqueza e o 

rapto da justiça para uso pessoal, os colonos não viam com maus olhos o acúmulo pelos 

magistrados, mas reprovaram a justiça que favorecia determinado grupo ou indivíduo. João 

Fragoso exemplifica muito bem essa relação entre os colonos, na perspectiva de bandos, 

grupos familiares que detinham o poder. Em Burocracia e sociedade, Schwartz (2011), 

apresenta vários grupos familiares ligados aos desembargadores que começam a deter, não 

somente influência burocrática de judicatura, mas econômica e política na região da Bahia. 
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A Relação da Bahia foi o único tribunal superior no Brasil até meados do século 

XVIII, em 1751, quando é criado o novo Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, ficando 

responsável pela jurisdição das minas ao sul, incluindo aí a região de estudo do presente 

trabalho, Goiás. O Tribunal permanece enquanto instância recursal até 1808, quando é 

transformado em Casa de Suplicação, devido à vinda da família real para o Brasil. Na Obra 

Direito e Justiça no Brasil Colonial, Arno e Maria José Wehling descrevem a alçada e 

competências do Tribunal de Relação do Rio de Janeiro. 

 
O tribunal movia-se orientado, preliminarmente, por suas competências. Seu 
regimento atribuía-lhe competência, de primeira instância, no raio de quinze 
léguas em torno de sua sede, para os casos criminais e cíveis definidos 
naquele instrumento.Em segunda instância, o tribunal admitia recursos de 
sentenças de juízos subalternos, como os dos juízes ordinários das vilas, os 
juízes de fora e os ouvidores de comarca, ou mesmo de terceira instância, se 
algum juiz singular, como os dois últimos, já tivesse se manifestado em 
relação a uma sentença de juiz ordinário, ou ainda se se tratasse de recurso 
impetrado contra decisão de junta de justiça de capitania. As apelações e 
agravos, conforme a matéria das causas, eram de competência do ouvidor-
geral do crime, do juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda e dos 
desembargadores dos Agravos e Apelações. A estes últimos cabia, também, 
conhecer dos agravos ordinários dos despachos e sentenças dos ouvidores-
gerais do Crime e do Cível da própria Relação. (WEHLING, 2004, p. 186). 

 

Segundo os autores, o tribunal funcionava conforme a demanda nas proximidades, era 

tribunal de primeira instância, segunda e até terceira dependendo da matéria e alçada. 

Inicialmente, havia divergência entre as alçadas da Relação da Bahia e do Rio de Janeiro, fato 

que foi corrigido posteriormente pelo “Conselho Ultramarino, que determinou a paridade de 

alçada, inclusive com a Casa de Suplicação” (WEHLING, 2004. p. 186); ou seja, os Tribunais 

de Relação tinham competência originárias e recursais sobre várias comarcas. 

Segundo Isabele Matos Pereira de Mello, o estabelecimento dos tribunais de justiça, 

seguindo o mesmo estatuto, foi sendo moldado pelo monarca conforme a circunstâncias e os 

interesses comerciais e políticos. Inclusive as alterações no estatuto da Bahia para o Rio de 

Janeiro, que aumenta a quantidade de parágrafos, de 71 divididos em oito capítulos, para 120 

distribuídos em 12 capítulos (MELLO, 2013. p. 89-115), respectivamente, essa ampliação 

demonstra que a incorporação de legislação esparsa depois é acrescentada ao novo estatuto, 

ou seja, as adaptações que foram sendo feitas durante o funcionamento do primeiro tribunal, 

servem para regulamentar o funcionamento dos demais. 

A autora supracitada observa que a implementação dos tribunais de Relação está 

ligada a uma série de fatores como: motivações de ordem econômica, defesa, necessidade de 
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fiscalização e manutenção dos territórios combinados com interesse de aplicação do direito, 

punição de crimes e uma administração efetiva da justiça na América para os vassalos; a 

posição geográfica dos tribunais, a importância das cidades e a distância entre instituições de 

justiça também eram fatores a serem considerados pela Coroa para atender as solicitações 

feitas pelos conquistadores. 

Para Arno e Maria José Wehling, a criação do tribunal de relação do Rio de Janeiro 

significava a centralização do poder junto a Coroa, que visava colocar em “mãos de 

burocratas confiáveis à vida colonial em região tradicionalmente difícil de submeter-se 

integralmente à autoridade real” (WEHLING, 2004. p. 124). De que os magistrados eram 

burocratas a serviço real, não há dúvida, fato, inclusive discutido acima, sobre a formação 

centralizada e a relação da Bahia. Outro fato que deve ser ressaltado sobre os serviços 

prestados e que reafirma a tese dos autores é que a Coroa detinha o controle dos ordenados, na 

perspectiva de garantir uma maior isenção nas sentenças. Então, mesmo com os governadores 

criando propinas para obter a graça dos magistrados, o ordenado central estava nas mãos da 

Coroa, e a presença dos magistrados representava o próprio interesse real. 

A ação real era intrínseca na atuação dos magistrados, “pois justiça e rei eram 

sinônimos.” Assim, os magistrados faziam o papel de guarda do interesse real, como Stuart 

Schwartz afirma, podiam ser o “cão de guarda” (SCHWARTZ, 2011. p. 180) da Coroa, 

mesmo havendo várias coisas que não podiam fazer, detinham o controle dos litígios, 

podendo impedir o funcionamento de uma instituição, ou mesmo ação de uma pessoa, até que 

tivessem resposta para saber qual seria a vontade do rei. 

O tribunal vai influir diretamente na vida dos colonos, uma vez que parcela da 

sociedade terá grande satisfação em arcar com menos demoras e custas judiciais, já que o 

tribunal encontra-se geograficamente mais próximo. Por outro lado, os altos custos dos 

processos judiciais, faziam com que os processos ficassem parados por longo tempo, até que 

satisfeitas as exigências da chancelaria, sendo o tribunal não acessível para parte importante 

de seus demandantes. Arno e Maria José Wehling apontam uma série de fatores para a 

morosidade verificada no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, “separando entre os 

inerentes à organização da justiça e do Estado português; os especificamente coloniais; e 

aqueles que, embora inerentes a Portugal, agravavam-se no Brasil.” Dentre eles, podemos 

citar: a) o excesso de possibilidade para os recursos; b) a complexidade processual; c) o 

interesse em retardar as sentenças judiciais; d) as mortes e substituições processuais; e) a 

ineficiência de desembargadores e funcionários; f) a corrupção de alguns magistrados e 
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funcionários. Os problemas específicos dos locais são: a) a distância geográfica; b) a 

excessiva centralização dos processos; c) a falta de desembargadores; d) a sobrecarga do 

tribunal pela pouca ação das juntas de justiça. Problemas comuns a Portugal e a colônia, mas 

agravados pelo contexto colonial: a) a baixa qualificação técnica das demandas e os 

excessivos erros nos autos; b) o alto custo dos processos judiciais (WEHLING, 2004. p. 214-

218). 

Os problemas acima apresentados, de fato, tornavam a Relação pouco acessível, tanto 

no crivo material, como no formal. Material, uma vez que os indivíduos não teriam acesso ao 

Tribunal para exigir determinados direitos, barrados tanto por decisões anteriores como por 

condições econômicas; e formal, já que mesmo conseguindo acesso ao tribunal, a parte 

burocrática impedia o agir processualmente, ou mesmo a morosidade e complexidade do 

processo dificultava o acompanhamento das demandas judiciais. Podemos aqui afirmar que os 

problemas descritos para a Relação do Rio de Janeiro, também atingiam a Relação da Bahia 

com suas especificidades, todavia, as reclamações descritas por Stuart Schwartz, em sua 

avaliação da Bahia, faz-nos chegar à mesma conclusão. Como dito acima, a implantação da 

Relação na América Portuguesa, de fato, aumenta o círculo de justiça, jamais visto antes; mas 

ao mesmo tempo, não garante o acesso a todos, ou mesmo restringe instituições e pessoas 

para fazer a vontade real, mesmo que isso estivesse acima de uma ideia de justiça 

contemporânea, ou seja, fazer a vontade do rei era fazer justiça. 

Até início do século XIX, os Tribunais de Relação da Bahia e do Rio de Janeiro serão 

os únicos no Brasil, perpassando todo o século XVIII como última instância recursal na 

América, tendo a Casa de Suplicação em Portugal como a última instância de todo Império, e 

o Desembargo do paço como espaço de organização e centralização da burocracia judiciária. 
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1.6 CASA DE SUPLICAÇÃO E O DESEMBARGO DO PAÇO 

 

O Tribunal do Desembargo do Paço foi uma das instituições mais importantes do 

Antigo Regime, criado no século XVI, representava o núcleo central de administração da 

justiça régia. Segundo a própria ordenação Filipina, os Desembargadores deviam despachar as 

“petições de graça, que nos fôr pedida, em causa, que á justiça possa tocar”64. Assim como o 

tribunal tinha funções muito amplas, era responsável diretamente pela gestão e administração 

dos magistrados letrados em todo o império, também o era pelo exame de bacharéis, condição 

para ingresso na magistratura real, “resolver conflito de jurisdição entre tribunais e conselhos 

do regimento e conceder o privilégio da revista” (SUBTIL, 1995. p. 34 apud PEGORARO, 

2014. p. 396). 

 
Competia ao Desembargo do Paço submeter a despacho do Soberano, 
devidamente estudados, os negócios relativos à concessão de revista (isto é, 
de um segundo julgamento pelos tribunais) nos processos em que se 
recorresse para o rei, a resolução dos conflitos entre tribunais ou autoridades 
(quando dois ou mais dêles se considerassem competentes simultâneamente 
para resolver a mesma questão), e a certas funções de govêrno como 
recrutamento e provimento de juízes, a confirmação das eleições municipais, 
a concessão de perdões ou indultos a criminosos, a autorização para instituir 
morgados e capelas, as adopções, legitimações, privilégios, dispensas de 
idade e de nobreza, etc.(CAETANO, 1941, p. 278-279) 

 

Com o tempo, essas atribuições foram submetidas à Mesa do Desembargo do paço, 

sendo o mais alto conselho da Coroa e representava a antiga Cúria, sendo assim, é linha direta 

de representação real. O Tribunal era presidido pelo rei, até a época de D. Sebastião, quando 

começou a ter presidente. Mesmo após, fica sendo um canal de ligação direta com o rei, por 

isso também fica responsável pela distribuição da graça, sendo a própria dádiva real, ou seja, 

a decisão do rei. 

O Desembargo também tinha atribuições relacionadas ao direito eclesiástico, como os 

desembargadores interferiam nos direitos relacionados a tributos e rendas, também julgavam 

sobre as Cartas Fintas, um imposto eclesiástico, ou mesmo sobre as Cartas Tuitivas, que era 

um meio extraordinário, no qual o rei protegia seus súditos e os defendia das violências 

eclesiásticas, mantendo o uso e a posse de seus bens.65 

 
64 Ord. Filip. TIt. III 
65 Ord. Filip. Tit. III 
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O estudo de Jośe Manuel Louzada Subtil traz-nos uma visão mais ampla do que foi o 

tribunal durante seu funcionamento no Antigo Regime. Segundo o autor, o Desembargo 

continha elementos arcaizantes e modernizantes; arcaizantes, podemos citar a 

patrimonialização dos cargos, a forma de remuneração e o regimento do tribunal; já como 

modernizante, a organização burocrática, que começa a mudar com as nomeações de 3 em 3 

anos e mesmo a lei da Boa Razão (18 agosto de 1769), que apontava para uma nova forma de 

entender o serviço burocrático da Coroa. Destarte, com esse novo entendimento, repugnava-se 

a ideologia do benefício, a patrimonialização e a acumulação de cargos (SUBTIL apud 

CARDIM, 2000. p. 756). 

As mudanças impactarão todo o século XVIII, na visão de José Subtil, geraram ampla 

autonomia aos poderes na esfera administrativa e judicial, criando uma modificação na 

doutrina política e novos métodos (SUBTIL apud MELLO, 2013. p. 120). Uma vez que o 

Desembargo tinha se transformado em um sistema de autogoverno, quase estanque, fechado 

para intromissões externas, assim nos séculos XVI e XVII, o monarca tinha dificuldade em 

contornar as decisões do tribunal, em alguns momentos tendo que submeter-se a elas. Desta 

forma, as modificações ocorridas na segunda metade do século XVIII, tinham o interesse 

também de gerar maior controle do monarca sobre as decisões dos desembargadores e separar 

o campo de decisão político do jurídico, o que acarretaria a desvalorização do tribunal em 

relação ao poder central (SUBTIL apud CARDIM, 2000. p. 757). 

José Subtil aponta que, em 1756, Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de 

Pombal, determinou que as consultas do Desembargo do Paço, que antes eram entregues 

diretamente ao rei, deveriam agora ser entregues na Secretaria de Estado dos Negócios do 

Reino. Assim, para o autor, esse despacho do Marquês de Pombal, visava retirar dos 

desembargadores o acesso direto ao rei, inclusive porque em sua pesquisa encontrou 

documentação que nunca foram levadas ao despacho régio. Sendo assim, com a mudança, 

Pombal teria acesso à documentação e poderia filtrar o que chegaria à presença real. 

A mudança na comunicação político-administrativa transformava a Secretaria de 

Estado dos Negócios do Reino em um mecanismo de centralização da informação, impedindo 

assim que os desembargadores pudessem influenciar o rei com suas decisões. Uma vez que, 

segundo José Subtil, o Desembargo do Paço representava a cabeça do aparelho judicial 

português (SUBTIL apud MELLO, 2013. p. 239). 

Por fim, o Desembargo do Paço teve um caráter também legislador mais ao final de 

sua existência, que foi de 1750 a 1833. Durante a última década, o tribunal atuou de forma 
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significativa como legislador, fazendo-se sentir, essencialmente, no direito à propriedade e no 

direito sucessório. 

A Mesa do Desembargo do Paço, entendida como cabeça do judiciário, detinha 

controle sobre os ingressos e a nomeação de todos os magistrados do Império, inclusive sobre 

a ascensão nas carreiras, antes das reformas pombalinas, tinha acesso direto aos despachos do 

rei. Outro fato que chama a atenção, é que seria uma casa responsável por conceder a graça 

real. Assim, acredita-se que ela assume características, que antes eram exclusivas do monarca. 

Devido a sua importância e centralidade, o Desembargo do Paço, como assevera José 

Subtil, ainda necessita de estudos mais amplos que possam cobrir, em sua totalidade, a 

enorme série documental (SUBTIL apud MELLO, 2013. p. 212), desta forma, poderemos 

saber, inclusive, como as residências influenciavam na progressão das carreiras, ou se era 

somente um protocolo mantido pelos desembargadores, entre outras coisas. 

Outro tribunal que tinha sede em Portugal e sua atuação era de grande importância 

para a administração e justiça, foi a Casa de Suplicação. As Ordenações a descrevem como “o 

maior Tribunal de justiça de nossos Reinos e em que as causas de maior importância se veem 

a apurar e decidir”66. A figura central deste tribunal, que também é a última instância de 

recurso, é o Regedor, no Livro I, das Ordenações Filipinas, Título I, é descrito o caráter do 

indivíduo que deveria se ocupar desse cargo. 

As ordenações afirmam, que deve-se sempre procurar um homem que seja fidalgo, de 

sangue limpo, “de sã consciência, prudente, e de muita autoridade, e letrado, se fôr possível: e 

sobretudo tão inteiro que sem respeito de amor, ódio ou perturbação outra do ânimo, possa a 

todas guardar justiça igualmente”67. Além de ser abastado de bens, tinha a competência de 

fiscalizar os advogados, os juízes e os demais oficiais, representava também o canal de 

comunicação entre o tribunal e a Coroa. Nuno Camarinhas, afirma que pela descrição e pelos 

requisitos para ocupação do cargo de Regedor da Casa de Suplicação, o cargo antes era 

ocupado pelo próprio monarca (CAMARINHAS, 2014. p. 229). O segundo na sucessão 

hierárquica era o Chanceler-mor, devendo ser de boa linhagem, letrado, virtuoso e de bom 

entendimento. 

À chancelaria caberia a substituição do Regedor e nos momentos de ausência deste, a 

distribuição dos processos entre os desembargadores, publicação de leis, dando, assim, o selo 

de chancela, como também conhecer as suspeições sobre os desembargadores. Mas, antes das 

 
66 Ord. Fil. Liv. I, Tít. I 
67 Ord. Fil. Livro I, Tít. I 



76 
 

Ordenações Filipinas, o tribunal tinha sede itinerante, estando sempre onde o rei estivesse. 

Somente em 1582, Filipe I de Portugal estabelece sede em Lisboa e cria a Relação do Porto 

para atender o norte, enquanto a Casa de Suplicação torna-se  Relação do centro-sul e tribunal 

superior do reino e dos domínios ultramarinos. Destarte, a organização fica nos seguintes 

termos: 

 
“A Lei de Reformulação da Justiça de 27 de julho de 1582 aboliu a Casa do 
Cível e estabeleceu a Casa da Suplicação permanente em Lisboa. Um novo 
tribunal superior foi estabelecido no Porto para servir como corte de 
apelação das províncias do Norte e reduzir a quantidade de casos da Casa da 
Suplicação em Lisboa. As antigas dificuldades de comunicação entre o norte 
de Portugal e Lisboa foram eliminadas. Em 27 de julho de 1582, tanto a 
Casa da Suplicação como a recém-criada Relação do Porto receberam seus 
regimentos. (SCHWARTZ, 2011, p. 62). 

 

A criação do Tribunal de Relação do Porto contribui em grande parte para organização 

da justiça e descentralização das decisões, ou seja, iria desafogar a Casa de Suplicação. Ao 

Porto, logo mais, iriam juntar-se a Goa, na Índia, Bahia e Rio de Janeiro no Brasil, o aumento 

da máquina administrativa também demonstra o aumento populacional e expansão e 

complexidade do território em poder de Portugal. 

Como mencionado anteriormente, a Casa de Suplicação era a última instância em 

matéria jurídica. Tendo como superior, apenas para a aplicação da graça régia, o Desembargo 

do paço. Nuno Camarinhas chama atenção para o fato do tribunal funcionar igualmente como 

relação de Lisboa e do seu distrito judicial, assim, afirma que o tribunal tinha um caráter 

ambíguo. Desta forma, a Casa de Suplicação tinha competência para julgar apelações e 

agravos, os agravos também designados por “suplicação”, de onde provém o nome do 

tribunal. 

Da mesma forma que existiam alçadas e jurisdições nas esferas inferiores da justiça, 

como discutido anteriormente, alçadas menores para juízes leigos e iriam aumentando para 

Ouvidores, ou mesmo para a Relação; nem todos podiam apelar ao Tribunal Superior. Nuno 

Camarinhas faz uma distinção entre as possibilidades, como dito: não se podia apelar a todos 

os juízes, a possibilidade de apelar estava sempre atrelada à importância da jurisdição ou da 

alçada da sentença. Os despachos eram feitos por juízes de maior graduação, só se poderia 

agravar para a Casa da Suplicação. “A apelação ocorria, regra geral, quando as partes 

consideravam que tinha sido feita injustiça numa instância inferior; o agravo ou suplicação 
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ocorria no caso em que fora feita justiça, mas ela era considerada demasiada gravosa” 

(CAMARINHAS, 2014. p. 228). 

A separação do distrito judicial da Casa de Suplicação ficou da seguinte forma, “no 

reino e de sul para norte, as províncias do Algarve, Alentejo, Estremadura e a comarca de 

Castelo Branco, e, no Ultramar, os territórios não cobertos pelas relações de Goa, Baía e Rio 

de Janeiro” (CAMARINHAS, 2014. p. 228), ou seja, arquipélagos atlânticos e o Continente 

Africano, “além de certas jurisdições privilegiadas como a da Universidade de Coimbra”. 

Todavia, existia outro problema, que era as causas que ultrapassam a alçada de ouvidores e 

tribunais, sobrando para o Tribunal apreciar o que de fato gerava uma cobertura de todo o 

território do império português, como conclui Camarinhas. 

Organizados em diferentes juízos descritos nas Ordenações da seguinte maneira: 

Desembargadores dos agravos e apelações da Casa da Suplicação; Corregedores da Corte dos 

feitos Crimes; Corregedores da Corte dos feitos Civis; Juízes dos Feitos d'El-rei da Fazenda; 

Ouvidores do Crime da Casa de Suplicação; Procurador dos feitos da Coroa e Fazenda; Juiz 

da Chancelaria da Casa da Suplicação; Juiz dos Feitos da Misericórdia e Hospital de todos os 

Santos68. Mesmo com nomenclaturas distintas, todos eram regidos pelo Estatuto dos 

desembargadores, sendo todos desembargadores, independente da função dentro do tribunal, 

divididos, segundo Camarinha, da seguinte forma: 

 
Assim, os desembargadores, num total de 14 agravistas, ocupavam-se do 
Juízo dos Agravos e Apelações; dois corregedores do crime constituíam o 
Juízo do Crime da Corte; dois corregedores do cível ocupavam-se do Juízo 
do Cível da Corte; o Juízo dos Feitos da Coroa e Fazenda era composto por 
quatro magistrados, designados juiz dos feitos da Coroa, juiz dos feitos da 
fazenda, procurador dos feitos da Coroa e procurador dos feitos da fazenda; 
quatro ouvidores do crime compunham a respectiva ouvidoria; um juiz da 
chancelaria ocupava-se do correspondente Juízo; e, homologamente, um juiz 
dos feitos da misericórdia e do hospital. 
À parte estes magistrados, existiam ainda os desembargadores extravagantes, 
no nosso período num número previsto de 17, que serviam para suprir as 
necessidades dos diferentes juízos. (CAMARINHAS, 2014, p. 230) 

 

A composição apresentada, garantia o funcionamento do Tribunal, entretanto, é 

importante lembrar que tanto a Casa de Suplicação, como o Desembargo do Paço, eram 

espaços de desejo para quem passava pelo exame de bacharéis, lugares também entendidos 

como os mais altos para se atingir na carreira. Importa para sabermos a quantidade diminuta 

de cargos, frente ao gigantesco domínio português, que ao mesmo tempo garantia juízes 
 

68 Ord. Fil. Liv. I Tít. VI ao XVI. 
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letrados em todas as posses. Ou seja, na avaliação mais simplista, chega-se à conclusão de que 

não haveria vaga para assunção de todos, mesmo que a progressão na carreira fosse uma 

moeda de barganha da Coroa para obter bons serviços de seus súditos, lealdade e o 

cumprimento da vontade régia. 

Outro dado que essa quantidade de desembargadores nos revela, e Nuno Camarinhas 

chama atenção, é para o fato de que, ao menos em tese, o Tribunal Superior representava todo 

o distrito jurídico como Tribunal de Relação e todo o domínio português, como última 

instância de apelações e agravos. Contudo, existia um filtro para as demandas chegarem até a 

Suplicação, não as confundindo com competências, este estava já em matérias que competiam 

ao tribunal. Relacionada aos altos custos dos processos e mesmo pela dificuldade de 

comunicação do reino, muitas vezes dentro de Portugal, a comunicação piorava drasticamente 

nos domínios. Assim como a maioria dos juízes leigos, não letrados, fazia com que os 

processos fossem filtrados pelo critério de importância, causas, ou mesmo pela incapacidade 

financeira das partes (CAMARINHAS, 2014. p. 230). 

Stuart Schwartz afirma que a burocracia não existe sem os burocratas. Ou seja, para 

melhor compreensão do tribunal, nada como entender o funcionamento dos desembargadores. 

Acima foram descritos os cargos, assim como a quantidade a ser ocupada. Diferentemente do 

que se pensa sobre todos os ocupantes dos cargos, tivemos uma parcela que não passou pelo 

caminho 'sofrível' de várias nomeações, ou mesmo servir no ultramar até chegar à graça, 

concedida por vossa majestade, de ser desembargador da Casa de Suplicação, é o que nos 

apresenta Nuno Camarinhas. 

Camarinhas apresenta um quadro de composição da magistratura na Casa de 

Suplicação, em que a ascensão poderia estar relacionada diretamente às condições próprias de 

cada ministro, às circunstâncias encontradas ao longo da sua carreira, ou mesmo ao capital 

social. Essa série de fatores poderia ser determinante para acelerar, ou retardar a possibilidade 

de recrutamento ao tribunal, da mesma forma, a Coroa recrutava diretamente professores da 

Universidade de Coimbra, acreditando que seu amplo domínio sobre o direito, poderia ser de 

grande valia. Segundo o autor, se fosse fazer um estudo sobre dinastia jurídica, a Casa de 

Suplicação seria um local ideal, por apresentar um número significativo de juízes, que eram 

parentes colaterais de outros magistrados e que haviam servido, ou estavam a serviço 

(CAMARINHAS, 2014. p. 232). 

Como o tribunal detinha nomeação permanente, em alguns momentos chegou a ter a 

lotação de 174, no período de 1790 a 1810, período de estudo de Nuno Camarinhas, fato que 
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chegou a confundir todos os estatutos e funções. Devido a essa lotação do Tribunal, em 1813, 

o príncipe regente publicou um alvará limitando o número a 60 ministros de exercício efetivo, 

número três vezes menor que o exercício anterior (CAMARINHAS, 2014. p. 232). 

As relações de parentesco e laços de poder, como demonstrado anteriormente em toda 

a carreira jurídica desde o juiz ordinário, seguem até os desembargadores das altas cortes. 

Desta forma, a carreira de alguns era mais breve antes da chegada aos tribunais superiores, 

enquanto outros ficavam detidos nas primeiras nomeações. O já citado Desembargador, 

Manuel da Fonseca Brandão, é um caso sintomático de alguém que percorrera todos os 

estágios, inclusive, servindo nos dois tribunais de Relação do Brasil, participou de devassa 

contra o Capitão Geral e Governador da Capitania de Goiás e chegou a ser Desembargador do 

Porto e depois da Casa de Suplicação. 

Mesmo inserido na estrutura dos tribunais que ficam na administração central, o Brasil 

foi adquirindo certa importância, pela via econômica, e se refletirá em participação na 

administração do império, ao ponto de ter-se quase 10% de Desembargadores brasileiros, 

como aponta Nuno Camarinhas(2014), e como demonstração da maior participação de 

números de magistrados, brasileiros, mesmo dentro da América portuguesa. Assim, a Casa de 

Suplicação é transferida para o Brasil, e, com as invasões francesas, em Portugal, todo o 

estatuto da corte e o modus operandi estabelece-se aqui até 1822, com a independência, o 

Tribunal é convertido em Supremo Tribunal.  
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CAPÍTULO II - A JUSTIÇA NO ALÉM-MAR: A FORMAÇÃO DA HIERARQUIA 

DO PODER 

 

Depois de compreender a divisão burocrática na qual o sistema jurídico português 

estava estruturado, desde os juízes ordinários ao Desembargo do Paço, última esperança da 

obtenção da graça real; agora, discutiremos a formação da hierarquia de poder, ou mesmo a 

ligação que fazia com que os debaixo, no além-mar, perseguissem e obedecessem ao controle 

real, mesmo a tantos quilômetros de distância. 

A estrutura da administração portuguesa amplia-se de forma inimaginável com a 

conquista. A possibilidade de organização de um território do tamanho de Portugal, já era 

complicada, deixando a parte norte sem contato direto durante o período de ocupação 

Romana. O que, inclusive, segundo Nuno J. Espinosa, permitiu que alguns grupos 

continuassem com práticas independentes do Direito Romano, mesmo com o domínio pelos 

romanos na península Ibérica. Todavia, a expansão com terras na América, África e Ásia, 

gera uma nova dinâmica social, e, com isso, a Coroa deve melhorar o aparelho administrativo 

e também arrecadador. Até porque, se as conquistas não gerassem um provento para o 

império, não haveria necessidade de manter-se a ocupação do território ou mesmo as guerras 

de dominação. 

Um corpo de profissionais letrados, formados na mesma instituição, com a mesma 

orientação régia e lealdade à Coroa fora de grande valia para garantir o cumprimento da lei, 

evitar o descaminho do quinto e informar a Coroa como agem seus vassalos. A conquista do 

além-mar traz consigo uma relação dual de poder: sem os vassalos não existiriam domínios; 

mas, ao mesmo tempo, o rei não podia deixar que fosse feita a conquista sem seu controle, ou 

seja, não seria possível manter as posses sem uma ligação que os fizesse entender que 

estavam a serviço de vossa majestade. 

A transposição do sistema administrativo para todo o império foi um dos fatores que 

contribuíram para gerar integração, mas isso ocorreu com todas as peculiaridades de cada 

região, inclusive, muitas vezes, com a falta de pessoas com as “qualidades” necessárias para o 

funcionamento do modelo de governança. 

O Conselho ultramarino tinha ciência que sem profissionais letrados não se podia 

governar, mas também “era impossível manter unido o império e garantir a soberania 

portuguesa nas diferentes regiões do mundo sem a existência de um pacto político entre a 

‘nobreza da terra’ e o monarca” (BICALHO, 2001. p. 207). 
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Segundo a visão de António Manuel Hespanha, a Coroa não podia usar dos 

expedientes tradicionais da administração para manter o domínio sobre o vasto território, que 

foi acrescido com a conquista; afirma também que não existia um “modelo ou estratégia geral 

para a expansão portuguesa” (HESPANHA, 2001. p. 169). Assim, ocorrem várias 

problemáticas para o estabelecimento do direito para as novas conquistas, o direito que iria 

vigorar entre os indivíduos e as regras de aplicação. Não existe um estabelecimento de normas 

uniformes, uma vez que existiam, concomitantemente, as normas portuguesas, os tratados 

entre os grupos indígenas e acordos que eram cumpridos mesmo entre as guerras com 

estrangeiros. “Ou seja, a heterogeneidade de laços políticos impedia o estabelecimento de 

uma regra uniforme de governo, ao mesmo tempo que criava limites ao poder da Coroa ou 

dos seus delegados” (HESPANHA, 2001. p. 172). 

Hespanha chama atenção para o grande poder que terá o Governo-Geral do Brasil, 

depois de exposto à problemática de se fazer justiça nas terraes brasilis pelo Ouvidor-geral 

que, em carta ao rei, escreve: 

 
Esta terra, Senhor, para se conservar é ir avante, há mister não se guardarem 
em algumas coisas as Ordenações, que foram feitas não havendo respeito aos 
moradores delas[...] acontecem mil casos que não estão determinados pelas 
Ordenações, e ficam ao alvedrio do julgador, e se nestes se houver de apelar, 
não se pode fazer justiça(...) (MENDONÇA, 1972, vol. I, p. 57 apud 
HESPANHA, 2001, p. 176) 

 

Com isso, o autor reitera que os governadores do Brasil tinham direito de decidir sobre 

os casos que não estavam contidos no seu regimento, após conferir com o bispo, o Chanceler 

da Relação da Bahia e o provedor da Fazenda; em uma junção que apresenta curiosamente a 

“combinação que torna manifesta as ‘razões do Estado’ - religião, justiça e fazenda” 

(HESPANHA, 2001. p. 172). Apresentando-se aqui, mais uma vez, a justiça como parte da 

administração do próprio Estado. 

Não devemos esquecer que mesmo tendo o Governador tamanha autonomia, a graça 

real ainda estava acima como “bem” a ser alcançado por alguns. Conforme supramencionado, 

mesmo com as juntas de justiça – órgão de colegiado nas capitanias, que tinha por decisão de 

crimes a condenação à morte dos indivíduos de “qualidade inferior”, mas em caso de litígios 

com brancos deveria informar às instâncias superiores – dando-lhes a possibilidade de 

recorrerem, ou mesmo obterem a graça do monarca, ou seja, o perdão ou diminuição da pena. 

Reafirmando o dito por Stuart Schwartz, os colonos não condenavam a busca por 

riqueza por parte dos magistrados, as reclamações estavam contidas no não fazer justiça, a 
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individualização ou mesmo o rapto da justiça por parte dos juízes. Por outro lado, Hespanha, 

chama-nos a atenção para o constante movimento de colonização da justiça, uma parte do 

envolvimento da elite para obtenção desse resultado, não só os desembargadores, mas as 

câmaras municipais eram espaços de constante conflito com os governadores, ou seja, espaço 

de controle por parte dos locais (HESPANHA, 2001. p. 182). 

Outro fator que transformava os cargos, ou os ofícios em propriedade individual era a 

venda, ou mesmo patrimonialização do cargo, transmissão por hereditariedade, ou seja, 

alguma forma de privatizar o ofício em benefício próprio. 

 
A patrimonialização dos ofícios existia, mas antes sob a forma de atribuição 
de direitos sucessórios aos filhos dos oficiais que tivessem servido bem; e 
era justamente o reconhecimento desses direitos que provavelmente, impedia 
de forma decisiva a venalidade, já que a Coroa não podia vender os ofícios 
vacantes sem violar estes direitos de sucessão, ao contrário do que acontecia 
com a concessão de hábitos ou de foros de fidalguia. (HESPANHA, 2001. p. 
183) 

 

Essa patrimonialização dos ofícios era algo comum, uma vez que se podiam obter 

mercês e privilégios com base na linha hereditária, isso era utilizado ainda como forma de 

demonstração de que mais de uma geração prestava bons serviços ao rei. Nuno Camarinhas 

(2014), demonstra-nos que ter patrimônio e boas relações poderiam ser critérios chave para a 

ascensão dentro da magistratura, dependendo de quem fosse seu parente colateral e as 

articulações feitas, a chegada ao mais alto grau da carreira poderia ser direta, outro exemplo 

são os professores de Direito da Universidade de Coimbra, a quem a Coroa acreditava ter um 

alto grau de conhecimento na área do Direito, podendo ser chamado para servir direto na Casa 

de Suplicação, sem passar pelos demais estágios da carreira. 

A solicitação de cargos baseada nos serviços prestados dos pais era algo comum. 

Falando de um momento em que não existe lei escrita para tudo, se alguém conseguisse 

algum tipo de prestígio junto a vossa majestade, logo, o seguinte utilizaria da mesma base 

argumentativa para solicitação de graça. Podemos ver isso na relação dos desembargadores 

que solicitaram, insistentemente, mudança do ordenado, bônus, ou mesmo dispensa de 

serviço, com base na graça obtida pelo desembargador anterior. Durante a pesquisa, todos 

Alvarás de nomeação dos Ouvidores da Capitania de Goiás, vinham acompanhados de uma 
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solicitação do ouvidor, para que o rei pagasse seu ordenado desde o dia do embarque, como 

havia feito com o ouvidor antes dele.69 

Como a práxis de solicitações era corriqueira, o Ouvidor nomeado para Goiás, Diogo 

Miguel Frary, em maio de 1783, solicita pagamento do ordenado, desde o dia do seu 

embarque70, provisão que sempre era acatada como de costume pela Coroa. Em janeiro de 

1784, solicita retorno a Portugal, informando do falecimento do seu pai, Francisco Frary, que 

foi Cirurgião-Mor de Vossa Majestade, uma vez que ele deixa a viúva desamparada. Na 

solicitação, Diogo Miguel Frary aproveita para pedir provimento no posto de superintendente 

dos tabacos do Alentejo ou no de corregedor de Elvas, ou ainda no de provedor da comarca de 

Évora71, a alegação principal eram os bons serviços prestados por seu pai à Coroa. 

No mesmo ano de 1784, o Ouvidor informa a Coroa sobre a “decadência” do ouro e 

solicita aumento do ordenado, ou que os ouvidores passem a receber como Intendentes do 

ouro72, cargo que, às vezes, era acumulado com o de ouvidor. As solicitações de Frary 

parecem não terem sido atendidas, uma vez que encontramos solicitação de residência do 

cargo, ato comum na entrega dos cargos, em outubro 178673. Em dezembro 1786, solicita 

voltar ao reino, mesmo sem um substituto, porque está doente74. Em maio de 1787, o próprio 

Governador da Capitania de Goiás pede permissão para o retorno do Ouvidor, mesmo sem a 

chegada do substituto devido a seu grave estado de saúde75. A devassa só é feita em 1788, 

pelo Intendente do Ouro, José Carlos Pereira, que vira ouvidor interino até a chegada do 

ouvidor nomeado76, para substituição de Frary. 

Esse caso nos mostra, que mesmo sendo matéria da vida dos magistrados, solicitar 

benesses com vista aos serviços prestados à Coroa, estas, nem sempre eram atendidas. Assim 

vemos que ocorre uma disputa de influência entre os grupos que queriam ocupar os cargos 

mais altos, como os cargos da Casa de Suplicação e/ou Desembargo do Paço, sendo a 

quantidade de cargos diminuta, e a essa escala piramidal não permitiria o acesso de todos aos 

locais de destaque. Dessa forma, acreditamos também que as relações estabelecidas com os da 

terra tinham em si uma perspectiva de ascensão paralela em busca de crescimento na carreira. 

 
69AHU, Goiás, Cx. 34, D. 2103; AHU, Goiás, Cx. 35, D. 2160; AHU, Goiás, Cx. 25, D. 1621. 
70 Ibidem D. 2103 
71 AHU, Goiás, Cx. 35 D. 2130. 
72 AHU, Goiás, Cx. 35 D. 2133. 
73 AHU, Goiás, Cx. 36 D. 2215.  
74 AHU, Goiás, Cx. 36 D. 2219; AHU, Goiás, Cx. 36, D. 2220. 
75 AHU, Goiás, Cx. 36, D. 2226. 
76AHU, GOIÁS, Cx. 37, D. 2293. 
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Nesse processo de ligação com os da terra, Manuel Hespanha, afirma que os cargos de 

ofícios estiveram sempre à disposição da elite colonial, devido à importância de se manter 

sempre à mão o controle dos documentos, uma vez que cartas de hereditariedades – alvarás de 

nomeações, forais ou mesmo de doações – tinham uma grande importância naquela 

sociedade, isso também nos permite entender o porquê de sempre tentarem colonizar a 

administração da justiça e os demais cargos com pessoas que tivessem influência na América 

Portuguesa. 

 
[...] pode-se imaginar a amplitude das lutas para o controle dos arquivos e 
dos cargos da justiça, bem como os investimentos que os poderosos estariam 
interessados em fazer em sua compra ou arrendamento, quer para 
desempenho próprio, que para beneficiar apaniguados. De fato, parece que 
muitas compras se destinavam justamente à remuneração de favores ou a ato 
de proteção; como o que, além do mais, se recebia em troca a garantia de que 
os papéis, cômodos ou incômodos, estavam em boas mãos. (HESPANHA, 
2001. p. 186). 

 
Os papeis cômodos ou incômodos que entravam na disputa, tinham que estar nas mãos 

dos grupos que se organizavam pelo poder na colônia. João Fragoso faz um trabalho fabuloso 

que coaduna com essa discussão: “A Elite vive em bandos”, afirma, a partir desta visão, o 

poder de influência e controle de grupos familiares no século XVII no Rio de Janeiro. Os 

primeiros conquistadores estabelecerão uma economia de trocas, presentes e dádivas, como 

também casamentos e acordos de proteção e favorecimento. Ou seja, a elite agia como bando 

para ter controle da economia e da justiça. Um exemplo eram “os cargos de provedor da 

Fazenda e de Juiz de Órfãos” serem tidos como “propriedade, respectivamente, dos Frazão 

Pereira e dos Teles Barreto, [...] tais cargos passariam, como serventias, pelas mãos de outros 

integrantes do grupo” (FRAGOSO, 2003. p. 16). O referido autor explicita o que seriam os 

bandos, nos seguintes termos: 

 
[...] deve-se atentar para um termo medieval luso: bandos. Resultavam dos 
embates entre as facções nobres. E, portanto, referia-se à teia de alianças que 
tais famílias criavam entre si e com outros grupos sociais, tendo por objetivo 
a hegemonia política ou a sua manutenção. Estes pactos eram com senhores 
de engenho não nobres, oficiais do rei e comerciantes, assim como amplas 
redes de alianças que incorporavam elites de outras regiões coloniais, 
autoridades em Salvador e em Lisboa. Incluíam, ainda, reciprocidades com 
segmentos subalternos da sociedade: lavradores, escravos, índios flecheiros, 
etc. Através destas práticas, as melhores famílias adquiriam algo 
indispensável em suas disputas: a cumplicidade de outros estratos sociais. 
Mais do que isto a composição dos bandos, legitimava a própria hierarquia 
estamental. (FRAGOSO, 2003, p. 09). 
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Assim, reitera o autor que esse modelo de gestão era irradiado para alianças supra 

regionais, como também para os “criados, negros e índios”. A relação de bando na sociedade 

estamental só poderia existir se tivesse legitimidade entre os que ali estavam, desta forma, a 

autoridade se completava “quando os dons e contradons incluíam os índios e os escravos da 

Guiné” (FRAGOSO, 2003. p. 17). Acreditamos que essa relação analisada por João Fragoso, 

contribui para entendimento dos laços, que vão se formando com a elite da terra, em outras 

regiões da América portuguesa, uma vez que a relação de graça estava constantemente 

presente entre os magistrados letrados e entre os demais vassalos do rei, deveriam estar, 

também, entre os demais grupos que participavam da conquista. 

Nas duas principais obras que discutem os Tribunais de Relação do Brasil, Stuart 

Schwartz, Arno Wehling e Maria José Wehling, os autores separam capítulos para discutir a 

relação entre os magistrados e a elite da terra. O envolvimento dos desembargadores é 

chamado, por Stuart Schwartz, de abrasileiramento da burocracia. O autor cita 

desembargadores que utilizavam de sua influência para sabotarem o tribunal em casos de 

delitos graves cometidos por parentes ou dependentes (SCHWARTZ, 2011. p. 266). 

Arno e Maria José Wehling observam que mesmo com várias relações sociais 

estabelecidas entre os magistrados, ocorre uma mudança de orientação significativa no século 

XVIII, fazendo surgir uma burocracia judicial, afastando os laços entre os representantes do 

rei e os jurisdicionados. 

 
Parece clara a orientação, na segunda metade do século XVIII, de reforçar o 
caráter institucional distinto do tribunal, no que diz respeito aos 
desembargadores, em relação à sociedade que sofria os efeitos de suas 
decisões. Essa orientação, que já ocorria anteriormente e que objetivava 
garantir a isenção de julgamento, aplicava-se a uma sociedade estamental 
cujos vínculos sociais de tipo comunitário, caracterizados pela família 
extensa, pelo compadrio e pelo clientelismo, eram muito fortes. Isso 
significa dizer que, enquanto no modelo posterior à Revolução Industrial e à 
Revolução Francesa as esferas do Estado, ou do público, e da sociedade, ou 
do privado, passaram a ter balizas nítidas, no Antigo Regime elas 
frequentemente se imiscuíam. (WEHLING; WEHLING, 2004, p. 287). 

 

Essa busca pelo afastamento tinha intenção clara de centralizar o judiciário e retirar do 

Tribunal as características de compadrio ou mesmo clientelismo reinantes na sociedade. Mas, 

ao mesmo tempo que a importância econômica do Brasil crescia, aumentava-se o número de 

magistrados provindos da terra. Como era de costume deslocar magistrados de um local para 

outro onde não tivessem laços de envolvimento, as Relações começam a receber nascidos na 

terra. Se por um lado buscava-se um judiciário mais justo e isento, por outro, a Coroa não 
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podia deixar de prestigiar os da terra que teriam mandado seus filhos estudarem em Coimbra. 

Ainda no século XVII, a câmara de salvador expõe a problemática dos da terra que voltavam 

para servir Vossa Majestade. 

 
Mesmo que lhe reconheçamos o mérito, a capacidade e o talento para servir 
a Vossa Alteza, deve ser em outra parte e não nesta terra, onde parentesco e 
a amizade pervertem o desinteresse necessário. Juízes são homens de carne e 
osso, sujeitos ao ódio e ao amor. (Câmara de Salvador, 1° de setembro de 
1676 apud SCHWARTZ, 2011, p. 253). 

 

Os vereadores já haviam notado que o grau de parentesco e amizades não eram 

benéficos à administração da justiça, como demonstrado acima, pois o rapto da justiça por 

interesses particulares acontecia em vários casos. Todavia, a complexidade do aparelho 

judicial aumenta no século XVIII, abrindo a possibilidade de mais postos de trabalhos a serem 

ocupados. Nuno Camarinhas (2016), em seu estudo sobre o século XVIII, apresenta 654 

juízes com ao menos uma nomeação pelo Brasil. Desse total, 55 são oriundas da América 

portuguesa, aproximadamente 10%. O autor afirma que a passagem pelo Brasil não era 

escolhida pela origem, mas, ao mesmo tempo, é importante notar que, no caso dos brasileiros, 

55% do total de formados serviram em colônias. Como dito anteriormente, o sistema de 

elevação piramidal fazia com que a distribuição dos magistrados fosse feita conforme o grau 

de parentesco ou mesmo influência, deixando a carreira mais longa para uns que para outros. 

Dos magistrados de origem brasileira, a maior concentração é no Rio de Janeiro e 

Bahia, 64% e 49%, respectivamente, serviram no Brasil. Outrossim, confirmamos as 

reclamações advindas da Câmara de Salvador. Os indivíduos que aqui estavam, podiam se 

envolver mais facilmente em conflitos regionais, por estarem ligados com laços de amizade e 

parentescos. Cabe ressaltar que a transferência desses indivíduos a outras capitanias, não 

resolveria propriamente o problema, nem geraria um dito “isolamento”, uma vez que, como 

João Fragoso demonstra, os bandos tinham ligações supra-regionais (FRAGOSO, 2003. p. 

13). 

A forma mais antiga e mais tradicional de se estabelecer laços, logicamente, não 

ficaria de fora das relações sociais magistráticas. Mesmo com a proibição do casamento no 

local onde administravam justiça, alguns magistrados descumpriram a regra. 

Os magistrados eram proibidos de contrair matrimônio pelo próprio ato de nomeação: 

“não se casará naquele Estado com a cominação de fazendo-o ficar logo suspenso do dito 
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lugar e sem efeito a mercê do Porto”77. As ordenações já previam essa proibição, no Livro I, 

título 95, nos seguintes termos: “que os julgadores temporais não casem com mulheres de sua 

jurisdição”78. Assim como também em 1734, D. João V, remeteu carta régia79 a todos os 

governadores, proibindo expressamente contrair matrimônio e, como punição, ser riscado dos 

serviços de Vossa Majestade. Desta forma, observamos três instrumentos legais que 

desautorizam o casamento sem autorização real. 

Todavia, essa regra não era seguida à risca, existindo inúmeros casos de casamentos 

entre os magistrados e os da terra. Segundo Schwartz, “Certas famílias baianas pareciam 

preferir as conexões com a magistratura quase como questão de política” (SCHWARTZ, 

2011. p. 275). O casamento também gerava ampliação da influência e do poderio local, 

igualmente, uma forma de saber propriamente como giravam os processos na justiça. 

Wehling, aponta que “dos cinco casos conhecidos de desembargadores casados no Rio de 

Janeiro, três eram brasileiros (dois fluminenses e um baiano) e dois eram portugueses, de 

Leiria e da Guarda” (WEHLING, 2004. p. 309). 

Com intuito de manter posição social, ou mesmo alastrar-se, a elite baiana não agiu 

diferente dos grupos do Rio de Janeiro, segundo Schwartz 

 
Se algum grupo de desembargadores infringiu consistentemente a norma 
burocrática que proibia envolvimentos locais, esse grupo foi, certamente, o 
dos dez magistrados nascidos no Brasil. Esses homens chegaram ao Tribunal 
Superior com laços preexistentes de familiaridade, amizade e família na 
colônia. Quatro se casaram com brasileiras, ampliando, dessa forma, seu 
círculo de contatos pessoais. Os pais dos magistrados nascidos no Brasil 
pertenciam à elite proprietária de terras ou tinham servido como funcionários 
reais no Brasil. (SCHWARTZ, 2011, p. 284). 

 
Mas nem tudo são flores, Isabela Mello afirma que poucos foram os juízes que 

desobedeceram a regra de casamento sem autorização, mas os que insistiram, acabaram por 

perder o ofício (MELLO, 2013. p. 276). Na capitania de Goiás, em 1764, o Capitão geral e 

Governador, João de Manuel de Melo, envia ofício ao Secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros, informando que o Intendente de ouro e Provedor da Fazenda Real, António 

Mendes de Almeida, havia contraído matrimônio sem autorização régia. Ele é destituído do 

cargo e suas funções ficaram a disposição do Ouvidor geral80. Entretanto, não conseguimos 

 
77 ANTT, Desembargo do Paço - Chancelaria de D. Maria I, L. 57, fl. 18v apud WEHLING, Arno; WEHLING, 
Maria José. “Direito e justiça…” Op. cit. p. 308 
78 Ord. Fil. Livro I, tít. 95 
79 AHU, Goiás, Cx. 20, D. 1196. 
80 AHU, Goiás, Cx. 20, D. 1196. 
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saber se o casamento de António Mendes de Almeida com Anna Joaquina de Aguiar 

Coutinho, foi devido à participação dela em algum grupo de poder ou influência, mas o 

questionamento fica no ar, sabendo-se da possibilidade de perder o cargo de Intendente, 

dificilmente um magistrado assumiria o risco de um casamento formal com quem não 

pertencesse à elite de aluvião81. 

O questionamento é levantado, uma vez que o casamento com magistrados não levava 

propriamente a ascensão econômica, porém os grupos da elite local obtinham uma melhor 

condição social, sendo o envolvimento com juízes, propriamente, a busca de poder e 

influência. Schwartz cita o caso de filhos de desembargadores e filhos da elite açucareira 

baiana que “participaram da vida social e econômica da colônia com o mesmo vigor”. Ou 

seja, o envolvimento tinha mais relação com a colonização dos magistrados, que, 

propriamente, a ascensão econômica do cônjuge colono, já a recíproca não é verdadeira. 

Stuart Schwartz, afirma que a penetração de relações primárias, ou seja, familiares, na 

estrutura do governo gerou certa flexibilização e conteve a geração de conflitos locais, 

tornando mais cômoda a introdução de novas forças políticas, sociais e econômicas ao menos 

na solução de problemas regionais. E assevera assim o referido autor: 

 
A magistratura desempenhou papel crucial na tabela formal de organização. 
Apesar de seu desenvolvimento parcial como classe social, continuou a 
representar o governo real e tudo o que havia de profissional, racional e 
categórico na burocracia. Se os desembargadores, os magistrados, 
profissionais de mais alto nível e supostamente os mais competentes, podiam 
ser subornados por parentesco e propina, que esperança haveria para os 
magistrados menos graduados, governadores, coletores de impostos e 
escreventes, cujo conceito de cargo se assemelhava muito mais ao de 
propriedade de um bem lucrativo? De acordo com as normas burocráticas, as 
ligações de um magistrado com a sociedade violavam os padrões de sua 
profissão, mas tal situação não era inteiramente prejudicial ao 
funcionamento do governo. Talvez fosse o melhor que se poderia esperar de 
um regime autoritário no qual o aparelho burocrático nunca suplantou a 
natureza fortemente particularista da sociedade ibérica. Essa situação 
persiste no Brasil contemporâneo, onde o uso do pistolão é quase um modo 
de vida. Suas raízes, entretanto, remontam à herança colonial. 
(SCHWARTZ, 2011. p. 293). 

 

Com isso o autor nos leva a perceber que a patrimonialização dos cargos decorria do 

Tribunal de Relação, cargo mais graduado na administração da justiça colonial, até os juízes 

em primeiro grau. Se a preocupação exposta nas Ordenações do rei – que o juiz ordinário 
 

81 Termo utilizado para designar a elite que se forma nas regiões de mineração. ver, PEREIRA, Gabriel da Silva. 
Senhoras de bens: Famílias, negócios e patrimônios administrados por mulheres no sertão dos Guayazes - 1760 
-1840.Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de História, Universidade Federal de Goiás. Goiás, 2013. 
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estava sujeito às paixões e ao ódio na vivência de sua jurisdição e, por isso, sujeito a 

parcialidade em suas decisões – não necessariamente, criar um corpo jurídico com formação 

superior e centralizada resolveu a todas essas problemáticas. Não estamos aqui dizendo que o 

corpo magistrático se afastou da lealdade ao rei, apenas que a justiça foi raptada, ou 

colonizada pelos interesses locais em vários casos. 

Que a administração da justiça foi fundamental para o controle das conquistas e o 

fazer-se presente a justiça régia, parece estar claro – mesmo com todos os percalços, 

envolvimentos, prisões, casamentos e patrimonialização dos cargos – que os magistrados 

foram indispensáveis para manutenção e coesão do Império português. Cabe a nós, agora, 

compreendermos as relações de poder etéreo82, o não dito, mas que organizava a vida dos 

viventes e os faziam serem leais aos estamentos, uma vez que, sem legitimidade, a sociedade 

estamental não teria perdurado tanto tempo. 

Na relação entre o processo colonial, o dito pacto colonial, depois de todo exposto 

acima, faz-nos pensar, de fato, na perspectiva de Manuel Hespanha. Será que a metrópole era 

somente uma sanguessuga retirando, ao mesmo tempo, tudo e todos da colônia, na América 

portuguesa, somente tinham que servir a um déspota por não sobrar mais opções? 

 

2.1 ACEITAÇÃO TÁCITA DAS NORMAS 

 

Os expedientes de colonização nos fazem ampliar a visão para além da conquista 

unicamente pela força, não que a utilização da força foi totalmente dispensável, mas para ter 

domínio de vastos territórios que se estendiam por quatro continentes, deveria existir algo 

mais que propiciasse sua sustentação. O uso de força para manutenção de controle, por si só 

não se explica, nem no ponto de vista material. Portugal não tinha população suficiente para 

exercer controle “policialesco” na vasta extensão territorial nem da América portuguesa, que 

dirá na África e Ásia. A comprovação da pouca população para a empreitada colonial 

confirma-se com o controle de imigração em 1720, após o surto com a descoberta de ouro na 

América portuguesa, mesmo sem muito efeito, a constante migração apresentava uma ameaça 

à economia de regiões inteiras em Portugal, que perderam braços para o exercício de 

atividades chave (RAMOS, 2008. p. 142). 

 
82 [...] Da natureza do ether, fogo, ou ar subtilissimo. Celeste: v. g. o ethereo assento dos deuses (SILVA, 1890). 
Ou seja, uma perspectiva de poder volátil e fluída e o mesmo tempo sublime e celeste.   
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Em suma, pressupomos que o discurso jurídico pode ser um ponto central para a 

administração do além-mar. Mas é preciso frisar que no século XVIII, a administração da 

justiça irá se tornar cada vez mais essencial na colonização. “A América portuguesa foi o 

espaço mental, geográfico, material, espiritual, no qual, aos poucos, várias instituições e 

oficiais foram inseridos seguindo o modelo administrativo existente no reino, ainda que 

guardem especificidades” (PEGORARO, 2014). Assim, há uma aceitação tácita do discurso 

legitimador jurídico, como afirma Manuel Hespanha. 

A própria História do Direito apresenta-se de forma legitimadora. Nas palavras do 

autor supracitado, o direito já é em si, um sistema de legitimação. É “um sistema que cria 

efeitos de obediência consentida naqueles a quem as normas vão limitar a liberdade” 

(HESPANHA, 1992. p. 12). Essa limitação pode ter um arcabouço histórico para a sua 

legitimação, como a evocação de um costume ou mesmo uma tradição, o direito divino, que 

antecede a vontade de positivação dos seres humanos, pode ser utilizado tanto no resguardo 

de um direito, como também para imposição de uma obrigação. 

Na antiguidade, a utilização do direito divino já era presente, a ilustração pode ser 

vista na obra de Sófocles, quando Antígone, desejando enterrar o corpo do seu irmão, o faz, 

acima da ordem dada pelo monarca da época que proibia. A argumentação dela está no direito 

divino, o qual se encontra acima de qualquer decreto terreno. Mesmo sendo uma obra 

dramatúrgica, ela nos traz um debate sobre a argumentação jurídica de um direito costumeiro, 

acima do direito declarado ou mesmo positivado. Se na antiguidade já existe um direito 

tradicional, costumeiro, a modernidade consentirá de forma mais eficaz a utilização desse 

direito, em sua complexidade e no âmbito de atuação, o próprio poder do rei estava assentado 

em bases divinas, assim também sua capacidade de fazer justiça e a dar para cada um 

conforme o seu direito. 

Dessa forma, o argumento histórico desempenha uma função dogmática de primeira 

importância (HESPANHA, 1992. p. 12), apresentando um papel central na legitimação do 

direito e na aceitação das normas pelos que por ele serão tutelados. Ou seja, o presente não só 

impõe as categorias dogmáticas ao passado, mas também aprisiona o próprio passado nas 

problemáticas do presente (HESPANHA, 1992. p. 14). O direito surgido no passado tinha 

suas próprias categorias e problemáticas para resolver, quando é convocado para legitimação 

de um direito presente, é deslocado no tempo e preso aos conflitos presentes. 
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Assim como o recurso do passado serve como base argumentativa para legitimação, o 

deslocamento do corpo de jurista para um espaço de decisionismo longe dos conflitos e da 

sociedade é usado como estratégia legitimadora. 

 
Não já legitimar directamente o direito, mas legitimar o corpo dos juristas, 
nomeadamente os juristas académicos. Um os modos de desdramatizar 
(eufemizar, diz P. Bourdieu) o peso político da decisão jurídica é apresentá-
la como uma decisão puramente técnica ou científica, distanciada do conflito 
subjacente. Isto é facilitado na medida em que se crie dos juristas (sobretudo 
dos juristas académicos) uma imagem correspondente, a de cientistas 
distanciados, preocupados com questões meramente teóricas, arqui-abstratas 
e arqui-eruditas. (HESPANHA, 1992, p. 15) 

 

As estratégias por via do corpo jurídico só podem ser efetivadas juntamente com o 

domínio de outras formas do complexo normativo do direito, ou seja, o papel da normação 

jurídica depende, não de qualquer característica intrínseca das normas de direito, mas dos 

papeis dos outros complexos normativos que as contextualizam. Como também, o 

enraizamento jurídico deve mostrar que as regras não são de um complexo normativo 

arbitrário, mas explicáveis pelas condições sociais da sua produção (HESPANHA, 1992. p. 

16). 

Nesse caso, a Coroa busca, desde a sua formação, instrumentos coercitivos e formação 

de aparato legislativo para obter para si o domínio da aplicação da justiça. Como afirma 

Pegoraro, o poder régio estava baseado no monopólio que o monarca adquiriu sobre os 

operadores, criadores e executores do direito, bem como o próprio exercício da justiça 

(PEGORARO, 2014. p. 384). “A concepção dos juristas sobre o direito possibilitou não 

apenas a codificação de um sistema de normas reguladoras, mas também a afirmação e a 

legitimação do poder do monarca e do Estado” (PEGORARO, 2007. p. 33) que se formou, ou 

seja, o sistema de normas codificadas refletia a hegemonia do monarca e regulava as relações 

entre Estado e servos, organizava a ordem social vigente. 

Desde logo, é importante pensar que a História do Direito, se confunde em parte com a 

História das próprias instituições do Estado. Assim, observa-se que o campo jurídico não 

serve somente para manutenção da ordem, mas ele é a própria constituição desta. O Direito 

com a perspectiva de construir, e se autoconstruir a partir do Estado é, ao mesmo tempo, o 

campo de legitimação da ordem, mantém-se constante nas razões de existência do Estado ao 

mesmo tempo que legitima a existência desse. 
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É claro que, como mostra bem a história do direito social, o corpus jurídico 
registra em cada momento um estado de relação de forças, e sanciona as 
conquistas dos dominados convertidas deste modo em saber adquirido e 
reconhecido (o que tem efeito de inscrever na sua estrutura uma 
ambiguidade que contribui sem dúvida para a sua eficácia simbólica). 
(BOURDIEU, 1989. p.213) 

 

Ou seja, dentro do próprio processo histórico, o campo jurídico trata de reconhecer e 

acrescer ao ordenamento as conquistas que os grupos adquirem, podemos citar o caso dos 

Forais, uma conquista dos senhores feudais que depois é estendida aos donatários das 

capitanias hereditárias na América portuguesa, tendo a mesma autonomia de posse e 

jurisdição, o que impedia até oficiais da justiça régia de praticarem devassa em seus 

territórios.  

Todavia, ocorre um processo concorrencial pelo monopólio e mesmo ao acesso à 

justiça, isso gera uma cisão social entre os detentores do conhecimento jurídico e os leigos, 

favorecendo um trabalho de racionalização que aumenta o desvio das decisões, em prol de 

grupos que já detém o poder, ou fazem parte de detentores de conhecimento jurídico, 

afastados de qualquer perspectiva de equidade. Com o objetivo de “fazer com que o sistema 

das normas jurídicas apareça aos que o impõem e mesmo, em maior ou menor medida, aos 

que a ele estão sujeitos, como totalmente independente das relações de força que ele sanciona 

e consagra” (BOURDIEU, 1989. p. 212) . 

 
E a concorrência entre os intérpretes está limitada pelo facto de as decisões 
judiciais só poderem distinguir-se de simples actos de força políticos na 
medida em que se apresentem como resultado necessário de uma 
interpretação regulada de textos unanimemente reconhecidos: como a Igreja 
e a Escola, a Justiça organiza segundo uma estrita hierarquia não só as 
instâncias judiciais e os seus poderes, portanto, as suas decisões e as 
interpretações em que elas se apoiam, mas também as normas e as fontes que 
conferem a sua autoridade e essas decisões. É pois, um campo que, pelo 
menos em período de equilíbrio, tende a funcionar como um aparelho na 
medida em que a coesão do habitus espontaneamente orquestrados dos 
intérpretes é aumentada pela disciplina de um corpo hierarquizado o qual 
põe em prática procedimentos codificados de resolução de conflitos entre os 
profissionais da resolução regulada dos conflitos. (BOURDIEU, 1989. p. 
214) 

 

Desta forma, a hierarquização e departamentalização, como a divisão entre instâncias 

e procedimentos são úteis para a legitimação de todo um sistema, como também para separar 

quem serão os operadores dos direitos, quem terá acesso aos tribunais ou mesmo conseguirá 

chegar a instâncias recursais. Como dito anteriormente, mesmo o Tribunal de Suplicação 
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sendo a última instância de recurso, a súplica, as instâncias inferiores controlavam a 

possibilidade de apelação ou agravo, conforme a capacidade de compreensão, da sentença ou 

do despacho, como também conforme a disponibilidade financeira da parte. Arno e Maria 

José Wehling, sobre o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, citam que houve várias 

solicitações de reconsideração de prazos em processos, em que a parte, por ser leiga em 

direito ou mesmo por possuir escassa instrução, não compreendeu as exigências formuladas 

pelo magistrado ou até a sentença proferida (WEHLING, 2004. p. 214). 

Os autores justificam a precisão técnica do tribunal, que tinha na palavra escrita e na 

argumentação lógica, parte substancial do fazer jurídico. Destarte, contrastava com a 

realidade colonial, que contava com advogados, majoritariamente, provisionados e com boa 

parte da população iletrada, demonstrando uma precária condição colonial. O que gerava 

muitos pedidos iniciais, recursos ou resposta a despachos confusos, pouco legíveis e pouco 

inteligíveis, levando a delongas e repetições de procedimentos, até mesmo por parte dos 

magistrados (WEHLING, 2004. p. 218). Como o funil da justiça funcionava para selecionar 

quem deveria ter suas demandas atendidas, não poderia apresentar-se como uma escolha 

aleatória ou arbitrária, os critérios de exclusão passavam pela competência do conhecimento 

jurídico, compreensão do linguajar proposto, assim como também, domínio da burocracia e 

ritos estabelecidos. 

Mas uma parte valiosa que garantia que os processos ficassem parados eram os altos 

custos dos processos judiciais. Com a escassez de numerários e os altos valores para 

procedimentos diferentes, contrapunha-se à capacidade aquisitiva de uma parte substancial 

daqueles, que por algum motivo tiveram que recorrer a Relação. Os atos processuais ficavam 

parados até serem satisfeitas as condições exigidas pela chancelaria. “Quando acusados de 

crimes demoravam a solicitar suas cartas de seguro, quer negativas, quer confessativas, em 

algumas situações justificavam-se pela impossibilidade de pagar-lhes as custas” (WEHLING, 

2004. p. 218). Ou seja, podemos concluir que o Tribunal, assim como a justiça, não era parte 

importante para boa parcela da população colonial, as suas decisões e as interpretações 

estavam restritas a um grupo, ao qual dava apoio e sustentação, assim como as normas e as 

fontes que lhes conferiam a sua autoridade de decisão e separação entre os técnicos e os 

leigos. 

Não nos limitando a uma linha direta entre dominantes e dominados, mas 

compreendendo que a estruturação do campo jurídico, fortalecia o poder régio, ao mesmo 

tempo que deixava os indivíduos, que seriam operadores do direito, com certa autonomia e 
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prestígio, ou seja, a lógica de exclusivismo do conhecimento servia a estrutura judicial como 

um todo, do meirinho ao rei. 

 
Nesta linha, as leis e a justiça do Estado português ao serem impostas/aceitas 
pelos indivíduos que compunham aquela sociedade formavam um aparato 
que alicerçava e promovia a própria sustentação do monarca, legitimando-o 
como uma força dominante sobre as demais forças concorrentes dos espaços 
coloniais. (PEGORARO, 2007. p. 89) 

 

No espaço colonial, a centralização do poder régio, às vezes, apresentava-se como um 

regulador dos conflitos locais. Marcelo Caetano demonstra que, inicialmente, o papel do 

monarca, antes mesmo da centralização do estado português, era de rei juiz, responsável por 

regular os conflitos, baseado nos costumes entre os senhores feudais. Posteriormente, traz 

para si o controle da criação legislativa, com toda a codificação e leis extravagantes, que 

veremos depois do século XV. Assim, no espaço colonial, vemos o monarca como legislador 

e ao mesmo tempo força centrípeta de união do império, gerando um duplo caráter na ação 

dos locais, que ao mesmo tempo, criavam autonomia local e serviam ao interesse real. 

Com o processo de centralização que ocorre no século XVIII, a partir do despotismo 

esclarecido, na figura de D. José e Marquês de Pombal, constrói-se o raciocínio de controle 

total, fato que não é verdade. Como nos alerta Hespanha. 

 
De facto, é claro que o poder dos monarcas não era ilimitado ou absoluto; 
mesmo nos períodos áureos do absolutismo, sempre se manteve a ideia de 
que havia limites insuperáveis para a vontade régia, quer por via da religião 
e da moral (v.g., das regras deontológicas sobre o officiumregis), quer por 
via da obrigatoriedade de respeitar os direitos dos particulares. E também é 
claro, sobretudo para quem conheça bem a literatura e prática jurídicas, que 
esses limites eram efectivos. (HESPANHA, 1992. p. 21) 

 

Esses limites estavam presentes, também, para garantir que houvesse consenso entre 

os servos, ou seja, os que eram limitados pelo direito, tinham que entender que a norma era 

superior ao déspota, assim também teriam eles limitações de poder. O discurso não pareceria 

arbitrário, mas consensual de normas que ultrapassam a vontade do legislador, estando todos 

sujeitos a uma ordem maior, divina. E continua o autor, uma vez que o rei dividia esse poder 

com instituições de cunho primitivo. 

 
Exclusivo também não era o poder dos reis; repartiam-no, pelo menos, com 
duas instituições poderosíssimas na prática social quotidiana- a família e a 
Igreja. E a ineficácia dos instrumentos de governo, que tem sido sublinhada 
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por muitos estudos de caso, ainda diminuía mais esse exclusivismo, 
deixando subsistir, na periferia, muitas instâncias autónomas de organização 
e de normação. (HESPANHA, 1992. p. 21) 

 

Falaremos agora dessas duas relações de poder, que, ao mesmo tempo, é divisória do 

poder real e legitimadora desse mesmo poder. Segundo Nuno J. Espinosa Gomes da Silva 

(2000), depois da desistência de um cristianaimperium, por parte de Roma, a religião já teria 

adentrado aos povos no interior de Portugal, o que não teria sido em si um processo de 

romanização, mas a religião garante, perante esses povos, acesso a um regimento 

hierarquizado de cumprimento de regras e preceitos que o Estado mais tarde irá impor. Da 

mesma forma, Cristina de Cássia Pereira Moraes (2012), em sua tese de doutoramento, 

observa que o poder religioso estará presente no interior do Estado do Brasil, mais 

especificamente, na capitania de Goiás, antes mesmo da formação burocrática que a capitania 

adquirirá, e nessa disputa por hegemonia apresenta inúmeros disparates entre poder 

eclesiástico e temporal. 

Nessa linha de raciocínio, a separação das irmandades apresentada pela autora, entre 

irmandades de brancos, pretos forros e escravos, crioulos e pardos, hierarquiza e determina a 

condição jurídica de cada indivíduo na sociedade; outrossim, tem a função disciplinadora e de 

introdução do ordenamento jurídico que é inserido na capitania. Mesmo com toda a 

introdução simbólica de participar da religião oficial e o sentimento gerado, como descrito por 

Moraes: “ao se associarem às irmandades, os escravos negros encontraram um importante 

espaço de reorganização e reconstrução de uma solidariedade étnica que se perdera, ao serem 

trazidos do continente africano” (MORAES, 2012. p. 158). Porém, essa introdução não supera 

a condição jurídica real que era reproduzida de outras formas, mesmo dentro da atividade 

eclesiástica. As irmandades de brancos, por exemplo, exigiam que o indivíduo fosse branco, 

sem relação com pessoa infectada, de qualidade inferior, ficando ao arbítrio da comunidade 

admitir o indivíduo. 

Na comunidade do Pilar, capitania de Goiás, pressupunha que quando alguém era 

aceito e fosse descoberto depois de relação com pessoa de qualidade inferior, deviam tomar as 

seguintes medidas: “Quando algum Irmão ou Irmã caze com pessoa infecta selheporá a 

margem de seu assento trez T.T.T. pelos quais se reconhecerá izento da Irmandade para não 

entrar no governo e actosdella” (MORAES, 2012. p. 135). Moraes, explica que o “izento”, 

nunca iria pleitear cargos de direção na irmandade e nem participar de suas decisões, 

sobrando participar apenas das honras fúnebres, igual aos demais, caso tivessem a anuidade 
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em dia. A hierarquia da irmandade também nos traz um exemplo de reprodução do estamento 

social. A irmandade tinha um protetor, cargo de grande prestígio, “o qual sempre seria o 

governador e capitão general da capitania que ocuparia (MORAES, 2012. p. 102). Isto é, o 

cargo mais importante da capitania também tinha o cargo mais importante na irmandade. 

Na mesma linha, João José Reis e Eduardo Silva, mostram-nos como era a 

organização da fazenda de café em meados do século XIX. A partir do relato do fazendeiro 

Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, barão de Pati do Alferes, que deixa um opúsculo em 

que explica para o filho o funcionamento de uma fazenda de café. Segundo o Barão “ religião 

é um freio [...] e não há remédio senão irmos com os costumes dos nossos antepassados, em 

que se pregava sério o Evangelho, e ouvia-se com mais frequência o nome de Deus (REIS, 

1989. p. 28). Ou seja, a religião funciona, também, como instrumento de sacramentação da 

ordem, ao mesmo tempo que apresenta uma disputa por preeminência com o poder temporal é 

meio de normatização, os status quo de sua época. 

Como já dito, a aceitação da ordem é tácita e não necessariamente pela imposição pura 

e declarada da força, não que isso possa não ter contribuído e em alguns momentos serviu 

para consolidação, mas a permanência e funcionamento das instituições, no além-mar, 

necessitavam de uma maior complexidade de análise para explicar o funcionamento. Além 

das medidas de cunho repressivo, o Barão cita algumas de natureza ideológica, como: 

 
[...] ‘permitir e mesmo promover divertimentos entre os escravos(...) quem 
se diverte não conspira’; ‘promover por todos os meios o desenvolvimento 
das ideias religiosas’; e, finalmente, ‘permitir que os escravos tenham roças e 
se liguem ao solo pelo amor da propriedade; o escravo que possui nem foge, 
nem faz desordens’. (REIS; SILVA, 1989. p. 29) 

 

Juntamente com a religião, eram utilizados outros expedientes para garantir a ordem, 

entretanto não podemos deixar de perceber que a religião não era um elemento neutro nessa 

sociedade, e o rigor para manutenção das posses ultramarinas era feito pela cruz e pela 

espada. Na visão de Manuel Hespanha, o rei não detinha exclusivismo no exercício do poder 

por dividí-lo com a Igreja e a família. Acabamos de descrever a importância da religião na 

manutenção dos domínios e como modelo disciplinador de reprodução da ordem. Agora, 

falaremos da instituição primitiva de formação social; a família. 

A família é considerada uma instituição que se forma antes de qualquer outra, não que 

sempre tenha existido enquanto tal, todavia antecede mesmo a concepção de Estado ou nação, 

o indivíduo tem o primeiro contato social através dos laços familiares, independentes de como 
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são formados, ou quão profundo eles possam ser. Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo 

Faoro irão tratar as relações do Brasil, ligadas ao estado, provindas de uma relação familiar, o 

termo cunhado para explicar uma forma atávica transportada da administração burocrática 

portuguesa, será: o patrimonialismo83. 

Na visão desses autores, o patrimonialismo é uma forma de explicar como a 

administração está totalmente ligada às relações familiares de apadrinhamento, clientelismo e 

compadrio. A partir desse ponto, temos a formação de um Estado ligado diretamente a 

relações primitivas familiares e assim será administrado84. Todavia, Campante faz uma 

ressalva que, inicialmente, as relações são patriarcais e não patrimoniais. 

 
Patrimonialismo é um conceito referente ao poder estatal. É preciso haver 
um Estado para haver patrimonialismo. Antes de 1808, patrimonialista, em 
sentido estrito, era o Estado português; a sociedade brasileira era patriarcal, 
Estado brasileiro não havia. Após essa data, o poder patriarcal certamente 
decai, pois passa a existir um Estado e um mercado instilando suas lógicas 
próprias naqueles "donos de pequenos mundos", mas essa decadência não 
veicula necessariamente uma modernidade racional-burocrática, justamente 
porque o mesmo destino não tem o personalismo. O enfraquecimento do 
patriarcalismo não pressupõe, de forma alguma, que o patrimonialismo terá 
o mesmo destino, pelo contrário, para Weber, o patrimonialismo, embora 
análogo ao patriarcalismo, no sentido de que o poder político se legitima na 
relação pessoal de piedade, representa uma superação deste. (CAMPANTE, 
2002. p. 19) 

 

Desta forma, coadunando com essa ideia, o período analisado é muito mais ligado ao 

patriarcado do que propriamente ao patrimonialismo, sendo o chefe da família responsável 

pelas disputas locais, acordos e organização social burocrática. É importante notar que o autor 

faz uma diferenciação entre o Estado propriamente brasileiro e a extensão do estado 

português. A estrutura judiciária posiciona-se como uma extensão do estado português e não a 

criação de um Estado do Brasil independente, dessa forma, o patriarcado explica melhor as 

relações estabelecidas na América portuguesa, que são, puramente, o patrimonialismo.  

O capitão donatário, com toda sua autonomia jurídica, econômica e social, intervirá de 

forma patriarcal naquela sociedade; ao mesmo tempo em que Portugal tem um Estado 

patrimonial, que é feito e refeito pelos burocratas da justiça que atravessaram o Atlântico com 

 
83Ver, HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26° ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.; 
FAORO,Raymundo. Os donos do poder. 3ª ed. Rio de Janeiro: Globo, 2001. 
84O conceito de patrimonialismo não é hegemônico no campo da sociologia, sendo confrontado de forma direta e 
tratado como conceito ideológico de acobertamento da real problemática brasileira. Ver, SOUZA, Jessé. A elite 
do atraso: da escravidão à lava jato.- Rio de Janeiro: Leya, 2017. 
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todos os modos e formas de fazer a administração, uma vez que muitos já serviram a Coroa 

como juízes de fora, e obtiveram experiências na administração da justiça. 

Tendo o patriarca como núcleo fundante da sociedade brasileira, Gilberto Freyre, 

analisa as relações entre os indivíduos passando pelo núcleo familiar patriarcal. Dessa forma, 

todos os sujeitos sociais teriam influência do modelo familiar, ao mesmo tempo em que 

influenciavam diretamente a composição e organização da família (FREYRE, 2003). A 

família como núcleo da disputa de poder, entre outras famílias ou mesmo o Estado, como foi 

mostrado mais acima, quando apresentamos os “bandos” discutidos por João Fragoso, a 

estrutura patriarcal serviu para fundamentar bandos familiares, para concentração de poder e 

renda. Como o conceito utilizado por Fragoso é importado de Portugal, não podemos 

esquecer que, de acordo com Nuno Camarinhas, as famílias utilizavam de seu poder e 

influência para subir na carreira magistrática ou mesmo conseguir lugares confortáveis na 

jurisdição. 

Assim trabalhando os dois conceitos propostos acima por Hespanha, podemos 

concluir que a igreja e a família, ao mesmo tempo em que se apresentam como divisoras do 

poder régio, são ferramentas de legitimação desse. A igreja, os bandos ou mesmo o poder 

patriarcal não tinham interesse direto em contrapor ao poder real; entretanto, ao mesmo tempo 

em que exerciam seu poder regional ou espiritual, contribuem para manutenção da ordem, 

normatização dos indivíduos para aceitação do ordenamento, sendo a pura e simples 

legitimação do status quo. A hierarquia social era aprendida no núcleo familiar, religioso e 

reificada no âmbito judiciário, como uma encenação das divisões já existentes. O caráter 

jurídico de cada indivíduo, a conformidade com o direito, a legalidade e a licitude que ele 

deveria seguir, eram aprendidos antes mesmo de ter contato direto com as esferas judiciais. 

Não que todos terão contato direto com a esfera jurídica, participando de algum tipo 

de litígio. Mas como a administração da justiça no século XVIII, era a própria administração 

dos súditos, o campo jurídico ultrapassa o espaço físico da comarca. Fato necessário para que 

os conquistadores sentissem abaixo da esfera de justiça real, como parte de um império. Essa 

preocupação da Coroa com a ampliação do sistema de justiça era tamanha, que todas as 

capitanias e espaços do império contarão com juízes de fora ou ouvidores, mesmo que apenas 

um magistrado formado para uma vasta região. A justiça, a fazenda e a religião sempre 

estavam presentes nas posses, quando um se estabelecia primeiro, o próximo passo era 

garantir espaços aos demais. Mesmo a fazenda era administrada por juízes formados em 
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direito civil ou canônico, havia uma separação burocrática, ao final, são as razões de 

existência do Estado (HESPANHA, 2001. p. 176) passando pela mão do campo jurídico. 

A necessidade de que todos estivessem resguardados pela justiça, faz com que Barão 

de Mossâmedes, José de Almeida e Vasconcelos, quando governador da capitania de Goiás, 

reorganiza os julgados para assim atender as regiões cuja a jurisdição estava fora de sua 

alçada. Por entender que as roças eram plantadas em grande distância das cabeças de julgado, 

o Governador, reforma para não haver mais dúvidas sobre a jurisdição e gerar comodidade à 

população do norte (BOAVENTURA, 2007. p. 97). 

Uma coisa fica como questão: Por que, diante de todas as adversidades, as distâncias 

para executar serviços nos domínios ultramarinos, ou mesmo as tentações locais, como o 

lucro ou poderio, os magistrados continuavam a servir o rei? Talvez, um pensador do século 

XVI possa ajudar-nos a entender a forma de pensar que rondava o ideário da monarquia e da 

nobreza. Etienne de La Boétie, no Discurso da servidão voluntária, apresenta-nos uma 

perspectiva sobre o funcionamento da monarquia e o sistema de graças régias. 

 

2.2 A HIERARQUIZAÇÃO E A NOBREZA 

 

Etienne de La Boétie, diferente dos pensadores da época, que questionavam o sistema 

de governo monárquico, com perspectiva de sugestão de outro, contenta-se a questionar o 

funcionamento desse. E antes de interrogar o lugar da monarquia, ele afirma que não tem 

como admitir que o governo de um só tenha a preocupação da coisa pública (BOÉTIE, 2017. 

p. 05). Da mesma forma, questiona como um só indivíduo pode ter vários súditos. 

 
Digno de espanto, se bem que vulgaríssimo, e tão doloroso quanto 
impressionante, é ver milhões de homens a servir, miseravelmente curvados 
ao peso do jugo, esmagados não por uma força muito grande, mas 
aparentemente dominados e encantados apenas pelo nome de um só homem 
cujo poder não deveria assustá-los, visto que é um só, e cujas qualidades não 
deveriam prezar porque os trata desumana e cruelmente. (BOÉTIE, 2007. p. 
06) 

 

Na visão de Boétie, o déspota só tem tanto poder, porque a população aceita submeter-

se aos ditames da monarquia, sendo encantados apenas com o nome ou mesmo a presença 

real, todos buscando privilégios próprios procuram aproximar-se do poder régio. E questiona 

que o monarca nada pode fazer se não tiver encobridores, ou mesmo cúmplices dos 
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assassinatos e da traição. Negando a liberdade, que, para ele, é natural, e o direito de defender 

a liberdade, da mesma forma85. 

Mas na sociedade, os seres servem porque nasceram nessa condição. “Assim é: os 

homens nascem sob o jugo, são criados na servidão, sem olharem para lá dela, limitam-se a 

viver tal como nasceram, nunca pensam ter outro direito, nem outro bem senão o que 

encontraram ao nascer, aceitam como natural o estado que acharam à nascença” (BOÉTIE, 

2017. p. 11). Assim, o discurso de servidão, que perpassa gerações, tem um peso enorme para 

continuação do modelo, não permitindo que muitos almejassem outro modelo de vida. Boétie 

assevera que a primeira razão da servidão voluntária é o hábito, que se os pais sempre 

viveram na sujeição, os filhos também assim estarão. 

Todavia, o autor não isenta o monarca que, em suas palavras, por fazer mal a todos, a 

todos deve temer. Neste sentido, a manutenção do poder é a única saída, porque assim 

também foi a forma aprendida. Segundo ele, até os tiranos espantavam-se com a forma como 

os homens podem suportar um homem que lhes faz mal; para isso, a religião servia como 

disfarce, “se possível, tomavam o aspecto de certas divindades” (BOÉTIE, 2017. p. 23), com 

isso poderiam proteger o modelo de vida que levavam. Assim também, o tirano não é amado 

ou ama e a amizade é uma palavra que não existe em seu vocabulário, por não haver estima 

mútua. 

Étinnie de La Boétie, conclui o discurso da servidão voluntária culpabilizando os 

próprios indivíduos que servem, que próximo ao monarca sempre tem um número reduzido de 

pessoas a quem ele ouve e são pequenos tiranos. Quem mantém o monarca não são soldados 

ou cavalaria, são as pessoas que desejam ter para si poder e autoridade sobre os demais. Isso 

ajuda também a entender o título da obra, em que as pessoas de forma voluntária se tornam 

servas, para que assim também sejam servidas, ou, no mínimo, persigam isso abrindo mão da 

sua liberdade. 

O hábito que deixa as pessoas em condição servil transforma-se em costume, 

tornando-se de uso comum e de tempos imemoriais. Ou seja, não se sabe quando iniciou, mas 

 
85 Outros autores clássicos são importante para discutir a concepção de autoridade régia na época, dentre eles 
temos o bispo Jacques-Benigne Bossuet defensor da tese que o rei poderia governar porque é uma vontade 
divina. Todavia, o bispo defende a autonomia do monarca em relação aos seus súditos, sendo muito utilizado 
durante o período Pombalino por essas características. “Bossuet revela que este não é um defensor da soberania 
do Papa, visto que para ele o Rei é o detentor do poder sagrado, assim como do profano, não cabendo à decisão 
papal controlar a relação entre o monarca absoluto e seus súditos” (SILVA, 2009. p. 11). Da mesmo forma 
Thomas Hobbes, justifica, o poder real como proteção, ou seja, os seres humanos abrem mão de suas liberdades 
e cedem autonomia ao Estado que deve garantir a proteção jurídica nas relações entre os indivíduos. Tal 
perspectiva serve para justificar a existência do Estado enquanto necessidade, pois pela via contrária e pelo 
processo de autodestruição não existiria sociedade (HOBBES, 1984).  
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é praticado quase que por todos, o costume é fato firmado na tradição (THOMPSON, 1998. 

p.86; SILVA, 2000. p. 19). Como tal, o costume também é utilizado como objeto do direito 

para legitimação da ordem existente. Se a Coroa está instituída, cabe aos súditos continuarem 

a servir como fato assente no costume daquele povo, posteriormente, positivado e incluído no 

ordenamento a partir do direito garantido dos que exercem o poder, adquirido através dos 

tempos imemoriais. 

O historiador, E. P. Thompson, mostra-nos através da história inglesa, cujo sistema de 

justiça é commomlaw, baseado no costume, no precedente e na jurisprudência, 

diferentemente, do sistema romano fundamentado na lei escrita, como também será a 

codificação portuguesa. Como alguns hábitos serão transformados em costumes ao decorrer 

do tempo, por força normativa, ou seja, a disputa entre os costumes de um povo e a imposição 

de força por parte do parlamento e/ou da nobreza inglesa, sendo a tradição normativa uma 

imposição do que pode vir a ser um hábito ou mesmo tradição, posteriormente. Exemplo são 

os cercamentos das terras, que mais tarde serão usados no processo da Revolução Industrial e 

a lei Negra, cuja a pena capital é imposta aos indivíduos que são encontrados caçando em 

território que pertence à nobreza. 

Como dito acima, o costume pode ser usado de duas formas: como legitimador de um 

processo, ou mesmo como defesa de outro. Nesse caso, o parlamento inglês vem impor duras 

penas a uma prática que já era costumeira, o ato de caçar, ao qual penalizará justamente a 

população das vilas. Portanto, nem sempre a imposição de uma legislação gera o resultado 

desejado, uma vez que há uma diminuição da disputa das florestas, no que tange à caça de 

servos; mas isso, relacionado mais a diminuição do produto e não pelo medo da lei negra 

(THOMPSON, 1987. p. 312). Era também um problema normativo de lei, um costume contra 

a lei, contra legem, uma mudança que contraria o caráter fático, atendendo uma vontade 

legislativa. Na visão de Thompson a lei pode ser descrita nos seguintes termos: 

 
[...]a lei é por definição, e talvez de modo mais claro do que qualquer outro 
artefato cultural ou institucional, uma parcela de uma “superestrutura” que se 
adapta por si às necessidades de uma infra-estrutura de forças produtivas e 
relações de produção. Como tal, é nitidamente um instrumento da classe 
dominante de facto: ela define e defende as pretensões desses dominantes ao 
recurso e à força de trabalho - ela diz o que será propriedade e o que será 
crime - e opera como mediação das relações de classe com um conjunto de 
regras e sanções adequadas, as quais, em última instância, confirmam e 
consolidam o poder de classe existente. Portanto, o domínio da lei é apenas 
uma outra máscara do domínio de uma classe. (THOMPSON, 1987. p. 349-
350) 
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Em alguns pontos, a definição de lei de Thompson contribui para o entendimento que 

tivemos acima, todavia a complexidade do antigo regime não pode ser descrita somente com a 

perspectiva binária do antagonismo de classe. Entendendo que, sim, existe um processo de 

favorecimento de grupos que detêm o poder por parte do ordenamento. Dessa forma, Boétie 

faz-nos crer que dentro de cada indivíduo existe um déspota, por isso o bom funcionamento 

da hierarquia, uma vez que é legitimado por todos. 

Agora, para uma perspectiva de poder, é importante notar que o Antigo Regime nos 

apresenta uma complexidade de modelos estamentais, centralizados e com relações que, não 

necessariamente, visavam a obtenção de lucro valorativa, mas, às vezes, uma ascensão social 

dentro do estamento com mercês, títulos e privilégio, uma “‘economia de mercê’ como a base 

fundadora da cultura política” (BICALHO, 2005. p. 23). 

Mesmo o rei não tendo exclusividade de poder, como visto acima, sendo limitado pela 

lei de Deus, pelo Direito natural, e ainda pelos foros da Nação e privilégios do clero, nobreza 

e o povo. A própria existência do rei era necessária para à ordem social, assim, ele deve 

cumprir escrupulosamente os deveres que justificam a necessidade do seu cargo (CAETANO, 

1941. p. 229, 233). Entre essas atribuições, a justiça estava como central, cabia ao rei, 

segundo as ordenações Afonsinas: 

 
[...]“o grande louvor que o Estado Real consegue por bem da justiça(...), que 
não é achado entre todas as virtudes alguma tão louvada, nem de tão grande 
preço como a justiça; por que ela só é a que tolhe todo pecado, e maldade e 
ainda conserva cada um em seu verdadeiro ser, dando-lhe o que seu é 
diretamente”. O rei deve ser sábio para subjugar seus apetites mentais e 
desejos carnais ao jugo da razão para diretamente”reger seu Reino, e 
senhorio, e manter seu povo em direito, e justiça(...)”. Logo, “assim se deve 
fazer o bom Príncipe, pois que por Deus foi dado(seu poder) principalmente 
não para si, nem seu particular proveito, mas para bem governar o seu povo, 
e aproveitar a seus súditos como a próprios filhos”.(PEREIRA, 2010. p. 102) 

 
Assim, temos a justiça como um dever real de grande valia, da mesma forma, os 

tribunais ou mesmo os agentes da justiça régia, representavam o próprio fazer justiça, ou seja, 

era o alcance da justiça do rei por todo o império. Em dado momento, os agentes da justiça 

percebem que são um braço de sustentação, se tornando ilustres ministros de Vossa 

majestade, os letrados, segundo Marcelo Caetano (1941), dedicam-se à ampliação e reforço da 

autoridade da Coroa, uma vez que, com a centralização, o poder e espaço de atuação dos 

magistrados aumentam na mesma proporção. Podemos notar também as causas que levaram 
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os magistrados, mesmo tão distante da Coroa, a exercerem suas atividades com tamanho zelo 

e cuidado para reforço do poder real, a própria centralidade é de onde emana sua autoridade. 

A partir da ideia de distribuição de mercês, ou mesmo da economia da graça, o 

pensamento do Antigo Regime era baseado na concepção de justiça distributiva de 

Aristóteles, no qual a distribuição justa deve estar relacionada com os méritos individuais, 

sendo “os partidários da oligarquia com a riqueza (ou com a nobreza de nascimento), e os 

partidários da aristocracia com a excelência” (ARISTÓTELES, 1991. p. 102). 

O diferencial de Portugal é que os indivíduos não nobres começam a participar de 

mercês remuneratórias, como também da justiça distributiva. Essa concepção de justiça torna-

se objeto de atenção, uma vez que, servir a Coroa era quase um modo de vida, com objetivos 

de obter e pedir recompensas, isso para diferentes estratos sociais portugueses. Além de uma 

estratégia de sobrevivência, era também de promoção social e honras. Essa dependência será 

crescente, como afirma Fernanda Olival, atingiu não apenas a primeira nobreza, mas grupos 

sociais mais baixos, que as vezes não encontram a disponibilidade financeira necessária para 

servir (OLIVAL apud BICALHO, 2005. p. 23). 

Para compreensão da justiça distributiva como fornecimento de dádivas, por parte do 

rei, para cada um conforme seu mérito, é importante compreender que em Portugal existe 

muito mais que conceito formado de três estados (Nobreza, Clero e povo), desta forma, a 

partir da concepção de Antigo Regime, o trabalho de Andreia Durães vai discutir os grupos 

intermediários. Em sua pesquisa, a autora afirma que os contemporâneos estavam cientes da 

existência de camadas sociais intermediárias, em posição mediana, conforme a distribuição de 

riquezas, estatuto e autoridade da época; como também apresenta grupos que oscilavam entre 

nobres, baixa e média nobreza, concluindo que a definição de “estado do meio” pode ser um 

conceito ambíguo e difuso (DURÃES, 2016. p. 136). 

Algumas coisas cabem destaque para nossa avaliação, além do exposto, a pesquisa é 

feita sobre inventariados e testamentos, assim, é possível reconhecer a cultura material da 

época. Os altos dignitários destacam-se nesses inventários pelas altas somas investidas em 

armas e livros, como também, por outro lado, algumas pessoas faziam declaração de pobreza 

para não terem seus bens inventariados. Outro fator é que não era necessário ter loja para ser 

lojista, deveria estar desvinculado da atividade produtiva. Fatos que nos levam a pensar sobre 

a negação de atividades produtivas e hábitos da nobreza como armas e livros. Se a cada um 

conforme seu mérito, mais distantes os indivíduos querem ficar da plebe. 
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A tipificação dos sujeitos que pertenciam ao grupo mais favorecido, é importante para 

entender onde os intermediários, ou mesmo os pobres, gostariam de acessar. Da mesma 

forma, entender as elites dirigentes portuguesas ajuda-nos a entender os grupos que surgirão 

no Brasil (MONTEIRO, 2005. p. 5). 

Nuno Gonçalo Monteiro afirma que durante a idade média, os títulos de nobreza não 

eram apenas dignidades, mas correspondiam a um tipo de privilégio. Todavia, desde o final da 

Idade média, esses privilégios foram, paulatinamente, institucionalizados. Sendo assim, 

consolidados e positivados no direito, na ordem jurídica (MONTEIRO, 2005. p. 5). Fato que 

se apresenta como tal no século XV, e nas primeiras dinastias a identificação era comum as 

funções que desempenhavam. 

 
[...]os que combatem, os que detêm poderes jurisdicionais, os que recebem 
determinadas delegações da realeza, etc. Já não era assim no século XVI, 
nem mesmo, em rigor, no século XV. A taxinomia da Alta idade Média- 
ricos homens, infanções e cavaleiros - foi substituída nos derradeiros séculos 
medievais por uma nova classificação - fidalgos, cavaleiros e escudeiros- 
que espelhava a difusão do ideário cavaleiresco e acentuava já a dimensão de 
hereditariedade sugerida pela semântica do vocábulo fidalgo. (MONTEIRO, 
2005. p. 6) 

 

A própria utilização da fidalguia sugere uma nobreza diferente das demais, sendo 

exclusiva de nascimento, mesmo obtendo insígnias das ordens religiosas, já tinham o 

reconhecimento de nobreza, por serem filhos de algo. Em contrapartida, a Coroa utiliza-se da 

outorga de concessões de títulos, fato que consolidava a hierarquia social e o controle 

jurisdicional do rei. Porque, em tese, ele poderia revogar a qualquer momento a benesse. 

Marcelo Caetano, afirma que, desde a formação de Portugal, todas as terras 

pertenciam ao rei, sendo obrigados os senhores a renovarem os votos em intervalos de tempo, 

ou mesmo quando mudassem o rei, todavia os senhores assumem o controle da terra e a partir 

desse momento, o controle jurídico começa a ser transmitido por hereditariedade. Esse fato 

nos ajuda a compreender o surgimento de um grupo de fidalgos, que por herança já teriam 

terras e seriam tratados como descendentes das primeiras dinastias. Uma vez que, 

historicamente, a legitimidade do poder sobre o território estava na doação feita pelo Rei da 

Espanha a D. Henrique, que por conquista expulsou os “mouros”, na dita guerra justa. “Estes 

fatos fundadores conferiram ao rei pelas leis do resgate e pela gratidão ‘a sujeição dos Povos 

libertados’ da opressão” (PEREIRA, 2010. p. 104). 
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A partir de concepções medievais nobiliárquicas, “era o fidalgo, associado aos 

defensores dos três estados em que Deus dividira o mundo, e, assim, às virtudes 

cavalheirescas, à perícia militar e à boa linhagem” (MONTEIRO, 2005. p. 7), essa divisão dos 

descendentes dessa linhagem era ligada a obras medievais portuguesas. “Quer dizer, o ponto 

de partida seria, por um lado, a distinção legal entre peões e privilegiados e, por outro, a 

distinção no plano das representações socialmente marcantes entre os fidalgos e os demais” 

(MONTEIRO, 2005. p. 7). Monteiro afirma que essa distinção é a marca da recepção do 

direito romano, pelo direito comum, uma vez que em Roma só existia a distinção nobre e 

plebeus. Na prática social, a categoria nobre ficou mais ampla, abrangendo uma grande 

diversidade de ofícios e funções, ficando o fidalgo como categoria mais restrita. 

Com o alargamento do conceito de nobreza, dado pelos cargos, ofícios, cartas de 

brasões de armas, cavaleiros da ordem militar, dentre outros, a Coroa – para ter controle de 

acesso – começou a exigir a comprovação da nobreza a partir de teste de sangue 

(MONTEIRO, 2005. p. 8), ou seja, a nobreza poderia ser comprovada a partir do processo de 

hereditariedade sanguínea. Fato de grande destaque para o exame de bacharéis, que 

necessitava de comprovação de não exercícios de atividade produtiva até a quarta geração, 

como também não ter impedimento de “qualidade”, mas o exame de bacharéis era somente a 

repetição dos requisitos necessários ao próprio ingresso na universidade de Coimbra. 

A legitimação e a dificuldade de acesso aos estratos de nobreza próxima a fidalguia, 

também representam uma limitada opção de cargos e ofícios a serem ocupados. Assim, a 

comprovação da qualidade era fator de limitação ou acesso, garantindo também a hierarquia 

social. “O sistema tendeu, pelo menos ao nível do topo, para funcionar em circuito fechado, 

contribuindo a remuneração dos serviços mais destacados, tendenciosamente, a partir de 

meados de seiscentos, para reforçar as hierarquias e as casas estabelecidas” (MONTEIRO, 

2005. p. 8). Exemplo de reserva feita para garantia da hierarquia é o cargo de Regedor da 

Casa da Suplicação, Livro I, título I, Ord. Fil., no qual a exigência para tal cargo é que seja 

um homem fidalgo e de sangue limpo. Da mesma forma, os governadores dos domínios 

ultramarinos, considerado um cargo de grande prestígio, geralmente, era atribuído a 

indivíduos da alta nobreza. 

 

Na base da hierarquia social, as coisas terão sido algo diversas, como se 
disse. A legislação da monarquia favoreceu o ‘alargamento da nobreza’ a 
definitiva compatibilização de muitas funções (designadamente, as 
actividades mercantis de grosso trato) com esse estatuto, e a inserção de 
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novos grupos nas teias do sistema remuneratório da monarquia. Não sem 
fortes resistências, pois, como veremos, a ordem legal e as representações 
socialmente dominantes dos estatutos não eram realidades necessariamente 
coincidentes. (MONTEIRO, 2005. p. 8) 

Como esse alargamento da nobreza também tinha relação com cargos e ofícios, a 

expansão do império contou com uma infinidade de recursos materiais e necessidades de 

novos cargos para administração, o que poderia gerar também um reconhecimento de 

ascensão na ordem social por meio da graça real. A ordem de cavaleiros era a mais procurada, 

tendo como símbolo mais presente a Hábito de Cavaleiro de Cristo, presente desde o rei à 

mais baixa nobreza (MONTEIRO, 2005. p. 10). Nuno Camarinha analisa a busca dos 

magistrados pelas insígnias da Ordem de Cristo, como modo de ascensão na carreira; todavia 

sua pesquisa demonstra que grande parte só consegue o hábito depois de muito tempo no 

serviço real, ou mesmo depois de um avanço significativo na carreira (CAMARINHAS, 

2016). Isso talvez nos mostra que a propagação das insígnias também gera sua desvalorização 

no modelo de ascensão, não sendo fulcral para a obtenção de cargos de grande importância, a 

promoção era muito mais pela nobreza de sangue. Outrossim, não podemos tratar a 

classificação e os signos de maneira uniforme, as distinções prestigiosas estavam sujeitas a 

apropriações sociais e individuais de uso diverso (MONTEIRO, 2005. p. 14). 

Entre os atributos nobiliárquicos, o que era considerado superior desde a idade média, 

era o exercício de competências jurisdicionais. 

 
Os senhores de terras com jurisdição, como de resto uma parte dos alcaides-
mores das terras, constituíam parte integrante da primeira nobreza do reino e 
deviam, pelo simples facto de o serem, ser convocados para as assembleias 
do Braço da Nobreza nas Cortes, de acordo com o modelo tradicional pelo 
qual se realizaram em Portugal até 1697-98. (MONTEIRO, 2005. p.13) 

 

Essa competência jurisdicional sobre o território, até certa medida, é transferida para 

os domínios ultramarinos, onde há o resguardo de certa autonomia. Da mesma forma, o 

destaque para funções de vereança que poderia ser canal de ascensão, como ofícios de 

ordenanças que conferiam enorme poder, pelo menos, em terras menos seletas. Mas nada 

supera a nobreza de sangue, em vários aspectos, cuja divisão percorria todos os âmbitos 

sociais, por exemplo, até entre cristão-novos e cristão-velhos (MONTEIRO, 2005. p. 16). 

Nuno Monteiro conclui que mesmo com processos de aparente deslocamento entre os 

grupos, falsificação de hereditariedade, obtenção de insígnias, casamentos e obtenção de 

riqueza, “as instituições estavam longe de se revelarem fluidas e mutáveis”. Assim, o espaço 
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social apresentava “zonas de porosidade, mas também por espaços de extraordinária rigidez, 

que nenhuma chave podia abrir”(MONTEIRO, 2005. p. 17). 

Segundo o autor, a ascensão ao topo da pirâmide conta com raras exceções. Uma vez 

que os destinos individuais eram praticamente definidos ao nascer, adquirindo dentro da 

primeira nobreza do reino uma rigidez inusitada, imposta pela disciplina da casa e pela 

obrigação de servir a monarquia entre meados de seiscentos e o último terço de setecentos” 

(MONTEIRO, 2005. p. 17). Assim, a rigidez de uma zona bem definida do espaço social, 

sendo indissociável da rigidez da disciplina familiar, fato trabalhado acima por Hespanha, 

como concorrente do poder real, a família “condicionava o casamento e o celibato e fazia 

equivaler este para as mulheres, como para muitos filhos segundos, às carreiras eclesiásticas.” 

A profusão de casas religiosas era, por isso, uma quase condição da sua aplicação” 

(MONTEIRO, 2005. p. 17). Nos estatutos da nobreza, a disciplina e objetivo de seguir o rei já 

estavam bem determinados na própria família, como também nos seguimentos religiosos, 

sendo, ao mesmo tempo, disciplinador e orientador do conjunto do estado. 

Sendo o acesso aos grupos nobres, também por riqueza e outros meios já 

demonstrados, ficava reservado o topo da pirâmide aos estratos de serviço real. A monarquia, 

assim, apresentava-se como legitimada pela fundação, como também órgão central e “fator 

decisivo de coesão social e política de todo o imenso espaço pluricontinental por ela tutelado” 

(MONTEIRO, 2005. p. 19). Tidos todos os ofícios, desde o mais importante até os régios 

locais, passados pelos hábitos das ordens, ou seja, cumpriam os estatutos da nobreza 

portuguesa. 

Do mesmo modo, a “economia das mercês” e o modo de viver da nobreza 

influenciarão diretamente as relações no além-mar, especificamente para nosso estudo, 

focaremos no Brasil. Com o conhecimento de grupos intermediários ou mesmo a plebe/povo, 

o conceito de ser cidadão no Antigo Regime português é complexo e de difícil definição pelo 

caráter estamental da sociedade, dessa forma, existiam estágios de exercício desse direito, 

servir Vossa majestade para o bem da república86 era o mais louvável. Assim, a disputa para 

espaço dentro das próprias câmaras municipais, apresentava-se como exercício de cidadania e 

participação do império como um todo. 

Maria Fernanda Bicalho faz uma avaliação sobre o conceito de nobreza transportado 

para o Brasil. A partir dos modos de governo estabelecido nas terras brasileiras, afirma a 

 
86 O termo República é recorrente na documentação pesquisada, ou seja, os indivíduos da América portuguesa 
autodenominação de república a administração municipal. 



108 
 

autora que surgirá uma nobreza da terra. A sustentação desse conceito dar-se-á por três vieses: 

primeiro, consistia no uso generalizado da expressão; segundo, no aparecimento de um 

discurso e de uma prática genealógicas; e a terceira, no surgimento de “dos mais caros topoi 

do imaginário nativista o de caráter aristocrático da colonização Duartina” (BICALHO, 2005. 

p. 80). 

A nobreza da terra podia ser definida pelos colonos de descendência dos primeiros 

conquistadores, os que exerciam funções da administração – nas quais, em muitos casos, já 

eram ligados a estratos superiores em Portugal, ou mesmo comprovadamente passados pelo 

teste de nobreza de sangue – e os militares (BICALHO, 2005. p. 81). Da mesma forma que a 

sede do reino buscava uma legitimação pelas guerras justas, ou mesmo pela conquista do 

território, os grupos considerados nobres, na América portuguesa, reclamavam para si o 

direito de reconhecimento dos seus atos, uma vez que os “colonos não se viam como colonos 

e sim sócios da empresa colonial” (BICALHO, 2005. p. 93). 

A centralização dos cargos mais importantes pela nobreza portuguesa – processo que 

se amplia no século XVIII, no Brasil, especificamente, sai de 20% para 45%; da mesma 

forma, nas demais capitanias, que sobe de 57% para 82% (MONTEIRO, 2005. p. 18) –  

demonstra que, por outro lado, busca-se um processo de centralização interna. Se os ofícios 

mais importantes estão sob o domínio das elites do reino, os grupos locais também garantirão 

proteção dos seus interesses através de acordos, casamentos ou mesmo organização em 

“bandos”, ficando as câmaras municipais como “bordas da nobreza”. Uma espécie de nobreza 

local, muito mais por viver a lei da nobreza do que, necessariamente, herdar os laços de 

sangue direto. 

 
[...]estes nobres, também denominados cidadãos, assumiam alguns valores, 
padrões de conduta, e o viver ao estilo da nobreza. Sentiam e se 
comportavam como a aristocracia ao considerarem degradante o manejo do 
dinheiro, ao presumirem-se honrados em participar do governo municipal, ao 
poderem - em decorrência disto- alardear pureza de sangue, prestígio, 
reconhecimento público, insígnias, precedências e aparato no exercício de 
suas funções. (MAGALHÃES, 1988 apud BICALHO, 2005. p. 28) 

 

Entendendo que os acessos aos mais altos graus de prestígio foram negados às elites 

coloniais, “restava-lhes a câmara como lugar e veículo de nobilitação, de obtenção de 

privilégios e, sobretudo, de negociação com o centro - com a Coroa - no desempenho do 

governo político do Império” (BICALHO, 2005. p. 29). Assim, as câmaras são a principal via 
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de acesso aos privilégios que permitiriam aos colonos nobilitar-se, ou seja, transformar-se em 

cidadão. 

De forma geral, os conquistadores utilizam ações e argumentações típicas do modelo 

português, incluindo a economia de mercês. Citando o caso da expulsão dos holandeses do 

Brasil, Bicalho afirma: “os conquistadores da América portuguesa dispunham suas vidas e 

fazendas em prol de uma causa que não era apenas sua ou dos grupos que representavam; 

tornando-se, enquanto vassalos do Rei de Portugal, agentes da fundação e da coesão do 

Império português” (BICALHO, 2005. p. 31). 

O direito, como parte integrante de constituição do Estado e de legitimação da ordem 

vigente, não estaria apartado das relações instituídas enquanto nobreza, nem, tampouco, da 

hierarquização que tal sistema proporciona. Segundo Arno e Maria José Wehling, o mundo 

judicial do Antigo Regime, não se confunde com a Corte, mas é “braço e pilar institucional do 

Estado Absoluto, celeiro de quadros profissionais numa sociedade ainda patrimonial – e aqui 

nos referimos, já especificamente, ao mundo lusíada” (WEHLING, 2004. p. 135-136), desta 

forma, eles ressaltam que, nas Ordenações, a justiça era definida como “necessária para boa 

governança e conservação da República e do Estado Real, à qual, aos reis, convém como 

virtude principal e sobre todas as outras mais excelentes” (WEHLING, 2004. p 136). Assim, 

talvez seja a chave para o entendimento de alguns desembargadores acreditarem que o 

exercício da atividade jurídica era fator de enobrecimento, uma vez que a participação nas 

funções da magistratura legava um estamento diferenciado nas Ordenações. 

 
Seus agentes, por sua vez, recebiam, uma vez no topo da pirâmide funcional 
- os desembargadores - privilégios estamentais que os associavam à nobreza. 
O direito penal das Ordenações igualava desembargadores e nobres em 
diferentes situações, quer como réus, quer como autores, distinguindo-os do 
restante da população e determinando-lhes penas substancialmente mais 
leves, se condenados. Vale ressaltar ainda que a porcentagem de fidalgos 
entre os desembargadores das Relações da Bahia e do Rio de Janeiro era 
pequena, o que caracteriza uma efetiva “nobreza judiciária” legitimada pelo 
serviço real. (WEHLING, 2004. p. 136) 

 

Os cargos ocupados, principalmente no além-mar, não eram compostos por fidalgos, 

como já mostrado, suas filiações familiares e seus contatos poderiam garantir uma ascensão 

rápida na carreira, como espaços nos tribunais da sede do Império. Na mesma linha, o 

cumprimento dos estatutos da nobreza impedia a promoção fora dos ofícios régios; sendo a 

magistratura fulcral ao poder do monarca, os detentores do capital jurídico ganham status de 

nobres, tanto do ponto de vista simbólico, pela respeitabilidade, sinônimo de bons casamentos 
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e colonização do Direito; como do ponto de vista jurídico, com garantias de tratamento 

diferenciado nas ordenações. O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro colabora para 

exemplificar as funções políticas que os órgãos judicantes exerciam, corroborando com o que 

dissemos antes sobre as funções da justiça, nos seguintes termos os autores enumeram: 

 
[...]a) a legitimação do poder real, uma vez e que todos os aspectos do 
cerimonial convergem para a figura do príncipe em si, seus delegados ou 
seus símbolos.; b) a aliança entre o rei e seus súditos, confirmando sua 
indissociabilidade: todos os ritos ratificam a noção pactista que à submissão 
do súdito corresponde a prestação da justiça real.; c) a preeminência da 
atividade judicial na burocracia, uma vez que a finalidade primeira do 
príncipe é promover a justiça entre seus súditos: tentativas 
concorrentes(como as das Câmaras do Rio de Janeiro e Salvador) deveriam 
ser eliminadas.; d) a sacralidade do poder real e da aliança entre o rei e seus 
súditos, estendendo-se logicamente aos atos da justiça, o que explica a 
presença da religião no tribunal.; e) a comunhão de ideias da sociedade, 
expressa no respeito a signos que traduzem valores políticos e religiosos, e 
cuja inobservância é, simultaneamente, ofensa ao rei e a Deus.; f) a 
estabilidade das instituições políticas e jurídicas, celebrando a continuidade 
de um poder, pela longa duração e homogeneização de ritos e 
procedimentos, como ocorreu com a vinculação destes, no Tribunal da 
Relação do Rio de Janeiro, ao observado na Relação da Bahia e na Casa da 
Suplicação.(WEHLING, 2004. p.141-142) 

 

Arno e Maria José confirmam o caráter político e a vinculação da justiça aos interesses 

do monarca, ou seja, o tribunal, assim como todo o sistema jurídico, confirma e legitima o 

controle jurisdicional da Coroa. Desde os vereadores nas câmaras, até os mais altos cargos 

ocupados por fidalgos, estão debaixo da mesma relação de poder, legitimação e controle; 

tendo o rei como ponto central e o judiciário como regulador parcial. 

Em contrapartida, a América portuguesa passa por um processo diverso do peninsular, 

contendo um enorme contingente de escravos e de pessoas não brancas, segundo Luisa Rauter 

Pereira, esses fatores trazem uma complexidade que demonstra a artificialidade de tentar 

entender o momento a partir da divisão dos três estados - Clero, nobreza e povo- reforçando a 

ideia de pacto (PEREIRA, 2010.p.113) entre os dois lados do Atlântico. Da mesma forma, a 

escravidão é fulcral para compreender as relações de poder e autoridade, Schwartz consegue 

definir bem a relação entre escravidão e as elites. 

o Brasil-colônia foi uma sociedade escravista não meramente devido ao 
óbvio fato de sua força de trabalho ser predominantemente cativa, mas, e 
principalmente, devido às distinções jurídicas entre escravos e livres, aos 
princípios hierárquicos baseado na escravidão e na raça, às atitudes 
senhoriais dos proprietários e à deferência dos socialmente inferiores. 
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Através da difusão destes ideais, o escravismo criou os fatos fundamentais 
da vida brasileira. (SCHWARTZ apud BICALHO, 2005. p. 81-82) 

 

Para compreensão do contexto geral, havia os grupos intermediários, as elites 

metropolitanas, as elites da terra e abaixo de todos na condição jurídica, citado nas leis 

juntamente com os semoventes, os escravos. Wehling afirma que não constituíam tribunais 

separados para julgamento de causas envolvendo escravos. Assim, os processos corriam como 

os dos homens livres, tanto com os juízes ordinários, como ouvidores ou na instância do 

Tribunal de Relação (WEHLING, 2004. p. 482). O escravo, em juízo, poderia estar envolvido 

em ação de respeito a sua propriedade, sendo totalmente passivo, dessa forma, “não admitindo 

considerá-lo uma pessoa com direitos iguais aos homens livres”. A exceção era quando o 

senhor maltratava o escravo e este poderia requerer sua venda, ou quando o caso aceitava o 

testemunho de escravo. Assim sendo, em casos criminais o escravo poderia ser agente ou 

vítima de crime e assim responderia como pessoa. 

No quesito processual admitia-se o testemunho do escravo em três situações no direito 

português: “se era tido geralmente como livre, se não havia outro modo de provar a verdade e 

como informante” (WEHLING, 2004. p. 483). Já em situações de causas espirituais, o 

escravo deveria estar sempre representado pelo senhor ou pelo curador. Da mesma forma que 

na documentação o escravo é marcado como “pardo”, “crioulo” e “forro”, quando na 

condição de liberto, ou tem sempre a tutela do seu senhor (WEHLING, 2004. p. 495) para 

assegurar o caráter de inferior diante da ordem jurídica. Justamente por isso, os privilégios 

estamentais, não se estendiam aos escravos no Brasil (WEHLING, 2004. p. 483). 

Russel-Wood apresenta-nos exceções a regras nos processos extrajudiciais de 

escravos, que apelavam a Coroa diretamente. Em alguns casos, por negativa do juiz ordinário, 

que tinha receio que durante a apelação o Ouvidor captasse suas faltas, ou mesmo o ouvidor 

que agia por interesses ou parcialidade na causa (RUSSEL-WOOD, 1995. p. 217). As 

apelações eram, em questões de alforria, como abuso sexual ou mesmo injustiça e maus tratos 

contra os escravos. Por serem extrajudiciais, não significa necessariamente que eram mais 

cômodas ou fáceis para o escravo, sendo essas, às vezes, o último recurso. Já que uma vez 

litigado, o ônus da prova era para quem solicitava a ação. Uma dificuldade enorme em provar 

sua liberdade na massa de não alfabetizados, como também, “a prova de ser legalmente livre 

consistia na carta de alforria, um pedaço de papel, mas mesmo este nem sempre era levado em 

consideração dada a tendência dos colonos brancos para acharem que todos os indivíduos de 

origem africana eram escravos” (RUSSEL-WOOD, 1995. p. 223). 
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Mas trazer as disputas para o campo neutro da justiça régia, ou para um personagem 

sem partido, era também uma estratégia capaz de reverter decisões que lhes fossem 

desfavoráveis. Como também, “os apelos ao rei ou ao seu representante na colônia feitos 

pelas vítimas de tais práticas era o reconhecimento tácito da discriminação inerente aos 

mecanismos burocrático e judiciário e à aplicação da lei” (RUSSEL-WOOD, 1995. p. 231). 

Assim, apresentava-se como confirmação do pacto do senhor com seus vassalos, o rei 

enquanto bondoso, defensor dos pobres e guardião da justiça, unindo assim a diversidade do 

império. 

Não pretendemos aqui, delongar sobre a questão escrava, uma vez que geraria outros 

trabalhos pela amplitude de possibilidade de pesquisas e questões que ainda estão atinentes no 

campo da historiografia. O que se pretendeu em levantar tais questões, era caracterizar, que 

mesmo com a transposição da “economia de mercês”, modos de vida, nobreza e a disputa por 

ofícios e privilégios, a América portuguesa é marcada por outro sujeito jurídico que não entra 

na relação da mesma forma; mas ajuda a formar o ideário da nobreza local, como também se 

encontra uma problemática para o campo da doutrina e da prática jurídica. Contribuindo para 

criar aqui nos grupos nobres, um substrato inferior, que garantiria superioridade, uma vez que 

muitos colonos participavam de segmentos sociais desprovidos de bens materiais, ou 

distinção de nascimento em Portugal. O escravo garante um posto mais alto na hierarquia, no 

além-mar, esses indivíduos não nobres, que sabiam estar abaixo da média e baixa nobreza, 

não poderiam obter na sede do Império, o mesmo prestígio que no Brasil, onde existiam 

indivíduos de “qualidade” inferior a sua. 

Para uma compreensão geral do direito no século XVIII, primeiramente deve-se ter em 

mente a distância temporal entre o constitucionalismo que se estabelece pós iluminismo e que, 

de maneira geral, demora um pouco para ter efeitos práticos no Brasil. Outro dado que deve 

sempre ser levado em conta, é a perspectiva de justiça distributiva aristotélica e a relação 

intrínseca entre religião, moral e o direito. Mesmo com a existência de leis, de maneira geral, 

elas não vinculam seus intérpretes, mas sim seus destinatários (MAUS, 2000. p. 198); uma 

vez que são criados estatutos diferenciadores para os indivíduos que ocupavam funções chave 

no Estado, como os nobres e o clero, da mesma forma como isso é visto e interpretado pelos 

demais que fazem de tudo para mudar a condição jurídica, por meio da graça, ou servido 

ofícios reais que garantiriam promoções. 

Assim, as Ordenações representam a codificação e a introdução nas regras escritas de 

direitos adquiridos pelos grupos nobres e pelo monarca no decorrer da história, além disso, 
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representa a pactuação entre o senhor e seus súditos. Um direito que tem grande 

fundamentação em normas sociais e convenções morais, sendo assim, também garante que o 

rei não tenha exclusivismo no ditame das regras, mesmo que a Coroa represente uma fonte 

fundamental do direito, os magistrados-ministros são um braço fundamental para aplicação 

das normas, juntamente, respeitando os limites do Direito Divino e natural. Ou seja, a 

realização do poder do Estado não depende, de modo algum, de normas de autorização 

(MAUS, 2000. p. 199). O monarca corporifica a coesão e integração dos sistemas, mas a 

existência de um eixo central independe dele, ou mesmo das ordenações. 

A família e a igreja como órgãos de fundação e disciplina legitimarão a hierarquia, 

assim como os estatutos da nobreza, fato que gerará um reforço do poder real. Aprende-se a 

obedecer, ou mesmo se privar, a exemplo o celibato, na família com respaldo religioso, não 

sendo nobre o casamento ou mesmo a carreira eclesiástica torna-se uma solução de promoção 

ou limpeza de sangue. 

A nobreza mostra-se totalmente ciente do seu papel de garantidor da divisão social e 

da hierarquia estabelecida, inclusive por criar mecanismo diferenciador da nobreza da terra, 

reclamando sempre que existia a vulgarização de titulações, antes exclusiva à alta nobreza. 

Outro fato que mostra ciência do seu papel de grupo dirigente, que em sua organização 

burocrática contribuía para manutenção do estado vigente era que, “mesmo com a confusão 

entre nobreza e não nobreza na colônia, entre povo e plebe, a nobreza tentava garantir com 

que os ‘povos’ se mantivessem ocupados, para evitar qualquer movimento de insurreição, 

sendo um gado perdido que deveria voltar a seu pastor, pois sem ele seria ‘mal guiado’” 

(PEREIRA, 2010. p. 112). 

Da mesma forma, o direito entende que a autoridade outorgada para decidir 

representava parcela do direito de julgar real, ou seja, quanto mais centralizado fosse o estado, 

mais possibilidades de emanar poder para as autoridades judicantes existentes. Da 

centralidade emana a autoridade dos magistrados, ao mesmo tempo que todos os outros 

sistemas, como o respeito ao direito natural, legitimam a justiça. Mesmo no momento de 

maior centralidade, o período pombalino, o rei tinha concorrência de outras fontes do direito. 

Todavia, a lei da Boa Razão, proposta por Pombal, ao passo que tenta racionalizar o direito, 

confronta a igreja, fato que já era diário na vida dos juízes, a intervenção do direito religioso 

no direito temporal e as constantes disputas de jurisdição. A lei é vista com bons olhos pelos 

juristas, que assistem a revogação de princípios do direito Romano, que não eram 

fundamentados na “boa razão”, igualmente, afirma a autoridade do direito decidir, o que sai 
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do campo fático para o mundo jurídico, fundamentando que as decisões, assim como o campo 

jurídico não é arbitrário, mas sempre fundado na razão como motivo de existência e decisão. 

O Direito vai gerar também uma visão dual, ou seja, dois mundos distintos: um 

relacionado aos operadores e outro aos clientes, o indivíduo que muitas vezes deve recorrer ao 

direito, aceitando a norma ou mesmo terceirizando a solução do problema a partir de 

detentores do conhecimento técnico e distante do conflito. “O direito só pode exercer a sua 

eficácia específica na medida em que obtém o reconhecimento, quer dizer, na medida em que 

permanece desconhecida a parte maior ou menor de arbitrário que está na origem do seu 

funcionamento” (BOURDIEU, 1989. p. 243). A visão dual de sistemas, de antemão exclui a 

outra, fica a questão mesmo existindo precedente, como o negro que não dominava a escrita, 

na maioria dos casos, participa ou mesmo opera um sistema que não domina ou não entende. 

Casos assim já eram citados quando os processos não chegavam a Casa de Suplicação, ou 

mesmo não eram atendidos pelas Relações no Brasil, por falta de habilidade das partes ou 

mesmo falta de recurso financeiro.  
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CAPÍTULO III - NAS TEIAS DA JUSTIÇA: A JUSTIÇA RÉGIA EM GOIÁS NO 

SÉCULO XVIII 

 

No primeiro capítulo, trabalhamos a Estrutura do sistema jurídico português, desde a 

introdução do Direito Romano, passando pela codificação, assim como as instituições de 

justiça municipais, regionais, e os tribunais de Relação no Brasil, Rio de Janeiro e Bahia, 

encerrando com a Casa de Suplicação e o Desembargo do Paço, últimos bastiões de contato 

com o rei, ou mesmo de remissão. No segundo capítulo, discutimos a relação da nobreza e a 

importância dos estamentos hierárquicos para manutenção da coesão e da ordem do império, e 

como a justiça contribui como instrumento de legitimação da ordem real, não se mostrando 

com força arbitrária, mas consensual e legitimada pela história, direito natural e divino. 

Neste capítulo, pretendemos reconstruir as relações de justiça estabelecidas a partir da 

capitania de Goiás com as demais capitanias e sede do império. Assim, analisaremos os 

processos que se deram na capitania, suas especificidades e também como funcionam os 

julgados e os profissionais letrados que não foram citados nos capítulos anteriores. Desta 

forma, reconstruir a estrutura de funcionamento da justiça no século XVIII, partindo das 

documentações, permitindo, assim, entender o funcionamento do modus operandi da justiça 

na capitania. 

O mais intrigante e ao mesmo tempo o foco orientador da presente pesquisa, é 

justamente, a complexidade do processo jurídico administrativo contido em Portugal, já no 

século XVIII e como isso influenciou uma capitania tão distante dos focos de poder central ou 

mesmo do Governo Geral. Como discutido nos capítulos anteriores, não podemos afirmar que 

as formas de controle, nas capitanias, foram baseadas na dicotomia metrópoles e colônia. 

Deste modo, o controle era um misto de concessão, por parte da Coroa e formas de 

autonomia, por parte da América portuguesa. Justamente a partir dessa mistura híbrida e 

muito heterogênea, a administração da justiça irá copiar modelos e ao mesmo tempo se 

reinventar, uma vez que muitos magistrados, e demais oficiais régios, estavam entre escolher 

seu próprio meio de sobreviver, como também, enriquecer e servir ao rei, alguns tendo grande 

êxito nas duas atividades, como tentaremos demonstrar logo mais.  

O pelourinho estava presente no centro das maiores cidades do império Português, 

como símbolo de justiça e autoridade régia. Ao pé do pelourinho, as autoridades proclamavam 

e castigavam criminosos (SCHWARTZ,2011. p. 27). A importância desse símbolo não seria 

descartada em uma das maiores capitanias da América portuguesa, em espaço territorial, 
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estando erigido em frente à Casa de Câmara e Cadeia. Um “grande sobrado, com pavimentos 

térreo e superior, grossas paredes de taipa de pilão, entremeadas com pedras, e janelas 

gradeadas” (BARBO; VIEIRA JÚNIOR, 2011. p. 2), concluído no ano de 1766. Hoje, parte 

do acervo do patrimônio histórico e Museu das Bandeiras, na Cidade de Goiás, antiga Vila 

Boa, sede administrativa da capitania.  

Como já demonstrado, a divisão entre os poderes não era algo palpável no período 

colonial, assim a Casa de Câmara e Cadeia comportava mais de um segmento da repartição 

pública. Enquanto Câmara da administração dos homens bons87, também comportava ali o 

fosso onde ficam detidos os que se levantavam contra o poder real. Diferentemente da 

concepção de cadeia, como espaço para cumprimento de pena, esse espaço era mais para 

espera da sentença. Hespanha assevera que os dispositivos de efetivação da ordem penal, 

careciam de eficiência. Primeiramente pela divergência de jurisdições, conflitos de 

competência e um interminável número de fontes, o que gerava uma delonga nos processos e 

fugas. Somado ao extenso prazo processual e ao “generoso livramento dos arguidos” (2012, p. 

136-137).  

Tais fatores levavam a obrigação de criação de prisões mais seguras para manter os 

detidos, pois o sistema carecia de transporte quando o preso recorria para outro tribunal, no 

caso de pena de degredo, o tempo que aguardava poderia passar de meses. “As únicas penas 

facilmente executáveis eram as de aplicação momentânea, como os açoites, o cortamento de 

membro ou a morte natural” (HESPANHA, 2012. p. 136). Nesses termos, a Casa de Câmara e 

Cadeia foi concluída em 1766, anterior a sua construção, há queixas de fugas que eram 

constantes, chegando a conter em reclamação do Ouvidor-Geral, Antônio da Cunha 

Sotomaior, fugas com mais de 20 presos, em 175088. 

Todavia, a administração da justiça superou os espaços físicos da vila, abarcando todo 

o território da capitania que corresponde, hoje, ao estado de Goiás, Tocantins, algumas partes 

de Minas Gerais e do Mato Grosso. Para fazer Justiça, ou mesmo deixar os vassalos sobre a 

proteção, graça e mando real seria necessária uma estrutura maior, que somente uma comarca. 

No intuito de fazer correição sobre todo o território a capitania contou com 19 (dezenove) 

ouvidores, conforme tabela II, que atuaram entre os anos 1740 e 1822. 

Para além da peculiaridade da capitania, do contingente de magistrados letrados e dos 

maiores rendimentos por ser região de minas – como demonstrado no Capítulo I do presente 

 
87 Ver capitulo 1, subtitulo 1.2. 
88  AHU, Goiás, Cx. 14 D. 841 
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trabalho – o que realmente capta-nos o olhar, era a existência de vários outros cargos de 

confiança da Coroa; que exigiam a formação acadêmica e/ou a aprovação no exame de 

bacharéis, no caso em questão, os Intendentes do Ouro. 

 

3.1 SUPERINTENDENTE, INTENDENTES DO OURO E PROVEDORES. 

Dentre o rol de carreiras discutidas no capítulo I, subtítulo 1.3, os intendentes do ouro 

foram apresentados, todavia é importante retomar o debate pela peculiaridade que a Capitania 

pode oferecer. Os cargos de Superintendente e Intendente do ouro eram sempre cumulados 

com a função de Provedor, sendo em si uma função exercida por profissionais letrados e 

como etapas das carreiras dos que serviam a Coroa depois de aprovados no exame de 

bacharéis. Segundo Camarinhas: 

No século XVIII assistiremos à aparição de um novo tipo de oficial, de 
influência francesa, o superintende, que actuava ao nível provincial mas, 
como veremos, dispunha de mandatos bem mais alargados e um muito maior 
capacidade de intervenção a nível local. Contudo, a sua jurisdição era 
essencialmente de natureza económica. (CAMARINHAS, 2010. p. 54). 

Ainda na visão do autor, o intendente estava ligado ao modelo de arrecadação 

português, muito dependente das receitas de origem colonial ou alfandegárias, no caso em 

análise, totalmente ligado ao controle do ouro nas casas de fundição. Desse modo, o 

intendente estava associado mais a questões fiscais. Já os “provedores têm uma jurisdição que 

compreende as questões das pessoas privadas da gestão dos seus assuntos (defuntos, órfãos, 

cativos, presos, ausentes), ou das instituições devotadas ao bem comum (as misericórdias, as 

confrarias ou os hospitais)” (CAMARINHAS, 2010. p. 103). Como as funções dos 

provedores estavam sempre ligadas ao controle do bem pessoal ou público de direitos, que 

não poderiam ser resguardados por seus detentores, os provedores também fiscalizavam as 

despesas e as receitas do concelho, o financiamento dos edifícios militares ou religiosos.  

Na capitania de Goiás todos os intendentes nomeados pela Coroa tinham o acúmulo de 

funções, por ser intendente e provedor e ao mesmo tempo, não sendo prerrogativa exclusiva 

dos intendentes acumular os cargos de provedor, lugares com Juiz de Fora, ou somente 

Ouvidor, como Angola, existia a dupla nomeação do magistrado em mais de uma função. E 

mesmo com tamanha especificações para ocupar os cargos, foram encontrados intendentes de 

ouro não letrados, indivíduos que ocupavam a intendência do norte por nomeação do 

Governador.  
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A tabela III apresenta o nome dos Superintentente e Intendentes do Ouro das  Minas 

de Goiás, entre os anos de 1730 e 1804, com suas respectivas nomeações antes do cargo, em 

Goiás, e com nomeações posteriores, além dos locais de nascimento. 

 
TABELA III - Superintendente e Intendente das Minas na Capitania de Goiás, 1730-180489  

 Nome Ano documento 
ano 
entrada 

ano 
saída Ant. GO Dep. GO Origem 

Sup. das Minas Gregório Dias da Silva 1740 1733 1741 Ouv. SP Porto 

S. Miguel 
do 
Outeiro, 
termo de 
Viseu 

Sup. da minas Agostinho Pacheco Teles 1740 1738 1747 Ouv. RJ [...] 

Quinta do 
Sobrero, 
Esgueira 

Int. São Félix e 
Natividade João Mendonça 1743    NL [...] 

Int. de ouro Manuel Caetano Homem de Macedo 1744 1750  
JF - 
Outeiro [...] 

Águeda, 
Esgueira 

Int. de ouro 
António Luís Lisboa(interino São Félix 
1754) 1750  

✝176

5 
Fiscal 
de Vila NL [...] 

Int. de ouro Luís de Moura Coutinho 1748 1748 ✝ 
JF 
Angola  

Lalim, 
Lamego 

Int. das Minas Sebastião Mendes de Carvalho 1737 1737 1746 

JF - Ilha 
da 
Madeira Porto Pombal 

Int. São Félix e 
Natividade Manuel de Albuquerque de Aguiar 1751   JO NL [...] 

Int. das Minas Anastácio de Nóbrega 1752 1750 1757 

JF 
Alenque

r 
Correged
or Lisboa Lisboa 

Int. das Minas Luís António Rosado da Cunha 1755 1757  JF - RJ [...] 
Guimarãe
s 

Int. das Minas António Mendes Almeida 1760 1760 1764 
Ouv. 
Crato [...] 

Vila Rica, 
Ouro 
Preto 

Int. São Félix Manuel Gomes da Costa(Sub. Luis Lisboa) 1766 1766   NL [...] 

Int. São Félix António José Miranda 1773 1772   NL [...] 

Int. Inácio Joaquim Taques de Almeida Pais 1781 1780   NL [...] 

 
89 Dados retirados do AHU, 35, 37, 38, 58, 91, 97, 135, 161, 209, 217, 390, 444, 486, 478, 521, 751, 764,  965, 
1020, 1337, 1552, 1708, 1843, 1867,1872, 2029, 2165, 2348, 2694,  AMB e Memória de Ministro de Nuno 
Camarinhas. 
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Contratador da 
casa de 
Fundição de 
VB 

Lemes 

        

int. de Ouro Joaquim José Freire de Andrade 1776 1769 1780  R.RJ [...] 

Int. de Ouro Bernardo Miguel de Sousa Magalhães 1777 1778 1784 [...] [...] 

São 
Gonçalo, 
Baía 

Int. de Ouro 
José Carlos Pereira(vira ouvidor geral de g. 
interino em 1787) 1787 1784 

 JF 
Cuiabá 

 Cachoei
ra, Baía 

Int. de Ouro José Inácio Álvares de Castro 1789  
Aprox. 
1793 

JF São 
João da 
Pesqueir
a  

São 
Paulo, 
Brasil 

Int. São Félix António Pinto de Castro 1790    NL [...] 

Int. de Ouro Manuel Pinto Coelho 1803 1798 1804 
JF- 
Soure 

Ouv. 
Angola 

Lugar de 
Arrifana, 
Lamego 

Int. de Ouro Florêncio José de Morais Cid Andrade 1805 1802  
Ouv. 
Jacobina  Porto 

JF= Juiz de Fora; R. RJ= Tribunal de Relação do Rio de Janeiro; Porto= Tribunal de Relação do Porto; Ant. 
GO= Antes de servir em Goiás; Dep. GO= Depois de servir em Goiás; JO= Juiz Ordinário; NL = Não Letrado; 
Ouv.= Ouvidor; 

No que tange à documentação, foram localizados quatorze Intendentes do Ouro e 

provedores da Capitania de Goiás, todos letrados. Os não letrados, correspondem a sete 

indivíduos e todos ocupavam o cargo de Intendente do Ouro em São Félix e Natividade, não 

cumulando o cargo de provedor. Da mesma forma, a saída de alguns dos Intendentes do Ouro 

de São Félix não significava substituição imediata por não letrados. Já a substituição era feita 

por um Intendente letrado, Ouvidor ou mesmo por outro não letrado. É o caso de António 

Luís Lisboa, indicado por Conde dos Arcos, primeiro Governador da Capitania, assumiu a 

Intendência de São Félix em 1754. Anteriormente, ele era fiscal da intendência de Vila Boa90. 

António Luís Lisboa morreu no ano de 1765 e é substituído por Manuel Gomes da Costa, 

outro não letrado.  

A distância de Vila Boa faz-nos acreditar que o Intendente letrado tinha jurisdição 

sobre o não letrado, a ponto de ocupar seu cargo durante a vacância. O Ouvidor-Geral, 

António José de Araújo e Sousa, já citado91, escreve a Coroa reclamando que ocupa o cargo 

 
90 AHU, Goiás, Cx. 10, D. 647,648 
91 Ver, capítulo I, subtítulo 1.3. 
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de ouvidor cumulado com o de Intendente e Provedor da Fazenda Real por quatro anos e está 

há vinte meses como intendente da Casa de Fundição de São Félix, reclamando, assim, um 

ordenado de intendente92. 

Do total de nomeados letrados, apenas dois recebem o título de Superintendente das 

Minas, Gregório Dias da Silva e Agostinho Pacheco Teles. O primeiro foi de fundamental 

importância para compreendermos as relações de poder e intervenção régia nas regiões de 

minas. Gregório Dias da Silva, nascido em Portugal foi Ouvidor em São Paulo antes de ser 

nomeado para Goiás, chegou, aproximadamente, no ano de 1733, alcançando às terras, fora 

lhe concedido mais jurisdição do que competia ao conquistador, Bartolomeu Bueno, que logo 

sofreu outro corte na autonomia jurídica com a vinda do Conde de Sarzedas (TELES, 1998, p. 

81). O Superintendente foi muito bem recompensado pelos seus serviços, em 1748 foi 

nomeado Desembargador da Relação do Porto e depois ascendeu para a Casa de Suplicação. 

 A relação entre pagamentos e exercício do ofício, parecia nunca estar de acordo, 

encontra-se farta documentação de letras pedindo um ordenado maior, uma vez que 

acumulavam cargos, equiparação de ordenados com outras capitanias, equiparação com 

outros cargos, ou mesmo pagamento de atrasados. Agostinho Pacheco Teles, em 1747, faz 

requerimento para que lhe sejam pagos seus ordenados anteriores. Não foi encontrada uma 

posterior nomeação na carreira do magistrado, mas consta autorização para o pagamento dos 

salários e mais de 3 mil cruzados de ajuda de custo93. Da mesma forma, o Intendente de São 

Félix, não letrado, António Pinto de Castro solicita à Rainha, em 1790, que os oficiais da 

intendência de São Félix recebam os mesmos ordenados da Intendência de Vila Boa94.  

A argumentação de António Pinto de Castro segue por uma extensa carta à D. Maria I, 

utilizando trechos das cartas do Conde dos Arcos sobre a criação da intendência, o 

pronunciamento de D. José, de que a intendência deveria ser criada caso conseguisse 

comportar um letrado. Da mesma forma, utiliza o exemplo de Minas Gerais, da Casa de 

Fundição de Villa Príncipe que tem o mesmo rendimento que São Felix, mas nem por isso se 

diminuiram os rendimentos dos “ordenados aos seus respectivos officiaes, que na forma do 

Regimento percebem o mesmo que os da Fundição de Villa Rica”. Isso demonstra duas coisas 

para o contexto da época: a) mesmo não sendo formado pela Universidade, o intendente tinha 

um amplo conhecimento dos regimentos, provisões régias, estatutos e nomeações, ou seja, 

não lhe faltava conhecimento sobre os direitos e as leis imperiais, como também sabia o que 
 

92 AHU, Goiás, Cx. 24, D. 1525 
93 AHU, Goiás, Cx. 4, D. 339, fls. 7 
94 AHU, Goiás, Cx. 38, D. 2348 
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ocorria nas demais capitanias que poderia utilizar como comparação no ofício; b) a 

Intendência do norte recebia um ordenado menor, talvez isso justifique o número de não 

letrados que foram enviados para a região.  A Coroa buscava fazer economia com um número 

menor de nomeações no Ultramar, e a capitania já contava com o Intendente de Vila boa, que 

também era provedor e o Ouvidor-Geral. Cremos que, assim, a intendência de São Félix 

ficava em segundo plano, uma vez que o Ouvidor ou mesmo Intendente fariam correição ou 

assumiriam temporariamente o cargo em vacância.  

A grande quantidade de cargos letrados que foram ocupados na capitania, passou por 

toda uma descrição entre seus êxitos e fracassos. Todavia, durante a pesquisa foram 

identificados mais letrados que estiveram em Goiás com acúmulo de funções entre a sua 

formação e o serviço régio, os Procuradores da Coroa. 

 
3.2 PROCURADORES DA COROA E ADVOGADOS 

 

 Como a centralidade do trabalho foi abordar os indivíduos letrados que estiverem na 

Capitania de Goiás durante o século XVIII, no decorrer da pesquisa foram encontrados 

advogados residentes com formação em cânones ou leis. Possivelmente, pela dificuldade de 

litígios ou mesmo por ter na Capitania decisões de cunho monocrático e os espaços de recurso 

serem o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro. Encontramos Advogados solicitando provisão 

para ocupar cargos de Ouvidores da Coroa, ocupação sem a necessidade do exame de 

bacharéis, todavia com exigência de formação superior.  

 No Livro I, Título XII e XIII, das Ordenações Filipinas contém as funções de 

Procuradores dos Feitos da Coroa e Procuradores da Fazenda, tendo o primeiro, representação 

da Coroa diante do Desembargo do Paço e da Casa de Suplicação, acesso a todos as 

diligências de interesse da Coroa, não podendo citar os interesses da Coroa sem antes um 

parecer oficial. Inclusive, o Procurador dos Feitos da Coroa representava a Coroa perante a 

litígios com a ordem eclesiástica.  

 Já o Procurador da Fazenda, segundo as ordenações, deveria ir todos os dias à Relação 

e proceder ao Conselho da Fazenda para levantar as causas que interessam à Fazenda. Da 

mesma forma que o Procurador da Coroa, o da fazenda, tinham sua atuação cerceada por 

outros mecanismos, não tendo procuração plena de agir pelos direitos da fazenda, ou mesmo 

transigir. As ordenações imperam, nos seguintes termos: “Mandamos ao dito nosso 

Procurador, que em nenhum feito venha com libello, ou contrariedade, sem primeiro dar disso 
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conta no Tribunal do Conselho da Fazenda”95. Almeida (1870), recopilador das ordenações, 

afirma que com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, as funções dos procuradores se 

unificaram com a criação da Casa de Suplicação do Rio de Janeiro, antigo Tribunal de 

Relação do Rio de Janeiro. 

 Ao que tudo indica, nas capitanias os procuradores da Coroa já acumulavam funções, 

primeiramente pela ausência de advogados letrados, entendendo que as funções eram 

exercidas junto a justiça letrada, tendo as câmaras seus procuradores e juízes ordinários 

eleitos para mandatos (1.2). A designação que todos esses indivíduos, na Capitania, recebiam 

era de Procuradores da Coroa, ficando responsáveis também por atividades de execução das 

cobranças fiscais. Tomé Inácio da Costa Mascarenhas, Procurador da Coroa, na segunda 

metade do XVIII, envia ofício ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar com carta 

precatória executória contra os arrematantes dos contratos de entradas de 1751 a 1754, 

acionando seus herdeiros e fiadores96. Tal ofício tem caráter fazendário e já em fase de 

execução dos fiadores, garantindo assim o direito da Coroa à cobrança de impostos dos 

arrematadores dos serviços.  

 Manuel Macedo da Silva e Bacelar, outro Procurador da Coroa e presbítero secular, 

também traz-nos demonstrações de como era o exercício do cargo; em requerimento ao 

príncipe regente D. João, no ano de 1801, solicita a continuação da atividade de advogado, 

Curador-Geral dos Órfãos, Promotor da Provedoria dos Defuntos e Ausentes, Capelas e 

Resíduos e Procurador da Coroa, na Capitania de Goiás. Além do requerimento, segue uma 

carta de recomendação do Governador Tristão da Cunha Menezes, e como argumento para a 

manutenção no cargo o Procurador, afirma: “[...] porque naquela Capitania, e em todas as 

mais do Brazil há falta de Letrados formados, que patrocinem, e defendão o direito das 

partes”97.   

 A tabela IV apresenta os Procuradores letrados encontrados na Capitania de Goiás, 
podendo haver mais nomes que não estavam presentes na documentação analisada, as demais 
informações como: local de formação, nascimento e origem social não puderam ser 
encontrados, e os referidos nomes não estavam presentes na lista dos submetidos ao exame de 
bacharéis no levantamento feito por Nuno Camarinhas, em Memórias de Ministros. 
 

TABELA IV- Procuradores Letrados na Capitania de Goiás, século XVIII98 

 
95 Ord. Fil. Liv. I, Tít. XIII 
96 AHU, Goiás, Cx. 19, D. 1129. 
97 AHU, Goiás, Cx. 43, D. 2589, fl. 01.  
98 Dados retirados de Cartas, solicitações, requerimentos contidos no AHU, Goiás, n° 504, 550, 606, 607, 807, 
878, 879, 1081, 1129, 1142, 1444, 2118, 2550, 2589, 2720.  
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Designação encontrada 
na documentação. Nomes 

Ano do 
documento 

Procurador da Coroa Francisco ângelo Xavier Aguirre*(não letrado) 1753 

Procurador da fazenda Bernardino António de Sá Costa 1758 

Procurador da Coroa Inácio José Álvares 1762 

Procurador da Coroa Tomé Inácio da Costa Mascarenhas 1763 

Procurador da Coroa Jacinto Monteiro Pinto de Miranda [e sousa] 1767 

Procurador da Coroa  Valentim da Silva Rosa 1783 

Procurador da Coroa  Francisco Xavier de Lima 1752 

Procurador da Coroa Theodózio Manuel da Silva 1800 

Procurador da Coroa Manuel Macedo da Silva e Bacelar 1801 

Ex; Int. e Procurador Manuel Pinto Coelho 1804 

 
Outrossim, acreditamos que os Procuradores da Coroa eram indivíduos que não 

passavam pelo exame de bacharéis, condições para virar magistrado do serviço régio. Diante 

desse contexto, encontramos nove Procuradores da Coroa, em algumas documentações os 

mesmos indivíduos são denominados de procuradores da Fazenda Real.  Dentre os dez 

nomes, apenas um parece não ter formação em leis e nem cânones, Francisco Ângelo Xavier 

Aguirre, não apresenta nenhum tratamento de distinção em sua documentação e foi acusado 

por Tomé da Costa Pereira, em 175699, de ocupar o cargo indevidamente sem a formação 

necessária. Então, Tomé da Costa envia requerimento ao Conselho Ultramarino informando 

que Francisco exercia o cargo de maneira irregular, por não ter formação, ao mesmo tempo 

em que solicitava provimento de procurador, em anexo ao requerimento contém atestado que 

o indica como formado e atuante na condição de advogado na Capitania. De maneira Geral, 

pressupõe-se verdadeiro o fato, a documentação nos apresenta que era necessário ter formação 

superior para prover o cargo de Procurador da Coroa, outro dado importante, é que o cargo 

era feito por indicação dos advogados que já estavam na localidade, não sendo indicação 

régia, como os cargos da magistratura.  

 Tomé da Costa Pereira, não é agraciado com o cargo, uma vez que ocorre nova 

solicitação quase 40 anos depois, em 1796100. Contudo, outro fato chama atenção em relação 

a Francisco Aguirre, o tesoureiro António José Barros Leitão, que foi provedor entre 1742 e 

1761, solicitou ocupar o cargo de Aguirre quando este estivesse fora da Vila101, pedido que  

 
99 AHU, Goiás, Cx 13, D. 807 
100 AHU, Goiás, Cx. 39, D. 2435 
101 AHU, Goiás, Cx. 14, D. 878 
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não foi aceito pela coroa.  Fato contrário ao Advogado António José Barros é que anos depois 

ele é Devassado pelo Desembargador Brandão102, juntamente com toda a provedoria da 

Fazenda e alguns Ouvidores, intendentes e o Governador Conde de São Miguel.   

 João Manuel de Melo, Governador e Capitão-General de Goiás, em carta endereçada à 

Coroa nos dá prova de como eram feitas às nomeações dos Procuradores.  

Desde o principio desta Capitania sempre 
Os Governadores nomeavam hum dos Letrados desta 
villa para Procurador da Coroa e Fazendo, e lhe paga- 
vam Provisão annual, ou portaria sem limitação 
detempo, para exercitarem o dito emprego, sem per- 
seberem oz distos letrados mais emolumentos que as- 
propinas que custumão dar os arrematantes dos  
Contractos das Entradas, Dizimos, e Passagens 
Comesmo custume se praticou sempre em todas  
As capitanias de Minnas, que como nellas são rendadas 
as bancas, ellas mesmas pediam as Procuradorias 
Regias, por obterem aquella honra, ainda que nas Mi- 
nas Gerai há hua Ordem de V. Magestade em que pro- 
mete A mercê do habito de Christo aos Letrados que ser- 
virem dez annos de Procuradores da Real Fazenda cum- 
prindo com a sua obrigação.(AHU, Goiás, Cx. 23, D. 1444, fls. 1)  

Podemos observar vários fatores sobre o ofício de Procurador: a) já havia junção de 

procuradores da Coroa e Fazenda nas capitanias, independente das ordenações; b) a indicação 

era feita diretamente pelo Governador da capitania; c) o critério de indicação era um letrado 

que ali vivesse; d) o serviço régio poderia render mercês, como os demais cargos da 

magistratura, como o Hábito da Ordem de Cristo.  

Nesse ínterim, algumas considerações devem ser feitas sobre o último Procurador 

Manuel Pinto Coelho, que aparece na Tabela-IV e também na Tabela-III, uma vez que ele é 

nomeado Intendente do Ouro depois de ser Juiz de Fora em Soure. Ou seja, diferente dos 

demais passou pelo exame e aprovação para ser funcionário régio, mas o que o faz estar na 

lista de procuradores é distinção de atividades, já que os intendentes citados acima são 

também provedores da Fazenda. Por sua vez, Manuel é denominado Intendente e 

Procurador103. Com isso, acreditamos que exercia o acúmulo de funções por não haver ordem 

expressa da Coroa para provimento de outro Procurador, mesmo depois dele de ter passado 

por uma devassa, é absolvido e torna-se Ouvidor em Angola. 

Outro Procurador que foi devassado pelo Desembargador Brandão, foi Tomé Inácio da 

Costa Mascarenhas. Diferentemente de Manuel Pinto Coelho, ele é condenado e segue preso 
 

102 AHU, Goiás, Cx. 19, D. 1142 
103 AHU, Goiás, Cx. 47, D. 2720. 
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para a corte. Em ofício, o escrivão da Casa de Fundição de Vila Boa “informará da grande 

utilidade, que pode rezultar ao Real Erario, e ao Publico, de sse consservarem aquelles Povos 

em Paz, e união: O que difficultozamente se consseguirâ emquanto em Goyaz se conservar a 

xixana, com qual o dito Thome Ignacio contaminou aquella Terra.”104 Se por um lado, Tomé 

Inácio executava financeiramente arrematadores com o direito que o cargo lhes garantia, por 

outro gerava prejuízo e desordem na capitania, perseguindo os interesses régios e seus 

próprios interesses ou agindo com severidade para ocultar seus reais interesses?  

Sobre a origem social e familiar de cada procurador, exigiria um estudo mais 

aprofundado em aspectos que não são objetivos do presente trabalho. Todavia, um procurador 

nos chamou atenção pela possível hereditariedade com outro letrado, Jacinto Monteiro Pinto 

Miranda [e Sousa]; no ano de 1767, fez requerimento ao Governador João Manuel de Melo, 

que intercede junto à Coroa para que permaneça no cargo de Procurador da Coroa por mais 

três anos, uma vez que ele é bacharel formado na Universidade de Coimbra105. Na busca por 

seu nome, no Memorial de Ministro de Nuno Camarinhas foi encontrado um homônimo, 

Jacinto Monteiro de Sousa, todavia foi reprovado no exame em 1687. Camarinha indica que 

pode ter virado padre, uma vez que há carta de legitimação do filho com o mesmo nome, 

tendo sido reprovados. Os caminhos para sua carreira são variados, como difícil é também de 

encontrar a genealógica dos que estavam em Goiás, entretanto em um mundo tão fechado 

como o ingresso na Universidade de Coimbra e a constante ausência de pessoas letradas, não 

é de se estranhar que sujeitos com nomes parecidos tenham laços sanguíneos.   

Dentro desse contexto, falamos de advogados que entraram para o serviço real, na 

visão de Antunes, os advogados eram um grupo que se diferia do restante da população.  

 
[...] os advogados,letrados, em meio à parcela significativa da população que 
desconhecia a cultura escrita, e distantes da vigilância metropolitana, tiravam 
proveito do poder proveniente da posição de mediadores que ocupavam na 
administração da justiça e de seus conhecimentos. Ao fim e ao cabo, os 
advogados brasileiros, no último quartel do século XVIII, usufruíram de uma 
autonomia muito mais prática do que de princípio, ou seja, de uma partilha 
natural do poder. 
Apesar de nem sempre serem fiéis às suas prerrogativas, os advogados 
desempenharam um papel crucial na gestão dos negócios públicos. Eles 
ocupavam uma posição estratégica, uma vez que guardavam o “segredo” das 
leis e serviam de ligação entre o poder metropolitano e a sociedade da 
Colônia. Letrados que manipulavam o discursos administrativo, eram 
mediadores entre o saber legal e a população que, pouco a pouco, passava a 
se familiarizar, minimamente, com procedimentos administrativos legais que 

 
104 AHU, Goiás, Cx. 21, D. 1304, fls. 9 
105 AHU, Goiás, Cx. 23, D. 1444 
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legitimavam e amparavam o sistema. O advogado colonial era, em partes, 
“um verdadeiro órgão da Justiça pública”(ANTUNES, 2004. p. 70) 

 Destarte, diante da situação colonial, o acúmulo de funções que juntavam a advocacia 

e a procuradoria régia, era algo afirmado por todos, quase que necessário diante da falta de 

pessoas letradas no território. Da mesma forma, o autor afirma que um grupo de advogados 

começa a se espalhar pelas regiões de mineração, podendo ser fruto dos jovens que foram 

estudar em Coimbra e depois retornam para exercer a profissão. Mello assevera que com a 

criação do Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, ocorreu um aumento do número de causas, 

o que resultou em maior número de advogados. “Em finais do século XVIII muitos 

advogados trabalhavam na cidade do Rio de Janeiro” (MELLO, 2013.  p. 208-209) 

Outra prova fidedigna da vida colonial e da grande influência que esses advogados 

formados exerciam, era a figura do Procurador da Coroa Valentim da Silva Rosa, que em 

carta à Coroa demonstra seus bons antecedentes familiares; Ele era de Vila Rica de Ouro 

Preto, Bacharel, formado pela Universidade de Coimbra em Direito Canônico. Em Villa Boa, 

exercia as atividades de Advogados dos “Auditorios, servindo como Curador dos órfãos, 

Procurador da Corôa e Fazenda, Fiscal que foi da Real Caza de Fundição, Adjunto da Junta de 

Justiça, e os recurso da Corôa, vereador mais velho da Camara desta Villa Boa de Guayás no 

prezente anno de 1783”106.  Valentim Rosa representava o detentor do conhecimento jurídico, 

a defesa da parte e o fiscal da Coroa, podendo obter o prestígio de ser letrado em Vila boa, ao 

mesmo tempo em que estava sujeito às mercês reais e servindo tanto na procuradoria como 

nos espaços de disputas municipais, por ser vereador, representava em si o “homem bom”.  

Mesmo havendo figuras letradas com tamanha influência na Câmara de Vila Boa, a 

práxis comum era de um espaço de não letrados, vereadores, juízes e almotacés. Da mesma 

forma, a administração da justiça não poderia estar centrada em apenas uma única Vila em 

toda a gigantesca extensão da Capitania de Goiás, assim foram criados diversos julgados 

sobre os quais falaremos sobre mais adiante. 

3.3 JULGADOS - A JUSTIÇA NÃO LETRADA 

O bom funcionamento da administração da justiça caracterizava o próprio 

funcionamento do império, assim, em todo o território, que estava sob a administração da 

Coroa, havia profissionais letrados. Todavia, a quantidade de agentes letrados não era 

suficiente para cobrir vastas regiões, sobretudo, na América portuguesa. Houve, assim, os 

 
106 AHU, Goiás, Cx. 34, D. 2118 
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juízes nomeados pela própria Coroa, que eram “juízes à imagem do rei”(CAMARINHAS, 

2010. p.53), representavam a justiça régia nos seus locais de atuação.  

Na Capitania de Goiás, os Ouvidores, magistrados letrados tinham a jurisdição 

regional, percorriam toda a capitania e eram responsáveis por correições, ou mesmo revisão 

de julgamentos. Como seria impossível, humanamente, resolver os litígios em todos os 

arraiais, e Goiás contou somente com uma Vila durante o período estudado, foram criados 

vários julgados, compostos por dois juízes Ordinários, um de Órfãos, e um provedor 

comissário dos Defuntos e Ausentes, não havendo jurisdição de crime, como visto no capítulo 

I, subtítulo 1.2.  

É importante ressaltar, aqui, que os julgados entram no campo da justiça não letrada, 

sendo elegíveis dentre os homens bons para mandatos. Destarte, a criação dos julgados tem 

relação com a própria organização administrativa da Capitania, a importância era tamanha que 

o Governador e General-Capitão de São Paulo, Conde de Sarzedas, D. António Luís de 

Távora, recebeu ordens do rei D. João I para que encontre o lugar mais adequado para a 

construção de uma Vila nas minas de Goiás107.  

Entretanto, o Conde de Sarzedas morre em viagem a Goiás, não concluindo as ordens 

reais. Estas, foram concluídas por D. Luís de Mascarenha, Governador de São Paulo, anos 

mais tarde108. Não obstante, na intercorrência desses fatos, o Superintende das Minas, 

Agostinho Pacheco Teles, “revestido de um poder que a ausência do governador lhe conferia, 

indicava a execução de um projeto que, [...] não criava a sensação de um vazio institucional” 

(LEMES, 2012. p. 195).  O Superintende mostra-se hábil para agir de forma provisória, uma 

vez que a criação de juízes e ofícios é uma “regalia de Vossa Majestade”109, competindo, 

exclusivamente,  ao Governador a criação de vilas e julgados.  

Lemes afirma que o Superintende alegava um grande trânsito entre os Arraias, não 

sendo necessária a criação de vilas naquela região. Assim, “no primeiro semestre de 1737 [...] 

Pacheco Telles procedia à eleição dos juízes ordinários em três localidades diferentes: nas 

minas de São Félix, nas povoações das chamadas Terras Novas e nas minas do Tocantins” 

(LEMES, 2012. p. 198). Tendo feito eleição, posteriormente, em Crixás, Meia Ponte e ao que 

tudo indica, segundo Lemes,  no julgado de Sant’Anna, antes da ereção de Vila Boa.  

No interstício de tempo, da morte do Conde de Sarzedas e o Governo de D. 

Mascarenhas, temos seis julgados.  
 

107 AHU, Goiás, Cx. 1, D. 26. 
108 AHU, Goiás, Cx. 2, D. 156 
109 AHU, Goiás, Cx. 1, D. 60 
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A partir dessas informações iniciais podemos construir os cenários dos julgados na 

capitania de Goiás.  Da década de 30, do século XVIII até a década de 30 do século XIX, 

alguns julgados irão ser fechados e outros mudarão de lugar. Há citação de alguns julgados 

que logo serão extintos pela reforma do Barão de Mossâmedes.  

Além dos julgados descritos acima, no ano de 1763, apareceu na documentação o 

julgado de Couros (atual Formosa)110. No ano de 1766, o Ouvidor Geral, José de Araújo e 

Sousa informa das dificuldades e o pequeno número de fogos dos julgados de Couros, Barra 

da Palma (Terras Novas) e Arraias; Além da dificuldade da administração da justiça devido às 

grandes distâncias entre eles111. Acreditamos que depois dessas informações, coube uma 

reorganização dos julgados, principalmente na região norte.  

Em 1772, Barão de Mossâmedes, José de Almeida Vasconcelos de Soveral e Carvalho 

é nomeado Governador e Capitão-General de Goiás. Dois anos depois, 1774, consta um ofício 

sobre sua viagem por toda a capitania, em que conhece os limites, riquezas e abundâncias, a 

produção e a debilidade de alguns arraiais e julgados112. Tal viagem é de uma importância 

inenarrável, uma vez que ajuda a ter uma compreensão total do território e o que, de fato 

estava funcionando tanto no viés produtivo, de controle do território como o poder político e a 

administração da justiça. Alencastre descreve a viagem nos seguintes termos: 

Sendo o único governador que percorreu toda a capitania, tinha o mais exato 
conhecimento do seu território, e também das suas necessidades.  
Esse conhecimento serviu-lhe, sobretudo para o levantamento da carta da 
capitania, e melhor divisão dos Julgados.  
No levantamento da carta, teve o mais sério cuidado, não só pelo gosto de 
empregar-se em trabalhos desta natureza, de que era apaixonado, como pelas 
recomendações que a este respeito tinha recebido do presidente do real 
erário, Marquês de Angeja.  
Sendo da atribuição dos ouvidores criar julgados nas povoações de 100 a 
200 fogos, foram no tempo do governo de José de Vasconcelos criados pelo 
ouvidor Cabral os julgados de Crixás, S. Félix, Arraias, Couros, Cavalcante, 
Conceição e Natividade.  
D’ahi a necessidade de serem designados os novos limites dos antigos, entre 
cujos juízes ordinários apareciam sempre conflitos de jurisdição.  
Sobre a carta da capitania, e por ato de 20 de abril de 1778 marcaram-se os 
limites de Villa Boa, Crixás, Pilar, Trahiras, S. Felix, Conceição, Natividade, 
Arrayas, Cavalcante, Santa Luzia, Meia Ponte, Santa Cruz e Rio das Velhas. 
(ALENCASTRE, 1979. p. 215-216) 

Após essa viagem do Governador, foram estabelecidos novos limites dos julgados em 

mapa concluído em 1778, pelo Sargento-mor Tomás de Souza. A Carta ou Plano Geographico 

 
110 AHU, Goiás, Cx. 19, D. 1172 
111 AHU, Goiás, Cx. 22, D. 1418 
112 AHU, Goiás, Cx. 27, D. 1763 
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da Capitania de Goyas (Mapa I) tinha a intenção de delimitar os julgados e demonstrava 

amplo conhecimento do agente sobre o território, inclusive suas delimitações políticas e 

geográficas. A falta de determinação de limites fazia com que a jurisdição, muita das vezes, 

não fosse eficiente.  Como o objetivo de toda a reforma do Barão de Mossâmedes, era 

“melhor comodidade dos moradores e bem do real serviço”, julgou conveniente, assim, 

extinguir o julgado de Couros e criar o de Cavalcante (ALENCASTRE, 1979. p. 219).  

Acreditamos que, juntamente, o Concelho de Vila Boa estabeleceu mais 12 julgados. 

Entendendo que os demais arraiais, por não terem jurisdição completa, sempre estavam 

sujeitos a resolver litígios de juízes ordinários em Vila Boa, onde havia concelho e uma 

jurisdição mais ampla. E ainda, por ser sede da capitania, continha, na maior parte do tempo, 

o Governador, o ouvidor e o Intendente de Ouro e provedor, que se ausentavam somente em 

expedições de fiscalização ou correições. 

Aproximadamente duas décadas após a reorganização do Barão de Mossâmedes, o 

Ouvidor, Manuel Joaquim de Aguiar Mourão envia um extenso relatório à Coroa contendo 

informações precisas sobre a localização dos julgados, e como estava o funcionamento da 

justiça, além de solicitar a criação do cargo de Juiz de Fora na capitania. O Barão, da mesma 

forma, já havia solicitado a criação do cargo de Juiz de Fora, que acumularia as funções da 

Intendência. 
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MAPA I - JULGADOS DA CAPITANIA DE GOIÁS, 1778 

Fonte: VIEIRA JÚNIOR, Wilson. Cartografia da Capitania de Goyaz no século XVIII: intenção e 
representação. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de Brasília. Brasília, 2015. 
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Dentro da relação dos julgados, enviada pelo Ouvidor, há uma alteração em face da 

reorganização anterior. São citados nominalmente treze julgados, na seguinte sequência: Meia 

Ponte, Pilar, Crixás, Traíras, São Félix, Cavalcante, Arraias, Conceição, Natividade, Carmo, 

Santa Luzia, Santa Cruz e Desemboque113. Podemos notar que não estão presentes Rio da 

Velhas, nem a Comarca de Vila Boa. A Comarca de Vila Boa, pelo mesmo motivo 

apresentado acima, em que também não deveria estar descrito como julgado por Barão de 

Mossâmedes e o Julgado de Rio das Velhas, não aparece, pois retorna para Minas Gerais, 

estando sua jurisdição sujeita a capitania à qual pertencia antes. Na mesma linha, aparecem 

dois Julgados, Mapa II, que não estavam presentes, Carmo e Desemboque. Ambos em 

extremos. O primeiro no extremo norte, próximo à região do Tocantins hoje conhecida como 

Porto Nacional. Já o Desemboque se localizava onde é o atual triângulo mineiro. 

Várias mudanças ocorreram, o que também vai mudar as configurações dos julgados e 

a própria organização da administração da justiça na capitania. Por exemplo: O Brigadeiro 

Raimundo José da Cunha Matos, entre 1826 e 1836, constrói a “Carta Corografica Plana da 

Província de Goyas” e os julgados de Araxá e Desemboque que já constavam como território 

da província de Minas Gerais (SILVA; VIEIRA JÚNIOR, 2018. p. 100).  Outro dado que 

exigiria um maior estudo sobre o ocorrido no século XIX, uma vez que, em 1808, já temos 

uma nova organização política administrativa com a chegada da família Real ao Brasil. No 

norte da capitania, o ex-ouvidor e agora Desembargador do Tribunal de Relação do Rio de 

Janeiro, Joaquim Teotónio Segurado solicita separação das comarcas do norte para melhor 

administração da justiça, e sugere que se faça sede em Cavalcante. 

As cartas do Desembargador são da década de 20 do século XIX, ou seja, ele estava 

influenciado por outro modelo administrativo, sob a égide do Príncipe Regente D. Pedro I. Ao 

mesmo tempo em que é denominado de Governador Provisório de São João das Duas Barras, 

chama os povoados do norte de palmenses e os do sul de “goyanos”, incitando-os a se 

levantar contra o Governador e Capitão General114. Todavia, essas alterações na configuração 

da justiça e reorganização dos julgados, ultrapassa o campo temporal da presente pesquisa, 

necessitando de uma busca mais aprofundada sobre as mudanças ocorridas no início do século 

XIX. 

Outrossim, podemos afirmar que até a primeira década do século XIX, a configuração 

dos julgados e da justiça não letrada era próxima da descrita acima. Com as seguintes 

 
113 AHU, Goiás, Cx. 48, D. 2776 
114 AHU, Goiás, Cx. 56, D. 2942, 2943 
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variações: Crixás, Pilar, Traíras, S. Felix, Conceição, Natividade, Arraias, Cavalcante, Santa 

Luzia, Meia Ponte, Santa Cruz e Rio das Velhas, doze julgados com a reorganização do Barão 

de Mossâmedes, em 1778. E treze, que são eles: Meia Ponte, Pilar, Crixás, Traíras, São Félix, 

Cavalcante, Arraias, Conceição, Natividade, Carmo, Santa Luzia, Santa Cruz e Desemboque, 

contidos no relatório do ouvidor, em 1804. Ambos sem contar com o concelho de Vila Boa, 

sede da comarca e vila115.  

 Na relação dos Ofícios da Justiça na capitania de Goiás (1811-1819), apresentam uma 

divisão em duas comarcas, sendo: Comarca de Goiás e Comarca de São João das Duas Barras 

e um total de 14 julgados, entre eles: Meia Ponte, Santa Luzia, Santa Cruz, Pilar, Crixás, Vila 

de S. João da Palmas, Natividade, Porto Real, Conceição, Arraias, Cavalcante, São Félix, 

Traíras e Flores. Flores fazia parte do Julgado de Cavalcantes até 1813116. Assim, acreditamos 

ter apresentado a organização dos julgados no Século XVIII e nas duas primeiras décadas do 

Século XIX. 

 Para concluir a relação que os julgados tinham na convivência diária, existia mais uma 

figura que não era letrada, mas participava dos julgados como polo do processo. Os 

Advogados Provisionados, um espécie de rábula, atuavam sem formação nos julgados. Foram 

encontrados, juntamente com o pagamento de outros ofícios, o pagamento de Advogados 

provisionados para o julgado, girava em torno de 8$000 réis, o mesmo valor na tabela de um 

carcereiro e um porteiro117, podendo ser diferente por julgado.  

 A relação dos advogados está totalmente ligada ao limite de atuação do julgado, 

exemplo é o caso do advogado Joaquim Henrique da Silva, que peticiona em razão de Ana 

Roriz Pomba, mulher que suplica pelo inventariado do irmão. O advogado recorre da decisão 

do Juiz ordinário e o ouvidor acha a denúncia de sonegação, que queria anular a decisão do 

 
115 É importante salientar que durante a pesquisa, alguns, dados contrastantes foram localizados. No primeiro 
momento, não tivemos acesso à forma como todos os Julgados foram fundados, sobressaindo a narrativa do 
Superintendente, Agostinho Pacheco Teles. A reorganização de B. de Mossâmedes, nos traz o mapa com a 
localização fidedigna dos julgados, além de explicar o fechamentos de um e a  mudança de outros. Ver,  TELES, 
José Mendonça. Vida e obra de Silva e Souza. 2° ed. Goiânia: Ed. da UFG, 1998.; LEMES, Fernando Lobo. 
Governo colonial, distância e espera nas minas e capitania de Goiás. Topoi, v. 13, n. 25, jul./dez. 2012, p. 
112-129. Todavia o relatório, de 1804, do Ouvidor-Geral, Manuel Joaquim de Aguiar Mourão, já demonstra 
outra configuração, apresentada acima. Ao que tudo indica houve várias mudança no Século XIX, mesmo antes 
da independência, havendo citações de outros julgados no Arquivo Histórico Ultramarino, mas sem data de 
fundação. Assim o Atlas Histórico de Goiás, nos mostra uma organização de 14 julgados e duas comarcas, 
dívidas entre sul e norte. Ver, ROCHA, Leandro Mendes.(Org) Atlas histórico: Goiás pré-colonial e colonial. 
Goiânia: Editora do CECAB, 2001. v. 1. Bem como o Guia da Cartografia História, apresenta uma divisão em 
várias mapas, mas que falta informações sobre a criação e o fechamento dos julgados, ver, SILVA, Elias Manoel 
da; VIEIRA JÚNIOR, Wilson. Goyaz - Guia de Cartografia Histórica. Brasília: Arquivo Público do Distrito 
Federal, 2018.  
116 AHGo, Cx. 0008, Pc. 1 
117 AMB, 04-01-024, Oficio e Ocupações I- 1736 à 1822, Cx. 162 
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juiz ordinário, improcedente e sem provas118. O ocorrido, demonstra um pouco a alçada de 

atuação do advogado, que estava no julgado de Pilar, no âmbito do juízo de defuntos e 

ausentes, ou mesmo tempo o Ouvidor, Joaquim Teotónio Segurado, age como correição da 

decisão dos julgados.  

 Obtivemos poucas informações sobre a atuação dos juízes ordinários e dos advogados 

não letrados. Talvez, pela natureza das ações e o pouco domínio da escrita contida nessas 

atuações. Da mesma forma, acreditamos que o descrito aqui possa abrir caminho para estudos 

mais detalhados, no que tange à justiça municipal.  

 

 

 

  

 
118 AMB, 04-01-034, Cx. 174. 
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MAPA II - JULGADOS DA CAPITANIA DE GOIÁS XVIII- XIX 

 
FONTE: AHU, AHGo, ROCHA, Leandro Mendes; Moraes, Cristina de Cássia Pereira.(Org) Atlas 
histórico: Goiás pré-colonial e colonial. Goiânia: Editora do CECAB, 2001. v. 1. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE UM SÉCULO DE LETRADOS NA CAPITANIA 

DE GOIÁS 

Como se tem afirmado reiterada vezes, a administração da justiça é um mote de 

organização da empresa colonial. A existência de profissionais letrados no império é prova 

cabal da importância que esses homens tiveram no processo de conquista. Camarinha (2010), 

afirma que o século XVIII vai sacramentar o crescimento dos letrados nos cargos de governo 

e a importância desses espaços. Da mesma forma, podemos perceber como a organização 

dessa aristocracia letrada ocupou os cargos régios, muitas das vezes entrando em conflito 

direto com a nobreza por jurisdição ou mesmo espaço político. 

Na capitania de Goiás, sempre houve preocupação dos governadores, muita vezes 

assistidos por um magistrado, em tentar organizar ou mesmo criar espaços de controle e 

administração dos povos. É o caso da missão do Conde de Sarzedas, que objetivava criar os 

julgados nas Minas, o próprio Conde dos Arcos, que nomeia os primeiros intendentes de São 

Félix, não letrados, António Luís Lisboa ou mesmo o Barão de Mossâmedes que percorreu 

toda a capitania e reorganizou os julgados. Do mesmo modo, foram sugeridos à Coroa a 

criação de juiz de Fora na Capitania119, acumulando cargo de intendente do Ouro, sempre na 

perspectiva de tentar melhorar os espaços de jurisdição e a resolução dos litígios com maior 

autonomia e alçada, tendo em vista que o Tribunal de Relação da Baía e, posteriormente, do 

Rio de Janeiro ficavam deveras distantes.  

 Assim temos o seguinte quadro de servidores letrados passando pela capitania, no 

profícuo século XVIII. Tivemos um total de 14, Intendentes do Ouro, sendo 9 de Portugal, 4 

do Brasil e um que não foi identificado, conforme gráfico I.  Dos nascidos na América 

Portuguesa, dois são da Baía, mas em regiões diferentes: São Gonçalo e Cachoeira. Um é 

nascido em Vila, Minas Gerais e um de São Paulo. Isso demonstra que não havia uma 

predileção para enviar brasileiros de volta, tendo em vista que iniciaram suas carreiras em 

Portugal, o que era comum à época.  

 
119 AHU, Goiás, Cx. 35, D. 2376 
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Do mesmo modo, mesmo com o contingente de nomeações de não letrados, em São 

Félix, o número de letrados é superior, chegando ao dobro, temos apenas 7 não letrados e 
todos na Intendência de São Félix (Gráfico II). Fato, que demonstra que o controle do serviço 
do ouro, fiscalização e fazenda, mesmo com o déficit de quadros, estavam em mãos de 
funcionários letrados. 

 
 
 Usando os mesmo critérios de separação e local de origem, podemos levantar a 

quantidade de ouvidores, temos assim, a seguinte correspondência: Estiveram em Goiás 18 

Ouvidores durante o período estudado, sendo 14 oriundos de Portugal, 1 da Baía, 1 de 

Alagoas, 1 da Ilha Madeira e de 1, não encontramos local de nascimento. Ou seja, Portugal 
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detém 77,8% do total de nomeações dos ouvidores, como podemos ver no Gráfico III. 

 
 Outro dado que nos chama atenção, é que o Ouvidor nascido em Alagoas, já fazia 

parte de uma segunda geração de magistrados que vieram atuar na América portuguesa, 

diferente da maioria que foi estudar, conforme aumenta a possibilidade de renda na empresa 

colonial. O Ouvidor Geral, Sebastião José da Cunha Soares e Vasconcelos, era filho do 

Ouvidor Geral de Alagoas, José da Cunha Soares, que depois é promovido a Desembargador 

do Tribunal de Relação da Baía. Outro dado, trazido pelo Memória de Ministros, organizado 

por Nuno Camarinhas nos traz, é sobre o ouvidor Geral, António José de Araújo e Sousa, que 

tendo prestados excelentes serviços, teve seis de seus antecessores presos, “Os Ouvidores que 

vierão prezos são Agostinho Pacheco Telles, Manoel Antunes da Fonseca, Agostinho Reis 

Ribeiro Vieira, Antonio da Cunha de Sottomayor, Francisco da Atouguia Bitancourt, 

Sebastiam Joze da Cunha Soares, todos por cauzas diversas, e o ultimo solto, mas 

criminozo”(CAMARINHAS, 2019). 

 Sobre a quantidade de Ouvidores, um nome ficou de fora da listagem total por 

questões metodológicas, o Ouvidor Joaquim António Gonzaga. Foi identificada somente a 

Ordem Régia de nomeação120, não encontrados despachos, cartas e nem cobrança de 

ordenado, ou seja, não havia vestígios suficientes da sua passagem pela capitania, como em 

alguns casos, o magistrado poderia ser nomeado e não chegar até o local de nomeação, 

acreditamos, por bem, que existam poucas provas documentais sobre sua passagem na 
 

120 AMB- 04.01.037 – Ordens Régias – fls. avulsas (ordenados) 1786, fl. 15 e 16, cx. 178 
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capitania. Ao contrário sensu os demais ouvidores, encontramos sempre uma farta 

documentação que atesta suas vivências, conflitos e suas atuações enquanto servidores régios.  

 Do mesmo modo, ocorre uma divergência em relação ao cargo de Juiz de Fora, em 

grande parte das capitanias o cargo foi criado para auxiliar o trabalho do Ouvidor, mas não 

consta a presença dos Intendentes e provedores, onde havia Ouvidor e Juiz de Fora a função 

de provedor ficava a cargo do Juiz de fora; não havendo juiz de fora, quem assumia tais 

atribuições era o ouvidor. Ou seja, onde se tinha Ouvidor e intendente, não havia juiz de fora, 

uma vez que o acúmulo de funções era regra e não exceção, a nomeação de poucos quadros 

garantia uma economia por parte da Coroa, haja vista a demora para novas nomeações; os 

ouvidores atuavam, também, como intendente do ouro na capitania.  

 Moraes e Leão (2011), afirmam que o primeiro Juiz de Fora foi ordenado em Goiás no 

ano de 1803, todavia a fonte que utilizam, destoa, declarando ser no ano de 1804 (PALACIN, 

1983, p. 53). Palacin, não cita as fontes para tais conclusões e não conseguimos encontrar 

documentação que favorecesse a confirmação da informação, entretanto alguns dados são 

questionáveis.  

 Após a viagem por todo o território, Barão de Mossâmedes, sugere a reorganização 

dos julgados e a criação do cargo de juiz de fora, para melhor administração da Justiça, como 

demonstrado logo acima. Alguns anos depois, em 1780, o Governador, Luís da Cunha 

Menezes, reclama das grandes distâncias e fala da necessidade de criação do cargo de juiz de 

fora em substituição aos juízes leigos121. A constante solicitação de criação do cargo faz-nos 

acreditar que de fato ela não foi atendida, em dezembro 1804, o ouvidor, Manuel Joaquim de 

Aguiar Mourão, envia um relatório extenso para a Coroa e solicita, mais uma vez, a criação 

do cargo de juiz de fora. Ou seja, pelas constantes solicitações, o cargo ainda não havia sido 

criado e na descrição do Ouvidor consta todo o funcionamento da justiça, inclusive os valores 

pagos aos oficiais na capitania.  

Em Agosto de 1808, o bacharel Joaquim Ignácio Silveira da Mota, foi nomeado 

Ouvidor da capitania de Goiás122. Já no ano de 1815, o ouvidor, solicita receber ordenados 

referentes às atividades de Intendente do Ouro, que exerceu em Goiás, no mesmo documento 

consta que ele exerce tais atividades até a abolição do cargo e a criação do de Juiz de Fora123. 

Ou seja, o que leva-nos a crer que o cargo é posterior a primeira década do século XIX. Nesse 

ínterim, foi encontrada documentação, em 1809, da nomeação para o cargo de Juiz de Fora de 
 

121 AHU, Goiás, Cx. 32, D. 1999 
122 AMB, Ordens Régias, 1808, fl. 91, cx. 180 - 4.1 
123 AMB, Ordens Régias, 1815, fl. 82, cx. 180 - 5.1 
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Manuel Ignácio de Melo e Sousa124, cremos que seja, de fato, o primeiro Juiz de fora da 

capitania, após a extinção do cargo de Intendente, da mesma forma, o Juiz, solicita ordenado 

referente à função de fiscal da Casa de fundição, atividade à qual acumula com a de juiz de 

fora125. 

Dentre as Ordens Régias, foi possível identificar mais uma nomeação para o cargo de 

Juiz de Fora, em 1812, do bacharel Lúcio Soares Teixeira de Gouveia126.  Além dos cargos 

nomeados para servir na capitania, passaram por Goiás três Desembargadores, ou juízes 

sindicantes, são eles: Agostinho Teles dos Santos Capello127, João Cardozo de Azevedo128, 

Manuel da Fonseca Brandão129. Desembargadores responsáveis por instalações de devassas e 

algumas prisões, como já citado anteriormente. Os três passaram pelos tribunais de relação da 

América Portuguesa e os dois últimos, chegaram à Casa de Suplicação.  

 Entre todos os oficiais letrados que passaram pela capitania de Goiás, acreditamos 

que foram aproximadamente 46 indivíduos, entre Ouvidores, Intendentes do Ouro, Juízes de 

Fora, Procuradores da Coroa e Desembargadores devassantes. Se contarmos só os que não 

fizeram exame de bacharel, mas cursaram um curso na universidade, temos nove, que são os 

Procuradores da Coroa. Desse total, os que conseguimos identificar local de nascimento, 

correspondem a 28 pessoas, 60,8% do total são de Portugal, entendendo que 23%, ou 11 

pessoas, não foi possível identificar o local de origem. A partir disso, podemos concluir que 

as nomeações de portugueses são massivamente maiores nos serviços da Coroa.  

 

  

 
124 AMB, Ordens Régias,1809, fl. 112, cx. 180 - 1.1 
125 AMB, Ordens Régias,1812, fl. 51, cx. 180 - 2.1 
126 AMB, Ordens Régias, 1812, fl. 49, cx. 180 - 3.1 
127 AHU, Goiás, Cx. 10, D. 638 
128 AHU, Goiás, Cx. 19, D. 1161 
129 AHU, Goiás, Cx. 18, D. 1121 
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CONCLUSÃO 

Os séculos XV e XVI iniciam o processo de codificação do direito português, vários 

costumes e formas de se fazer justiça serão agrupados nas ordenações, da mesma forma, 

teremos um modelo que irá concatenar o Direito Natural, Direito Canônico e o Direito 

Romano, além de funcionar, em primeiro momento, com uma base consuetudinária. Esse 

processo ficou mais complexo e trouxe novos elementos, como várias leis esparsas e o 

constante crescimento da aristocracia letrada, os magistrados foram importantes aliados da 

coroa na organização e administração, bem como a expansão marítima trouxe uma nova 

problemática para a administração.   

As conquistas garantiram a expansão portuguesa por quatro continentes, dificultando o 

controle e a administração, o mesmo arcabouço jurídico administrativo foi transferido para o 

além-mar, sempre com suas peculiaridades e adversidades, conforme o território e o objetivo 

imediato da Coroa. Assim, podemos perceber que a Índia tinha mais importância econômica 

para Portugal no primeiro momento, pois recebe, antes da América portuguesa, a estrutura 

jurídico administrativa, fato que logo será invertido pela importância que a última vai 

adquirindo principalmente pelo bulionismo.  

A estrutura administrativa foi, basicamente, a mesma em todo o Império, de baixo 

para cima teremos os julgados com funcionamento nos arraiais, contendo dois juízes 

ordinários, não letrados, e com jurisdição cível e não crime. Os julgados sempre eram 

dependentes de uma vila que era estabelecida com o concelho e tinham jurisdição completa 

sobre as matérias. Os concelhos desfrutavam de eleições trienais, nas quais elegiam os juízes, 

procuradores e vereadores da câmara. As eleições sempre estiveram condicionadas ao estatuto 

de raças, ou seja, os critérios de eleição deveriam colocar na câmara os homens bons, que não 

tivessem impedimento de sangue. A jurisdição não letrada era baseada principalmente no 

costume, com uma alçada muito pequena para casos que não poderiam ter apelação.  

No primeiro estágio da justiça letrada e correição da justiça não letrada, temos o Juiz 

de Fora. Com alçada mais alargada, o juiz de fora era uma justiça enviada pela coroa contra os 

desejos e ódios locais, tinha espaço de correição dos atos dos juízes ordinários e interferia 

diretamente nas sessões da câmara. Acima, em jurisdição e com um espaço de atuação 

regional, temos os ouvidores, Camarinhas (2010), afirma que os Corregedores eram 

responsáveis por terras da Coroa e os Ouvidores eram responsáveis por terras senhoriais, 

todavia, com espaço de alçado e funções semelhantes. Eram juízes que poderiam julgar causas 

de valores maiores e responsáveis por correição em toda a capitania à qual pertencessem, nas 
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localidades em que não houvesse intendente, eram responsáveis também pelas funções de 

provedores da real fazenda. 

O Intendente era um cargo dentro da hierarquia e carreira dos magistrados letrados, 

entretanto um cargo da tradição francesa e responsável por funções econômicas e fiscais, 

acumulando sempre, na capitania estudada, as funções de provedor, assim eram responsáveis 

pelo ouro da casa de fundição, como também a fiscalização da fazenda real, bem como a 

fiscalização de obras que tivessem o envolvimento da coroa ou da igreja. Em Goiás, houve o 

cargo de intendente do Ouro até sua supressão e a criação do de juiz de fora, no início do 

século XIX.  

As decisões dos ouvidores poderiam ser apeladas, a depender da alçada, para os 

tribunais de Relação, no século XVIII, a América Portuguesa irá contar com dois, um na 

Bahia e um no Rio de Janeiro. Havia o Tribunal de Relação do Porto, em Portugal, 

responsável por uma extensa região à qual dava jurisdição, da mesma forma, os dois tribunais 

do Brasil eram responsáveis por atender as demandas de norte a sul, com alçada diferenciada 

conforme a região. Um adendo sobre as alçadas, é que justamente a tabela era atualizada 

podendo ser alterada através de vários motivos, um dos apresentados no trabalho, por 

exemplo, era a região de mineração, que continha alçadas maiores, e também os ordenados 

dos ouvidores eram maiores.  

“Como maior tribunal de nossos reinos”, segundo as Ordenações Filipinas, temos a 

Casa de Suplicação, como última instância para recorrer dos processos, com sede em Portugal 

até 1808, quando a família real veio para o Brasil, o Tribunal tinha uma alçada para limitar a 

chegada dos processos, sem falar das custas processuais, fatores que impediam o pleno acesso 

à Justiça dos habitantes do restante do império. O Desembargo do Paço, também, com sede 

em Portugal, funcionava, como último reduto para obter a graça real, estando ligado 

diretamente ao monarca, funcionava como um espaço da graça, podendo reverter todas as 

decisões abaixo, afinal, o direito tem como fonte principal, o próprio rei. O Desembargo 

funcionava também como um conselho de desembargadores, além de ser o local do exame de 

bacharéis, exame pelo qual todos que tiveram formação na universidade, poderiam começar 

suas carreiras de letrado, na busca pela ascensão de juiz de fora até desembargadores do 

Desembargo do Paço.   

A assunção na carreira contava com vários fatores, em sendo aprovado na leitura de 

bacharéis, os indivíduos ganhavam a primeira nomeação, que na maioria das vezes era de juiz 

de Fora em Portugal. Assim, poderiam ir galgando outros espaços, como ouvidores, 
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corregedores e desembargadores. É importante ressaltar que a estrutura era piramidal, não 

haveria espaço para os cargos de maior prestígio entre todos que estavam no serviço régio. 

Origem familiar, influência e prestígio social eram levados em consideração para atingir os 

espaços de maior disputa na carreira magistrática.   

Os formados pela universidade de Coimbra, podiam atuar em outros espaço como 

Advogados ou Procuradores da Coroa, o que não dependia do exame de bacharel, sendo a 

atuação junto aos tribunais na função advogado livre e para Procurador da Coroa, necessário à 

indicação do Governador da capitania, era um cargo de nomeação em que se aproveitava a 

presença do letrado na região. Em uma sociedade estratificada, como a de Antigo Regime, 

estar em funções reais lhe garantiria, além do ordenado, prestígio, influência social e política. 

Pelo mesmos motivos, os homens bons disputavam as funções das Câmaras municipais, para, 

efetivamente, participarem do Império enquanto alargavam seu poderio local.  

A sociedade do Antigo Regime teve o século XVIII como consolidação do trabalho 

dos magistrados, um aumento significativo do quadro de profissionais letrados que 

influenciaram, de sobremaneira, a forma de organização jurídica administrativa do Estado 

português. Nesse ínterim, é importante perceber que a sociedade organizava-se a partir de 

uma economia de mercês, os que não tinham herança de fidalguia tentavam consolidar-se em 

cargos do serviço real. A ponto do ato de fazer justiça servir como processo de 

enobrecimento, criando nobrezas de toga e espada. Nesse processo, pela busca do 

enobrecimento a busca por insígnias ampliou-se, fazendo que grupos buscassem o serviço real 

como maneira de obter tais sinais de distinção. 

A Justiça no período descrito, era baseada na perspectiva aristotélica, uma justiça 

distributiva, dar a cada um conforme seus dons. Essa perspectiva garantia a hierarquia social, 

pois todos tentavam chegar às mercês reais oferecendo seus serviços, como a disputa por 

cargos representava o próprio limite de ascensão na escala social, ocupar um cargo no além-

mar seria uma oportunidade para indivíduos de pouca influência familiar e social na sede do 

Império. Posto isso, o grupo que se consolidou na América portuguesa, nobreza da terra, 

sempre buscava status de diferenciação dos demais, o enriquecimento, não necessariamente 

garantiria os títulos, mas colocar os filhos para estudar em Coimbra, ou mesmo organizar 

casamentos entre os estratos nobres e os magistrados que serviam nas capitanias, ações que 

garantiriam a possibilidade de ascensão para a próxima geração e até mesmo consolidava 

acordos de mandos locais. 
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Os estratos sociais eram muito bem consolidados, ao ponto de a nobreza mostrar-se 

totalmente ciente do seu papel de garantidor da divisão social e da hierarquia estabelecida, 

inclusive por criar mecanismo diferenciador da nobreza da terra, reclamando sempre que 

existia a vulgarização de titulações, antes exclusiva à alta nobreza. Outrossim, o Direito como 

parte integrante de constituição do Estado e de legitimação da ordem vigente, não estaria 

apartado das relações instituídas enquanto nobreza, nem, tão pouco da hierarquização que tal 

sistema proporciona. 

Dentro desse contexto, a capitania de Goiás é inserida com peculiaridades de um 

gigantesco território, região de minas e um pouco apartada das maiores vilas da América 

portuguesa. Todavia, sua importância é demonstrada pela atuação de governadores, nobres, 

que posteriormente ocupam cargos de Governo-Geral, ou mesmo pela interferência direta de 

aproximadamente cinquenta oficiais letrados, que passaram pela capitania durante o século 

XVIII. A divisão do território entre 12 e 15 julgados, conforme o período, também ajuda a 

entender a importância da administração da justiça e do controle dos vassalos.  

O grande quantitativo de Ouvidores, Intendentes e demais profissionais letrados que 

estiveram na capitania, contribui de maneira significativa para garantir o funcionamento da 

arrecadação dos impostos e controlar o descaminho do ouro. A divisão em julgados buscava 

assegurar que todos os povos estivessem sobre a jurisdição da justiça real, o rei representava a 

graça, misericórdia e justiça, mas a burocracia se faz com burocratas, sujeitos a buscar seus 

próprios interesses e os interesses régios. Alguns foram exitosos nos dois caminhos, chegando 

aos espaços mais desejados da carreira, enquanto outros foram presos por lesa majestade.  

A conclusão do trabalho é deveras complexa, uma vez que foram abertas inúmeras 

possibilidades de pesquisa, o que tornaria a exposição um pouco mais longa e densa, com 

diferentes temáticas que se relacionam ao funcionamento da justiça. As histórias dos letrados 

cruzam-se com outros processos locais, criando várias circunstâncias que não existiam na 

sede do império, uma coisa, era a lei codificada;  outra, o limite da ação dos servidores régios 

no além-mar, a possibilidade de servir e de se envolver em conflitos locais, ou mesmo a 

disputa de jurisdição com o governador. A relação processual, ou mesmo a relação dos crimes 

cometidos na capitania, os limites de ação em processos percorridos até Portugal, as relações 

raciais ficam sendo temas para próximas pesquisas e contribuições futuras de outros 

pesquisadores.  
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criação do juiz de Fora na capital de Goiás, o qual acumularia o cargo de intendente do Ouro, 
conservando o ouvidor o exercício do juiz dos Feitos, procurador da Coroa e deputado da 
Junta da Fazenda; a criação da Ouvidoria do Norte com sede em São Félix, ficando a seu 
cargo a Intendência do Ouro de São Félix, e acerca dos limites das duas ouvidorias que se 
faria pelo rio Maranhão. 10 de setembro de 1791. AHU, Goiás, Cx. 38, D. 2376. 

CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascarenhas, ao 
rei [D. João V], sobre os atos dos juízes dos arraiais de Crixás e Meiaponte, os quais 
sugeridos pelo [ex-ouvidor de Goiás], bacharel Agostinho Pacheco Teles não sujeitaram seus 
arraiais à jurisdição de Vila Boa. 27 de julho 1743. AHU, Goiás, Cx. 3, D. 225. 

CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Manuel Caetano Homem de 
Macedo, ao rei [D. João V], remetendo relação do rendimento do donativo dos ofícios das 
Minas de Goiás de 1745. 13 de abril de 1746. AHU, GOIÁS, Cx. 4, D. 306. 



147 
 

CARTA do ouvidor-geral de Goiás, desembargador Salvador Pereira da Costa, à rainha [D. 
Maria I], sobre a sua posse no ofício de ouvidor-geral de Goiás, no dia 15 de Outubro de 
1789. 14 de novembro de 1789. AHU, GOIÁS, Cx. 37, D. 2328. 

CARTA do ouvidor-geral de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, ao rei [D. João V], sobre 
algumas ordens necessárias ao bom cumprimento do seu ofício. 14 de dezembro de 1740. 
AHU, Cx. 2, D. 117. 

CARTA do secretário do Conselho Ultramarino, Joaquim Miguel Lopes de Lavre, à rainha 
[D. Maria I], sobre o que consta nos livros da Secretaria do Tribunal do Conselho 
Ultramarino, acerca do cumprimento das ordens expedidas ao ouvidor-geral de Goiás, 
bacharel Joaquim Manuel de Campos. 6 de novembro de 1784. AHU, Goiás, Cx. 35, D. 
2165.      

CARTA do intendente do Ouro da Casa de Fundição de São Félix, António Pinto de Castro, à 
rainha [D. Maria I], solicitando que ele e os demais oficiais daquela Intendência possam 
receber os mesmos ordenados pagos aos oficiais da Intendência do Ouro de Vila Boa. 9 de 
junho de 1790. AHU, Goiás, Cx. 38, D. 2348.   

CARTA do ouvidor-geral, intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Agostinho Luís 
Ribeiro Vieira, ao rei [D. José], sobre ter remetido dinheiro da Provedoria da Fazenda Real 
para o cofre do Conselho Ultramarino, relativo à quantia que o mesmo Conselho deu ao 
bacharel Sebastião José da Cunha Soares e Vasconcelos, como ajuda de custo. 31 de agosto 
de 1751. AHU, Goiás, Cx. 6, D. 486. 

CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], D. Marcos de Noronha, ao rei [D. José], 
em resposta à provisão mandando erigir na igreja matriz de Vila Boa uma confraria de Santo 
António de Pádua; acerca de já se encontrar ereta a dita confraria, e já com compromisso, ao 
tempo em que chegou a provisão, e Informando a respeito dos irmãos não quererem prestar 
contas no Juízo Eclesiástico, por considerarem que a confraria fora ereta por leigos. 31 de 
janeiro de 1752. AHU, Goiás, Cx. 7, D. 504.  

CARTA do procurador da Câmara de Vila Boa, Fernando José Leal, ao rei [D. José], sobre o 
contrato do real quinto das Minas de Goiás e se devem os procuradores da Câmara de Vila 
Boa usarem dos meios ordinários quanto aos requerimentos que se lhes fizerem. 13 de 
setembro de 1753. AHU, Goiás, Cx. 9, D. 606. 

CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Anastácio da Nóbrega, ao rei 
[D. José], sobre a quantidade do ouro quintado que entrou na Casa de Fundição de Vila Boa 
em 1753, o produto das escovilhas de 1752 e a nomeação de António Luís Lisboa para 
intendente interino da Casa de Fundição de São Félix. 20 de junho de 1754. AHU, Goiás, Cx. 
10, D. 648.   

CARTA do ouvidor e corregedor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. 
José], sobre a criminalidade na capitania, e sugerindo que para exemplo dos malfeitores, 
deve-se em Goiás praticar a pena do enforcamento não só para negros, mulatos e tapuios, mas 
também para os brancos. 12 de abril de 1757. AHU, Goiás, Cx. 14, D. 841. 

CARTA do [procurador da Fazenda Real], Bernardino António de Sá Costa, ao rei [D. José], 
sobre o requerimento do capitão-mor de Vila Boa de Goiás, Francisco Xavier Leite de 
Távora, solicitando provisão para ter a quitação das contas que prestou como tesoureiro da 
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Intendência do Ouro de Vila Boa de Goiás. 23 de janeiro de 1758. AHU, Goiás, Cx. 14, D. 
879. 

CARTA do guarda-mor do Tocantins e Traíras, Diogo Gouveia Osório e Castro, ao rei [D. 
José], sobre os vexames, perseguições e injustiças praticadas pelos ministros e mais 
funcionários da administração civil, militar e judiciária da capitania de Goiás. 15 de maio de 
1760. AHU, Goiás, Cx. 16, D. 965. 

CARTA do desembargador João Cardoso de Azevedo, ao rei [D. José], solicitando o 
pagamento de seu salário e o dos oficiais que o acompanharam em 1752 à capitania de Goiás 
para as diligências de várias devassas, com os bens do culpado, ex-ouvidor de Goiás, Manuel 
Antunes da Fonseca. 2 de junho 1763. AHU, Goiás, Cx. 19, D. 1161. 

CARTA do sindicante, desembargador Manuel da Fonseca Brandão ao rei [D. José], sobre o 
cumprimento da ordem de 27 de Outubro de 1761, para devassar ao ex-ouvidor de Goiás, 
Francisco de Atouguia Betencourt [e Lira], ao ex-intendente e provedor da Fazenda Real de 
Goiás Luís António Rosado da Cunha, ao ex-caixa e administrador dos contratos das entradas, 
João Alves Vieira, aos ex-tesoureiros da Fazenda Real de Goiás, Guilherme José Pereira, 
Fernando José Leal e António José de Barros Leitão, e acerca da prisão e remessa dos 
mesmos à cadeia do Rio de Janeiro e de lá ao Limoeiro, em Lisboa. 15 de dezembro de 1764. 
AHU, Goiás, Cx. 20, D. 1245. 

CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao rei [D. José], 
sobre a falta de pessoa letrada ou com os cabedais necessários para ser provida no ofício de 
intendente do Ouro da Casa de Fundição de São Félix, em virtude do falecimento sucessivo 
de dois intendentes daquela Casa, e sugerindo que a sua direção fique a cargo dos fiscais dela 
e as devassas do extravio do ouro a cargo do ouvidor-geral da comarca. 23 de junho de 1767. 
AHU, Goiás, Cx. 23, D. 1443. 

CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao rei [D. José], 
sobre o requerimento do procurador da Coroa da Fazenda Real de Goiás, Jacinto Monteiro 
Pinto de Miranda, solicitando, em atenção a ser bacharel e a seus excessivos trabalhos, 
provisão para continuar na mesma ocupação, pelo tempo de mais três anos. 23 de junho de 
1767. AHU, Goiás, Cx. 23, D. 1444. 

CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], Luís da Cunha Menezes, à rainha [D. 
Maria I], sobre os grandes incômodos dos habitantes de Goiás, devido à grande extensão da 
capitania e sua natureza inóspita; a necessidade de um ouvidor no arraial de São Félix, de 
juízes de Fora no lugar de juízes leigos, e de um Ministro de Letras para presidir a Câmara de 
Vila Boa; acerca da supressão do cargo de intendente da Casa de Fundição, sugerindo a 
abolição das propinas pagas aos camaristas e juízes ordinários para benefício da dita Câmara e 
para auxiliarem nos pagamentos dos sargentos-mor e ajudantes de auxiliares que devem ser 
pagos por aquela repartição. 04 de abril de 1780. AHU, Goiás, Cx. 32, D. 1999. 

CARTA do intende do ouro de vila boa, José Carlos Pereira, à rainha[D. Maria I], remetendo 
mapa do rendimento líquido da casa de fundição de 1786. REQUERIMENTO do ouvidor-
geral e provedor dos Defuntos e Ausentes da comarca de Goiás, bacharel Joaquim Manuel de 
Campos, à rainha [D. Maria I], solicitando nomeação do seu sucessor para fazer-lhe 
sindicância, ou em seu impedimento, o ministro intendente da mesma comarca. 16 de maio de 
1782. AHU, Goiás, Cx. 33, D, 2040.  
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CARTA do procurador da Coroa e vereador mais velho da Câmara de Vila Boa, bacharel 
Valentim da Silva Rosa, à rainha [D. Maria I], sobre o miserável estado de Goiás, devido à 
não existência de ouro nas terras minerais e a notável diminuição do quinto real; a 
necessidade de se levantar a proibição de se minerar nos rios Claro e Pilões; e remetendo um 
arbítrio acerca de como se extrair ouro nas terras minerais daqueles rios, sem distração dos 
diamantes que nelas existirem. 24 de agosto de 1783. AHU, Goiás, Cx. 34, D. 2118.   
  

CARTA do intendente do Ouro e ouvidor-geral de Goiás, José Carlos Pereira, à rainha [D. 
Maria I], sobre a correição aberta em Vila Boa de Goiás, na qual compareceu o capitão-mor 
da Ordenanças, António de Sousa Teles e Meneses, denunciando o vigário da Vara da dita 
vila, o reverendo José Manuel Coelho, como sedicioso, revoltoso e perturbador do sossego 
público com os seus escandalosos procedimentos. janeiro de 1789. AHU, Goiás, Cx. 37, D. 
2296      

CARTA do secretário do Conselho Ultramarino, Joaquim Miguel Lopes de Lavre, à rainha 
[D. Maria I], sobre o que consta nos livros da Secretaria do Tribunal do Conselho 
Ultramarino, acerca do cumprimento das ordens expedidas ao ouvidor-geral de Goiás, 
bacharel Joaquim Manuel de Campos. 6 de novembro de 1784. AHU, Goiás, Cx. 35, D. 2165. 
  

CARTA do secretário de governo de Goiás, João José da Costa da Silveira, à rainha [D. Maria 
I], sobre a intromissão administrativa dos ouvidores da comarca de Vila Boa, passando 
provisões anuais e recebendo por isso emolumentos, causando prejuízos à dita Secretaria. 20 
de maio de 1784. AHU, Goiás, Cx. 35, D. 2143. 

CARTA do intendente do Ouro da Casa de Fundição de São Félix, António Pinto de Castro, à 
rainha [D. Maria I], solicitando que ele e os demais oficiais daquela Intendência possam 
receber os mesmos ordenados pagos aos oficiais da Intendência do Ouro de Vila Boa. 9 de 
junho de 1790. AHU, Goiás, Cx. 38, D. 2348. 

CARTA do [secretário interino de estado da  Marinha e Ultramar], Mateus Rodrigues Viana, 
ao príncipe regente [D. João], sobre o requerimento do ouvidor-geral nomeado para Goiás, 
Manuel Joaquim de Aguiar Mourão, solicitando as mesmas provisões que obteve o seu 
antecessor acerca do vencimento do seu ordenados e da forma de seus pagamentos. 22 de 
abril de 1799. AHU, Goiás, Cx. 40, D. 2466.  

CARTA do ouvidor-geral de Goiás, Joaquim Teotónio Segurado, ao príncipe regente [D. 
João], sobre a cobrança do empréstimo concedido pela Câmara de Vila Boa ao sargento-mor 
Fernando José Leal, como compensação pelo atraso no pagamento dos serviços de ajudante 
sem patente confirmada. 28 de maio de 1804. AHU, Goiás, Cx. 47, D.2729. 

CARTA PATENTE do presidente do Governo Provisório da Província de São João das Duas 
Barras, Joaquim Teotónio Segurado, ao alferes, João Vidal de Ataíde, promovendo-o no posto 
de capitão de Infantaria de Milícias da mesma Província. 12 de outubro de 1821. AHU, Goiás, 
Cx. 56, D. 2942    

CARTA da Junta Administrativa Provisória da Província de Goiás, ao rei D. João VI, sobre a 
demissão do ouvidor da comarca de Vila Boa, Paulo Couceiro de Almeida Homem. 30 de 
janeiro de 1822. AHU, Goiás, Cx. 56, D. 2947. 
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CARTA ouvidor-geral de Goiás, Diogo Miguel Frary da Silva, à rainha [D. Maria I], 
solicitando Aviso para retornar ao Reino a cuidar da sua saúde. 21 de dezembro de 1786. 
AHU, Goiás, Cx. 36, D. 2220. 

CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. João V, sobre a carta do superintendente-
geral das Minas de Goiás, [Agostinho Pacheco Teles], acerca da criação dos cargos de juízes e 
demais ofícios e o estabelecimento da vila que se tem mandado erigir. 07 de julho de 1739. 
AHU, Goiás, Cx. 1, D. 60. 

CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. José I, sobre a ajuda de custo que pede 
António da Cunha Sotomaior, ouvidor-geral nomeado para Goiás. 13 de março de 1755. 
AHU, Goiás, Cx. 12, D. 708.  

CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. José, sobre as cartas do governador e 
capitão-general de Goiás, [conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, e do desembargador 
João Cardoso de Azevedo, acerca das diligências que fizeram a respeito dos delitos dos quais 
se presumia culpado o ex-ouvidor-geral de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, acerca do 
extravio dos diamantes no rio Claro e Pilões. 27 de maio de 1754. AHU, Goiás, Cx. 10, D. 
638. 

CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. José, sobre a carta do governador e capitão-
general de Goiás, [conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, acerca do requerimento do 
coronel António Pires de Campos, defensor do caminho que vai de São Paulo a Goiás, contra 
os índios Caiapós, solicitando ajuda de custo para remediar a sua vexação e despesas que têm 
feito com os índios Bororós. 14 de novembro de 1750. AHU,Goiás, Cx. 6 456. 

CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. João V, sobre a carta do superintendente-
geral das Minas de Goiás, Gregório Dias da Silva, solicitando ampliação de sua jurisdição 
para conhecer os agravos da Coroa, da mesma forma que fazem os ouvidores das comarcas. 
18 de janeiro de 1738. AHU, Goiás, Cx. 1, D. 38. 

CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. João V, sobre o requerimento do intendente 
da capitação do ouro e Fazenda Real do arraial e distrito do Tocantins e São Félix, nas Minas 
de Goiás, João de Mendonça, solicitando a mesma propina que receberam os intendentes seus 
antecessores. 5 de abril de 1743. AHU, Goiás, Cx. 3, D. 217.     

 DECRETO da rainha D. Maria I, nomeando o dr. Salvador Pereira da Costa, ouvidor-geral da 
comarca de Goiás. 25 de setembro de 1787. AHU, GOIÁS, Cx. 36. D. 2247.DECRETO do rei 
D. José nomeando o bacharel desembargador António José de Araújo e Sousa, ouvidor-geral 
da comarca de Goiás, pelo tempo de três anos. 31 de outubro de 1761. AHU, Goiás, Cx. 18, 
D. 1061. 

DECRETO do rei D. José nomeando o bacharel António José Cabral de Almeida para o 
serviço de ouvidor-geral da capitania de Goiás, pelo tempo de três anos. 9 de março de 1769. 
AHU, Goiás, Cx. 24, D. 1546. 

DECRETO da rainha regente D. Mariana Vitória nomeando os bacharéis Joaquim Manuel de 
Campos e Bernardo de Sousa e Magalhães nos ofícios respectivos de ouvidor-geral e 
intendente do Ouro da capitania de Goiás, pelo tempo de três anos. 1 fevereiro 1777. AHU, 
Goiás, Cx. 29, D. 1867. 



151 
 

DECRETO da rainha D. Maria I, nomeando o dr. Salvador Pereira da Costa, ouvidor-geral da 
comarca de Goiás.25 de setembro de 1787. AHU, Goiás, Cx. 36, D. 2247.    

DECRETO do príncipe regente D. João nomeando interinamente o bacharel José Amado 
Grehon, no lugar de secretário de governo de Goiás, atendendo à suspensão de Manuel 
Joaquim da Silveira Félix. 31 de janeiro de 1804. AHU, Goiás, Cx. 47, D. 2704.  

DECRETO do rei D. José nomeando o bacharel Joaquim José Freire de Andrade intendente 
do Ouro da comarca da capitania de Goiás, pelo tempo de três anos. 17 de abril de 1769. 
AHU, Goiás, Cx. 24, D. 1552. 

DECRETO da rainha regente D. Mariana Vitória nomeando os bacharéis Joaquim Manuel de 
Campos e Bernardo de Sousa e Magalhães nos ofícios respectivos de ouvidor-geral e 
intendente do Ouro da capitania de Goiás, pelo tempo de três anos. 1 fevereiro 1777. AHU, 
Goiás, Cx. 29, D. 1867.     

OFÍCIO do procurador da Coroa e da Fazenda Real de Goiás, Francisco Ângelo Xavier de 
Aguirre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, 
sobre a deterioração da Fazenda Real de Goiás, em virtude dos gastos com a redução dos 
índios e acerca do arbítrio “ Dubio incidens”. 15 de setembro de 1753. AHU, Goiás, Cx. 9, D. 
607. 

OFÍCIO do [presidente do Governo Provisório da Província de São João das Duas Barras, 
desembargador] Joaquim Teotónio Segurado, à [Comissão Especial dos Negócios Políticos do 
Brasil], sobre a instalação de um governo provisório fora da capital da província de Goiás, 
nomeadamente na comarca de Palma. 13 de outubro de 1821. AHU, Goiás, Cx. 56, D. 2943. 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de 
Noronha, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, 
remetendo mapas do ouro fundido na Casa de Fundição de Vila Boa em 1753, do quinto que 
do mesmo se tirou para a Fazenda Real e a relação das pessoas que o mandaram fundir. 17 de 
junho de 1754. AHU, Goiás, Cx. 10, D. 647. 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao sindicante, 
desembargador Manuel da Fonseca Brandão, sobre a falsificação do testamento do tenente 
José Gomes Curado, o qual mandou vir da Bahia um comboio de negros em sociedade com 
António da Cunha Sotomaior e acerca da corrupção na capitania de Goiás. 16 de março 1763. 
AHU, Goiás,  Cx. 19, D. 1135. 

OFÍCIO do ouvidor-geral de Goiás, desembargador Salvador Pereira da Costa, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o atraso em sua chegada 
a Vila Boa para tomar posse do seu ofício, o que se realizou no dia 15 de Outubro daquele 
ano. 14 de novembro de 1789. AHU, Goiás, Cx. 37, D. 2329. 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao sindicante, 
desembargador Manuel da Fonseca Brandão, sobre o término da residência tirada ao ex-
provedor da Fazenda Real de Goiás, Luís António Rozado da Cunha, na qual ficaram 
pronunciados o tesoureiro da Fazenda, António Leitão de Barros e seu antecessor Fernando 
José Leal, o escrivão da Provedoria, Bonifácio Xavier Aires de Aguirre, o tesoureiro da 
Intendência, Domingos Lopes Fogaça, o procurador da Coroa, Inácio José Álvares e o 
escrivão das fundições, João Álvares da Cunha. 27 de março de 1762. AHU, Goiás, Cx. 18, 
D. 1081.  
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OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, solicitando um seu 
substituto; sobre as bandeiras contra os índios Xacriabás, Acroás e Xavantes; o empréstimo 
em ouro solicitado pelo governador de Mato Grosso, António Rolim de Moura; a chegada do 
novo ouvidor-geral de Goiás, desembargador António José de Araújo e Sousa, do sindicante, 
desembargador Manuel da Fonseca Brandão, do novo sargento-mor do Regimento de 
Auxiliares e do ajudante de ordens do governo. 29 de dezembro de 1762. AHU, Goiás, Cx. 
18, D. 1121.   

OFÍCIO do procurador da Coroa e Fazenda Real, Tomé Inácio da Costa Mascarenhas, ao 
secretário de estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
remetendo carta precatória excecutória contra o arrematante dos contratos das entradas de 
1751 a 1754, Afonso Ginabel, seus fiadores e herdeiros. 23 de janeiro de 1763. AHU, Goiás, 
Cx. 19, D. 1129. 

OFÍCIO do sindicante, desembargador Manuel da Fonseca Brandão, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as despesas com as 
aldeias dos índios Xacriabás e Acroás encontradas na averiguação das contas dos tesoureiros 
da Provedoria da Fazenda Real de Goiás, Guilherme José Pereira, Fernando José Leal e 
António José de Barros Leitão, que serviram de 1742 a 1761; as despesas com a sustentação 
dos soldados dos presídios e remetendo auto de testemunhas. 16 de maio de 1763. AHU, 
Goiás, Cx. 19, D. 1142. 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 
estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
sobre o intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, António Mendes de Almeida, ter 
contraído matrimônio sem licença real e a nomeação do [ouvidor-geral de Goiás], 
desembargador António José de Araújo e Sousa, para ocupar o lugar de intendente e provedor 
da Fazenda Real de Goiás. 20 de janeiro de 1764. AHU, Goiás, Cx. 20, D. 1196. 

OFÍCIO do ouvidor-geral de Goiás, Diogo Miguel Frary da Silva, sobre o testamento e 
herança do falecido reverendo Domingos Rodrigues de Carvalho. 30 de maio de 1784. AHU, 
Goiás, Cx. 35, D. 2145  

OFÍCIO do ex-ouvidor-geral de Goiás, Manuel Joaquim de Aguiar Mourão, ao [governador e 
capitão-general de Goiás], D. Francisco de Assis Mascarenhas, sobre as atividades produtivas 
da agricultura e do comércio na capitania; o estado da administração da Justiça, propondo a 
criação de lugares de juízes de Fora; e acerca da organização da Justiça na capitania, com uma 
única vila, a capital Vila Boa, e treze julgados, a saber: Meiaponte, Pilar, Crixás, Traíras, São 
Félix, Cavalcante, Arraias, Conceição, Natividade, Carmo, Santa Luzia, Santa Cruz e 
Desemboque, cada um deles com dois juízes Ordinários, um de Órfãos, e um provedor 
comissário dos Defuntos e Ausentes que administram a justiça segundo os limites de suas 
jurisdições. 30 de dezembro de 1804.  AHU, GOIÁS, Cx. 48, D. 2776. 

OFÍCIO do ouvidor-geral de Goiás, Diogo Miguel Frary da Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando a expedição de um Aviso a fim 
de poder retornar ao Reino, mesmo sem sucessor nomeado, devido a seu grave estado de 
saúde.19 de dezembro de 1786. AHU, Goiás, Cx. 36 D. 2219. 

 OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 
estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
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sobre o intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, António Mendes de Almeida, ter 
contraído matrimônio sem licença real e a nomeação do [ouvidor-geral de Goiás], 
desembargador António José de Araújo e Sousa, para ocupar o lugar de intendente e provedor 
da Fazenda Real de Goiás. 20 de janeiro de 1764. AHU, Goiás, Cx. 20, D. 1196.   

OFÍCIO do [escrivão da Casa de Fundição de Vila Boa], Joaquim Pedro de Campos, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre 
ter seguido preso para a corte o secretário do governo de Goiás, Tomé Inácio da Costa 
Mascarenhas; as boas relações do governador com o [ouvidor-geral de Goiás], desembargador 
António José de Araújo e Sousa; a alta dos preços devido à falta de gêneros alimentícios; o 
pão que se tem dado aos moradores com a cultura do trigo em Goiás, e a fabricação de vinho. 
22 de julho de 1765. AHU, Goiás, Cx. 21, D. 1304.  

OFÍCIO do [ouvidor-geral de Goiás], desembargador António José de Araújo e Sousa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre a 
lei das resistências; o procedimento que se deve ter quando os resistentes forem pessoas 
poderosas; o pequeno número de fogos dos julgados de Couros (Paranã), Barra da Palma 
(Terras Novas) e Arraias; a dificuldade da administração da justiça devido às grandes 
distâncias entre eles; acerca da nova lei dos testamentos e a criação de novos auditores. 30 de 
dezembro de 1766. AHU, Goiás, Cx. 22, D. 1418. 

OFÍCIO do [ouvidor-geral de Goiás], desembargador António José de Araújo e Sousa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre 
estar servindo de ouvidor-geral de Goiás a seis anos, a quatro de intendente e provedor da 
Fazenda Real de Goiás, e a vinte meses de intendente da Casa de Fundição de São Félix, sem 
o ordenado de pelo menos uma intendência, e acerca de sua transferência para outro lugar. 8 
de setembro de 1768. AHU, Goiás, Cx. 24, D. 1525. 

OFÍCIO do [ouvidor-geral de Goiás], António José Cabral de Almeida, ao [secretário de 
estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
sobre a sua chegada a Vila Boa, a sua posse no cargo de ouvidor e dos mais que seu 
antecessor ocupava. 15 de Dezembro de 1769. AHU, Goiás, Cx. 24, D. 1571. 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 
Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre a viagem que fez para conhecer os limites e riquezas de 
Goiás; acerca da fertilidade dos terrenos, abundância de matos, a produção de culturas nos 
julgados e a má qualidade dos terrenos dos arraiais do Tocantins, São Félix, Barra da Palma e 
Paranã. 27 de janeiro de 1774. AHU, Goiás, Cx. 27, D. 1763. 

OFÍCIO do [ouvidor-geral e corregedor de Goiás], Diogo Miguel Frary da Silva, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o 
requerimento que fez, solicitando retornar à corte e ser provido no posto de superintendente 
dos tabacos do Alentejo ou no de corregedor de Elvas, ou ainda no de provedor da comarca de 
Évora. 4 de janeiro de 1784.AHU, Goiás, Cx. 35 D. 2130. 

OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor de Goiás , Diogo Miguel Frary da Silva, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo carta à rainha [D. 
Maria I], acerca da decadência de Goiás, que se pode sentir pela diminuição do rendimento 
anual do quinto, e solicitando aumento no seu ordenado anual ou que os ouvidores passem a 



154 
 

receber de acordo com os ordenados dos intendentes do ouro. 31 de janeiro de 1784. AHU, 
Goiás, Cx. 35 D. 2133. 

OFÍCIO do contador geral, José Joaquim Pereira Marinho, ao [secretário de estado da 
Fazenda Real e presidente do Erário Régio, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], sobre a carta do 
ex-intendente do Ouro da Casa de Fundição de Vila Boa, e procurador da Fazenda Real, 
Manuel Pinto Coelho, acerca dos despotismos e injustiças praticadas pelo governador e 
capitão-general, D. João Manuel de Meneses, sua má administração e corrupção e 
apadrinhamento, a chácara que tomou arbitrariamente a José Francisco Hutim para construir o 
Horto Botânico; as despesas arbitrárias com a aldeia de São José, e as perseguições e atos 
injustos do secretário do governo, Manuel Joaquim da Silveira Félix e do escrivão interino da 
Junta da Administração da Fazenda Real, António Luís Tavares Lisboa. 07 de maio de 1804. 
AHU, Goiás, Cx. 47, D. 2720. 

OFÍCIO do [vice-rei e governador-geral do Estado do Brasil], conde das Galveias, [André de 
Melo e Castro], ao secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Caetano Lopes de Lavre, 
sobre o recebimento das cartas que o Conselho Ultramarino enviou ao governador e capitão-
general de São Paulo, conde de Sarzedas, [D. António Luís de Távora], e para o 
superintendente-geral e intendente das Minas de Goiás, [Sebastião Mendes de Carvalho]. 17 
de agosto de 1737. AHU, Goiás, Cx. 1, D. 35      

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], conde de São Miguel, [D. Álvaro José 
Xavier Botelho de Távora], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros, conde de 
Oeiras], Sebastião José de Carvalho e Melo, solicitando a nomeação do intendente e provedor 
da Fazenda Real de Goiás, Anastácio da Nóbrega, para um outro cargo “de beca”, em algum 
dos portos do mar. 6 de outubro de 1755. AHU, Goiás, Cx. 13, D. 764. 

OFÍCIO do intendente do Ouro da Casa de Fundição de São Félix, António José de Miranda, 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo 
relação e mapa da quantidade de ouro que entrou na Casa de Fundição de São Félix em 1772, 
o rendimento do quinto do ouro e solicitando proteção para sua confirmação no dito ofício. 30 
janeiro de 1773. AHU, Goiás, Cx. 27, D. 1708. 

OFÍCIO do intendente e contratador da Casa de Fundição de Vila Boa, Inácio Joaquim 
Taques de Almeida Pais Leme, solicitando ser recomendado ao governador e capitão-general 
de Goiás, [Luís da Cunha Menezes], para conservá-lo no ofício que ocupa. 10 de agosto de 
1781. AHU, Goiás, Cx. 32, D. 2029. 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], D. Francisco de Assis Mascarenhas, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo], sobre a morte do ex-ouvidor-geral da capitania, Manuel Joaquim de Aguiar Mourão, 
tendo-se procedido ao sequestro de todos os seus bens, incluindo documentos de serviço sob 
supervisão do ouvidor-geral de Goiás, desembargador Joaquim Teotónio Segurado, pela 
importância que poderiam ter para as averiguações a realizar pelo desembargador dos 
Agravos, António Luís de Sousa Leal. 23 de julho de 1805. AHU, Goiás, Cx. 50, D. 2814 

PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do superintendente das Minas de 
Goiás, Gregório Dias da Silva, solicitando o mesmo ordenado que se deu ao desembargador 
José de Vaz Pinto quando este passou de ouvidor do Rio de Janeiro à superintendente das 
Minas Gerais. 17 de fevereiro de 1740. AHU, Goiás, Cx. 2, D. 97.     
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PORTARIA do [governador e capitão-general de Goiás], Luís da Cunha Meneses, ao 
ouvidor-geral e corregedor da Câmara de Vila Boa, Diogo Miguel Frary da Silva, ordenando 
que se examine os livros e assentos da Ouvidoria-Geral de Goiás e informe sobre os tipos de 
propriedade dos ofícios da Justiça da dita capitania.12 de abril de 1783. AHU, Goiás, Cx. 34, 
D. 2096. 

PROVISÃO (cópia) do rei D. João V, ao governador e capitão-general de São Paulo, conde 
de Sarzedas , [D. António Luís de Távora], ordenando-lhe que passe às Minas de Goiás  e 
nelas determine o lugar mais adequado para a criação de uma vila. 11 de fevereiro de 1736. 
AHU, Goiás, Cx. 1, D. 26 

REQUERIMENTO do fiscal da Intendência do Ouro de Vila Boa, António Luís Lisboa, ao rei 
[D. João V], solicitando além da sua propina de fiscal, mais trezentos mil réis em cada ano em 
atenção ao trabalho que tem de contador da Fazenda Real da Provedoria-Geral de Goiás. 23 
de fevereiro de 1747. AHU, GOIÁS, Cx. 4, D. 327. Fl. 01, linha 14.  

REQUERIMENTO  do bacharel Francisco Xavier de Lima, ao rei [D. José], solicitando ser 
promovido ao lugar de fiscal ou procurador da Fazenda Real de  Goiás, pelo tempo de três 
anos. 27 de novembro de 1752. AHU, Goiás, Cx. 7, D. 550. 

REQUERIMENTO do ex-ouvidor e provedor de Goiás, Diogo Miguel Frary da Silva, à 
rainha [D. Maria I], solicitando que se ordene ao intendente do Ouro de Vila Boa, 
desembargador José Carlos Pereira, para proceder com a sua residência, mesmo antes da 
chegada do seu sucessor. 29 de outubro 1788. AHU, GOIÁS, Cx. 37. D. 2293. 

REQUERIMENTO do padre frei Cosme de Santo André, ao rei [D. João V], solicitando que 
lhe seja concedida a parte que lhe couber do rendimento das passagens que se concederam aos 
descobridores das Minas de Goiás, visto que ele também integrava o grupo de descobridores. 
21 de agosto de 1733. AHU, Goiás, Cx. 1 D. 05. 

REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, ao rei [D. João 
V], solicitando ajuda de custo para a sua viagem até Vila Boa de Goiás. 2 de dezembro de 
1740. AHU, Goiás, Cx. 2, D. 116. 

REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, ao rei [D. João 
V], solicitando o pagamento do seu ordenado desde o dia do seu embarque para Goiás. 23 de 
dezembro de 1762. AHU, Goiás, Cx. 2, D. 119. 

REQUERIMENTO do escrivão da Superintendência-Geral e Correição de Vila Boa de Goiás, 
Januário da Silva Henriques, ao rei [D. João V], solicitando que se ordene ao ouvidor-geral de 
Vila Boa, [Agostinho Luís Ribeiro Vieira], que mande a Câmara e Conselho da mesma vila 
pagar-lhe o ordenado que lhe é devido. 11 de fevereiro de 1743. AHU, Goiás, Cx. 3, D. 209. 

REQUERIMENTO do ex-superintendente-geral das Minas de Goiás, Agostinho Pacheco 
Teles, ao rei [D. João V], solicitando provisão para que lhe sejam pagos seus ordenados 
vencidos, como foi estabelecido ao seu sucessor. 27 de abril de 1747. AHU, Goiás, Cx. 4, D. 
339. 

REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Goiás, bacharel Agostinho Luís Ribeiro Vieira, ao rei 
[D. João V], solicitando alvará de mantimento retroativo à data do despacho de sua nomeação 
para o dito ofício. 10 de novembro de 1747. AHU, Goiás, Cx. 4, D. 345. 



156 
 

REQUERIMENTO de Florência Correia das Neves, viúva do capitão Francisco Gomes 
Ferreira, moradora na Ribeira do Paranã, julgado de Couros, capitania de Goiás, ao rei [D. 
José], solicitando provisão para ser tutora de seus netos menores, órfãos por falecimento de 
sua filha, Bárbara Gomes Correia da Cruz e o marido desta, capitão Manuel Nunes Pinto. 28 
de setembro de 1763. AHU, Goiás, Cx. 19, D. 1172 

REQUERIMENTO do bacharel António da Cunha Sotomaior, nomeado ouvidor-geral de 
Goiás, ao rei [D. José], solicitando provisão declarando que vencerá o seu ordenado, como 
ajuda de custo, desde o dia de seu embarque para Goiás.3 de março de 1755. AHU, Goiás, Cx. 
12, D. 707. 

REQUERIMENTO do bacharel formado pela Universidade de Coimbra, Tomé da Costa 
Pereira de Abreu, ao rei [D. José], solicitando ser provido no cargo de procurador da Coroa e 
Fazenda Real da comarca de Goiás, no lugar de Francisco Ângelo Xavier de Aguirre que o 
exerce sem ser formado em direito canônico ou civil. 5 de outubro de 1756. AHU, Goiás, Cx. 
13, D. 807. 

REQUERIMENTO de António José de Barros Leitão, advogado residente em [Vila Boa],ao 
[ouvidor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior], solicitando ser nomeado procurador 
da Coroa e Fazenda Real de Goiás, na ausência do procurador Francisco Ângelo Xavier de 
Aguirre. 22 de janeiro de 1758. AHU, Goiás, Cx. 14, D. 878. 

REQUERIMENTO de António José Cabral de Almeida, ao rei [D. José], solicitando ordem 
para poder perceber o seu ordenado de ouvidor-geral de Goiás pela Provedoria Real daquela 
capitania. 23 de março de 1769. AHU, Goiás, Cx. 24, D. 1547.        

REQUERIMENTO do bacharel António de Liz, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão da 
sua nomeação para o lugar de ouvidor-geral de Goiás. 20 de março de 1790. AHU, Goiás, Cx. 
38, D. 2339.        

REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Goiás, Diogo Miguel [Frary] da Silva, à rainha [D. 
Maria I], solicitando provisão para receber o seu ordenado desde o dia de seu embarque para 
aquela capitania. 31 de maio de 1783. AHU, Goiás, Cx. 34, D. 2103. 

REQUERIMENTO do intendente nomeado para a Casa de Fundição de Vila Boa, José Carlos 
Pereira, à rainha [D. Maria I], solicitando pagamento do seu ordenado desde o dia do seu 
embarque, não excedendo sua viagem mais de oito meses. 6 de agosto de 1784. AHU, Goiás, 
Cx. 35, D. 2160. 

REQUERIMENTO do juiz de fora da Cidade da Bahia, nomeado ouvidor da capitania de 
Goiás, bacharel António José Cabral de Almeida, ao rei [D. José], solicitando que a 
Provedoria da Fazenda Real de Goiás pague o seu ordenado desde o dia que saiu da Bahia 
para a capitania de Goiás. 24 de outubro de 1770. AHU, Goiás, Cx. 25, D. 1621. 

REQUERIMENTO do ex-ouvidor-geral de Goiás, bacharel Diogo Miguel Frary da Silva Nó, 
à rainha [D. Maria I], solicitando a nomeação de um sindicante para tirar a sua residência. 7 
de outubro de 1786. AHU, Goiás, Cx. 36 D. 2215. 

REQUERIMENTO do bacharel Tomé da Costa Pereira de Abreu, à rainha [D. Maria I], 
solicitando provimento para poder servir nos ofícios de procurador da Fazenda Real de Goiás 
e escrivão da Provedoria-Geral da dita capitania. 22 de setembro de 1796. AHU, Goiás, Cx. 
39, D. 2435. 
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REQUERIMENTO do presbítero secular, Manuel de Macedo e Silva Bacelar, ao príncipe 
regente D. João, solicitando a continuação do exercício no ofício de advogado, curador-geral 
de Órfãos, promotor da Provedoria dos Defuntos e Ausentes, Capelas e Resíduos, e de 
procurador da Coroa, na capitania de Goiás.  15 de setembro de 1801. AHU, Goiás, Cx. 43, 
D. 2589. 

REQUERIMENTO do ex-ouvidor e provedor de Goiás, Diogo Miguel Frary da Silva, à 
rainha [D. Maria I], solicitando que se ordene ao intendente do Ouro de Vila Boa, 
desembargador José Carlos Pereira, para proceder com a sua residência, mesmo antes da 
chegada do seu sucessor. 29 de outubro de 1788.AHU, GOIÁS, Cx. 37, D. 2293. 

REQUERIMENTO de Francisco dos Santos Henriques, ao rei [D. João V], solicitando 
prorrogação, por mais um ano, da serventia do ofício de escrivão da Superintendência-Geral e 
Ouvidoria das Minas de Goiás. 8 de janeiro de 1738. AHU, Goiás, Cx. 1, D. 37.           

REQUERIMENTO do escrivão da Superintendência-Geral e Ouvidoria das Minas de Goiás, 
Francisco da Silva Henriques, ao rei [D. João V], solicitando prorrogação por mais um ano da 
serventia do ofício que exerce. 22 de maio de 1739. AHU, Goiás, Cx. 1, D. 58. 

REQUERIMENTO do bacharel, Manuel dos Reis Pereira, ao rei [D. João V], solicitando o 
lugar de intendente e provedor da Fazenda Real da Minas de Goiás, em atenção ao seu 
desempenho em Angola. 16 de março de 1742. AHU, Goiás, Cx 2, D. 161. 

REQUERIMENTO do escrivão da Superintendência-Geral e Correição de Vila Boa de Goiás, 
Januário da Silva Henriques, ao rei [D. João V], solicitando que se ordene ao ouvidor-geral de 
Vila Boa, [Agostinho Luís Ribeiro Vieira], que mande a Câmara e Conselho da mesma vila 
pagar-lhe o ordenado que lhe é devido. 11 de fevereiro de 1743. AHU, Goiás, Cx. 3, D. 
209.      

REQUERIMENTO do bacharel Luís de Moura Coutinho, ao rei [D. João V], solicitando o 
pagamento de seu ordenado de intendente da capitação das Minas de Goiás. 31 de agosto de 
1748. AHU, Goiás, Cx. 5, D. 390.      

REQUERIMENTO do intendente eleito para a comarca de Goiás, bacharel Luís António 
Rosado da Cunha, ao rei [D. José], solicitando seja deferido o seu pedido de ajuda de custo 
para a sua viagem até Goiás. 23 de maio de 1755. AHU, Goiás, Cx. 12, D. 751.           

REQUERIMENTO do intendente do Ouro e provedor da Fazenda Real de Goiás, bacharel 
António Mendes de Almeida, ao rei [D. José], solicitando ajuda de custo para a sua viagem 
até Goiás e vencer o seu ordenado desde o dia do seu embarque para aquela capitania. 20 de 
dezembro de 1760. AHU, Goiás, Cx. 17, D. 1020.                

REQUERIMENTO do intendente do Ouro nomeado para Goiás, bacharel Bernardo Miguel de 
Sousa e Magalhães, à rainha regente [D. Mariana Vitória], solicitando provimento para vencer 
o seu ordenado a partir do dia do seu embarque para Goiás. 8 de fevereiro de 1777. AHU, 
Goiás, Cx. 29, D. 1872. 
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