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O cotidiano da justiça na vila de Curitiba, entre os anos de 1740 e 1790 

Resumo 
A conexão entre a História, o Direito e a Religião mostra-se importante para se tentar compreender o cotidiano 
da justiça na Vila de Curitiba entre os anos de 1740 e 1790. A trajetória dos códigos legislativos do Estado e 
Igreja portugueses ao longo dos tempos foi determinante para o surgimento de um discurso jurídico baseado 
no imbricamento do Direito secular e canónico, que visava regular o comportamento dos indivíduos dentro 
dos espaços das cidades e vilas. Tal discurso foi bastante utilizado na América Portuguesa principalmente no 
Brasil Colônia durante o século XVIII. A partir de alguns dos processos civis destinados ao juízo eclesiástico da 
Vara de Paranaguá entre os anos de 1730 e 1790, juntamente com os provimentos vigentes na vila de Curitiba, 
procurar-se-a analisar os casos descritos tencionando-se perceber a natureza das penas solicitadas aos réus. 
Uma vez analisados tais processos estes serão comparados com os códigos do Estado e da Igreja, no mesmo 
período. 
Palavras-chave: América portuguesa, Excomunhão, Legislações. 

Abstract 
The connection between History, law and Religion reveals important to try itself to understand the daily one 
of justice in the Village of Curitiba enters the years of 1740 and 1790. The trajectory of the legislative codes 
of the Portuguese State and Church to the long one of the times was determinative for the sprouting of a based 
legal speech in the imbricamento of the secular and canonic law, that it aimed at to inside regulate the behavior 
of the individuals of the spaces of the cities and villages. Such speech sufficiently was used in Portuguese 
America mainly in Brazil Colony during century XVIII. To leaving of some of the civil actions destined to the 
ecclesiastical judgment of the Pole of Paranaguá it enters the years of 1730 and 1790, together with effective 
provisionses in the village of Curitiba, to look to analyze it the described cases intending itself to perceive the 
nature of the requested penalties to the guilty ones. A time analyzed such processes these will be compared with 
the codes of the State and the Church, in the same period. 
Keywords'. Portuguese América, Excomunicate, Legislation. 
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Discurso normativo - discurso imaginário 
O cotidiano da justiça na vila de Curitiba, entre os anos de 1740 e 1790 

Aline Prado Maciel 

P a r a que serve a História? Perguntou a criança a seu pai historiador. Com esta 
indagação, Mare Bloch inicia o seu fundamental estudo intitulado, em português, Introdução a História, 
cujo título original é muito mais sugestivo e complexo: Apologie pour l'historié ou Métier d'historien. 
Questão que o grande historiador Marc Bloch soube pertinentemente analisar e contribuir para os métodos 
historiográficos1. Ao contrário de uma pura ingenuidade, como pode parecer a pergunta, ele soube responder 
inovadoramente ao problema. A partir desse questionamento buscaremos compreender a finalidade do 
conhecimento da História no ocidente e a conexão do Direito e da Religião. 

1. Direito e legislações na formação da monarquia portuguesa 

1.1. História, direito e religião 
A História teve uma importante participação na formação da cultura ocidental, onde as origens gregas, 

romanas e o próprio cristianismo serviram para reforçar o status de civilização no ocidente, ou seja, a 
partir da adoção de uma gênese histórica criou-se à concepção de Direito e Religião que fundamentaram o 
surgimento e legitimação de uma cultura cristã2. 

Uma das possíveis concepções para o entendimento da História implica na tentativa de se resgatar a 
imagem de um determinado fato do passado para assim captar seu juízo e tentar reconstituir o pensamento 
do seu agente. Sob essa perspectiva de análise tomamos como ponto de partida a formação da monarquia 
portuguesa, e seus movimentos de transformação3, no que se refere à formação do Estado e a constituição 
das estruturas eclesiásticas. 

Tanto o Direito, através das ordenações reais, quanto a Religião, são na proposta desta nossa temática, 
essenciais para o entendimento da História que estamos propondo: Discursos normativos; discursos 
imaginários. 

Alguns dos referenciais históricos adotados na gênese da civilização ocidental foram basilares para se 
conceber as legislações que eram necessárias para a normatização do cotidiano das cidades e vilas. Nesta 
perspectiva o Direito assumiu importante papel na formação das instituições das estatais e eclesiásticas. 

Na História do Ocidente, o Direito sempre teve um papel marcante na constituição das sociedades, e 
para atingir este intuito era necessário estabelecer ordenamentos para a efetivação de regras. As normas do 
Direito, ou regras jurídicas surgem através das chamadas Fontes de Direito4. 

O estudo do Direito na História portuguesa mostra uma realidade conceituai que experimenta mudanças 
bruscas ao longo do percurso de uma evolução dogmática5. O Direito português nesta análise tem como 
ponto de partida a fundação do Reino de Portugal em 1112, sua consolidação através de Afonso Henriques 
na década de 1140. Sendo uma das características do direito português, o fato deste sofrer as mais variadas 
influências dos povos ao longo dos séculos. 

No período da Reconquista, houve uma menor participação do Estado frente às experiências jurídicas 
visto que todo esforço concentrava-se no processo de retomada do território Ibérico que se encontrava sob 
influência Árabe. 

Durante a alta Idade Média o Direito Consuetudinário esteve presente em quase todos os momentos 
da formação do Estado Português, mesmo enquanto sofria forte influência ou mesmo co-atuava com 
outras formas de Direito: Romano, Muçulmano e Visigótico. Ainda assim o Direito Consuetudinário foi 
característica marcante de um longo período que se estendeu até meados do século XIV. 

Esta forma de Direito apesar de sua natureza particular e espontânea formava uma relativa unidade 
que podia ser percebida através dos códigos que se aplicavam a todo Reino. Entretanto a partir do século 
XIII a crescente atividade legislativa dos monarcas portugueses fará com que o Direito Romano acabe por 
amalgamar-se ao Direito Consuetudinário. Legislar passa a ser uma importante ferramenta nas mãos dos 
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monarcas. 
Neste contexto de transformação o direito foi utilizado como ferramenta, a serviço do Estado, todavia, 

a religião também exerceu um importante papel como agente dessas transformações que alternadamente 
aproximava-se ou distanciava-se dos interesses da Coroa. 

Uma das características do cristianismo é o fato deste apoiar-se profundamente na história, visto o 
valor que se dá aos livros sagrados, as datas, rituais e a escatologia. No âmbito cultural seria muito difícil 
perceber a origem da chamada "civilização ocidental" sem a presença da religião e mais precisamente do 
cristianismo. 

Durante a Idade Média a religião católica se desenvolveu se expandindo por todos os confins da 
Europa, seus dogmas a cada dia se aproximavam mais da cultura popular e desta forma a Igreja enquanto 
instituição passou a ter peso decisivo na sociedade. 

Afonso Henriques no ano de 1143 para poder legitimar-se como o primeiro monarca de um Estado 
Português buscou na benção divina o respaldo de que precisava, pois a benção recebida conferiu um caráter 
divino a sua função de monarca. Caráter divino que foi fundamental para o monarca pudesse legislar e 
dessa forma consolidar seu poder frente ao Estado português. 

1.2. As legislações cio Estado e a preponderância das Ordenações 
Filipinas 

A proliferação de uma variedade muito grande de leis criadas pelos monarcas portugueses durante 
os séculos XIII e XIV, fez com que já no inicio do século XV torna-se necessária uma legislação que 
sistematizasse as diversas leis existentes. 

Durante o Reinado de D. João I (1385 - 1433) o monarca atendendo ao clamor da sua corte que 
desejava reformas, convocou o corregedor João Mendes para iniciar tal empreendimento. Com a morte de 
D. João I seu sucessor D. Duarte deu continuidade às ditas reformas, todavia, João Mendes veio a falecer, 
e as reformas passaram para a tutela de Rui Fernandes que a concluiu em 1446, tal corpo Legislativo é 
conhecido como as Ordenações Afonsinas6 Essas Ordenações estavam relacionadas aos direitos romano e 
canónico, onde respectivamente um era utilizado para as questões temporais e o outro para as espirituais, 
fora disso recorria-se a Glosa de Acúrsio7. As Ordenações Afonsinas constituem-se em cinco livros8 que se 
encontram divididos em títulos e estes em parágrafos. 

Apesar da sistematização empreendida pelas Ordenações Afonsinas ter representado um importante 
avanço na determinação do domínio exato do direito canónico e do direito romano e, em relação ao direito 
nacional, esta legislação era pouco acessível a todas as cortes de justiça, pois era muito onerosa e lenta a 
confecção de cópias. Durante o reinado de d. Manoel (1495-1521) o problema da circulação das ordenações 
acrescido às novas leis decretadas fizeram com que o monarca pedisse uma revisão dos textos legislativos9 

O chanceler-mor do Reino, Rui Boto, foi designado para realizar a revisão proposta pelo rei D. Manuel. 
Entre os meses de março a dezembro de 1514 foram editados cinco dos livros que comporiam a chamada 
Ordenação Manuelina. 

Com a profusão da imprensa em Portugal neste período, o problema de sua difusão foi solucionado e 
estas ordenações circularam com muito mais facilidade do que a anterior. Ainda durante o século XVI, após 
a compilação das Ordenações Manuelinas, uma grande quantidade de regulamentos foram se multiplicando: 
as chamadas Leis Extravagantes10. 

O jurista Duarte Nunes de Lião foi encarregado de reunir e compilar essas leis, agrupando-as por 
título, mas tendo como preocupação respeitar o conteúdo original. Tal compilação foi aprovada por um 
decreto em 14 de fevereiro de 1569" 

Uma importante característica das Leis Extravagantes é que além de compilar as leis esparsas nas 
instituições civis, também continham leis referentes aos tribunais religiosos. 

No final do século XVI, além das Ordenações Manuelinas e das Leis Extravagantes havia uma série de 
novas leis o que mais uma vez começava a dificultar o trabalho dos juristas. Situação que levou Felipe II a 
ordenar que uma nova compilação das leis fosse realizada. Em 1603 através de decreto real as Ordenações 
Filipinas entravam em vigor em substituição às Ordenações Manuelinas. A maior preocupação da nova 
ordenação foi o de reunir em um texto único as Ordenações Manuelinas, as Leis Extravagantes as leis 
posteriores a estas. 
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O Livro V das Ordenações Filipinas da mesma forma que seus dois antecessores era dedicado ao direito 
penal, e continha as penas a serem aplicadas aos condenados conforme a natureza de seus delitos. As penas 
apresentadas neste livro na maioria dos casos são severas. A expressão "morra por ello" designa a pena 
de morte e freqüentemente aparece nos títulos, entretanto essa designação não significa exclusivamente a 
morte física, mas também a morte civil, morte que pode significar a exclusão do condenado do seu meio 
social. O título sessenta do Livro V das Ordenações Filipinas prescreve. 

A Revolução de 1640, não tirou a vigência das Ordenações Filipinas, que continuaram a vigorar em 
Portugal mesmo este sendo daquele período em diante parte integrante do Estado Espanhol. 

Várias foram às tentativas que fracassaram em tentar reformar as Ordenações Filipinas, vigorando até 
ao Código Civil de 1867; e no Brasil sua vigência prolongou-se até o Código Civil de 1917, constituindo 
assim as Ordenações Filipinas o corpo de legislações que teve maior durabilidade em Portugal. 

1.3. As legislações da Igreja e o valor do direito canónico 
As legislações da Igreja sofreram muitas transformações ao longo do tempo a fim de se adaptar as 

novas realidades políticas e culturais. Era preciso delimitar dogmas e acima de tudo legitimar-se como 
instituição. 

As ações da Igreja no campo de suas legislações, podem ser percebidas através de seus concílios. 
Nos primeiros concílios ainda durante os séculos IV e V, as discussões da Igreja giraram em torno dos 
dogmas da Santíssima Trindade, da identidade divino-humana de Cristo e o reconhecimento da virgindade 
de Maria, dogmas estes que constituíram as bases para a teologia cristã. 

Ao longo dos séculos a Igreja foi crescendo de forma que a partir do século XII as discussões levantadas 
durante os concílios referiam-se à consolidação e acima de tudo a autonomia de seu poder frente ao Estado. 
Esta institucionalização da Igreja pode ser percebida nos quatro concílios realizados em Latrão. 

O crescimento da influencia política da Igreja foi tanto que já durante o século XIII esta passou a 
ter participação decisiva nas políticas do estado. Durante o concílio de Lyon I, dois reis foram depostos: 
Frederico II do império germânico e Sancho II, da recém fundada monarquia portuguesa. 

Os concílios tiveram um importante significado como fontes de direito para a Igreja e com o 
fortalecimento desta surgiram os mecanismos que muito influenciaram não apenas a condução política 
do Estado mas também regulamentaram o cotidiano das cidades e vilas, através do Código do Direito 
Canónico. 

O Código do Direito Canónico, sempre esteve presente nas legislações do Estado. De acordo com 
as Ordenações do Reino quando em matéria de pecado, na ausência de lei especifica de estilo ou costume 
era aplicado o Direito Canónico a fim de efetivar a punição adequada. Todavia, a Igreja discutia muito 
a preponderância das Ordenações em matéria de pecado; cria-se que para se legislar o cristianismo era 
necessário que o Direito Canónico fosse senão exclusivo, no mínimo preponderante. Houve várias tentativas 
da Igreja para que as Ordenações do Reino fossem revistas, mas somente durante o reinado de D. Sebastião 
é que foi dado um importante passo para a distinção entre a Coroa e o Clero, com a publicação da Concórdia 
do Reinado de D. Sebastião ao qual regulava determinados pontos de contraste entre o Estado e a Igreja no 
que se refere às legislações. 

Essas questões relativas ao uso do direito pelo estado e a Igreja foram largamente discutidas durante o 
Concílio de Trento durante os anos de 1543 a 1563. 

Enquanto fontes do direito canónico também existem as várias Constituições de bispados que eram 
regras publicadas pela autoridade episcopal e destinadas a ser observada pelo clero e fieis da diocese12. 

A Igreja também legislava afim de, tanto quanto o Estado estabelecer condutas a serem seguidas, pois 
da mesma forma que o rei se preocupava com o ordenamento das cidades e vilas a Igreja também o fazia 

> 

1.4. Rei, autoridades eclesiásticas e inquisidores: discursos 
imbricados 

O título de Rex justifica a exercício de poder político, num Estado, muito mais do que o titulo de 
Príncipes ou Infantes. Essa terminologia latina contém em si a magnitude do poder nas suas esferas 
temporal e espiritual. Provavelmente essa foi à justificativa para que Afonso Henriques ao assumir o recém 
criado Estado português, pouco tempo depois passasse a intitular-se como Rex, o fundador da monarquia 
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portuguesa13. 
A dignidade concedida pelo título de rei a um chefe de estado pode ser vista como uma das formas de 

legitimação mais fortes para um dirigente, ao longo da história da moderna civilização ocidental, todavia 
para que tal titulo fosse legitimado era necessário que houvesse uma comunhão entre a Igreja e o Estado, 
pois a aprovação do primeiro era essencial para que o titulo de rei também tivesse consigo o status de 
sagrado. 

A unção do rei é um rito que remonta a Antigüidade bíblica, na qual a passagem em que Davi foi 
ungido rei diretamente por Deus, conferiu uma aura sagrada à figura do monarca; essa sacralidade, segundo 
a Igreja, é a fonte que legitima a autoridade real. 

Com a unção da Igreja em nome de Deus o rei passava a ter um caráter sacro, tornando-se ao mesmo 
tempo humano por natureza e divino pela graça. A realeza assumia um caráter ligado diretamente a Cristo. 

A aura sacra que envolvia a figura do rei durante a Idade Média, somente foi possível por conta de uma 
interação entre os discursos da Igreja e do Estado, discurso este que ao mesmo tempo dava ao rei o status de 
sagrado também, como objetivo da governabilidade, deu as autoridades eclesiásticas os poderes terrenos. 

A presença das autoridades eclesiásticas acompanhou o crescimento da Igreja no ocidente de forma 
que estes representantes ao longo do tempo passaram a ter muita influencia fora dos círculos religiosos. 

Durante os concílios da Igreja muito se discutiu sobre a organização do corpo eclesiástico: regras para 
a ordenação de bispos, a importância do celibato, e mesmo o campo de atuação dos sacerdotes, bispos e 
papas frente às políticas do seu tempo. 

Com o fortalecimento da Igreja e sua maior organização depois dos séculos XII e XIII o poder de suas 
autoridades cresceram muito a ponto de haver muitos conflitos entre Estado e Igreja, sobre quem teria mais 
legitimidade no uso. Todavia esses conflitos foram sendo resolvidos a partir de um imbricamento do poder 
de ação entre estas duas poderosas instituições, mesmo sendo esta relação por vezes conflituosa. 

Durante o século XVI, a Igreja encontrava-se de tal forma organizada e inserida no Estado que 
pôde haver desdobramentos profundos da instituição no que se refere ao campo do direito. O Tribunal da 
Inquisição é o melhor exemplo desses desdobramentos da Igreja. 

Juntos, os juizes seculares e inquisitoriais organizaram um tipo semelhante de ação punitiva na qual 
os funcionamentos de ambos caminhassem paralelamente. Esta medida atendia parte das reclamações, já 
colocadas, sobre o papel da Igreja no processo punitivo. 

As ações do Tribunal do Santo Oficio podem ser amplamente caracterizadas como um marco da 
Contra-Reforma da Igreja Católica, visto que no Concilio de Trento, muito se discutiu sobre a necessidade 
de corrigir os desvios da fé e restaurar e perpetuar o dogma da crença cristã-católica. 

O Regimento de 164014 aprofundou-se melhor nos mecanismos da Inquisição, delimitando os campos 
de ação da Inquisição assim como buscando definições bastante especificas dos chamados "crimes contra 
a fé". 

Os Inquisidores eram autoridades eclesiásticas que tinham um preparo rígido e especifico para exercer 
o juízo dos desvios da fé católica. Além da retidão era exigido dos inquisidores que estes atendessem a 
certas condições para tal posição. Fato que pode ser visto no caso do primeiro visitador do Santo Oficio no 
Brasil no ano de 1592. 

Os inquisidores utilizavam largamente a o Regimento Inquisitorial, mas todavia as Ordenações do 
Reino também estavam presentes em seus estudos, pois o Estado e a Igreja estavam juntos no processo 
normatizador dos comportamentos. 

O campo de atuação da Coroa e do Altar sempre estiveram muito tênues, durante o período da formação 
da Monarquia Portuguesa Essa imbricação de discursos pode ser percebida largamente ao se analisar os 
símbolos da Igreja e do Estado. 

O rei para efetivar sua legitimação e ganhar o status de sagrado tinha que receber a unção de Deus por 
intermédio da Igreja, tomando-se desta forma "pessoa mista", mesclada de poderes e faculdades espirituais 
e seculares unidas em si. 

Esse caráter dualista, também esteve presente nas autoridades eclesiásticas que durante a Idade Média, 
tinha nos bispos além de príncipes da Igreja, vassalos do rei15. 

Essa relação se dá pelo fato de que os Bispos apesar de parte do corpo eclesiástico deviam ao rei a 
obediência pelos laços de vassalagem além do fato deste ser ungido de Deus, assim como o bíblico rei 
Davi. 

A Igreja estava dentro do Estado e o Estado dentro da Igreja, ambos dependiam um do outro, pois o 
rei precisava da mística cristã para legitimar-se como soberano. E a Igreja precisava do Estado para crescer 
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e expandir-se se tornando hegemônica enquanto crença. 
Os interesses da Igreja e do Estado, estavam amalgamados por valores que eram comuns aos dois. O 

imaginário medieval cristão esteve muito presente nas ações de ambas instituições. Fato este que de certa 
forma servia de atenuante para os conflitos e tensões gerados pela sempre presente busca pela preponderância 
tanto do Estado quanto da Igreja. 

2. Direito e legislações na América portuguesa 

2.1. As Ordenações Filipinas na colônia 
A produção de cana de açúcar surgiu com uma força no final do século XVI. No Brasil colonial, a 

partir desse aumento significativo estimulou-se grandemente outras atividades e serviços o que fomentou 
o crescimento das cidades brasileiras. Esse crescimento ora econômico e demográfico, influenciou a 
metrópole a repensar a justiça de forma que esta sendo transplantada às colônias pudessem atender as suas 
necessidades de forma satisfatória. 

A implantação do Tribunal de Relação na cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos, capital do 
Brasil no ano de 1609 teve como um de seus objetivo tentar melhorar a qualidade da justiça na América 
Portuguesa, visto que importância econômica desta colônia crescia vertiginosamente16. 

Com a implantação da Relação e a chegada dos Magistrados designados para os cargos de juizes, 
devidamente selecionados entre os letrados e treinados para o uso do reformado regimento português, 
iniciaram-se efetivamente as ações da justiça portuguesa em território colonial. 

Entre as ações do Tribunal da Relação estava a clara discriminação dos elementos Cristãos-Novos na 
estrutura colonial, entretanto desde o principio da colonização da América Portuguesa esses grupos que 
já na metrópole sofriam com as restrições econômicas e com o sempre presente Tribunal da Inquisição, 
tinham a colônia como uma possibilidade de fuga, para um possível recomeço. 

As Ordenações Filipinas tinham vários artigos referindo-se aos cristãos-novos, as penas impostas aos 
seus possíveis desvios e a delimitação dos espaços que eles poderiam ocupar na sociedade. O degredo era 
uma das penas mais empregadas para os cristãos-novos que fossem pegos em atitude desviante da moral 
religiosa. Nesses casos grande parte do destino desses indivíduos eram as terras brasílicas 

Passados os anos iniciais da colonização expontânea ou forçada dos cristãos-novos estes na grande 
maioria das vezes se adaptaram bem e seu capital j á estava na maioria dos casos empregado na economia local. 
Todavia, sofreram duramente com a política colonial portuguesa discriminatória que lhes impossibilitava 
de participar das ordens militares e jurídicas, entre outras restrições. 

A mesma Legislação Filipina, que empurrava o Cristão-Novo direta ou indiretamente para a colônia, 
também discriminava-o dentro no universo colonial. De modo que uma vez iniciados os trabalhos do 
Tribunal da Relação na colônia, mais a presença dos representantes da justiça (essencialmente cristãos-
velhos) fez com que se alterasse a estrutura das relações sociais e econômicas entre os indivíduos. 

Provavelmente com o estabelecimento da Relação não foi bem vindo para os cristãos-novos e, mais 
especialmente, para o grande setor mercantil desse grupo, uma vez que a relação evidentemente poderia 
exercer o controle dobre os negócios. A presença da justiça metropolitana mais a sombra funesta da 
Inquisição fez com que muitos cristãos-novos migrassem da região da Bahia para o sul da colônia quando 
não para Buenos Aires. Entretanto o comercio açucareiro contribuiu para que muitos cristãos-novos apesar 
de insatisfeitos com a Relação emudecessem nas suas criticas e mesmo frente aos altos impostos que lhes 
recaia em troca do perdão geral. 

A estrutura do Tribunal foi se delineando conforme as orientações da Ordenação Filipina nos seus 
livros I, III e V que tratam das estruturas e procedimento do Tribunal. Basicamente o tribunal enquanto 
pessoa jurídica seus membros que realizavam transações individuais como no caso do: ouvidor geral, o 
provedor dos defuntos e o juiz para os interesses da coroa, além dos magistrados escrivães e tabeliães. 

Com a estrutura jurídica em funcionamento vários litígios surgiam dia-a-dia o que abriu caminho 
para que muitos advogados viessem para a colônia. O que fez com que as Ordenações Filipinas numa 
tentativa de controlar a conduta destes regulamentasse as taxas prescrevendo penalidades por má conduta 
e malversação. 

Consolidado o Tribunal na colônia cresceram os jogos de interesses em torno dos cargos, posições 
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e poderes que a Relação concedia. De um lado uma elite latifundiária empolgada com os resultados do 
comercio da cana de açúcar, de outro os magistrados letrados trabalhando ora para os interesses da coroa 
ora para seus próprios interesses. Para fomentar o que se poderia chamar de uma crise da Relação temos 
o conturbado período de guerras contra os holandeses e pela restauração da coroa portuguesa frente a 
Espanha. 

Passado o processo de independência contra a Espanha, o Tribunal da Relação se restabeleceu 
entretanto agora seguindo diretrizes puramente portuguesas, apesar desta ainda de basear na codificação 
organizada por Felipe II da Espanha. 

Um dos fatos mais relevantes nesse período foi a criação do Conselho Ultramarino que assumia o 
controle de todos os assuntos coloniais de natureza civil e militar.17 

No final do século XVII e começo do XVIII, a colônia sofreu um crescimento considerável, crescimento 
este que esta diretamente associado a economia escravocrata, neste ínterim, a estrutura jurídica cresceu para 
poder atender tanto a prospera região nordeste e norte quanto as longínquas capitanias do sul e sudeste. 
Neste momento foi especialmente importante a participação dos mecanismos coercitivos da Igreja como 
recursos de manutenção e controle da colônia. 

2.2. Igreja e Estado: processo normatizador da colônia 
Uma vez restaurada a coroa portuguesa, e a justiça estando trabalhando ativamente na colônia era 

importante que os discursos normatizadores do Estado e da Igreja se unissem em prol da unidade da América 
Portuguesa. 

Desde o seu principio as Ordenações Filipinas, tiveram por posição separar os campos de atuação 
da Igreja e Estado, isso talvez numa tentativa de atender as necessidades do renascimento das culturas 
ocidentais. Entretanto, logo nos primeiros capítulos do Livro V das Ordenações privilegia-se as penas 
impostas aos crimes contra a ordem da fé. De fato este raciocínio um tanto imbricado perpassam de certa 
forma todos os capítulos do dito Livro V das Ordenações, já começando por seu titulo inicial. 

"Cometer um crime contra Deus era o mesmo que cometer um crime contra o Rei." Esta premissa nos 
remete a um imbricamento de valores que durante os séculos XVII e XVIII muito ajudaram na manutenção 
da colônia. A Igreja mesmo que muitas vezes se opusesse aos interesses do Estado na Empresa Colonial, 
não deixava de ser um braço do rei18 com muitas armas que de certa forma coibiam e puniam as infrações 
na América portuguesa. 

Um bom exemplo mesmo que anterior a Restauração e ao próprio Tribunal da Relação em terras 
brasílicas, foi a visitação do Santo Oficio as partes do Brasil no ano de 1592, visitação esta que foi 
encabeçada pelo licenciado Heitor Furtado de Mendonça e que realizou uma grande devassa na Colônia 
e consequentemente processou muitos colonos em nome de Deus e d'el Rei, por conta dos "desvios da 
fé".19 

Retrocedendo um pouco mais no tempo temos no ano de 1546 a prisão do donatário de Porto Seguro, 
Pero do Campo Tourinho por parte de clericos e seculares e seu envio a Portugal para ser processado por 
blasfêmias. E alguns anos depois seria a vez de João de Cointa, o senhor de Bolés, francês que viera com os 
hugenotes de Bois le Comte para o Rio de Janeiro, e que mesmo tendo desertado para o lado dos portugueses 
foi acusado de auxilio para a tomada do forte Coligny , mas que acabaria sendo preso por blasfêmias.20 

Tais exemplos ilustram o significativo papel da Igreja no processo de normatização das condutas na 
América portuguesa. Seu papel fora de "braço de fé do Estado. Onde seu discurso teológico contribuiu para 
a manutenção de uma relativa ordem no Espaço Colonial. 

2.3. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e a pena de 
excomunhão 

No ano de 1707 foi redigida as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, ordenado por D. 
Sebastião Monteiro da Vide, arcebispo da Bahia e membro do conselho de sua majestade. Tal constituição 
foi elaborada através de um Sínodo, o primeiro realizado no Brasil. Esta constituição tinha por finalidade 
regulamentar o comportamento dos eclesiásticos e também dos leigos que viviam em terras brasílicas.21 

As Constituições Primeiras foram pensadas de conformidade com os Regimentos portugueses e 
principalmente com as Ordenações Filipinas ordenações. Tanto os livros V das Ordenações quanto das 
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Constituições Primeiras são dedicados aos crimes e castigos. 

Para que o crime da heresia, e judaísmo se estinga, e seja maior a gloria de Deos nosso Senhor, e augumento 
de nossa Santa Fé Catholica, e para que mais facilmente possa ser punido pelo Tribunal do Santo Oficio o 
delinqüente, conforme os breves Apostólicos concedidos à instancia dos nossos Sereníssimos Reis a este sagrado 
Tribunal, ordenamos, e mandamos a todos os nossos súbditos, que tendo noticia de alguma pessoa herege, 
apóstata de nossa Santa Fé, ou judeo, ou seguir doutrina contraria àquella que ensina e professa a Santa Madre 
igreja romana, a denunciarem logo ao Tribunal do Santo Officio no termo de seus Editaes, ainda sendo a culpa 
secreta, como for interior. 
E quando por justa razão, que tenhão, o não possão fazer serão sem embargo disso obrigados a nos dar conta, 
para que ordenemos o que for conveniente em ordem a ser delatado o tal delicto e se proceder segundo a justiça 
pedir...22 

O conhecimento do crime da heresia pertence principalmente aos juizes eclesiásticos. 
E porque eles não podem fazer execuções nos condenados no dito crime por serem de sangue, quando condenarem 
alguns hereges, os devem remeter a nós com as sentenças que contra eles derem, para os nossos desembargadores 
as verem aos quais mandamos que as cumpram, punindo os hereges condenados, como por direito devem. 
E além das penas corporais que aos culpados no dito malefício forem dadas, serão seus bens confiscados, para 
se deles fazer o que nossa mercê for, posto que filhos tenham.23 

Ambos os títulos que iniciam os dois códigos legislativos em seus Livros V, versam sobre a heresia como 
crime passível de castigo mas que necessita da participação conjunta do Estado e da Igreja na materialização 
da punição. A igreja apesar de seus rígidos regimentos que muitas vezes punia com a morte os crimes de 
"desvio da fé", não podia realizar os procedimentos de execução dos "culpados", nesse momento o Estado 
participava do processo como executor das sentenças proferidas pela Vara Eclesiástica. 

Por conta deste imbricamento de funções e ideais as Legislações coloniais não fugiam a esta regra e no 
universo colonial também trabalhavam de maneira conjunta, ambas, as instituições tinham como finalidade 
manter a ordem administrativa e a ortodoxia da religião. 

A Igreja teve uma destacada participação no sociedade colonial por conta da extensão do território 
colonial português, uma vez que a justiça real portuguesa, demorou a alcançar todo o espaço. 

Desde o principio da colonização as ordens religiosas estiveram presentes por quase toda a extensão 
da América Portuguesa, durante os três primeiros séculos da colonização estas tiveram tempo suficiente 
para se integrar ao cotidiano das relações sociais e consolidar seu poder. Ou seja, quando da efetivação e 
posterior consolidação dos tribunais jurídicos na colônia, a Igreja já se encontrava firmemente consolidada 
no seio tanto das grandes cidades e vilas. 

Para a manutenção da ordem colonial um dos recursos utilizados pela Igreja era a possibilidade da 
pena de excomunhão aos desviantes dos modelos de moral. 

A Excomunhão como designação significa a exclusão da Igreja é o primeiro tipo de pena espiritual. O 
código de direito Canónico a define como uma pena medicinal pela qual uma pessoa é excluída da comunhão 
com os fiéis, com os efeitos jurídicos determinados pela lei e inseparáveis entre si. A excomunhão só pode 
ser imposta durante um tempo indeterminado e tem que ser suspensa uma vez que cesse a contumácia do 
culpável.24 

Para o cristianismo o fundamento da excomunhão está na palavra do senhor, onde um irmão que peque 
e que depois de uma dupla admoestação não escute a comunidade, seja tratado como pagão e publicano. 
Isto significa a ruptura das relações pessoais e como conseqüência a exclusão da comunidade. 

O apostolo Paulo nesta passagem bíblica da a entender que os indivíduos que fogem a ortodoxia dos 
preceitos da religião, devem ser excluídos do convívio da comunidade, extirpados do seio da comunidade. 

A excomunhão ao longo da história pode ser entendida como uma tentativa de defender a comunidade 
daqueles que procuram subverter os fundamentos da ordem social25 

Quando ocorre uma efetiva excomunhão esta pode ser caracterizada por diversas manifestações. Em 
seu caráter público ela pode ser latae ou ferendae sententiae. Onde no primeiro caso se incorre na censura 
simplesmente pelo fato de se cometer a ação e no segundo se depois de uma admoestação infrutuosa é 
infringida a excomunhão em virtude de uma sentença jurídica ou uma disposição penal. A excomunhão 
contraída ipso facto por causa de um delito oculto está inerente certa insegurança. Obriga sem duvida no 
foro externo, está dispensado de ater-se aos efeitos penais infamantes durante todo o tempo que permaneça 
oculto o fato delituoso. Somente a excomunhão imposta por sentença latae sententiae, comprovada tem 
plenos efeitos penais. 
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Os efeitos jurídicos da excomunhão são principalmente de caráter espiritual , onde o excomungado 
não tem o direito de participar do culto divino, podendo unicamente ouvir a pregação da palavra de Deus. A 
excomunhão eclesiástica consiste essencialmente na exclusão da comunhão e pode recair sobre uma pessoa 
que já chegou a ser pelo batismo irrevogavelmente membro da Igreja.26 

Estes dois exemplos mostram que a entredicho ,(excomunhão), pode ter até mesmo um caráter coletivo, 
onde uma comunidade toda pode ser privada da participação dos ofícios eclesiásticos. 

Nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia a pena de excomunhão estava discriminada 
. Vinte e oito artigos das constituições relacionam-se direta ou indiretamente a excomunhão. Sendo os 
primeiros desta ordem os que tratam da interdição aos infiéis, hereges e públicos excomungados de batizarem 
ou crismarem qualquer criança ou adulto. 

Numa sociedade como na colonial portuguesa em que muitos laços de sociabilidade se solidificavam 
através de relações de compadrio, a interdição de se realizar essas ligações por parte do excomungado, lhe 
prejudicava muito no desenvolvimento das seus negócios e interesses. 

O artigo 602 do Livro III das Constituições Primeiras exprime claramente a idéia de exclusão no 
convívio social para com o indivíduo excomungado. 

Essa prática de punição na sociedade colonial, constituía-se num recurso punitivo muito violento 
para um espaço que dependia das relações entre os indivíduos para que suas engrenagens funcionassem 
perfeitamente. 

2.4. Criação de leis regionais 
Segundo Stuart Schwartz, o pelourinho foi um dos símbolos máximos que representam a administração 

colonial. De fato este elemento simbólico do período colonial muito significou, não apenas como instrumento 
legal para as vilas mas como simbologia da onipresença do Estado não apenas no espaço restrito mas dentro 
das casas e na vida das pessoas. 

Entretanto, tanto quanto este símbolo material e visível do poder Estado, temos as legislações locais 
que estavam presentes na comunidade, no dia-a-dia das vilas, através Posturas Municipais e inicialmente 
dos Provimentos. 

Um termo que foi bastante utilizado nas Ordenações para designar as normas de direito municipal foi o 
de "vereança", este termo originalmente significava as reuniões dos oficiais da câmara. Reuniões estas que 
eram registradas nas atas das sessões da câmara. Nestas reuniões eram criadas as posturas , posteriormente 
tal termo foi empregado para designar a própria postura que era criada e não mais apenas reunião em si. 
Nas Ordenações estão registradas quase sempre o termo vereações e posturas como sendo sinônimos do 
direito municipal. 

A partir da obrigatoriedade determinada pelas Ordenações Afonsinas de se Ter livros especifico para 
o registro de posturas, configurou-se uma efetiva transição do direito consuetudinário para o escrito. Este 
fato sem duvida fez com que nascesse o Código de Posturas Municipais27. 

As posturas municipais apesar de se integrar ao direito escrito continuavam com certas características 
que emanavam do direito consuetudinário, como por exemplo, o fato de não poder de forma alguma ser 
alterada por autoridades judiciárias ou administrativas do reino. A única prerrogativa das autoridades 
judiciárias consistia em verificar o cumprimento das mesmas e ordenar sua atualização. Somente o próprio 
rei poderia legislar referente as posturas. 

Nos primeiros 30 anos do século XVIII, as capitanias do sul receberam a visita de um Ouvidor28 que 
diretamente designado pelo rei de Portugal tinha a missão de inspecionar as ditas capitanias mais criar 
algumas leis que regulassem o funcionamento das instituições municipais. Ou seja, criar os chamados 
"Provimentos". 

A diferença básica entre Posturas e Provimentos esta na origem da primeira. Também as posturas 
acompanhavam a legislação portuguesa, mas não eram estabelecidas externamente como nos provimentos. 
As posturas nasciam de decisões do Ouvidor Geral e dos próprios vereadores, desde que suas atribuições 
se respaldassem nas Ordenações.29 

Através das legislações locais procuramos estabelecer parâmetros que distingam os campos de atuação 
das leis no que se refere ao atendimento das necessidades cotidianas da Vila, assim como o desenvolvimento 
das relações de sociabilidade entre os indivíduos. 

108 



Notas 

' BLOCH, Mare. Introdução à História: Mira-Sintra: Publicações Europa-América, 1987. 
2 REIS, José Carlos. A história entre a filosofia e a ciência. São Paulo: Editora Ática, 1999. P.87 
3 HESPANHA, A. M. Da lustitia à disciplina: textos, poder e política no Antigo Regime. Coimbra, 1989. 
4 São os modos como uma sociedade manifesta o seu querer no sentido de atribuir juridicidade a certas regras. 
5 HESPANHA, Op.cit. 
6 PIERONI, Geraldo. Os excluídos do reino: a inquisição portuguesa e o degredo para o Brasil Colônia. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2000: P 39-40. 
7 Acúrsio é autor da Magna Glosa ou Glosa de Acúrsio, escrita entre 1220 e 1234. Trata-se de uma extraordinária obra de compilação, na qual 

foram examinadas cerca dc 96 mil glosas. Essa obra exerceu enorme influência em toda a Europa. Em Portugal foi considerada direito subsidiária. 
SILVA, Nuno J. Espinosa da. Op.cit. p. 142-143. 

8 Livro I: 72 títulos que contém os regimentos dos cargos públicos quer municipais. Livro II: 123 títulos que contempla a matéria respeitante 
à Igreja e à situação dos clérigos, direitos dos reis, em geral e administração fiscal, jurisdição dos donatários, privilégios da nobreza, e legislação 
especial de judeus e mouros. Livro III: 128 títulos ocupa-se do processo civil. Livro IV: 124 títulos trata do direito civil. Livro V: 121 títulos versa 
direito e processo penal. SILVA, Nuno J. Espinosa da. Op.cit. p. 192. 

' Idem. Ibidem p.40. 
10 As Leis Extravagantes são leis que tratam de matérias que foram objeto de compilação ou de codificação oficial, mas que não fornias 

incorporadas ao texto das ordenações. PIERONI, G. Op.citA2.-pA2. 
11 Idem, Ibidem. 
12 SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da. Op.cit. p. 237-238. 
13 Idem Ibidem, p.102 
14 O Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado por mandado do limo. E Rmo. Senhor bispo D. Francisco 

de Castro, Inquisidor Geral do Conselho de estado de S. Majestade. Em Lisboa, nos Estados, por Manoel da Silva, 1640, Livro III. 
15 K.ANTOROWICZ, Ernest H. Os Dois Corpos do Rei: um estudo sobre teologia política medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. 
16 SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil Colonial. São Paulo: Editora Perspectiva. 1979. 
17 SCHWARTZ, Stuart B. Op Cit. 
18 KANTOROWICZ, Op Cit. 
19 VAINFAS,Ronaldo (org). Confissões da Bahia : santo ofício da inquisição de Lisboa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
20 VAINFAS,Ronaldo. Op Cit. p 7- 8 
21 PIERONI. Geraldo. Vadios e ciganos, heréticos e bruxas : Os degredados no Brasil-colônia. Bertrand do Brasil. São Paulo: 2000 
22 Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Lisboa. 1719. Livro V . Artigo 886-887. 
23 LARA, S. II. (org). Ordenações Filipinas: livro V .São Paulo : Companhia das Letras, 1999. P 55-56. 
24 Dicionário de Teologia 2: conceitos fundamentais da teologia atual. Edições Loiola. São Paulo: 1970 p 162. 
2 5 Dicionário de Teologia. 
26 Op Cit. 
2 7 PEREIRA, Magnus R. Op Cit. p 5 
2 8 De acordo com documentos históricos, desde a instalação no Brasil da divisão territorial em Capitanias Hereditárias, ouvidores eram 

indicados pelo Rei de Portugal para exercerem as suas atribuições juntamente com os Governadores Gerais. Os ouvidores possuíam o poder 
de lavrar e promulgar leis, estabelecer Câmaras de Vereadores, atuar como comissários de justiça e, principalmente, ouvir as reclamações e 
reivindicações da população sobre improbidade e desmandos administrativos por parte dos servidores do governo. Nessa hierarquia, o Ouvidor 
era a segunda autoridade da Capitania. Seus poderes incluíam as ações novas, tanto do lugar onde estava a outro extremo, de todo o território da 
capitania, exercendo dessa forma a Justiça de 1" e 2" instâncias, juntamente com os juizes. Além disso, exercia também função administrativa mas, 
de modo similar, junto ao Capitão, como um Secretário de Estado. 

2 9 PEREIRA, Op Cit. p 9. 

109 




