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Resumo 
Este artigo tem por objetivo comunicar os resultados da análise dos termos de audiência dos juízes ordinários 
da vila de Curitiba, obtidos até o presente momento como parte do desenvolvimento da minha dissertação de 
mestrado. Trata-se de uma análise qualitativa c quantitativa da documentação visando entender a evolução da 
litigiosidade da vila de Curitiba no período em questão. A construção de gráficos ano a ano permite visualizar a 
quantidade de audiências realizadas mês a mês, a quantidade de requerimentos por audiência e a qualidade das 
demandas jurídicas de primeira instância. A análise gráfica possibilita apreender a atividade judiciária da câmara 
de Curitiba entre 1731 e 1740, momento fundamental para a compreensão do ordenamento jurídico da vila, pois 
nesse período a formalização jurídica da vila estava fazendo-se processualmente, num contínuo, respondendo às 
crescentes demandas judiciárias locais. 
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This article has been developed to enable a better understanding the making off judicial activity of the municipal 
Council of Curitiba in eighteenth-century. 
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A atividade judiciária da Câmara Municipal de 
Curitiba no século XVIII 
Joacir Navarro Borges 

A . justiça ordinária foi transposta para a América Portuguesa junto com o modelo 
organizacional do município português. As autoridades das câmaras municipais eram eleitas entre os 
"homens bons" de cada vila ou cidade. Além dos vereadores e do procurador, todos os anos eram escolhidos 
dois juizes ordinários, que representavam a primeira instância jurídica à qual as pessoas do lugar poderiam 
recorrer. A Câmara era formada ainda por oficiais menores como o almotacé (fiscal do ordenamento urbano), 
o escrivão e o alcaide que fazia citações e prisões a mando dos juizes. 

No século XVIII, as vilas mais importantes, como Paranaguá, representavam o centro administrativo 
ou cabeça da Comarca, onde ficava a Ouvidoria Geral, para onde os habitantes das vilas menores, como 
Curitiba, recorriam diretamente ou com seus agravos no caso de esgotamento dos recursos junto ao juízo 
local. 

Os preceitos respeitantes à organização e funcionamento da justiça ordinária encontram-se no 
título LXV do Livro I das Ordenações Filipinas publicadas em 1603.1 Seu conteúdo foi praticamente 
uma recopilação do disposto anteriormente nas Ordenações Manuelinas de 1521. Não houve, portanto, 
modificações significativas quanto às atribuições da justiça ordinária entre os séculos XVI e XVIII. 

Os Juizes Ordinários eram eleitos trienalmente pelo método dos pelouros, juntamente com vereadores 
e procuradores.2 No início de cada ano, dois nomes eram sorteados para integrarem a Câmara Municipal 
juntamente com os vereadores e procuradores. Apesar da indicação expressa das ordenações sobre servirem 
dois juízes por ano, a documentação apresenta casos onde apenas um ou mais de dois juízes serviram. Na 
"vila de Santo André da Borda do Campo, extinta em 1560 (três juízes em 1555) e na de São Paulo, com 
relativa freqüência (três em 1575, 1603, 1623, 1633 e quatro em 1629)."3 

Uma vez terminado o mandato anual, os cargos da Câmara deveriam ser preenchidos por outros 
"homens bons" eleitos, ficando aqueles que deixaram os cargos inelegíveis para os postos que ocuparam 
por três anos, a não ser em lugares pouco povoados "onde se não poderem achar tantas e tais pessoas. E 
mandamos, que o que em um ano for Juiz, Vereador, Procurador, ou Tesoureiro, não possa haver em esse 
Concelho nenhum dos ditos Oficios, que já houve e serviu, até três anos, contados do dia, que deixou de 
servir".4 

As Ordenações determinavam que os juízes ordinários tinham de estar domiciliados no lugar de sua 
atuação e sua jurisdição abrangia todo o termo da vila. Deviam lá trabalhar para que "se não façam maleficios, 
nem malfeitorias. E fazendo-se provejam nisso, e procedam contra os culpados com diligência".5 

Os juizes ordinários como autoridades eleitas deviam comparecer "eles ambos, quando puderem, ou 
ao menos um, irão sempre à vereação da Câmara, quando se fizer para com os outros ordenarem o que 
entenderem, que é bem comum, direito e justiça".6 Os juízes ordinários presidiam as seções da câmara, 
onde se reuniam para deliberar em conjunto com as outras instâncias da autoridade municipal. "As funções 
dos juízes ordinários tinham características não apenas judiciais, mas administrativas. Tal fato assinala (...) 
um modelo sociopolítico e administrativo pré-burocrático, "tradicional" na tipologia weberiana, no qual 
inexistem fronteiras nítidas entre as diferentes funções executivas, legislativas e judiciárias do estado, que 
só se explicitaria com o constitucionalismo setecentista".7 

A falta de nitidez quanto aos limites e prerrogativas entre as instâncias executiva, legislativa e 
judiciária era uma característica generalizada no Estado do Antigo Regime, estando presente tanto no nível 
local quanto no nível central. O Tribunal da Relação da Bahia é um destes típicos órgãos régios mistos 
cuja função principal era judiciária, mas desempenhava também diversas funções executivas e legislativas. 
Tem-se ressaltado "a importância estratégica da sobreposição de atribuições e competências entre os vários 
órgãos e agentes administrativos como algo intrínseco ao funcionamento da administração colonial."8 
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Que haja justiça nesta dita vila 

O estabelecimento das autoridades municipais e das "justiças" em Curitiba aconteceu em 1693, 
quando foi criada a Câmara Municipal, e, consequentemente, nela foi instituída pela primeira vez a justiça 
ordinária. O clamor pela instauração da justiça em Curitiba é claro no "Requerimento para a criação das 
justiças" que os moradores levaram até Mateus Leme em 24 de março de 1693. 

Senhor Capitão Povoador. Os moradores todos assistentes nesta povoação de Nossa Senhora da Luz e Bom 
Jesus dos Pinhais que atendendo ao serviço de Deus c o de Sua Majestade, que Deus Guarde, paz, quietação e 
bem comum deste povo, e por ser já hoje mui crescido, por passarem de noventa homens, e quanto mais cresce 
a gente se vão fazendo mores desaforos, e bem se viu esta festa andarmos todos com armas na mão, e apeloirou-
se dos outros mais insultos de roubos, como é notório e constante pelos casos que tem sucedido e daqui em 
diante será pior, o que tudo causa o estar este dito povo tão desamparado de governo e disciplina da justiça. E 
atendendo-nos, que adiante será pior por não haver a dita justiça na dita povoação, nos ocorremos a vossa mercê 
como Capitão e cabeça dela, e por ser já decrépito e não lhe obedecerem, seja servido permitir a que haja justiça 
nesta dita vila, pois nela a gente bastante para exercer os cargos da dita justiça que faz o número de três povos. E, 
pela ordenação ordena Sua Majestade, que havendo 30 homens se eleja justiça, e demais de que consta que vossa 
mercê por duas vezes procurou aos capitães-mores das capitanias debaixo lhe viesse criar justiça na povoação, 
sendo que não era necessário por ter havido j á aqui justiça em algum tempo criada pelo defunto Capitão Mor 
Gabriel de Lara, que levantou Pelourinho em nome do donatário o senhor Marques de Cascaes -; Pelo que 
requeremos a vossa mercê da parte de Deus e d'El-Rei que visto o que alegamos e o nosso pedir ser justo e bem 
comum de todo este povo, o mande ajuntar e fazer eleição e criar justiça e câmara formada para que assim haja 
temor de Deus e d 'El-Rei e por as coisas em caminho. E receberá mercê. 

Despacho: Juntasse o povo. Deferirei o que ao que pedem - Pinhais, 24 de março de 1693 - Leme.9 

Apenas cinco dias depois, a 29 de março, reuniu-se o povo, juntamente com Mateus Leme na Igreja, 
para fazerem a escolha dos eleitores e eleição. Foram eleitos dois juizes ordinários: Antônio da Costa 
Veloso e Manoel Soares; três vereadores e um procurador. 

Em 1720, foi inaugurada nova fase na organização jurídica e administrativa da vila de Curitiba com 
a chegada do Ouvidor Pardinho. Seu provimento procurou retificar e reordenar a administração municipal 
curitibana que, até então, tinha caminhado por trilhas nem sempre condizentes com o desejado pela 
Metrópole. Denunciou o Ouvidor em carta ao rei: 

No ano de 1693 se levantou esta povoação em vila por aclamação dos moradores: porque sendo termo desta vila 
de Paranaguá, ficando-lhe tão distante, e com tanta dificuldade para lhe ir a justiça, entre si se uniram, e fizeram 
eleição de juizes ordinários e oficiais de Câmara, com que até agora se governavam; mas com tantos abusos 
como se pode presumir de uma tão remota terra e onde não chegou ministro algum. Nela estive desde o mês de 
setembro até fevereiro, que todo este tempo foi para atrair a mim aqueles homens, e aos bons, que apareceram, 
mostrar-lhes os erros em que tinham caído e encaminhá-los para o futuro procederem com mais acerto em 
utilidade e bem dos mais.10 

O Ouvidor simbolizou o esforço do Estado Português de fazer-se mais presente nessa região periférica 
da Colônia. Seu primeiro ato foi salientar que, a partir de sua visita, a vila passava para as mãos da autoridade 
metropolitana. "Pelo que terão todos entendido daqui por diante esta vila, e tudo o mais que nela corre para 
o sul, é da coroa real, e que seus moradores imediatamente são vassalos da coroa sem reconhecerem algum 
donatário, como antigamente reconheciam ao dito marques"." 

No Brasil, altos funcionários da administração civil, como o Conde da Cunha, o Marquês de Lavradio, e no 
caso específico de Curitiba, o ouvidor Geral Raphael Pires Pardinho, através de medidas administrativas, 
relatórios, observações sobre o país e seus habitantes, mostram a leitura que passa a ser feita da sociedade 
local. A documentação reflete as preocupações com a população: número, modo de vida; a administração tenta 
organizar, enquadrar, disciplinar(...).12 

Boa parte dos provimentos do ouvidor referia-se aos juízes ordinários, ora determinando apenas o 
modo como deviam agir, ora censurando a câmara pelo modo incorreto como vinham agindo até então. 
Nesse momento, Curitiba encontrava-se na borda ocidental do Império Português, numa "tão remota terra", 
é provável que a população se sentisse à vontade para ignorar parte das normas vindas da Coroa e resolvesse 
seus litígios cotidianos orientando-se também pelos usos e costumes locais. A documentação deixa entrever 
que a câmara de Curitiba sequer possuía um livro das Ordenações do Reino, pois o ouvidor disse que "para 
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o mais quando se oferecia duvida recorrerão os juízes às ordenações que lhes ficam e vão alegadas nestes 
provimentos."13 

Houve juízes ordinários em Curitiba desde 1693, mas o fato de se reconhecer ao juízo ordinário a 
competência para conhecer e arbitrar sobre determinadas causas e quantias, não significa, necessariamente, 
que a população recorreria somente ao âmbito de tal instância reconhecida e formal na resolução de seus 
litígios. Instâncias informais de arbitragem dos litígios podiam estar tão presentes e serem tão eficientes 
quanto à justiça formal. 

Desde 1693 a câmara de Curitiba já produzia documentação sobre suas vereanças e diversos outros atos 
municipais. No entanto, até 1719, a documentação camarária da vila de Curitiba depositada na biblioteca da 
Câmara Municipal de Curitiba tem como uma de suas características a ausência quanto às audiências dos 
juízes ordinários. 

O primeiro livro de audiências dos juízes ordinários cobre o período de abril de 1719 a março de 
1720, precisamente o ano que antecede a chegada o ouvidor Raphael Pires Pardinho à localidade. Os 
outros volumes preservados são referentes ao período de 1731 a 1752. Há também 4 folhas de termos de 
audiências dos juízes ordinários referentes ao ano de 1730 conservadas no livro de avulsos da Biblioteca 
da Câmara. São as folhas 93, 98 numeradas no canto direito superior como de praxe e outras duas (6 e 7) 
numeradas a lápis. A folha 93 contém as audiências dos dias 3, 6 e 7 de junho de 1730. A folha 98 contém 
as audiências de 2, 13, 20 e 27 de outubro de 1730. A folha 6 contém as audiências de 27 de novembro e 
primeiro de dezembro de 1730 e a folha 7 as audiência de 11 de dezembro de 1730.14 

Tomando estes indícios podemos supor que o livro tivesse pouco mais de 100 folhas com audiências dos 
juízes ordinários. Possivelmente as audiências registradas neste livro documentassem a atividade judiciária 
da Câmara durante toda a década de 1720. Portanto, podemos concluir que a partir da vinda do Ouvidor 
Pardinho, a atividade judiciária da Câmara de Curitiba passou a ser sistematicamente documentada, mas os 
registros preservados por inteiro são somente os correspondentes ao período de 1731 a 1752. 

A análise comparativa desses códices documentais ressalta a completa ausência de recursos ao juiz 
ordinário em 1719 e 1720 e o progressivo aumento da demanda judiciária entre 1731 e 1752. Todos os 88 
termos de audiência produzidos pelos juízes ordinários Joseph Leme e Francisco Valiente Ferreira, entre 
14 de abril de 1719 e 23 de março de 1720, estão vazios, reproduzindo apenas o linguajar de praxe: "Aos 
quatorze dias do mês de abril de mil de setecentos e dezenove anos nesta vila de Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais em audiência publica que aos feitos e partes fazia o juiz ordinário Joseph Leme mandou apregoar 
três vezes se havia quem requeresse em audiência dele dito juiz e por não haver quem fiz este termo em que 
assinou e eu Mel. Rois da Motta p.co Deucalião escrivão q. os escrevi. Leme".15 

Este livro de audiências foi aberto no dia 14 de abril de 1719 com o seguinte texto: 

Aos quatorze dias do mês de abril de mil de setecentos e dezenove anos nesta vila de Nossa Senhora da Luz 
dos pinhais de Curitiba já eram na eleição que se fez no dito ano por juizes Joseph Leme e Francisco Valiente 
Ferreira e com a vinda das veansas do senhor ouvidor geral tomarão nos dois anos e para a continuação dos 
termos das audiências me mandaram a mim Deucalião fazer este termo em que se assinaram e eu Mel. Rois da 
Motta p.co Deucalião que o escrevi. Leme16 

No texto de abertura, fica claro que a elite local estava esperando "a vinda das veansas do senhor 
ouvidor geral". Isso indica que, a ausência documental, pode ter como causa o fato das audiências correrem 
oralmente até aquele momento, com decisões sumárias sem maiores procedimentos documentais, haja vista 
que a ouvidoria mais próxima era São Paulo e, pela primeira vez, a vila sofria correições de um magistrado 
régio. 

O texto de abertura revela ainda uma atitude de não conformidade com o disposto nas Ordenações 
Filipinas, pois os dois juízes "tomarão nos dois anos e para a continuação dos termos das audiências". Os 
juízes se revezaram mês a mês entre abril de 1719 e março de 1720. As Ordenações Filipinas estipulavam 
a eleição de novos juízes ao término de cada ano e, para evitar abusos, logo que os novos juízes tomassem 
posse deviam realizar devassas gerais sobre o proceder de seus antecessores, procedimento negligenciado 
pelos magistrados curitibanos até então. Em seu provimento 79, o ouvidor Pardinho: 

Proveu que osjuizes ordinários tirassem todos os anos devassas gerais (...) a que chamam janeirinha, e o juiz mais 
velho deve tirar logo que principia a servir, formação no modo em que este ano se tirou dos oficiais que serviram 
o passado; E não usarão mais dois autos, de que até o presente usaram nas ditas devassas gerais. Havendo algum 
culpado na dita devassa geral, remeterão logo o traslado dela ao ouvidor geral como são obrigados pelo parágrafo 
71 do dito seu regimento para na dita Ouvidoria se lhe dar livramento, e ser punido conforme o direito, o que até 
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agora se não fez nesta vila; antes nela se via tornarem a servir os mesmos juízes, que foram pronunciados por 
erro do mesmo oficio, de que resultou que se mal serviram a primeira vez, pior o fizeram as outras.17 

Esse provimento revela a inadequação da ação dos juízes quanto às devassas e quanto ao processo 
sucessório. É provável que o ouvidor tenha tido acesso ao livro de audiências com todas as suas 88 
audiências vazias, como se fossem abertas apenas por mera formalidade. Diante disso, o ouvidor deixou 
recomendações muito claras sobre o correto procedimento dos juízes ordinários e tabeliães quanto aos 
livros de audiências: 

Proveu que os juízes ordinários no processar os feitos eiveis (...) obrigarão ao tabelião que tenha o seu protocolo 
encadernado e rubricado por um deles para escreverem todos os termos das audiências e ações d 'alma e sumários 
que os ditos juízes determinarem de pé a pé, o qual protocolo se conservará no cartório como parte dele para todo 
o tempo se saber, como as tais ações se determinavam, e os termos das audiências se fizeram, conservando-se as 
partes seu direito e não se encham os ditos protocolos como até agora se fez de termos desnecessários, e feitos 
somente para tapar j eiras.18 

O ouvidor também procurou estender a ação judiciária a localidades próximas à vila, pois determinou 
a criação do juízo de vintena na localidade de São José, ato formalizado em 26 de fevereiro de 1721, quando 
os oficiais da Câmara de Curitiba se reuniram para elegem "por juiz da freguesia de São José a Antônio 
Ribeiro Leme e para escrivão a Pantalião da Silva (...) e acordaram fossem notificados para em Câmara se 
lhes dar juramento para poderem servir suas ocupações(...)".19 

Como forma de corrigir e ordenar os "tantos abusos" dos colonos, a Ouvidoria de Paranaguá foi criada 
por carta régia em 17 de junho de 1723, a partir de proposta feita à coroa por Raphael Pires Pardinho após 
suas correições. Paranaguá foi sede da Ouvidoria até 1813. Durante noventa anos, os ouvidores escalaram 
a serra anualmente para fazerem suas correições em Curitiba. 

A Atividade judiciária da Câmara de Curitiba (1731 - 1740) 

Como vimos, o ordenamento jurídico da vila de Curitiba configurou-se num processo iniciado com a 
criação da Câmara em 1693 e reordenado a partir das correições do ouvidor Pardinho no início da década 
de 1720. O hiato documental existente no período 1720-1730 não nos permite analisa-lo, mas felizmente 
a documentação referente a década de 1731 a 1740, está inteiramente preservada, permitindo uma análise 
satisfatória do percurso da justiça local nesse período. 

Neste estudo, quando nos referimos à formalidade jurídica ou à atividade judiciária estamos levando 
em conta apenas os processos documentados nos livros de audiências dos juízes ordinários tomados como 
fonte, em nenhum momento estamos considerando a instância do juízo ordinário como única possibilidade 
de recurso judiciário. Certamente muitas demandas eram levadas diretamente à Ouvidoria em Paranaguá 
ou eram resolvidas pelos juízes de vintena ou ainda por formas de disciplinarização e coerção não 
institucionalizadas, diversas da lei e da justiça. Estamos tratando, portanto, apenas a atividade judiciária da 
Câmara da vila de Curitiba. 

A atividade judiciária local na década de 1730 evidencia a continuação do processo de ordenamento 
jurídico da vila, principalmente quando comparamos o período de 1731 a 1735 ao período de 1736 a 1740. 
O primeiro qüinqüênio foi caracterizado pelo progressivo aumento da atividade judiciária, demonstrado 
na elevação progressiva do número de audiências, processos e requerimentos, que atingiram o pico em 
meados da década, para então encontrarem um recuo e uma certa estabilização no segundo qüinqüênio para 
novamente subir no fim da década de 1730 e início da década de 1740. (Gráfico 1 e Tabela 1). 
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Gráfico 1 

1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1 7 3 9 1740 

Audiências -HH~ Processos —A— Requerimentos 

O gráfico acima demonstra que todos os índices iniciam sua trajetória em níveis baixos para sofrer 
uma rápida elevação em 1733, esbilizando-se entre 1734 e 1735, para então chegar ao topo em 1736. A 
linha das audiências não sofreu tantas variações, pois os juízes realizavam audiências mesmo que não 
houvesse requerentes, apesar disso, o aumento da demanda judiciária elevou sensivelmente o número de 
audiências realizadas a partir de 1733. A tabela 1 mostra que o número de audiências em que ninguém 
requereu em 1731 e 1732 foi alto, quando comparado aos outros anos. No gráfico a curva dos requerimentos 
só ultrapassou a das audiências em 1733, isso demonstra o baixo aproveitamento das audiências entre 1731 
e 1732. 

Embora tenha havido uma rápida descida e estabilização da curva dos processos após seu pico em 
1736, percebemos que a curva dos requerimentos teve um declínio contínuo até 1739, para, então, voltar a 
crescer repentinamente em 1740. Esse fenômeno se deve à metodologia utilizada para construir o gráfico, ou 
seja, utilizamos os números absolutos de processos e requerimentos realizados no ano. Em outras palavras, 
enquanto um processo se localiza no ano em que foi iniciado e não influencia os números dos processos 
dos anos seguintes, os requerimentos relativos a um processo podem extrapolar o ano em que o processo 
foi iniciado e influenciar o número de requerimentos do ano posterior, estes números podem ser conferidos 
na tabela 1. Por exemplo, no ano de 1736 houve um pico de processos (123), que geraram um pico de 
requerimentos (217), mas em 1737, o número de processos diminuiu drasticamente (54), mas o número 
absoluto de requerimentos não diminuiu na mesma proporção (164), pois cerca de 25% deles eram relativos 
a processos do ano anterior. 

O aumento gradativo no número de processos levou ao crescimento do número de requerimentos por 
processo. Se em 1731, a média foi de 1,28 requerimentos por processo, em 1738 essa média atingiu seu pico 
com 2,51 requerimentos por processo, para retroceder a uma média de 1,62 requerimentos por processo 
em 1739. A elevação da média revela a complexificação dos processos, que demandavam cada vez mais 
requerimentos. Nota-se também o aumento no número de sentenças e despachos publicados pelo juiz, assim 
como o número de agravos para a Ouvidoria de Paranaguá. A elevação e queda dessas médias ao longo da 
década indica que a formalização jurídica da vila estava em andamento, num processo sujeito a avanços e 
retrocessos que acompanhava o desenvolvimento econômico e social da vila. 
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Tabela 01 
Anos Audiências Processos Requerimentos Sentenças Despachos Agravos 

1731 46 (30)* 14 18 0 0 0 

1732 52 (32) 13 23 0 0 0 

1733 73 (26) 54 100(1)** 20 9 2 

1734 79 (28) 42 92 (2) 34 14 3 

1735 86 (16) 46 111 (6) 21(1) 17(1) 7 (1 ) 

1736 81 (12) 123 218 (1 ) 34 32(1) 3 

1737 70(14) 54 164 (42) 18(8) 23 (9) 3 

1738 77 (8) 56 144(12) 20(1) 34 (4) 5 (1 ) 

1739 75 (23) 48 80 (9) 22 (5) 24 (9) 5 (1 ) 

1740 78 (14) 102 186 (7) 47 41 (7 ) 3 

Total 717(203) 552 1136 216 194 31 
* O número fora dos parênteses indica o número total de audiências no ano e o número entre parênteses indica o 
número de audiências em que não houve requerimento no ano. 
** O número fora dos parênteses indica o número total de requerimentos, sentenças, despachos e agravos no ano e o 
número entre parênteses indica o número de requerimentos, sentenças, despachos e agravos ocorridos naquele ano, 
mas relativos a processos do ano anterior. 

O grande aumento na atividade do Juízo ordinário da vila de Curitiba levou à criação do Juízo dos 
Órfãos em 1736. Em caso de falta do juiz dos órfãos, o juiz ordinário poderia substituí-lo, desde que 
cumprisse o regimento próprio ao juiz dos órfãos, contido no título LXXXVIII das Ordenações Filipinas20. 
O juiz ordinário mais velho de Curitiba também atuava como juiz de órfãos. Em 18 de janeiro de 1732, o 
Sargento Mor Jerônimo Veiga e Cunha fez uma audiência fazendo constar no termo como "juiz ordinário 
e orphãos". 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de mil e setecentos e trinta e dois anos nesta vila de Curitiba em audiência 
publica o juiz ordinário em suas moradas o juiz ordinário e órfãos Hieronimo da Vega e Cunha, aí em a dita 
audiência pareceu Antônio Frz de Sequeira como procurador que mostrou ser de Luzia Frz de Sequeira, 
requerendo; que a dita sua constituinte estava p.a dar fim a inventario que estava fazendo dos seus bens, que por 
morte de seu marido, que Deus havia João Alz de Castro ficarão; e bem assim e não podia dar fim; e ficarem 
inteirados os órfãos que ficarão do dito seu marido; para que requeria mandasse o dito juiz citar Maria do Souto 
para dar a inventario os bens que ficaram do dito João Martins marido da dita Maria do Souto, em os quais bens 
tinha parte a dita Luzia Frz de Siqueira, e seus órfãos; visto não ter obedecido a uma citação que lhe fora feita 
por uma petição, e o d.° juiz aceitou o d.° requerimento e não houve quem requeresse mais coisa alguma de que 
mandou o d.0 juiz fazer este termo o qual assinou e eu Antonio Alvres Freire escrivão o escrevi. Veiga.21 

Na medida em que a litigiosidade da vila de Curitiba cresceu exponencialmente ainda na primeira 
metade da década de 1730, sentiu-se a necessidade de separar o juízo ordinário do juízo de órfãos. Em 1735, 
os oficiais da Câmara de Curitiba fizeram petição ao ouvidor solicitando autorização para fazer eleição de 
Juiz de Órfãos: 

Senhor Doutor ouvidor geral e Corregedor da Comarca, dizem os oficiais da Câmara desta vila que para bom 
regime e administração da justiça lhe é preciso haja nela juiz de órfãos trienal na forma da provisão de sua 
majestade que Deus guarde visto ser esta vila e seu termo ter mais de 400 vizinhos na forma da mesma provisão 
e porque para se proceder a eleição dele é necessário despacho c ordem de vossa mercc.22 

O pedido dos oficiais da Câmara foi atendido, pois a partir de 1736, já se encontram as audiências do 
juiz de órfãos em livro próprio. Quatro volumes estão preservados na Biblioteca da Câmara Municipal de 
Curitiba e abrangem um período de 30 anos (1736 até 1766). A criação do juizado dos órfãos em Curitiba 
foi mais um avanço no ordenamento jurídico da vila na década de 1730. 

Quanto ao número de audiências e a forma como os juízes deveriam se revezar ditam as Ordenações: 
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E façam ambos audiências aos tempos, que devem, convém a saber nos concelhos, vilas e lugares, que passarem 
de sessenta vizinhos, farão dois dias na semana, c mais outras duas aos presos. E nos de sessenta vizinhos, e daí 
para baixo, farão audiência um dia na semana e mais outra aos presos. E nas cidades, vilas e lugares, em que 
houver costume de fazerem mais audiências cada semana, guardar-se-á o tal costume. E onde forem dois juízes 
ordinários, cada um fará as audiências sua semana, e a semana, em que fizer, despachará por si só os feitos, e 
cada um seguirá as interlocutórias e mandados de seu parceiro." 

Em caso de viagem ou doença por parte de um deles o outro ocuparia o lugar nas audiências. Na 
audiência de três de novembro de 1732 o juiz ordinário e órfãos Hierônimo da Veiga e Cunha pediu licença 
para tratamento de saúde e foi substituído pelo juiz Jozeph Dias Cortes. 

Pelo dito juiz foi dito que ele se achava achacado de uma enfermidade de resfriamento e padecia rigorosas 
moléstias e dores para o que suposto se lhe acabaria o tempo do mês de sua assistência contudo se queria recolher 
a sua fazenda para se por em cura pois visto dentro da vila o não poder fazer por falta de agasalho e de quem 
trate da dita medicina para a dita cura para o que mandou fazer este termo para em todo o tempo constar e nela 
se assinou e eu Antônio Alves Freyre escrivão que o escrevi. Veiga.24 

Além de eventuais doenças outros problemas concorreram para interromper momentaneamente as 
audiências dos juízes ordinários em Curitiba. Entre 10 de junho e vinte de outubro de 1732 a vila ficou sem 
audiências por falta de escrivão provido: 

Aos vinte dias do mês de outubro de mil e setecentos e trinta e dois anos nesta vila de Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais de Curitiba em casas e moradas do juiz ordinário e órfãos e eu escrivão fui indo e sendo aí com o dito 
juiz a continuar a fazer audiências o que não tinha feito até o dia presente seis do mês de junho por não haver 
escrivão provido de que mandou o dito juiz fazer este termo de declaração que se assinou e eu Antonio Francisco 
escrivão que o escrevi. Veiga.25 

Em dezembro de 1738 também não houve audiências: 

Audiência de vinte e oito dias do mês de novembro de mil e setecentos e trinta e oito anos nesta vila de Nossa 
Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba que faz o juiz ordinário Jozeph Dias Cortes. E no mesmo dia acabada 
a audiência mandou o dito juiz ordinário publicar férias de um mês em razão de tratar de suas lavouras por não 
se perderem suas plantas e lavouras; de tudo mandou o dito juiz fazer este termo que assinou digo em mandou 
publicar as ditas férias pelo Alcaide Manoel Pinto dos Reis, de tudo mandou o dito juiz fazer este termo que 
assinou e eu Ant.° Alvres Fr.c escrivão que o escrevi. Cortes.26 

Os juizes ordinários tinham autonomia para decidir sobre os períodos os recessos conforme suas 
necessidades. Além das férias esses recessos poderiam estar ligados a diligências do juiz em locais distantes 
da vila. 

Termo de declaração que manda fazer o juiz ordinário o Capitão Manoel da Rocha Carvalhais. Aos onze dias 
do mês de janeiro de mil e setecentos e trinta e sete anos nesta vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba acabada audiência fez o juiz ordinário o Capitão Manoel da Rocha Carvalhais viagem para os Campos 
Gerais; a inventariar os bens do defunto Sargento Mor Manoel Gonçalves da Costa; os quais bens se acham na 
fazenda do dito defunto (...) em virtude de dois mandados que vieram do Juízo da Ouvidoria geral desta Comarca 
e Juízo dos defuntos e ausentes, em os quais determinava se fizesse inventario dos bens do dito defunto; por 
requerimento do tesoureiro dos defuntos e ausentes Luis da Rocha Martins; e o dito juiz levou me a mim escrivão 
ao diante nomeado e o Alcaide Salvador da Gama Cardozo, e o avaliador deste conselho Antonio Martins em sua 
companhia para a dita diligência; para assim tudo ser necessário; de tudo mandou o dito juiz fazer este tenno que 
assinou e eu Antônio Alvres Freyre escrivão o escrevi. Rocha.27 

Mesmo havendo outro juiz, as audiências ficaram suspensas em Curitiba até quinze de fevereiro quando 
o juiz ordinário Sargento Mor Hieronimo da Vega e Cunha fez audiência. Certamente a suspensão das 
audiências durante a diligência do juiz deveu-se à ausência do escrivão e do alcaide que o acompanharam. 

Lugar comum na historiografia colonial é a idéia de que os juízes eram leigos e não compreendiam 
os trâmites legais formais. Caio Prado Júnior afirmou que "na maior parte da colônia a administração e 
justiça não tinham autoridade alguma presente ou acessível, ou então se entregavam, nos melhores casos, 
à incompetência e ignorância de leigos como eram os juízes ordinários, simples cidadãos escolhidos por 
eleição popular e que serviam gratuitamente."28 De fato, a maioria dos juizes ordinários eram leigos, mas 
houve exceções como o Dr. Lourenço Ribeiro de Andrade, nascido em Curitiba em 1724, filho do Capitão 
Miguel Rodrigues Ribas e Maria Rodrigues de Andrade, licenciou-se em direito pela Universidade de 
Coimbra em 1747, foi juiz ordinário da vila de Curitiba em 1750 e nomeado Capitão Mor em 1751 e era 



um dos homens mais cultos da vila." Segundo Romário Martins: "Era no seu tempo o melhor conhecedor 
da história e da geografia da comarca."30 

E o citem para as segundas e sextas- feiras 

Estudar a atividade judiciária da Câmara é estudar a temporalidade da justiça nessa pequena vila 
à margem do Império Português. O juiz nos informa sobre o ciclo cotidiano das audiências: "e o citem 
para a primeira audiência deste meu juízo que costumo fazer nas segundas e sextas feiras de tarde."31 Os 
dias mais próximos aos finais de semana eram convenientes para as audiências, pois eram favoráveis ao 
comparecimento das partes perante o juiz, haja vista que ficavam próximos às datas dos ritos religiosos 
católicos como missas dominicais, casamentos, procissões e festas paroquiais que atraiam a população 
residente em áreas mais distantes para a sede da vila. Da mesma forma, aproveitava-se o momento do 
descanso semanal, quando os trabalhos com a terra o gado e o comércio eram momentaneamente paralisados 
para deslocar-se até a sede da vila e resolver as demandas jurídicas junto ao juízo ordinário. 

A Justiça Ordinária procurava adequar-se, portanto, às condições de disponibilidade da população. O 
termo da vila de Curitiba estendia-se sertão adentro por léguas indefinidas, o povoamento era rarefeito e, 
as condições de locomoção eram péssimas pelos caminhos e picadas que cortavam serras, campos e rios 
selvagens de que a documentação colonial nos dá testemunho. 

A realização das audiências preferencialmente às segundas e sextas também criava um calendário 
judiciário conhecido por todos, o que favorecia que as partes citadas nos processos soubessem os dias exatos 
nos quais poderiam comparecer perante o juiz com seus recursos, libelos, louvados, agravos e testemunhas. 
Além disso, a pobre condição material da maior parte da população dificultava ainda mais sua presença 
perante o juiz ordinário. Diante do prolongamento dos prazos recursais alguns litigantes manifestavam 
sua insatisfação com o dispêndio relativo à sua estada na sede da vila para comparecer perante o juiz. Na 
maioria das vezes o processo se resolvia em uma ou duas audiências, o que levava em média de cinco a dez 
dias, mas houve alguns processos que se dilataram por meses e até anos. 

Vamos acompanhar um processo típico desse período, que evidencia o padrão da temporalidade 
judiciária. A audiência abaixo foi realizada numa segunda-feira. 

Aos seis dias do mês de julho de mil e setecentos e trinta e três anos nesta vila de Nossa Senhora da LuZ dos 
Pinhais de Curitiba fez audiência publica o juiz ordinário o Capitão Jozeph Palhano de Azevedo em paço do 
conselho que aos feitos e partes fazia nela pareceu Paullo da Rocha; e requereu que na audiência de vinte e seis 
de junho ficara esperado Manoel Garcia da Costa para jurar ou ver jurar em sua alma se hera a dever ao seu 
constituinte Euzébio Simoins oito mil e oitocentos reis, o que mandou apregoar; e sendo apregoado debaixo 
do segundo pregão não pareceu e logo requereu o dito Paullo da Rocha ao dito juiz lhe deferisse juramento o 
que foi satisfeito pelo dito juiz dando juramento ao dito Paullo da Rocha na alma de seu constituinte que bem 
e verdadeiramente lhe pedia a dita quantia o que visto pelo dito juiz o houve por condenado o dito Manoel 
Garcia na quantia de oito mil e oitocentos reis; como também nas custas. Jozeph Palhano de Azevedo - Paullo 
da Rocha 

Na mesma audiência requereu o dito Paullo da Rocha como procurador do dito Euzébio Simoins; que para ela 
trazia citado ao Cap.am Jozeph Nicollao Lisboa para jurar ou ver jurar em sua alma se era a dever ao dito Euzébio 
Simoins a quantia de trinta e seis mil reis de fazenda que lhe havia comprado na mão do Cap.am Gilherme 
Noguera; o que visto pelo dito juiz; informado da fé de citação mandou apregoar o que logo foi satisfeito pelo 
Domingos Lopes em falta de porteiro; não parecendo mandou ficasse esperado para a primeira audiência.32 

Nesta audiência os dois requerimentos foram efetuados por Paullo da Rocha, procurador de Euzébio 
Simoins, cobrando dívidas. O primeiro requerimento diz respeito a um processo iniciado numa sexta-feira 
(26 de junho), no qual o procurador requereu uma dívida de seu constituinte, como o réu não veio àquela 
audiência ficou esperado para esta, realizada dez dias depois numa segunda feira, a qual o réu também não 
compareceu e ficou condenado na quantia pedida. O segundo requerimento inicia um novo processo contra 
o Capitão Jozeph Nicollao Lisboa, que, não comparecendo, ficou esperado para a próxima audiência a ser 
realiza na sexta-feira. 

Aos dez dias do mês de julho de mil e setecentos e trinta e três anos nesta vila de Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais de Curitiba fez audiência publica que aos feitos e partes fazia o juiz ordinário o Capapitão Jozeph Palhano 
de Azevedo em paço do conselho; (...) Em a própria audiência pareceu Paullo da Rocha como procurador de 
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Euzébio Simoins e requereu que na audiência da segunda feira ficara esperado o Capitão Jozeph Nicolao Lisboa 
para jurar ou ver jurar em sua alma se era a dever ao dito seu constituinte a quantia de trinta e seis mil réis de 
fazenda que lhe havia vendido, e logo na mesma audiência apareceu o dito Capitão Jozeph Nicolao Lisboa e 
apresentou um rol tirado de seu livro de fazenda que devia ao dito Euzébio Simoins cujo rol importa por suas 
adições trinta e nove mil digo trinta e oito mil e novecentos e quarenta reis, o que dali se lhe devia abater quatro 
mil duzentos e oitenta que lhe tinha dado a conta conforme as adições que no mesmo rol mostrava; e que fazer 
a sua conta líquida, que devia abatendo se lhe o que mostrava; porem declarou que o seu ajuste, e pagamento 
fora em criações de gado vacum; e que tudo isso jurava ser a mesma verdade; o que visto pelo dito juiz houve 
por condenado o dito Capitão Jozeph Nicolao na forma de sua confissão. Jozeph Palhano de Azevedo - Jozeph 
Nicolao Lisboa.33 

Na sexta-feira, 10 de julho, o procurador de Euzébio Simoins voltou ao Juízo Ordinário para completar 
o ciclo processual de cobrança da dívida de seu constituinte. Diversamente do processo anterior, neste o 
réu compareceu e mostrou o quanto devia mostrando a sua contabilidade, na qual quantia ficou condenado 
pelo juiz. 

Tabela 2 - Distribuição das audiências pelos dias da semana entre 1731 e 1740 
Ano 

Dia 
1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 Total 

Segunda 20(14) 27(15) 34(13) 35 (13) 44 (7) 44(4) 30(6) 36(3) 33 (10) 36 (7) 339 (92) 
Terça 3 - - 2(1) - 1 - - 1 2 9(1) 
Quarta 1 - - 1 (O - - - 2 1 1 6(1) 
Quinta 4(2)"" - 3(1) 1 - - 1(1) 1(1) 4 - 14(5) 
Sexta 15(13) 25(17) 35(12) 36(13) 41(8) 36(8) 38(7) 38(4) 36(13) 38(7) 338 (102) 
Sábado 1 - - 4 - - - - - 1 6 
Domingo 2(1) - 1 - 1(1) - 1 - - - 4(2) 
Total 46 (30) 52 (32) 73 (26) 79 (28) 86(16) 81 (12) 70(14) 77 (8) 75 (23)' 78 (14) 717 (203) 
* O número fora dos parênteses representa o número total de audiências e o número entre parênteses representa 

o número de audiências em que não houve requerimentos. 

A grande maioria das audiências, cerca de 95%, foram realizadas nas sextas e nas segundas. Não 
obstante, todos os outros dias da semana também foram contemplados com suas cotas de audiências, conforme 
a conveniência das partes. Os registros de audiências efetuadas nos outros dias da semana demonstram, em 
grande parte, serem de processos inesperados ou urgentes, que escaparam à normalidade do planejamento 
judiciário cotidiano. São, em geral, demandas jurídicas extraordinárias, em sua maior parte de conteúdo 
diverso daqueles normalmente apresentados às segundas e sextas. Nesta categoria encontramos audiências 
que trataram de declaração de bens de herdeiros, termo de composição entre partes, termo de desobriga, 
termo de desistência de procuração, termo de louvado, termo de entrega de inventário, mandado executivo, 
requerimento de réu preso da cadeia da vila, requerimento de administrado, requerimento de coima e até 
mesmo um requerimento relativo a esponsais, que o juiz acabou encaminhando ao foro próprio do Juízo 
Eclesiástico. 

Requereu como procurador que mostrou ser 

A presença de procuradores representando autores e réus perante o juiz ordinário foi uma constante. 
Ao longo da década de 1731-1740, foram 54 procuradores que atuaram em cerca de 42% dos processos, seja 
em favor do autor, do réu ou de ambos. Na maioria dos processos em que houve atuação de procuradores, 
um único procurador esteve presente em todas as etapas do processo, desde a citação do réu até a sentença, 
mas houve alguns processos em que ocorreu mudança de procurador ao longo do desenvolvimento do 
mesmo e, em outros processos, o autor chegou a requerer em lugar de seu procurador em falta do mesmo. 

O procurador mais assíduo do período foi Paullo da Rocha, que esteve presente em cerca de 20% dos 
processos analisados. Ele foi seguido de longe por André Lourenço (25 processos), Sebastião Teixera (23) 
e Antônio Francisco de Siquera (15). E preciso salientar que nenhum destes quatro procuradores tiveram 
seus nomes relacionados aos termos doutor ou licenciado na documentação. A documentação só destaca 
como procuradores licenciados João da Silva Guimarains (Jozeph da Silva Gaviam) que procurou em 13 
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processos, Miguel de Souza da Silva (10 processos), Alexandre Alvres de Araújo (5), Luiz de Andrade e 
Manoel da Silva Costa, ambos com 3 processos cada. Os licenciados tinham licença para procurar concedida 
pelo ouvidor de Paranaguá ou do capitão general governador da capitania, conforme o documento citado a 
seguir. 

Audiência de quatro de outubro de mil e setecentos e trinta e sete anos que faz o juiz ordinário o Sargento Mor 
Hieronimo da Vega e Cunha nela (...) apresentou o licenciado Miguel de Souza da Silva um despacho do Doutor 
ouvidor geral desta comarca para poder requerer e ser procurador no Juízo ordinário e no Juízo de órfãos e 
requereu fosse o dito despacho lançado de verbo ad verbum e o dito juiz o mandou lançar neste protocolo que eu 
escrivão logo satisfiz cujo teor de despacho he na forma seguinte, os Juízos ordinários e órfãos da vila de Curitiba 
admitam ao suplicante a requerer nas audiências pelas partes em defender suas causas // e só procederam contra 
ele quando arrazoar por ambas as partes, e o condenarão quando os requerimentos forem sinistros. Paranaguá, 
vinte e quatro de setembro de mil e setecentos e trinta e sete // Lobato // e não se tinha mais do dito despacho 
do Doutor ouvidor geral desta Comarca Manoel dos Santos Lobato; e não houve mais quem requeresse coisa 
alguma de que fiz este termo e eu Antônio Alvres Freyre escrivão o escrevi.34 

Homens formados em direito eram relativamente raros na pequena vila de Curitiba no século XVIII, a 
documentação revelou apenas um único caso de procurador doutor atuando em Curitiba. Foi na audiência 
de 6 de fevereiro de 1752 quando "requereu o Doutor Boaventura da Fonseca Leite como procurador de 
Frutuozo da Costa Braga"35. 

Um impedimento para exercer a função de procurador era não ser letrado, a documentação traz alguns 
exemplos dessa situação. Na audiência de 7 de novembro de 1730 foi requerido ao juiz Joseph Fernandes: 
"que o procurador do réu Manoel Rodrigues da Mota não fosse admitido na audiência por não ser letrado 
de profissão e que a mesma parte viesse fazer os requerimentos necessários e porque o dito requerente não 
mostrou provimento do Sr. General mandou o dito juiz não requeresse mais, em esta causa em seu Juízo na 
forma do dito requerimento".36 

Em 1733, Paullo da Rocha foi procurador de Brás Domingues Vellozo num processo longo iniciado 
em março e que se arrastou por oito requerimentos até 18 de setembro quando: 

... publicou o dito juiz sua sentença dos autos em que veio o Capitão Miguel Rodrigues Ribas com embargos 
a exceção que se lhe fazia por parte do Capitão Brás Domingues Vellozo e mandou se cumprisse como nela se 
contem; e a sentença foi dada contra o Capitão Miguel Rodrigues Ribas, da qual agravou do dito juiz para maior 
alçada ; e agravou por na mesma audiência se achar presente o Capitão Miguel Rodrigues Ribas dizendo que na 
primeira audiência viria com causa de agravo digo razões de agravo. 

Na mesma audiência requereu o dito Capitão Miguel Rodrigues Ribas, ao dito juiz que mostrasse Paulo da 
Rocha poder, e licença que tem para procurar causas em juízo. 

Na mesma audiência requereu o dito Capitão Miguel Rodrigues Ribas, que mostrasse o dito Paullo da Rocha, 
que licença tinha do ouvidor geral, ou do Senhor General ou formatura para poder requerer causas em juízo; e 
requereu mais o dito Capitão Miguel Rodrigues Ribas ao dito juiz mandasse dar juramento ao dito Paullo da 
Rocha para debaixo dele declarar a licença que tem do Senhor ouvidor geral, ou do Senhor General, ou se he 
letrado formado para ser requerente em procurar causas em juízo; o que visto pelo dito juiz deu juramento ao dito 
Paullo da Rocha tomando respondeu debaixo do juramento que procurava com o poder que se acha nos autos.37 

A documentação não explicita qual era exatamente a autorização que constava nos autos, mas ela 
existia, pois o Capitão Miguel Rodrigues Ribas não voltou a pedir a destituição de Paullo da Rocha, que 
continuou sendo o procurador mais ativo a atuar junto ao Juízo ordinário de Curitiba até 1739. 

Apesar de nada constar sobre o fato nos termos, é provável que a função de procurador se constituísse 
numa atividade remunerada para esses homens, que compareciam assiduamente perante os juízes fazendo 
as citações, juramentos, libelos e agravos para seus constituintes. Em alguns casos fica claro que se tratava 
de questões familiares, como na audiência de 6 de fevereiro de 1733, quando João do Souto defendeu o 
interesse de sua mãe, Luzia do Souto, em um processo de despejo. 

pareceu Luis Cardozo de Santiago procurador que mostrou ser de João Machado Castanho e por ele foi requerido 
que o seu constituinte João Machado Castanho tinha lavrado em umas terras do Rocio de que pagava foro delas; 
e como se achava nas ditas terras Luiza do Souto sem autoridade do dito seu constituinte a mandou citar; que no 
termo de dez dias as despejasse; e mostrando certidão da dita citação pareceu João do Souto filho, e procurador 
da dita Luiza do Souto; e por ele foi requerido que lhe dessem algum tempo para sua mãe e constituinte fazer 
agasalho em outra parte para se recolher, o que visto e ouvido pelo dito juiz lhe determinou tempo de quinze dias; 
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para no termo deles despejar as ditas terras; e de como assim se consertaram se assinaram neste termo.38 

Houve casos em que o procurador acabou requerendo contra seu antigo constituinte, provavelmente 
por falta de pagamento pelo serviço. Este parece ter sido o caso do Alferes Francisco Dinis Pinheiro que 
atuou como procurador de Manoel de Souza e na audiência de 5 de fevereiro de 1734 o citou como réu; 

requereu o Alferes Francisco Dinis Pinheiro vinha citado para ela Manoel de Souza para reconhecimento de 
um credito que apresentava e requereu mandasse apregoar logo foi satisfeito pela parte em falta de porteiro na 
mesma logo pareceu a parte e confessou devia a dita quantia; mais também requereu o dito Manoel de Souza 
que cie trazia citado ao dito Alferes Francisco Dinis Pinheiro para lhe entregar uma espingarda ou pagar; e o dito 
Alferes Francisco Dinis Pinheiro pediu vista da citação e ficasse ao dito Manoel de Souza por condenado; e o 
dito juiz mandou dar vista a parte pela confissão.39 

No caso acima, parece que Manoel de Souza entendeu haver um acordo tácito, ou seja, Francisco 
Dinis havia servido como seu procurador pelo que lhe recompensou com a espingarda, mas este acordo 
foi quebrado com a cobrança feita por Francisco Dinis, o que gerou a retaliação do réu, pedindo de volta a 
espingarda, haja vista que ficou confessou a dívida e ficou condenado a pagá-la. Dessa forma, os serviços 
prestados pelos procuradores poderiam ser recompensados de diversas maneiras, desde pagamentos 
monetários diretos até compensações em forma de objetos como a espingarda acima. A retribuição pelo 
serviço do procurador poderia também ser da ordem de vantagens sociais como o aumento de seu prestígio 
junto aos seus constituintes. 

Na audiência de 15 de abril de 1737, o procurador licenciado Jozeph da Silva Gaviam apelou da 
sentença do juiz ordinário para a ouvidoria e requereu desistência do processo, causada possivelmente pelas 
grandes dificuldades de locomoção entre as duas localidades. Seu constituinte teve de continuar a causa 
pessoalmente ou obter novo procurador para levar o processo adiante em Paranaguá. 

e tomando o dito juramento disse que apelava bem e verdadeiramente por seu constituinte assim lhe ter 
recomendado sendo a sentença contra si; e logo se excluía o dito procurador da dita procuradoria que logo ficou 
desistido da dita procuradoria; para na causa não procurar mais causa alguma de tudo mandou o dito juiz fazer 
este termo que assinou com as partes e eu Antônio Alvres Freire escrivão o escrevi. 

A freqüência com que as pessoas se utilizavam dos serviços dos procuradores pode ter duas causas 
principais. Em primeiro lugar devemos considerar que, por ser o termo da vila muito dilatado, parte 
considerável da população residia distante de sua sede. Assim sendo, era mais prático nomear procuradores 
para cuidar de seus interesses junto à justiça ordinária. Em segundo lugar podemos considerar o fato de que 
os procuradores conheciam melhor os trâmites legais e poderiam resolver as questões judiciais de modo 
mais ágil e compensatório. 

O procurador deveria trazer todas as informações necessárias ao bom andamento do processo e a 
defesa de seus constituintes. Em casos de procuradores mal informados ou com provas insuficientes o juiz 
mandava que se apresentassem novamente mais instruídos. "E quanto às contas de 9$000 e tantos réis 
que não ficavam apregoadas por não vir averiguadas como deviam e não ter informação certa do dito seu 
constituinte o que visto pelo dito juiz mandou que na primeira audiência se apresentasse as ditas contas 
dos ditos nove mil e tantos réis".40 A desinformação dos procuradores poderia ser causada pela ausência 
temporária de seus constituintes da vila. "E sendo apregoado apareceu José Jacome de Azevedo como 
procurador do dito autor dito Ribeiro e por não ter informação do dito seu constituinte por estar ausente da 
vila, requereu ao dito juiz lhe assinasse mais um termo".41 

A constante presença dos autores ou de seus procuradores perante o juiz era importante para o sucesso 
na causa, no caso de falta destes o réu poderia reverter a situação. 

Na mesma apareceu Amaro Teixeira Ribeiro por seu procurador José Jacome de Azevedo que para a presente 
audiência fora citado por um mandado geral deste juizo para jurar ou ver jurar pela quantia que no dito mandado 
e rol constava a requerimento de Domingos da Paz como constava da contra fé do alcaide Francisco Ribeiro do 
Couto, e como não aparecia o dito autor nem seus procuradores requereu o dito juiz o mandasse apregoar e não 
aparecendo ficasse a ação sem conduta e o dito autor condenado nas custas o que visto pelo dito juiz informado 
pelo dito alcaide mandou apregoar ao dito Domingos da Paz.42 

As dificuldades de comparecer na vila perante o juiz, devido as longas distâncias e caminhos difíceis, 
agravava ainda mais o não comparecimento das partes, pois poderia acarretar prejuízos para quem estivesse 
presente na audiência. Foi que aconteceu na audiência de 28 de julho de 1751. 
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Requereu o dito Pedro Antônio Moreira que na audiência passada fora citado a requerimento de João Gonçalves 
Teixeira para jurar ou ver jurar sobre a entrega de treze bois, e como ficara esperado para a presente para jurar 
ou ver jurar, e como o dito autor não aparecia por si nem por seus procuradores requereu ele réu ao dito juiz que 
não aparecendo o dito autor nem seus procuradores para liquidação do trato, e como lhe causara a ele réu grande 
prejuízo em estar nesta vila pronto a espera de audiências em que tivesse de vir o dito autor ou seus procuradores 
por cuja razão requereu a ele dito juiz lhe fosse ouvido e demitido por seu procurador Antônio Alves Freyre para 
jurar na dita causa quando necessário fosse, e requer tudo o mais na dita causa que fosse a bem de sua justiça, o 
que visto seu requerimento por ele juiz mandou assim se cumprisse.43 

A falta de procurador podia levar uma das partes do processo a pedir prorrogação dos prazos do 
processo, como na audiência de 8 de abril de 1740, quando "Francisco Furtado requereu que por enquanto 
ficasse a dita citação sem conduta em rezam dele não ter seu procurador nesta vila, que é Paullo da Rocha, 
e desta sorte ficou a dita citação sem conduta, de que mandou o dito juiz fazer este termo."44 

A documentação mostra a grande importância dos procuradores para que houvesse bom andamento 
dos processos junto ao Juízo Ordinário. Seu conhecimento sobre os trâmites legais e sua disposição em 
representar as partes envolvidas nos litígios foram fundamentais para funcionalidade jurídica da vila. 
Muitos procuradores exerceram cargos camarários, inclusive de juiz ordinário. O número de processos em 
que atuaram procuradores tendeu a acompanhar a curva do número absoluto de processos. Em 1736, ano 
em que houve o maior número de processo, houve também maior atuação dos procuradores, com cerca de 
50% dos processos com atuação de procuradores, o que demonstra o desenvolvimento da litigiosidade na 
vila. 

Jurar ou ver jurar pela dívida 

O juízo ordinário da vila de Curitiba entre 1731 e 1740 surge na documentação como palco privilegiado 
para a legitimação e cobrança de dívidas das mais diversas espécies. Ao longo da década de 1730 cerca 
de 82% dos processos estiveram ligados às demandas creditícias. A maioria dos processos por dívidas 
seguia os dois padrões relacionados nos termos de audiência já citados anteriormente. Embora os processos 
relativos a dívidas sejam majoritários, podemos extrapolar a documentação e pensar que as dívidas que 
chagavam a ser cobradas perante o juiz ordinário representavam apenas uma fração das relações creditícias 
que permeavam a população curitibana. Nesse sentido, a documentação do Juízo ordinário aponta uma 
questão que parece ter sido central na economia do Antigo Regime. 

Diversos estudos têm se ocupado em entender os fluxos comerciais ligados às atividades dos comerciantes 
de grosso-trato. João Fragoso e Manolo Florentino já salientaram que o comércio interno da colônia não se 
fazia somente de forma direta, mas principalmente por meio da "cadeia de adiantamento/endividamento".45 

A partir de sua participação no comércio ultramarino, os comerciantes cariocas dispunham de produtos 
fundamentais para o suprimento interno, repassando-os para terceiros, em geral também comerciantes de 
outras praças da colônia que se encarregavam em vendê-los diretamente. Esse sistema subordinava os 
comerciantes menores aos comerciantes de grosso-trato do Rio de Janeiro, garantindo a participação destes 
no comércio das diversas praças do centro sul da colônia. Essa forma de atuação garantia aos comerciantes 
cariocas o controle da estrutura mercantil do centro sul da América Portuguesa. 

Em 1748, o Conselho Ultramarino recebeu um pedido de moratória de dívida que muito revela sobre a 
rede de endividamento da colônia. Antônio José da Silva, Francisco Pires Garcia e Gregório Pereira Farinha, 
"homens de negócio moradores no Rio de Janeiro e todos os três sócios há 14 anos" tentavam convencer a 
Coroa argumentando que tinham amplas condições de saldar suas obrigações junto aos credores, mas era-
lhes necessário tempo, pois suas dívidas passivas, que somavam 157:613S614, estavam concentradas em 
credores do Rio de Janeiro e Lisboa, ao passo que seus créditos ativos estavam espalhados por devedores 
no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Serro Frio, Goiás, São Paulo, Paracatu, Cuiabá. Colônia de Sacramento, 
Rio Grande, Guaratinguetá e Pitangui, somando ao todo 203:157$70046. 

O mercado do antigo Regime era restrito, pouco flexível e sua demanda era limitada, o que impedia 
a concentração de todo o investimento dos comerciantes de grosso trato em uma única área da atividade 
econômica. Além disso, a rapidez das transformações conjunturais levava o negociante a diversificar 
seus tratos como forma de prevenção. Uma eventual crise em certo produto, região ou negócio, poderia 
ser compensado por outras fontes, amenizando os prejuízos e garantindo a continuidade e estabilidade 
do negócio. Assim sendo, a elite mercantil do Antigo Regime tinha como característica fundamental a 
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diversificação de seus ramos de atuação nos negócios, o que, além de ser uma necessidade era uma das 
causas de seu sucesso. Tal característica era comum tanto aos comerciantes de grosso trato da América 
colonial como da Europa pré-industrial, respondendo à formatação destes mercados.47 

O leque de atividades e investimentos dos negociantes do Antigo Regime era relativamente amplo, 
compreendendo prédios urbanos, bens comerciais, escravos, bens rurais, atividades creditícias (dívidas 
ativas e dívidas passivas), etc. Destes itens, as dívidas parecem ter tido papel protagonista na formação das 
fortunas destes negociantes, como salientou Helen Osório em seu estudo sobre os comerciantes sulistas. 

Observando-se a composição média das fortunas dos negociantes sulistas, tem-se que os itens dívidas ativas 
(27,4%) e prédios urbanos (22,4%) definiam o perfil dos comerciantes. Este padrão confirma, ainda que de 
forma não tão marcada, o que ocorre na elite mercantil do Rio de Janeiro, Buenos Aires e Lisboa. Nesta última 
praça, as dívidas ativas correspondiam a 52,2% dos patrimônios e os bens de raiz vinham em segundo lugar, 
com 17,61%.48 

O padrão de endividamento na vila de Curitiba pareceu refletir, num nível micro, o que foi posto 
para as grandes praças mercantis do Antigo Regime. Podemos ter como hipótese de trabalho que a rede de 
endividamento tinha tanto um caráter local, que pode ser observado na documentação do Juízo Ordinário, 
quanto ramificações que se alongavam por todo o centro-sul da colônia e podiam, no caso dos comerciantes 
de grosso trato, chegar até a metrópole. Neste caso, a pequena vila era apenas uma das muitas ramificações 
periféricas da rede de endividamento típica da economia do Antigo Regime. 

O que pode ser observado na documentação do Juízo Ordinário de Curitiba é um micro-endividamento 
generalizado, dívidas de centenas ou alguns milhares de reis, sendo que a maioria gira entre mil e trinta 
mil reis, quantias irrisórias se comparadas às grandes quantias dos endividamentos dos comerciantes de 
grosso trato. As pequenas quantias encontradas nessa documentação ressalta a limitação da alçada do juiz 
ordinário, fixada em valores baixos e a escassez material da população local. O montante total das quantias 
cobradas ao longo da década, que tinham seus valores em réis foi de 5:770$534, além de inúmeras dívidas 
cujas quantias foram cobradas em oitavas de ouro, gado vacum e cavalar, carga de congonha, barril de 
aguardente, etc. Podemos estimar que o montante total das dívidas registradas possa ser algo em torno de 
10:000$000 entre 1731 e 1740. 

Fernand Braudel aponta que uma das razões para que houvesse uma concessão de crédito tão generalizada 
é o fato de que havia uma demanda estrutural de crédito numa economia de Antigo Regime devido à 
concentração do dinheiro nas mãos de poucos o que levava à escassez de moeda sonante para a maior parte 
da sociedade.49 Além disso, as sociedades de Antigo Regime eram majoritariamente agrárias, cuja produção 
obedecia ao calendário das safras e entressafras, fazendo do crédito um instrumento fundamental para 
sustentar as demandas materiais cotidianas entremeio aos ciclos agrícolas. O crédito também desempenhava 
o papel de mecanismo de subordinação do devedor ao credor, criando ligações pessoais e mercantis fortes 
e duradouras entre as partes. "Podemos dizer que todo grande comerciante produz, a partir de si, uma 
cadeia de endividamento que coincidia, em grande parte com sua rede de relações mercantis. Em outras 
palavras, relações mercantis envolviam sempre, ou quase, a criação de relações de crédito."50 Nesse sentido, 
as atividades mercantis da colônia também afetavam a pequena vila, enredando-a na teia de endividamento 
característica da economia do Antigo Regime, especialmente através do negócio de tropa. 

Negócio de Tropa 

Para o período aqui analisado sabemos que um dos fatores econômicos mais importantes da região 
do planalto curitibano e Campos Gerais era o negócio de tropa. Quando de sua visita à região em 1720, o 
Ouvidor Geral Raphael Pires Pardinho deixou informações sobre essa atividade econômica: 

Esta povoação se principiou haverá 80 anos por alguns moradores, que subirão desta vila, e levarão pela serra 
acima algumas cabeças de gado, e algumas éguas, que multiplicarão em forma, que tem hoje suficientes currais, 
e é, o de que comumente vivem aqueles moradores, que ainda estão situados nos arredores da vila em distancias 
até sete léguas: e só pela estrada, que vai para a cidade de São Paulo do ano de 1704 a esta parte se tem 
fabricado alguns currais, que tem multiplicado muito, e se vão fazendo outros pelos largos campos, que há por 
este caminho, em que comumente gastam os homens escudeiros 20 dias até chegarem á vila de Sorocaba, que é 
uma das circunvizinhas aquela cidade, para a qual e para as minas de Cataguazes se levarão uns anos por outros 
800 até 1000 cabeças de bois, e cavalos.51 
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A partir da década de 1730, a vila de Curitiba tornou-se entroncamento do comércio de muares 
entre o Continente de São Pedro e as Minas Gerais com a abertura do caminho do Viamão, cuja primeira 
passagem de tropa trouxe três mil cavalgaduras e quinhentas vacas em 173 1,52 A arrematação dos contratos 
dos Registros de Viamão e de Curitiba constituiu-se num lucrativo negocio nesse período. O comércio 
de muares cresceu juntamente à demanda mineira nas décadas de 1730 e 1740, o que levou a instalação 
dos registros de Viamão e de Curitiba, que existia desde pelo menos 1734. Nos Registros a coroa cobrava 
direitos sobre os animais que se dirigiam a Sorocaba e a São Paulo. Em 1739, Gomes Freire de Andrada deu 
ordem para cobrar dez tostões (mil-réis) por cabeça de potro ou besta muar que passasse pelo Registro.53 

Em 1736, o Capitão Miguel Rodrigues Ribas pediu autorização à Câmara de Curitiba para levar 
duzentos cavalos para São Paulo em companhia de "Antonio de Andrade e João de Siqueira do distrito 
desta vila.5-1 

Em março de 1737, José Gonçalves de Siqueira requereu ao juiz e mais oficiais da câmara de Curitiba 
uma carta de guia "para tirar de suas fazendas que tem nos campos Gerais distrito desta vila trezentas 
cabeças de gado vacum para as levar para as partes das Minas Gerais."55 

Em 1740 a Câmara de Curitiba recebeu um pedido do contratador dos dízimos "Miguel Pinto Ribeiro 
morador desta vila e nela contratador dos dízimos que ele pretende fazer viagem para São Paulo e Rio de 
Janeiro ou para donde se oferecer, e leva em sua companhia uma boiada de quatrocentas até quinhentas 
rezes de gado vacum, e para que conste em qualquer parte ser o dito gado produto dos ditos dízimos, e como 
careça também licença, e carta de guia de vossas mercês."56 

Em 1755, Manoel Alvres Fontes fez uma petição à câmara da vila de Curitiba na qual pedia dispensa 
do exercício do cargo de vereador para o qual havia sido eleito para 1756, pois estava indo em uma "viagem 
para o Rio de Janeiro alcançar uma boiada de 400 bois, que leva para dispor na dita cidade (...) e de não ir 
lhe resulta toda ruína de seus bens por ter comprado fiada a dita boiada, e quando menos por equidade se 
deve atender tão grande dano, olhando-se para o menor que é o de deixar de servir o suplicante cuja falta se 
supre com se proceder a eleição de outrem por haver abundancia naquela vila(...)"57. 

O pedido foi atendido pelos oficiais da câmara. Esse documento demonstra que membros da elite 
política da vila de Curitiba eram negociantes de tropa e mantinham ligações comerciais diretas com o Rio 
de Janeiro. Manoel Alvres Fontes deixa claro que comprou a boiada fiada, portanto ele contraíra dívidas para 
realizar lucros no Rio de Janeiro. E possível que tenha trocado a boiada por outros produtos que em Curitiba 
serviriam para quitar as dívidas contraídas ou repassados como adiantamento para outros comerciantes, 
alimentando o ciclo adiantamento/endividamento típico da economia colonial. Um documento de 1805, 
citado por Helen Osório, atesta o costume de negociar fiado: "(...) neste continente nunca se fazem vendas 
de bens alguns com dinheiro à vista e só fiados com espera de longos anos de sorte que se vá pagando com 
o produto dos gados da mesma fazenda."58 

Em 1756, "Tenente João Batista Dinis morador desta vila que ele suplicante tem a notícia se era eleito 
Juiz de Órfãos de barrete e porque o suplicante esta de partida para a cidade do Rio de Janeiro com uma 
boiada que já tem portanto (...) não o servir nesta vila por ter suas dependências fora dela e outros muitos 
inconvenientes estar no serviço do rei por ser um dos tenentes militares (...) parece ser de razão de os ser 
exclusos da dita ocupação e estar devendo na cidade do Rio de Janeiro para cima de três mil cruzados para 
(...) dar correspondência a seus credores".59 

Em 1756, "Antonio da Veiga morador do termo da vila de Curitiba se ajustou "com seu cunhado 
Antonio de Souza Pereira para lhe ir por fazendeiro para uma fazenda de gado vacum e cavalar foi notificado 
por mandado dos oficiais da Câmara da dita vila servir de escrivão do juiz vintenário do bairro de São 
José e (...) não podia servir a dita ocupação por ser demorado para vir dos campos e fazenda do dito seu 
cunhado(...)."60 

Em 9 de outubro de 1751, o Coronel Cristóvão Pereira recebeu licença da Câmara de Curitiba para que 
"possa na paragem do registro e na fazenda dos Calrros (Carlos) mandar vender por Jozeph Moreyra Silva 
todo o gênero de fazenda seca e molhada que se lhe oferecerem para custeamento de suas tropas."61 

A documentação é rica em exemplos indicando o negócio de tropas realizado pelos curitibanos como 
mecanismo potencializador das redes de endividamento da própria localidade e desta com outras regiões 
da colónia. Assim sendo, podemos levantar a hipótese de que este processo se ramificava a partir das 
grandes praças portuárias para as pequenas vilas do sertão, como Curitiba, que, para além de sua ligação 
com Paranaguá, a partir da década de 1730, tornou-se um importante elo de ligação para o comércio de 
muares entre o Continente de São Pedro, São Paulo, Rio de Janeiro e as Minas Gerais. Nesse sentido, é 
possível que a vila de Curitiba tenha sido, ao mesmo tempo, uma ramificação e um entroncamento da rede 
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de endividamento-crédito do centro-sul da colônia. 
Como vimos, a demanda judiciária conheceu uma grande elevação ao longo da década de 1730 e a 

maior parte dessas demandas estava ligada ao processo de endividamento da população. Muitas destas 
dívidas eram relativas ao comércio de gado. Assim sendo, boa parte do aumento da demanda judiciária 
local estava ligada ao desenvolvimento do comércio de tropa na região. 

A documentação produzida pelo Juízo Ordinário da Vila de Curitiba no século XVIII indica algumas 
possibilidades de análise que podem auxiliar na compreensão da sociedade curitibana no período e de 
suas relações com outras regiões da colônia. Da mesma maneira pode contribuir para a ampliação do 
conhecimento da instituição da Justiça Ordinária, tema ainda tão pouco estudado pela historiografia colonial 
brasileira. 
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