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forum historiae iuris

Luís Fernando Lopes Pereira

Circularidade da cultura jurídica colonial
setecentista: hibridismos e tensões entre rústicos e

letrados para dizer o direito.
Ao elaborar o texto para a opção foi montá-lo em forma de perguntas e respostas tentando cobrir
todas as questões centrais da pesquisa em três dimensões: recorte histórico, objeto, fontes e método.

1

1 Por que direito colonial?

Embutida na pergunta está o porque da escolha do próprio período em si. Por conta dos variados
motivos, sistematizarei alguns deles aqui:

2

1.1 O estudo do período colonial pode contribuir para a atual revisão dos clássicos
nacionais.

Os clássicos conhecidos como inventores do Brasil por conta das propostas e impacto de suas
obras, dividiram-se entre aqueles que desqualificavam as raízes portuguesa (Sérgio Buarque de
Holanda1, Raymundo Faoro2, Caio Prado Junior3, Fernando Novais4, etc.) e aqueles que a exaltavam
(Francisco de Varnhagen5 e Gilberto Freyre6). Caio Prado chega a falar em uma administração
colonial caótica (sem divisão de poderes), irracional (sem legalismo), contraditória e rotineira, com
uma monstruosa e ineficiente máquina burocrática. Em suas palavras: “incoerência e instabilidade
no povoamento; pobreza e miséria na economia; dissolução nos costumes; inércia e corrupção
nos dirigentes leigos e eclesiásticos.”7 A inorganização seria a regra: a população à margem como
derivada da escravidão, tendia para a desagregação social (caboclização e vadiagem). Isso geraria
um mal-estar generalizado (econômico e social). Já para Freyre por exemplo, o sucesso do projeto
colonial se devia ao gênio português e a seu espírito de aventura e sua tendência à miscigenação.

3

A visão crítica acerca do passado colonial, semeada pelos clássicos e cultivada pelas Instituições de
Pesquisa e Ensino é fruto de uma construção acadêmica que remonta ao período de consolidação do
nacionalismo brasileiro (anos 20 e 30 do século XX) e que, ao reforçar o nacional o fez em oposição
ao colonial, ao português reinol. Hoje parte da historiografia brasileira geral tem se dedicado a rever

4

1 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
2 FAORO, Raymundo. Os donos do poder. São Paulo: Editora Globo, 2000.
3 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
4 NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Hucitec, 1983.
5 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História geral do Brasil. São Paulo: Edições melhoramentos, 1956.
6 FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala. São Paulo: Global, 2006.
7 PRADO JUNIOR, Caio. Op. Cit. p.65.
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esses estudos, como em Ronaldo Vainfas8, Laura de Mello e Souza9, Maria Fernanda Bicalho10, Luiz
Felipe de Alencastro11, etc. Tenta-se unir forças a esta historiografia que pretende superar os ranços
pós-coloniais e elaborar uma visão mais complexa, relacional e provável para o período colonial.

1.2 (Re) Inserir o Brasil no Império Português.

Um dos elementos presentes nos clássicos que deve também ser superado é a visão do Brasil a
partir dele mesmo, centrado e focado em si, exceto na obra de Gilberto Freyre que ao focar na
cultura reforça esses intercâmbios. Entretanto, o Brasil do período colonial era parte de um Império
Marítimo que tinha mais trocas que se supõe pois não se restringem ao que Freyre destacou em suas
obras, falando de nossas zumbaias e demais orientalismos, mas também de experiências político-
jurídicas.

5

Além de Freyre, os brasilianistas como Charles Boxer12 e Stuart Schwartz13 já percebiam a
necessidade de posicionar o Brasil em relação com os demais cantos do Império, em particular com
a África estes entretanto se debruçando sobre temas mais conexos ao jurídico.

6

A América Portuguesa revela ao ser analisada de forma relacional, facetas novas e transposições
de outras experiências, fruto de um modelo mais flexível dos portugueses. Esses estudos nos
abrem campos de pesquisas comparativas entre variadas regiões em que estiveram presentes as
mesmas estruturas coloniais portuguesas, como as Câmaras municipais, centro da administração da
justiça portuguesa e, portanto, elemento central mesmo dentre as atribuições régias. Os concelhos
camarários tiveram uma moldagem diversa conforme a região, indo de concelhos mais subordinados
ao capitão mor, como no Oriente, particularmente nas Índias, até concelhos de grande autonomia
como o de Salvador da Bahia. O resgate da complexidade destas configurações pode nos revelar
muito das trocas culturais no âmbito político-jurídico do Império português.

7

1.3 O estudo da cultura jurídica colonial pode dar uma contribuição específica a
essa revisão historiográfica.

Elemento comum aos clássicos acima citados foi seu desinteresse pela cultura jurídica colonial,
tratada de forma caricatural nas suas apressadas análises, isso para não falar nos que
conscientemente a rejeitam como Freyre que, influenciado por Boas, centra na cultura e evita o

8

8 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados; moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: Campus,
1988.

9 SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a terra de Santa Cruz; feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial.
São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

10 BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o Império; o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003.

11 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes; formação do Brasil no Atlântico sul. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000.

12 BOXER, Charles R. O Império Colonial Português (1415-1825). Lisboa: Edições 70, 1981.
13 SCHARTZ, Stuart. Sovereignity and society in colonial Brazil; the High Court of Bahia and its judges,

1609-1751. Los Angeles: UCLA Press, 1973.
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político (e o jurídico). Quando o campo jurídico é abordado é destacada tão somente em sua
dependência em relação ao poder do monarca ou utilizado de maneira deformada para demonstrar
as falhas jurídicas que herdamos da Inquisição.

Focar na experiência jurídica pode revelar uma faceta pouco comum do ambiente colonial.
Percebe-se, inclusive, sua posição estruturante, na mesma condição em que Paolo Grossi14 o
colocou em sua configuração medieval. Assim, os estudos de António Manuel Hespanha15 (para
citar apenas o maior referencial) podem iluminar uma nova visão sobre o mundo jurídico do Brasil
Colonial e em contrapartida os estudos coloniais podem também rever de certa forma os conceitos
válidos para Portugal.

9

2 Por que o estudo através dos instrumentais culturalistas?

Sabe-se que o presente ilumina o passado e por conta disso as discussões feitas na Europa acerca
do Antigo Regime necessitam de certa adequação a um ambiente diverso do seu. Para tanto o uso
do conceito de cultura jurídica e sua conexão com paradigmas de conhecimento que reforçam tal
necessidade de filtros parecem ser fundamentais para os resultados pretendidos.

10

2.1 Pensamento pós-colonial

Se cada presente ilumina um passado, o nosso e o metropolitano podem ter diferenças. Se no
metropolitano busca-se uma maior autonomia e uma visão de um Antigo Regime de pluralismo
jurídico, nos estudos coloniais tal visão é temperada por uma dose de controle e centralização. Não
que passemos a enxergar um Leviatã onde ele não existia, mas temos um olhar mais atento para
perceber que em parte a imposição das vontades metropolitanas, mesmo via concelhos camarários,
foi bem sucedida.

11

Essa leitura “colonial” se inspira no que se convencionou chamar de pensamento pós-colonial,
presente em autores como Homi Bhabha16, Edward Said17 e Tzvetan Todorov18. Autores que
demonstram a partir de propostas distintas a relação entre a cultura e o imperialismo e entre os
modelos interpretativos e o colonialismo. Assim, busca-se a filtragem dos elementos recepcionados
trabalhando aqui também com o conceito de circularidade cultural, neste caso entre metrópole e
colônia, entre centro e periferia, elaborando uma visão própria sem nuances nacionalistas ou de
enaltecimento do nativo, mas buscando uma ponderação nas teorias europeias (quando trazidas
para locais diversos, com bases históricas e sociais particulares).

12

14 GROSSI, Paolo. Primeira lição sobre direito. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
15 Não se fará referência a alguma obra específica do professor Hespanha sobre o Antigo Regime português, posto

que um número significativo de livros e textos do mesmo foram utilizados na pesquisa.
16 BHABHA, Homi. "Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a Tree Outside

Delhi , May 1817", in Critical Inquiry , 12, 1985.
17 SAID, Edward. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. / SAID, Edward.

Representation of the intelectual. New York: Vintage, 1996.
18 TODOROV, Tzvetan. La Conquista de America; El problema del otro. México: Siglo XXI, s/data.



forum historiae iuris

2.2 Cultura jurídica: visão relacional e quebra das dicotomias centro-periferia.

O uso do termo cultura jurídica nesse contexto pareceu bastante adequado a uma tentativa de
estabelecer uma visão mais dialógica entre os componentes do quadro das justiças do Antigo Regime
na América Portuguesa. A ideia de cultura aqui, inspirada na antropologia (particularmente em
Clifford Geertz19) e nos autores pós-coloniais anteriormente citados, supera as dicotomias entre
colonos e reinóis, típicas dos estudos tradicionais, cuja visão de cultura trabalha com uma ontológica
dicotomia entre alta e baixa culturas, encarando a última sempre como uma degenerescência da
primeira. Assim, a cultura popular seria apenas um resíduo ou um eco distante e vulgarizado da alta
cultura. Tal visão impregnou as análises da história do direito e mesmo da relação entre metrópole
e colônia. Assim, o direito dos letrados é visto e tido por muitos como a manifestação de toda
a cultura jurídica. Em verdade a cultura jurídica é muitas vezes reduzida a tal manifestação, por
considerar o direito como um fenômeno das elites. Quando o mesmo é aplicado pelos personagens
fronteiriços do campo estes são vistos de forma estereotipada e preconceituosa, como sendo mero
decaimento das manifestações letradas.

13

Uma revisão nos conceitos de cultura podem demonstrar que o direito também é o que Clifford
Geertz chama de “saber local” que, portanto, adquire características particulares em cada local,
para quem, “direito, tenho dito (…) é saber local; não apenas em termos de lugar, tempo, classe, e
variedade de discussões, mas também de acento (…) é esse complexo de caracterizações e imagens,
histórias sobre eventos moldados em imaginações sobre princípios, que eu tenho chamado de
sensibilidade legal.”20

14

Ainda, combina-se tal revisão da ideia de cultura ao conceito de circularidade, inicialmente
inspirado pelo historiador Carlo Ginzburg que por sua vez retirou-o de Mikhail Bakhtin. Este
trabalha com a ideia de uma realidade polifônica, em um mundo em que o discurso é sempre
dialógico, cuja verdade não se encontra nem no sujeito que fala nem no que ouve, mas no encontro
entre os dois, na relação. É a partir disso que constitui o conceito de circularidade cultural,
demonstrando que os elementos culturais não vêm apenas de cima para baixo (o que pode ser
válido para a relação centro e periferia e direito letrado e direito dos rústicos), mas também de baixo
para cima.

15

Assim, a análise da cultura jurídica colonial tenta recuperar tal visão relacional e multicultural, que
permite um destaque aos elementos circulantes. Entretanto, destaca-se que a cultura aqui tratada
é jurídica e portanto, possui particularidades do campo. Daí a exigência de um conhecimento
contextual da configuração jurídica que foge aos antropólogos e pede ao jurista que se abra a tais
diálogos e traga para a fronteira do conhecimento sua voz. Afinal, o estudo da História do Direito

16

19 GEERTZ, Clifford. Local Knowledge. USA: Basic Books, 1983. / GEERTZ, Clifford. Interpretação das
culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.

20 Tradução livre do autor de “Law, I ha been saying, (…) is lt knowledge; local not just as to place, time, class,
and variety of issue, but as to accent (…) It is this complex of charaterizations and imaginings, stories about
events casts in imagery about principles, that I have been calling a legal sensibility” GEERTZ, Clifford. Local
Knowledge. USA: Basic Books, 1983. p. 215.
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tem suas especificidades e não pode virar uma antropologia do jurídico21, pois segue-se a ideia de
Paolo Grossi22 de que existe uma especificidade no fenômeno jurídico.

Assim, não se pode buscar na análise da cultura jurídica o mesmo que os referenciais desta
pesquisa buscaram, ou seja, a faceta popular, ou ao menos é preciso ter claro que no caso do
jurídico há certas limitações de campo, até mesmo por ter uma penetração maior na cultura letrada.
Mesmo assim, inspirado em tais pretensões buscou-se focar em personagens fronteiriços que
demonstrassem desempenhar no campo do direito esse papel de “populares” que contribuem
também para a construção do saber jurídico.

17

No caso específico do estudo da cultura jurídica colonial, centra-se na figura do juiz ordinário,
personagem fronteiriço, tido pela cultura letrada como analfabeto e rústico, mas que efetivamente
participa nos Concelhos Camarários da administração da justiça em nome d’el Rey.

18

2.3 Revisando a relação letrados x rústicos: circularidade e fronteiras.

É o foco no juiz ordinário que permite uma revisão da relação entre direito dos letrados e direito
dos rústicos. A recepção da cultura jurídica letrada por parte dos chamados rústicos pode iluminar
igualmente a análise das relações culturais entre metrópole e colônia. Ainda pode nos mostrar que o
direito colonial português foi fruto muitas vezes da filtragem do direito letrado por tais personagens
fronteiriços.

19

A questão da fronteira também nos parece de interesse ímpar para os estudos aqui delineados.
Inicialmente pela quebra que provoca nas dicotomias clássicas, como esta da relação entre alta e
baixa cultura jurídica. De outro, porque personagens fronteiriços nos permitem identificar melhor
os elementos circulantes entre a alta e a baixa cultura, posto que se depositam nele. O Rabelais de
Bakhtin23 nesse sentido refletia não apenas sua formação letrada e sua cultura de elite, mas projetava
luzes fundamentalmente em suas raízes populares e nas contribuições que tiveram para sua obra. O
mesmo se pode dizer da bela análise sociológica de Mozart feita por Norbert Elias24, destacando
um personagem que não pertence à nobreza, mas que circula na corte acumulando, inclusive capital
simbólico. Nela Elias identifica também essa circularidade, mesmo sem empregar o termo. A mesma
circularidade é diagnosticada por Carlo Ginzburg na análise de um moleiro letrado perseguido pela
inquisição. Nessa história Ginzburg consegue analisar a forma como Menocchio leu os livros (da
cultura de elite) e os interpretou à sua maneira.

20

Assim, para a questão da circularidade da cultura jurídica utiliza-se aqui o conceito de signo de
Bakhtin que permite uma melhor compreensão do fenômeno jurídico e seu valor simbólico, seu
significado para uma determinada sociedade. O signo em Bakhtin não é neutro, mas ensopado de

21

21 Fala-se aqui em antropologia do jurídico pois reforça-se a separação dicotômica entre as disciplinas, o que não
ocorreria no uso do termo antropologia jurídica, pois esta pressupõe já um dialogo relacional entre os dois.

22 Para Grossi, “a dimensão jurídica é uma dimensão autônoma da realidade, porque o ‘jurídico’ é um seu valor
típico e específico” In: GROSSI, Paolo. História da propriedade; e outros ensaios. São Paulo: Renovar, 2006.

23 BAKHTIN, Mikhail. Cultura popular na Idade Média; o context de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 2010.
24 ELIAS, Norbert. Mozart; sociología de un genio. Barcelona: Península, 1991.
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valores e a semiose não é unitária, mas múltipla e heterogênea, afinal o signo reflete e refrata.25

Como não se encara o Direito como um discurso de autoridade (mero comando coercitivo), ele
também guarda em si um dialogismo26 que exige o estudo de seu diverso significado em cada
cultura, afinal o espaço cultural é o espaço dos múltiplos diálogos.

Ora, a linguagem jurídica foi construída na colônia, em particular a partir das intrincadas redes
de juízes ordinários que administravam a justiça nas vilas régias, contando com o auxílio de um
personagem central para o intercâmbio entre a alta e a baixa cultura jurídica que era o Ouvidor,
figura central na difusão da cultura jurídica letrada nos trópicos. O juiz ordinário é esse personagem
fronteiriço da cultura jurídica colonial. Escolhido entre os homens bons da vila, no Concelho
Camarário, administram a justiça. Sem formação jurídica se familiarizam com o passar do tempo
com as formalidades da justiça régia, aprendendo seus procedimentos e corrigindo suas ações
através das intervenções dos Ouvidores Gerais (de Capitanias) e das Comarcas às quais estavam
vinculados, embora vinculados em última instância aos interesses da “nobreza da terra”, termo que
demonstra como tais elites locais também colheriam frutos da consolidação de um poder simbólico
régio nos trópicos e ao mesmo tempo o caráter mais permeável da Corte portuguesa em relação a
suas similares inglesa e francesa, por exemplo. Do ponto de vista da cultura jurídica vemos como
esses personagens, inicialmente distantes dos debates jurídicos vão a eles se familiarizando com
o tempo, aprendendo a manejar as técnica e a respeitar os procedimentos da esfera judicial que
se montava nas Câmaras. Assim, da recepção por parte desses “rústicos” da alta cultura jurídica
letrada e da mistura dessa a elementos próprios de base popular, forma-se uma cultura jurídica
colonial, onde interesses locais patrimonialistas e trocas de favores em redes de favorecimento eram
escondidas sob uma roupagem jurídica com a chancela d’el Rei (que era também chancelado por
tais elites). Elites constituídas pelos cidadãos, aqueles que, por eleições desempenhavam ofícios (em
particular de Juiz Ordinário) nos Concelhos.

22

Estes rústicos eram vistos pelos letrados como analfabetos que decidiam suas questões oralmente
em processos sumários e sem formalidades, utilizando, inclusive, como fundamentos, suas ligações
locais e interesses privados.

23

O exame das fontes judiciais pertencentes ao juízo ordinário podem oferecer pistas para a revisão
de tal conceito sobre os rústicos.

24

25 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2009.
26 Toda manifestação artística e literária é dialógica. Toda realidade lingüística é dialógica, pois responde e solicita

resposta, atuando em um plano intra-enunciados. Todo enunciado é dialógico e a consciência social é semiótica
e multivocal de ponta a ponta, nas palavras de Bakhtin: “nenhuma palavra ocorre sem o olhar oblíquo do
outro”. Assim, para ele, o nosso falar nasce da boca dos outros, no universo da heteroglossia (múltiplas línguas e
múltiplas redes dialógicas); a sentença, portanto, não é algo dado, abstrato, monológico, morto, mas um conjunto
de citações. Aqui, novamente, encontramos a superação da dicotomia individual-coletivo, como em Norbert
Elias. Ver: BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética; a teoria do romance. São Paulo: UNESP,
1993.
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3 Por que as fontes arquivísticas?

Desde a revolução francesa da historiografia feita pela Escola dos Annales, as fontes oficiais dos
arquivos, únicas fontes para a historiografia rankeana, foco das críticas da Escola Nova, foram
gradativamente abandonadas. A ampliação das fontes para a história proposta pelos franceses levou
em verdade a um esvaziamento dos arquivos e um descrédito das fontes oficiais, já exaustivamente
reproduzidas pelos positivistas.

25

Entretanto, uma das particularidades da história é a utilização de provas, pistas, indícios e uma
parte considerável do que trata da questão da cultura jurídica colonial, está nas fontes arquivísticas.
Primeiro porque há uma vinculação entre a administração da justiça colonial e a montagem dos
aparatos institucionais portugueses (sejam eles os concelhos camarários, as ouvidorias de comarca,
os tribunais da Relação) o que faz com que parte das fontes esteja nos arquivos juntamente com a
documentação da administração portuguesa.

26

O fato de que tais fontes foram meramente narradas em um contexto em que se prestaram
a fundamentar a construção dos estados nacionais, hoje exige do historiador uma interpretação,
sob pena de manutenção das narrativas tradicionais ou das interpretações apriorísticas. É preciso
resgatar tais fontes e reinterpreta-las à luz das novas teorias e das novas pesquisas acerca do
funcionamento das sociedades de Antigo Regime e mesmo do sistema colonial. A historiografia
jurídica tem a seu dispor um acúmulo teórico de excelente revisão historiográfica acerca do período.
É preciso revisitar as fontes coloniais disponíveis para a analise da cultura jurídica e permitir que o
diálogo entre eles propicie de um lado uma interpretação nova das fontes e de outro uma revisão
das próprias interpretações.

27

3.1 Concelho Camarário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba.

Há outro aspecto que necessita ser esclarecido: as fontes. Indícios, pistas, provas27 são
principalmente relativos a Vila de Curitiba, atingindo documentos da Ouvidoria de Paranaguá,
Capitania de São Paulo e Conselho Ultramarino. Da Vila de Curitiba vêm sua maior parte:
processos (cíveis e devessas) do Juízo Ordinário28, alguns que subiram à Ouvidoria de Paranaguá
e a correspondência da Vila com a Capitania de São Paulo e a intermediação de correspondências
do Conselho Ultramarino, além das atas de Audiência do Concelho Camarário, Juízo Ordinário e
almotaçaria, bem como as demais fontes que estão preservadas nos arquivos da Câmara Municipal
de Curitiba (como a prestação de contas do concelho ou os alvarás e licenças). Um primeiro
elemento a se destacar é a quantidade extraordinária de fontes coloniais presentes em Curitiba, tanto
na Câmara Municipal quanto no Arquivo Público do Estado. Praticamente toda a documentação

28

27 Refere-se aqui ao método indiciario desenvolvido pelo historiador Carlo Ginzburg. Ver: GINZBURG, Carlo. A
micro-história; e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1989.

28 São cerca de 5000 processos relativos ao século XVIII que estão no Departamento Estadual de Arquivo Público.
Alguns deles possuem também o recurso e a decisão da Ouvidoria de Paranaguá sobre o caso.
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referente ao Concelho Camarário e a Juízo Ordinário de Curitiba estão disponíveis para as mais
variadas pesquisas.

Apesar de serem fontes que tratam de uma região fronteiriça (Brasil Meridional, em particular
Curitiba, no século XVIII) vista tradicionalmente como anômala ou não representativa da regra
portuguesa, isso só pode ser verificado na comparação do que ocorre nessa vila com as pretensões
metropolitanas e com o funcionamento de outras cidades portuguesas e colônias marítimas. Afinal,
somente as conexões de casos com o contexto é que permitirão a leitura de um caso como anômalo
(em relação à norma). Como diz Ginzburg, a atenção ao desvio, ao excepcional, abre a possibilidade
de revelar algo sobre a natureza da norma que a atenção à própria norma em si não revelaria. Para
ele, “a violação da norma contém em si (do mesmo modo que a pressupõe) também a norma,
enquanto o oposto não é verdadeiro.”29

29

Mas o historiador não pode se deixar seduzir pelas fontes e ser por elas dirigido, mas deve ter em
mente que o importante é a possibilidade que tais fontes, pistas, indícios nos dão para relacionar
o micro e o macro (que em verdade caracteriza a microstoria30) para interpretar, dar sentido ao
passado. Como destaca Walter Benjamin, “nem tudo nessa vida é modelar, mas tudo é exemplar”.31

30

3.2 Nova interpretação das fontes: cultura jurídica colonial (entre alta e baixa)

Os concelhos eram o centro de formação de uma cultura jurídica colonial que não se apresentou
necessariamente como algo oposto à alta cultura jurídica dos letrados, mas, em uma complexa
circularidade, ofereceram e receberam elementos que foram utilizados como base para tais
construções, o que se percebe é uma boa assimilação das regras formais e das técnicas
procedimentais, embora cada Câmara tenha constituído um conteúdo mais adequado à sua realidade
para tais roupagens técnicas. Em termos de configuração, a maioria seguia o que determinavam
as Ordenações do Reino em seu Livro I, título 65 (Filipinas) que prescrevia inicialmente que tais
concelhos seriam formados pelos homens bons do município, entre os quais se escolheriam em
eleições os juízes ordinários Em Curitiba não havia uma regularidade em relação a escolha do juiz
ordinário e de seu mandato, nem mesmo em relação ao número.

31

Suas funções eram tanto judiciais como administrativas e legislativas (para utilizar
anacronicamente uma terminologia moderna, na medida em que na lógica do Antigo Regime tal
separação não faz sentido). Haveria ainda na vereação “um antigo sentido de castigo, cobrança
de taxa, de fiscalização sobre determinada gente num certo lugar, antes e na base de seu sentido

32

29 GINZBURG, Carlo. Uma história noturna. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.p.26.
30 Primeira obra do gênero foi feita por Luiz González y González (México) Micro história de San José Gonzalez.

Ali, procurava recompor parcela do social mais próximo do núcleo familiar afetivo, uma história de um ponto de
vista particular. Ver: GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis. Pueblo en vilo; microhistoria de San José de Gracia.
México: El Colegio de México, 1968. O método tomou força na itália dos anos 70 com os Quaderni Storici e
com historiadores como Edoardo Grendi, Giovanni Levi e Carlo Ginzburg, este ultimo, o grande responsável
pela popularização desse tipo de historiografia. Ver: LIMA, Henrique Espada. A micro-história italiana; escalas,
indícios e singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

31 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica; arte e política. Obras escolhidas volume 1. São Paulo: Brasiliense, 1985.
p.36.
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institucional, que perdura e que é o nosso.”32 Aqui trata-se talvez de um certo poder de policia que
os Senados tinham, principalmente nas figuras dos almotacés.

De qualquer maneira, formava-se nesse palco urbano, planejado e pensado pelos portugueses
e moldado ao sabor dos trópicos, uma cultura jurídica colonial, composta por visões de justiça e
formas de aplicá-la nas vilas meridionais do Brasil colonial. O Juiz Ordinário seria o personagem
mais fronteiriço dessa cultura, aquele inicialmente iletrado (ou pouco letrado) mas que com o tempo
iria não apenas se apropriar de instrumentais procedimentais do Direito português, mas passaria
mesmo a manejar tais instrumentos jurídicos a partir de seus interesses e do grupo ao qual se
vinculava, sem que isso representasse na maior parte das vezes alguma contrariedade em relação
às pretensões metropolitanas.

33

3.3 Juízes Ordinários: nós da cultura jurídica colonial

Do exame das fontes podemos mostrar a pluralidade de sentidos da colonização portuguesa mesmo
se tomarmos apenas a América. A localidade de Curitiba começa a ser ocupada por “paulistas” a
partir de meados do século XVII (as primeiras sesmarias datam de 1632 e seguintes), período em que
a região estava juridicamente vinculada ao marquês de Cascais, herdeiro de um capitão donatário.
O povoado se transforma em vila em 1668 quando é instalado o pelourinho, a partir de petição
para o estabelecimento da justiça por conta do crescimento populacional e idade avançada do
capitão povoador. Entretanto, o primeiro Concelho Camarário é eleito somente em 1693. Curitiba
se localiza em um planalto a mais de 900 metros do nível do mar, de difícil acesso e distante 100
km dos portos que marcavam o Império Marítimo Português. Nesse sentido podemos afirmar
que para o período e seus padrões era uma vila periférica (fora do centro comercial e perdida no
sertão curitibano). Nela encontramos vasta documentação sobre o funcionamento do Concelho
Camarário, o que por si só problematiza as avaliações tradicionais acerca dos rústicos, pois trata-
se exatamente de formalização de procedimentos jurídicos (no caso dos processos dos juízes
ordinários) e da administração da justiça nessa vila periférica. Processos que seguem os trâmites
exigidos pelas Ordenações do Reino, cuja coleção de livros o Concelho de Curitiba tinha à sua
disposição desde 1704 como demonstram as tomadas de conta do procurador do Concelho, período
anterior à ligação de toda a região sul à Capitania de São Paulo33 (1715 é ligada à Capitania de São
Paulo), quando Curitiba e o sul passam a ser mais controlados, o que não reflete necessariamente
em prejuízo de sua autonomia, mas muitas vezes em maior acúmulo de conhecimento formal para
encontrar soluções jurídicas próprias em caso de conflito com os interesses metropolitanos.

34

Há também nesses processos referencias a comentadores das Ordenações e debates em que são
citados livros jurídicos que circulavam mesmo nesse canto do Império. Assim, talvez as condições

35

32 MARX, Murilo. Cidade no Brasil: em que termos? São Paulo: Studio Nobel, 1999. p. 13.
33 A extinção da capitania de São Vicente em 1709 resultou no restabelecimento da capitania de São Paulo e Minas

do Ouro, independente do Rio. Em 1713, foi criada a Capitania do Rio Grande de São Pedro e em 1720 houve o
desmembramento da capitania de Minas. A capitania de Santa Catarina foi desmembrada de São Paulo em 1738,
sendo anexada a do Rio, bem como todo o território do Rio Grande e em 1748 as capitanias de Goiás e Mato
Grosso, desmembradas de São Paulo e anexadas ao Rio.
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de rusticidade tenham sido diversas, ou o conceito tenha sido reflexo da dicotomia alta x baixa
cultura. O fato é que as fontes mostram rústicos como um personagem que se tornou caro a mim
pelo fato de ter exercido a função de juiz por mais de dez vezes nas décadas de 1630, 40 e 50. Trata-
se de Francisco de Siqueira Cortes.34 Os procedimentos adotados pelo mesmo como juiz ordinário
demonstram que inicialmente não possuía qualquer propensão para o exercício de uma função
de tantas regras de conduta, tendo sido afastado do exercício do cargo de avaliador em termo de
vereança que requeria fosse nomeado um “homem contador, pois o avaliador, o ajudante Francisco
de Siqueira Cortes era homem pouco contador, e nam sabia distribuir bens...”35 Isso já em 1737,
depois de ter exercido a função de juiz ordinário uma primeira vez. Entretanto, parece que essa
inaptidão para números não interferiu na possibilidade dele se inserir na lógica jurídica e dominar
seus procedimentos e técnicas. Afinal, o mesmo exerceria a função mais nove vezes, além de ter
ocupado outros ofícios no concelho camarário, como vereador e almotacé, principalmente. Mais
que isso, Francisco de Siqueira Cortes seria também procurador das elites envolvidas em litígios,
principalmente pela posse de terras36. Nos autos dos diversos processos do juízo ordinário de
Curitiba vemos o cumprimento de uma série de formalidades dos atos jurídicos praticados em juízo,
nos quais se invocou o cumprimento à risca de várias medidas previstas pelas Ordenações em seu
livro terceiro. Esse personagem parece ser um típico personagem fronteiriço da cultura jurídica.
Aprendeu na leitura do que tinha à mão (Ordenações e alguns poucos comentadores) unido às
recomendações feitas pelos Ouvidores Gerais e de Comarca, para construir uma cultura jurídica
própria, encontrando inclusive soluções específicas como no caso dos indígenas e de sua condição
jurídica, analisado por uma orientanda de mestrado, Liliam Brighente. Com base nessas mesmas
fontes, recuperou a construção na Capitania de São Paulo, no ambiente dos juízos ordinários, da
categoria de administrado particular que escondia a escravidão e mascarava a condição colocando
o cativo como administrado, seguindo as regras régias.

Mas havia também forças centrífugas. No final do mesmo século XVIII, o Brasil se encontrava
dividido em 24 Comarcas37, que representavam uma maior proximidade em relação do Direito

36

34 Nascido em Curitiba em 1682 era filho de Luiz de Góes (bandeiras de D. Rodrigo del Castel Blanco e que
assinara a petição para a instalação da justiça na Vila) e Maria de Siqueira Cortes. Francisco de Siqueira Cortes foi
Juiz ordinário em dez ocasiões: 1730, 1739, 1740, 1742, 1743, 1744, 1745, 1747, 1754 e 1756, tendo falecido na
mesma vila em 1762, com 80 anos de idade.

35 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. Sob
a direcção de Francisco Negrão. Volume XIII. Correspondências e Actos Diversos (1721-1767). Curitiba:
Impressora Paranaense, 1925.p. 79.

36 causa civil de embargos de sesmarias de 1736, em que Antonio dos Santos Soares entra com embargos contra
Antonio Alves Martins, Francisco da Silva Xavier e Manoel dos Santos afirmando ser o sesmeiro das terras dos
Campos Gerais, compreendendo trinta léguas e meia. Por meio do procurador Paulo da Rocha, os embargados
se defendem alegando serem povoadores e primeiros ocupantes das ditas terras há mais de 15 anos. Alega ainda,
Francisco da Silva Xavier que teria recebido as terras em herança de João Alves de Castro, ao se casar com sua
viúva. António Luis de Távora, Governador da Capitania de São Paulo emite carta de data de terra de sesmaria à
Francisco da Silva Xavier confirmando seus direitos sobre as terras. Nesse processo, Francisco seria procurador
juntamente com Paulo da Rocha.

37 Porto Alegre (Capitania do Rio Grande de São Pedro e de Santa Catarina); Paranaguá, Itu, São Paulo (Capitania
de São Paulo); Rio das Mortes, Sabará, Serro Frio e Vila Rica (Capitania das Minas); Belém (Capitania do Pará);
São Luís (Capitania do Maranhão e Piauí); Ceará (Capitania do Ceará); Rio Grande (Capitania do Rio Grande do
Norte); Paraíba (Capitania da Paraíba); Sergipe, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Jacobina (Capitania da Bahia); Rio
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régio e de uma circularidade da cultura jurídica mais sofisticada pela presença ali de Ouvidores
Régios e menor distância das Capitanias que mantinham intensa rede de correpondências, ligando
as mesmas com a Metrópole38. A redefinição da configuração político-jurídica, com a expansão
da fronteira sul, fazia com que a jurisdição do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro abarcasse
desde o Espírito Santo até a Colônia do Sacramento, incluindo aí o sertão de Mato Grosso e o de
Curitiba. Os Ouvidores de Comarcas e os Gerais das Capitanias eram as peças-chave na difusão da
cultura jurídica letrada nas vilas do Brasil. Em constantes correições os Ouvidores transmitiam aos
concelhos os modelos fundamentais dos procedimentos da justiça régia.
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