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E mandem convocar ao povo... - eleições municipais em Curitiba (1735-1765)

Rosângela Maria Ferreira dos Santos

Para a historiografia brasileira, do período que compreende os anos 1930 até 1960,

não haviam diferenças entre câmaras municipais coloniais localizadas nos grandes centros

e as dos sertões do Brasil. Edmundo Zenha, nesse particular, afirma que, “com ampla

interferência na esfera política se comportavam todos os municípios brasileiros; era

assim de norte a sul”.1 No que diz respeito à importância das câmaras coloniais no âmbito

da política local, as opiniões de diversos autores do período apontado acima divergem em

alguns pontos. Para Oliveira Viana, as câmaras eram representantes de interesses locais;

interesses, porém, dos grupos dominantes das localidades, sendo que o povo não tinha

participação efetiva.2 Outros autores, ao contrário, as viam apenas como meros

instrumentos de controle da metrópole sobre a colônia.3

Esses autores, hoje considerados clássicos, também atentam para a relação entre as

câmaras e o poder exercido pelas famílias dominantes locais. Para Zenha, juntamente com

a estrutura administrativa, veio a família portuguesa, sendo que aqui ambas passaram por

um processo de revigoração. Revigoração atribuída ao patriarcalismo e ao exclusivismo da

agricultura no início do processo colonizador.4 Na mesma vertente, Caio Prado Jr., afirma

que, “mesmo contudo nos grandes, nos maiores centros da colônia, a população de origem

e raízes rurais predomina, se não em número, pelo menos em categoria e riqueza. São os

fazendeiros, senhores de engenho, grandes lavradores que formam a sua nata social”.5

                                           
1 ZENHA, Edmundo. O município no Brasil. São Paulo: Progresso Editorial, 1948. p. 31. [sem grifo no
original]
2 Conforme VIANA, F. de Oliveira. Evolução do povo brasileiro. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1956. p.
223; e, VIANA, F. de Oliveira. Instituições políticas brasileiras. 3ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1974. v.1.
3 Ver, entre outros, ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial. Brasília: UNB, 1982; FAORO,
Raimundo. Os donos do poder. 4ª ed. Porto Alegre: Globo, 1977. v.1; PRADO JÚNIOR, Caio. Formação
do Brasil contemporâneo. 5ªed. São Paulo: Brasiliense, 1957.
4 ZENHA, p. 131-2.
5 PRADO JÚNIOR, p. 291.
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De maneira geral, estas análises, que tomaram como referência as instituições

municipais das principais vilas e cidades da colônia, ou seja, as sedes dos governos das

capitanias, continuam a ser aceitas. Arno Wehling atenta para este fato, e critica que não se

levou em conta as diferenças regionais, as diferentes fases do Brasil colonial e a

diversidade da estrutura social entre uma vila e outra.6 Nesta direção, nas décadas finais do

século XX, observamos um renascimento do interesse por temas referentes ao Brasil

Colônia. Em especial, estudos a respeito da família tiveram grande destaque. Elizabeth

Kuznesof, ao estudar o contexto paulistano, afirma que “era somente através do parentesco

que uma estrutura política, chegando ao nível individual, poderia ter-se desenvolvido”.7 Na

mesma linha de estudo, Tanya Barbosa, ao analisar a formação das redes familiares em

Jerumenha (Piauí), verifica que “através, principalmente, das Câmaras Municipais e

ocupação de cargos e funções, os grupos familiares concentradores de riqueza firmaram

seu domínio”.8

A partir, portanto, desse quadro de renovação de estudos sobre as câmaras

municipais do período colonial brasileiro, vamos apresentar, inicialmente, algumas

informações sobre a formação da instituição municipal em Portugal e a sua importância na

consolidação e manutenção do Estado Nacional Português. Também discorreremos sobre a

legislação portuguesa referente ao processo eleitoral municipal e suas modificações. Em

seguida, trataremos da instituição municipal no Brasil e, analisando o processo eleitoral da

Vila de Curitiba, entre os anos de 1735 a 1765, esperamos contribuir para a história das

câmaras municipais do Brasil Colônia.

                                           
6 WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Atividade judiciária das câmaras municipais na colônia - Nota
prévia. ANAIS DO PRIMEIRO COLÓQUIO DE ESTUDOS HISTÓRICOS BRASIL-PORTUGAL. Belo
Horizonte: PUC-MG, 1994. p. 161. Esta mesma observação já havia sido feita por Brasil Pinheiro Machado,
em 1974, por ocasião do VII Simpósio Nacional da ANPUH, quando discutiu a “problemática da cidade
colonial brasileira”. Ver MACHADO, B. P. Problemática da cidade colonial brasileira. HISTÓRIA:
QUESTÕES & DEBATES, n. 10, p. 3-23, Jul. 1985.
7 KUSNESOF, Elizabeth Anne. A família na sociedade brasileira: parentesco, clientelismo e estrutura social
(São Paulo, 1700-1980). REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA. São Paulo, v. 9, n. 17, Set. 88/ Fev. 89.
p. 41.
8 BARBOSA, Tanya M. B. A família e o poder político local. Jerumenha. Segunda metade do século XVIII e
início do século XIX. ANAIS DA X REUNIÃO DA SBPH. Curitiba: SBPH, 1985. p. 166.
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O município e o Estado Português

Em Portugal, o modelo de município foi de inspiração romana,9 embora também

retivesse aspectos administrativos do período da ocupação moura. A instituição municipal,

aliás, precede à própria formação do estado nacional. No período medieval, para se

defenderem das incursões militares comuns à época, as comunidades voltaram-se sobre si

mesmas, criando sistemas de defesa e de justiça: os concelhos. Os concelhos portugueses

funcionavam como uma extensão do poder central, que mantinha forças militares e

serviços que legitimavam seu poder.10 Esta relação entre o rei e a cidade acabou fixada em

documentos escritos, os forais, que também registravam a lei costumeira local. Por um

lado, os forais asseguravam o poder do rei, e por outro, a autonomia de cada comunidade.

Segundo Raimundo Faoro, “temerosa do domínio autônomo das camadas que a apoiavam

– o clero e a nobreza – a realeza deslocou sua base de sustentação, criando as comunas e

estimulando as existentes (...). Buscava o trono a aliança, submissa e servil do povo – o

terceiro estado”.11 Assim, foi nos municípios que o rei buscou suporte político, fiscal e

militar, e, nesse sentido, eles foram a base de sustentação da monarquia, contribuindo para

a estruturação do Estado e da sua “Sociedade Administrativa”.12 Mais tarde, a

administração dos concelhos passa a ser feita por Câmaras Municipais, em substituição às

reuniões abertas.

O processo de fortalecimento da monarquia portuguesa, iniciado na segunda

metade do século XIV, deu origem às Ordenações Afonsinas (1446), e, depois, às

Manuelinas (1521), que reuniram as diversas leis e regulamentos administrativos e

judiciais do reino.13 No que se refere às câmaras municipais, as Ordenações codificaram

                                           
9 ZENHA, p. 13-15.
10 MATTOSO, José. História de Portugal (vol.2): A monarquia Feudal (1096-1480). Lisboa: Editorial
Estampa, 1993, p. 210.
11 FAORO, p. 6-7.
12 CAPELA, J. V.; BORRALHEIRO, R. As elites do norte de Portugal na administração municipal
(1750/1834). O município no mundo português. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico,
1998, p. 91.
13 SALGADO, Graça. (org.) Fiscais e Meirinhos; a administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1986, p. 15.
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tanto a forma como se fariam as eleições, como quais seriam os cargos e suas atribuições,

padronizando os municípios do território português.

No contexto da União Ibérica, foi realizada uma revisão na legislação existente.

Assim, em 1603, as Ordenações Filipinas substituíram as Manuelinas. Agregando as leis

extravagantes, as Ordenações Filipinas tiveram, em sua base, o direito romano,

desvinculando o direito civil do canônico. Tal mudança veio atender às necessidades dos

novos tempos, nos quais a competição entre estados europeus por terras coloniais se

acirrava. Nas palavras de Faoro, as Ordenações Filipinas

são básica e principalmente, o estatuto da organização político-administrativa do reino, com a
minudente especificação das atribuições dos delegados do rei, não apenas daqueles devotados à
justiça, senão dos ligados à corte e à estrutura municipal. Elas respiraram, em todos os poros, a
intervenção do Estado na economia, nos negócios, no comércio marítimo, nas compras e vendas
internas, no tabelamento de preços, no embargo de exportações aos países mouros e à Índia. (...)
expressa, além do predomínio incontestável e absoluto do soberano, a centralização política e
administrativa.14

Assim, conforme previsto nas Ordenações,15 as câmaras municipais tinham funções

administrativas, judiciais, fazendárias e de polícia.16 Eram formadas por dois juízes

ordinários,17 um deles com a função de presidente da câmara, três, ou quatro, vereadores,

um procurador e um tesoureiro,18 além de outros oficiais de menor importância: os

almotacés, que desempenhavam a função de fiscal, o escrivão, o porteiro, o meirinho, entre

outros.19

                                           
14 FAORO, p. 64-65. [sem grifo no original].
15 Estaremos nos referindo às Ordenações Filipinas. Neste trabalho, faremos uso da seguinte edição:
ORDENAÇÕES FILIPINAS. Lisboa, Fundação Colouste Gulbenkian, 1985. [Fac-simile da ed. comentada
de Cândido Mendes de Almeida. CÓDIGO PHILIPINO. Rio de Janeiro: Typografia do Instituto Philomático,
1870.] Livro I.
16 SALGADO, p. 69.
17 Algumas localidades contavam com a presença de Juiz de Fora, nomeado pelo Desembargo do Paço em
nome do rei, que substituía o cargo de juiz ordinário.
18 SALGADO, p. 70-71.
19 ZENHA, p. 65-69.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

638

As eleições municipais

O sistema eleitoral para os principais cargos das câmara municipais – juízes,

vereadores e procurador -, foi-se definindo e sendo codificado desde meados do século

XIV, e esteve em vigência até finais do Antigo Regime.20 As Ordenações tratam das

eleições municipais no Livro I, Título LXVII. Eram previstas eleições a cada três anos, nas

Oitavas de Natal,21 sendo que os mandatos eram anuais. A esta eleição trienal dava-se o

nome de “eleição de pelouros”. O termo “pelouro”, refere-se à bola de cera na qual era

inserida a lista com os nomes dos escolhidos para os cargos.

Para a realização dessas eleições trienais, em um primeiro momento, convocava-se

o povo e os “homens-bons” para votarem secretamente22 em seis indivíduos, os eleitores,

que escolheriam os futuros oficiais. A apuração dos nomes dos indivíduos que

participariam do processo como eleitores, deveria ser feita pelo juiz da eleição e pelos

vereadores, que escolheriam os mais votados. No caso da vila contar com juiz de fora, este

presidiria o processo. Também era necessária a presença do corregedor, ou do ouvidor,

responsável pela comarca à qual a vila pertencia. Quando um destes estivesse presente,

cabia a ele a direção dos trabalhos da eleição.

Estando escolhidos os seis eleitores, a eles era dado o juramento dos Santos

Evangelhos. A seguir, eram separados de dois em dois, evitando-se o parentesco até o

quarto grau, para elaborarem as listas com os nomes daqueles que serviriam nos três anos

seguintes. Cada dupla elaborava uma câmara (dois juízes, três vereadores e um

procurador), para cada ano.

As pautas que continham os nomes dos indicados para desempenharem as funções

de juiz ordinário, vereador e procurador eram “limpas”23 pelo juiz da eleição que elaborava

                                           
20 COELHO, Maria Helena da Cruz. A dinâmica concelhia portuguesa nos séculos XIV e XV. ANAIS DO
PRIMEIRO COLÓQUIO DE ESTUDOS HISTÓRICOS BRASIL-PORTUGAL. Belo Horizonte:PUC-MG,
1994. p. 24.
21 No caso da eleição ser presidida pelo Corregedor, este a poderia fazer “em qualquer tempo do derradeiro
ano da eleição passada.” Ordenações, Livro I, Título LXVII.
22 As Ordenações determinavam que os eleitores “serão nomeados secretamente, nomeando-lhe cada um seis
homens para isso mais aptos, os quais tomarão em escrito o Escrivão da Cãmara, andando por todos com o
dito Juiz sem outrem ouvir o voto de cada um.” Ordenações, Livro I, Título XVII.
23 O ato de “limpar” as pautas consistia em evitar que “não servissem parentes no grau indicado [até o 4.o
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uma pauta, separando os cargos por títulos (um para juízes, outro para vereadores e outro

para procuradores). Fazia pelouros para cada cargo (três para juízes, três para vereadores e

três para procuradores), e os colocava em um saco com repartições para cada ofício. Em

seguida elaborava três câmaras, uma para cada ano, as assinava, fechava e lacrava,

inserindo-as em uma das repartições. Este saco era guardado em um cofre com três chaves,

e estas deveriam ser entregues aos vereadores em exercício.

Conforme as Ordenações, o sorteio do pelouro que continha os nomes dos

ocupantes dos ofícios camarários do ano seguinte deveria ocorrer no período costumado

por cada câmara. Recomendava-se que o sorteio fosse realizado pelas mãos de “um

inocente”, um menino de até 7 anos de idade, o qual “metterá a mão em cada repartimento,

e revolverá bem os pelouros, e tirará hum de cada repartimento, e os que saírem nos

pelouros, serão Officiaes esse ano, e não outros”.24

Após o sorteio, os eleitos eram notificados, e cada um deveria solicitar das

autoridades judiciais sua Carta de Confirmação, sem a qual não poderia tomar posse no

cargo para o qual tivesse sido eleito.

Algumas vezes, porém, um dos eleitos não podia tomar posse, porque estava

ausente, ou porque tinha contas a acertar com a justiça. Poderia ocorrer também que um

dos escolhidos tivesse falecido. Também acontecia de alguns se escusarem em servir à

municipalidade, apresentando suas razões para justificar seu ato. Vidigal afirma que “nem

sempre os cargos eram apetecíveis: nos concelhos pequenos as escusas eram numerosas,

por não haver suficiência de indivíduos dispostos a cambiar o seu trabalho gratuito por um

prestígio efêmero. (...) é que os vereadores respondem com os seus bens, pelas falhas da

administração concelhia, e isso desincentiva os menos afazendados”.25 Nesses casos,

ocorria um outro tipo de eleição, da qual participavam apenas os oficiais da câmara e os

“homens bons”. O substituto para aquele que se recusava ou que se encontrava ausente,

impedido ou morto, era escolhido sumariamente: os votos eram depositados em um

                                                                                                                                   
grau], que os menos práticos ... servissem com os de mais experiência ... feito segundo as tendências e
aptidões de cada um ... Era o que se chamava apurar a pauta”, ZENHA., p. 80.
24 Ordenações, Livro I, Título LXVII.
25 VIDIGAL, Luís. O municipalismo em Portugal no século XVIII – elementos para a caracterização da
sociedade e instituições locais, no fim do “Antigo Regime”. Lisboa: Livros Horizonte, 1989. p. 61.
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barrete,26 e o mais votado era o escolhido. A esta eleição dava-se o nome de “eleição de

barrete”.

As modificações do processo eleitoral municipal

Em momento anterior, indicamos que o processo eleitoral das municipalidades

portuguesas codificado desde meados do século XIV, manteve-se em vigência até o final

do Antigo Regime. Contudo, embora o disposto nas Ordenações fosse a norma a ser

seguida, algumas alterações foram sendo efetuadas. Em Portugal, o processo eleitoral,

codificado no Livro I, Título LXVII, das Ordenações, sofreu significativas modificações,

instauradas pelos regimentos de 1611, 1640 e 1670.27

O Regimento de 12 de novembro de 1611,28 entre outras alterações no processo

eleitoral, determinava que a realização das eleições estaria a cargo dos corregedores e

ouvidores, os quais deveriam rodear-se de duas ou três pessoas, “das mais antigas, e

honradas” do lugar, os informadores, que lhes dariam informações sobre os indivíduos que

detinham as “qualidades” necessárias para serem arrolados como concorrentes aos cargos

da câmara.29 Este arrolamento dos elegíveis não era previsto nas Ordenações.30

Após a feitura deste rol, lançava-se pregão público para a convocação do “povo”31,

que deveria proceder à escolha dos eleitores. Neste momento observa-se mais uma

inovação, pois os eleitores deveriam ser apenas “dos principais da terra”. As Ordenações

fazem referência aos “para isso mais aptos”.32

                                           
26 O termo “barrete” refere-se a um pequeno gorro de tecido flexível.
27 CAPELA, J. V. ; BORRALHEIRO, R., p. 96.
28 Regimento de 1611, em COELHO, Maria H. C.; MAGALHÃES, J. R. de. O poder Concelhio: das
origens às cortes constituintes. Coimbra: Centro de Estudos e Formação Autárquica, 1986.
29 Segundo o Regimento em questão, os indivíduos com qualidades deveriam ser “naturais da terra, e da
governança dela, ou houvessem sido seus pais, e avós, de idade conveniente e sem raça alguma”, em
CAPELA; BORRALHEIRO, p. 96.
30 MANIQUE, Antonio P. Processos eleitorais e oligarquias municipais nos fins do antigo regime.
Arqueologia do Estado. Comunicações I. Lisboa, História & Crítica, 1988. p. 111, afirma que este
arrolamento dos elegíveis era possível de ser feito anteriormente, apesar de não estar previsto nas
Ordenações.
31 CAPELA; BORRALHEIRO fazem menção apenas à convocação dos “homens nobres, e da governança”,
p. 96.
32 Ordenações, Livro I, Título LXVII.
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Assim, os requisitos exigidos para a ocupação dos principais cargos camarários não

se resumiam mais apenas a serem os “melhores dos lugares”. Agora, os escolhidos para os

principais cargos, deveriam ser os que

(...) costumam andar na Camara do logar, em que se fizer a tal eleição; e que sejam pessoas naturaes
da terra, e da governança della, ou houvessem sido seus pais e avós, de idade conveniente, sem raça
alguma – e nomeando pessoa, que não seja natural da terra, tenha as partes e qualidades, que se
requerem (...)33

Embora o Regimento de 1611 mantivesse referência à feitura dos pelouros e às

outras determinações contidas nas Ordenações, prescrevia pesadas sanções aos casos de

suborno.34

Em 8 de janeiro de 1670, o rei português Dom Pedro II editou um novo regimento

para as eleições municipais, o qual teve vigência até o fim do Antigo Regime. Esse

regimento de 1670 veio confirmar as modificações do processo eleitoral introduzidas por

Alvará de 10 de maio de 1640.35 Uma das inovações do regimento de 1670 diz respeito às

informações dadas pelos informadores sobre os elegíveis. Com os dados obtidos, e

acrescidos de seu parecer pessoal, o corregedor elaborava um caderno – o caderno da

nobreza ou rol da nobreza – com todas as qualificações dos elegíveis:  “as qualidades de tal

pessoa, e se tem zelo, suficiência e talento para bem servir nos ofícios da governança, e se

é bem acostumado, e quieto, e se tem algum homízio ou outro defeito de que os

informadores não tivessem informado”.36 Este caderno era, depois, enviado ao

Desembargo do Paço junto com o auto da eleição.

Após a redação do “rol da nobreza”, convocavam-se as pessoas que deveriam

escolher os eleitores. Não mais o “povo”, mas apenas “os homens nobres e da governança”

e outros indicados pelo corregedor, caso este assim resolvesse proceder. O processo

continuava com a eleição dos eleitores, podendo o corregedor recusar qualquer eleito que

não tivesse as “qualidades” acima mencionadas.37

                                           
33 Regimento de 1611, em COELHO; MAGALHÃES, p. 142.
34 MANIQUE, p. 111.
35 Ibid. p. 112.
36 Idem.
37 Ibid. p. 113.
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Apesar da eleição continuar a ser trienal, neste ponto do processo desaparece a

menção aos pelouros, cabendo ao corregedor enviar ao Desembargo do Paço os róis

elaborados pelos eleitores, assinados por ele. Ainda caberia ao corregedor fazer as cópias

dos róis, selá-los, e guardá-los na arca do concelho.

Para o Brasil, até onde podemos acompanhar na bibliografia que trata do assunto,

não são encontrados indícios de que esta legislação complementar chegasse a vigorar nas

diversas vilas coloniais existentes. Aliás, Edmundo Zenha afirma que,

(...) no Brasil, a necessidade de homens para a governança da terra, em geral pobre, que fossem
experimentados e úteis, não importa provindos de que camada, fez o colono inventar muitas fraudes
eleitorais que, no final de contas, redundaram numa radical democratização do instituto. Assim, o
município recebeu, no Brasil, mecânicos, cristãos-novos, degredados, assassinos. (...) Admitiu-se
todo o indivíduo positivo e, numa época em que os homens eram escassos, há, todavia, exemplos de
concelhos expurgando de sua comunidade indivíduos nocivos (...).38

Segundo os autores portugueses que estamos referenciando, todo o processo de

alteração das eleições municipais levou à elitização da composição das câmaras

portuguesas.39 A partir dos Regimentos mencionados, verifica-se uma maior preocupação

com a seleção dos elegíveis, já que “se mettem ordinariamente no governo das terras

pessoas incapazes, e que não tem partes, e qualidades para servirem”.40 É esta apreciação

que justificou, em 1611, que os corregedores e ouvidores fossem designados como os

responsáveis pela realização das eleições.

Como mencionamos acima, não há registro da vigência desses alvarás no Brasil

colonial. De certa forma, acompanhar como o processo eleitoral se desenvolveu em

Curitiba, na primeira metade do século XVIII, nos permitirá perceber a presença, ou não,

dessa legislação na América portuguesa.

                                           
38 ZENHA, p. 42.
39 Ver, entre outros, o já citado aqui, MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Poderes municipais e elites locais (séculos
XVII-XIX): estado de uma questão. p. 79-89; VIDIGAL, Luís. No microcosmo social português: uma
aproximação comparativa à anatomia das oligarquias camarárias no fim do Antigo Regime político (1750-
1830). p.117-146, ambos em O município no mundo português. Funchal: Centro de Estudos de História do
Atlântico, 1998.
40 Regimento de 1611, em COELHO; MAGALHÃES, p. 141.
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O município no Brasil

Para estudiosos brasileiros, é entendimento consensual que, no Brasil, o município

surgiu por delegação do Estado, precedendo ao povoamento de seu território.41 Fundar um

município ia além da simples tomada de posse de um território.  O município era o lugar

público no qual o colono tinha voz para reclamar ou se defender.42 Segundo Russel-Wood,

nos municípios brasileiros,

(...) as câmaras tornaram-se veículos da opinião pública, constituindo-se como uma válvula de
escape para a expressão de ressentimentos locais em relação às medidas fiscais da Coroa, ao mesmo
tempo em que encorajavam o desenvolvimento de uma consciência municipal através da prestação
de serviços públicos.43

A fundação de São Vicente, em 1532, primeira vila criada na Colônia, pode ser

considerado o ato inaugural de instituição das bases da administração municipal no Brasil.

O sistema municipal inaugurado naquela ocasião vigoraria até 1828. De certo modo, pode-

se dizer que Portugal transpôs para o Brasil a mesma estrutura de administração municipal

vigente na Metrópole. Segundo Zenha, “o município surgiu unicamente por disposição do

Estado que, nos primeiros casos, no bojo das naus, mandava tudo para o deserto

americano: a população da vila, os animais domésticos, as mudas de espécies cultiváveis e

a organização municipal encadernada no Livro I das Ordenações.”44

Durante todo o século XVIII, período que interessa mais de perto a este estudo,

observou-se uma preocupação constante, por parte da Coroa, com a administração

municipal. Aliás, como vimos, esta atenção ocorre desde o século anterior, com as

mudanças no processo eleitoral das câmaras que passa a vigorar em Portugal. Esta

preocupação está inserida no processo de centralização do poder iniciado com a

Restauração (1640) e a consolidação da dinastia brigantina. Nesse sentido, verifica-se uma

constante presença e atuação de funcionários régios com o intuito de regulamentar o

                                           
41 FAORO, p. 109 e ZENHA, p. 24-25.
42 ZENHA, p.  29-30.
43 RUSSEL-WOOD. O governo local na América portuguesa: um estudo de divergência cultural. REVISTA
DE HISTÓRIA, São Paulo, v. 55, n. 109, jan./mar. 1977, p. 36. Citado por BOSCHI, Caio C. Colonialismo,
poder e urbanização no Brasil setecentista. ANAIS DO PRIMEIRO COLÓQUIO DE ESTUDOS
HISTÓRICOS BRASIL-PORTUGAL. Belo Horizonte: PUC-MG, 1994. p. 103.
44 ZENHA, p. 23-24.
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funcionamento das câmaras, tanto dos municípios já existentes, quanto dos que viriam a

serem fundados. Com isso, fica patente a importância de que a instituição municipal se

revestiu no contexto político e administrativo do Antigo Regime português.

Nesse mesmo contexto, o interesse da Coroa portuguesa pelo sul do Brasil

intensificou-se a partir da segunda metade do século XVII, quando são fundadas, no litoral,

as vilas de Paranaguá e de São Francisco. No mesmo momento, no planalto curitibano,

formam-se arraiais de mineradores, e membros remanescentes de bandeiras paulistas

fixam-se na região.45 São estes os formadores do povoado de Nossa Senhora da Luz dos

Pinhais. Em 1668, a pedido dos moradores do povoado, Gabriel de Lara, então procurador

do donatário daquelas terras, o Marquês de Cascais, ergue o pelourinho, símbolo das

justiças de El-Rei.

Mas, somente em 1693, a vila é oficialmente instalada, por requerimento do povo

ao capitão-povoador Mateus Leme, que passara a ocupar o lugar de Gabriel de Lara.

REQUERIMENTO PARA A CREAÇÃO DAS JUSTIÇAS – Sr. Capp.am Povoador. Os moradores
todos asistentes nesta povoasão de Nossa Senhora da Luz e Bon Jisus dos Pinhais que atentendo ao
serviço de deos e o de Sua Magestade, que Deos Guarde, paz, quietação e ben comun deste povo, e
por ser ja oje mui crecido por pasarem de noventa homes, e quanto mais crese a gente se vão
fazendo móres desaforos, e bem se vio esta festa andarmos todos com as armas na mão, e apeloirou-
se e dos outros mais e outros ensultos de roubos, como he notorio e constante pelos casos que tem
susidido e daqui em diante será pior, o que tudo causa o estar este dito povo tão desenparado de
governo e disiplina da justisa. E atendendo nós, que ao dyante será pior por não aver a dita justiça na
dita povoação, nos ocorremos a Vmc. como Capp.am e cabesa dela, e por ser ja decrepito e não lhe
obedeserem, seja servido promitir a que aja justisa nesta dita vila, pois nela a gente bastante para
eyxercer os cargos da dita justisa que faz nomero de tres povos. E pela ordenasão ordena Sua
Majestade que avendo 30 homes se eleja justiça, e demais de que consta que Vmc. por duas vezes
percurou aos Cappitais-móres das capitanias debayxo lhe viessem criar justisa na dita povoasão,
sendo que não era nesesario por ter avido ja aqui justisa em algum tenpo criada pelo defunto Capp.am

mór Gabriel de Lara, que levantou Pelourinho em nome do donatario o Snr. Marquez de Cascais -;
Pello que requeremos a Vmc. da parte de Deos e d’el-Rei que visto o que alegamos e o noso pedir
ser justo e bem comum de todo este povo, o mande ajuntar e fazer eleysão e criar justisa e camera
formada, pera que asim aja temor de Deos e d’el-Rei e por as coisas em caminho. E Receberá
Mercê. DESPACHO – Juntese o povo. Referireis o que ao que pedem. Pinhais 24 de Março de
1693. – Leme.46

                                           
45 NADALIN, Sérgio Odilon. Paraná: ocupação do território, população e migrações. Curitiba: SEED, 2001.
Coleção história do Paraná; textos introdutórios. p. 42-43.
46 BAMC, v. 1 (Fundação da Villa de Curytiba, 1668 á 1721). p. 4.
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Em atendimento ao despacho dado por Mateus Leme, os moradores da vila

reuniram-se na Igreja da povoação para a realização da eleição dos oficiais camarários:

juízes, vereadores e procurador.

REUNIÃO DO POVO E A ESCOLHA DOS ELEITORES – Aos vinte e nove dias do mez de
Março da éra de 1693 anos, nesta Igreja de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais por
despacho desta petissão se ajuntou o povo desta villa e pello Cap.am della lhe foi pruguntado o que
todos lhe responderam a voz alta lhe quiriasse justisa para com isso, ver se ivitavam os muitos
desaforos que nella se fazião, o que vendo o dito capitão hera justo o que pedião-lhe respondeu que
nomeassem seis omens de sam comsiensa para fazerem os ofisiaes que aviam de servir, o que logo
nomearão para com o dito Capitam povador fazerem emlisão, e como assim ouverão todos por bem
se asinaram com migo Antonio Rodrigues Seixas em falta do escrivão, que o escrevi. Matheus
Martins Leme, Antonio da Costa Veloso, Antonio Martins Leme, Manuel Soares, Domingos
Rodrigues Soares, José Pereira Quevedo, João Leme da Silva, João Pereira Avellar, André
Rodrigues da Silva, Miguel Delgado, Diogo da Costa, Manoel Picam de Carvalho, Manoel da Silva
Bayão, Agostinho de Figueiredo, Gaspar Carrasco dos Reis, Nicolau de Miranda Franco, Antonio de
Siqueira Leme, João Alvares Martins, Miguel Fernandes de Siqueira, Braz Leme de Siqueira,
Francisco de Mello, Jeronimo Roiz Side, Manoel Alvares Pedroso, Manoel Dias Cortes, Antonio
Rodrigues Cid, Salvador Rodrigues, Amador Nunes de Bulhões, Salvador Martins, Antonio Luiz
Tigre Leme, Paulo da Costa Leme, João Leme, Matheus Martins, Luiz Rodrigues, Antonio do
Couto, José Martins Leme, Pedro Gonçalves Martins, Miguel Rodrigues, Caetano Leme Cabral,
José Rodrigues Cid, Antonio dos Reis Cavaleiro, Fructuoso da Costa, João da Siqueira, Gonçalo
Pires, Lourenço Pinto, Pedro de Moraes de Monforte, Bertolomeo Nunes, Domingos André, Pedro
Rodrigues, Balthaza Carrasco dos Reis, Luiz Leme da Silva, Antonio da Costa, João Velloso da
Costa, Garcia Rodrigues, Innocencio de Medina, Roque Fernandes, Vicente de Góes, Placido de
Ramos, Luiz de Siqueira, Antonio Garcia da Costa, Domingos Ribeiro de Abreu, José de Góes, Luiz
d Góes, João Felix Cavalgante.47

Como se depreende do registro daquela reunião, o “povo desta vila” de Nossa

Senhora da Luz dos Pinhais, manifestou-se favoravelmente à instalação de sua câmara

municipal. Para isso, o capitão-mor Mateus Leme ordenou-lhes “que nomeassem seis

homens de sã consciência para fazerem os oficiais que haviam de servir”. Naquele mesmo

dia 29 de março, foi eleita a primeira câmara de Curitiba.

ELEIÇÃO DA CAMARA E INSTALLAÇÃO DA VILLA – Memoria do que acordarão os seis
eleitores, o Cappam-mór, Agostinho de Figueiredo, Luiz de Góis, Garsia Rodrigues Velho, João
Leme da Silva, Gaspar Carrasco dos Reis, Paulo da Costa Leme, os coais de debaixo do juramento
que lhes foi dado pelo reverendo padre vigario desta villa, Antonio de Alvarenga, nomearão para
juizes Antonio da Costa Veloso, Manuel Soares; vereadores Garsia Rodrigues Velho, o capitão
Joseph Pereira Quevedo, Antonio dos Reis Cavaleiro, e para procurador do conselho o Capp.am

Aleixo Leme Cabral, e para escrivão da camera João Rodrigues Seixas; este é o nosso parecer, e
como tal nos asinamos aqui. – Agostinho de Figueiredo, Luiz de Góis, Garsia Rodrigues da Cunha,
João Leme da Silva, Gaspar Carrasco dos Reis, Paulo da Costa Leme, Padre Antonio Alvarenga.48

                                           
47 Ibid. p. 4-5.
48 Ibid. p. 5. [sem grifo no original]
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Apesar da distância em que esses homens se encontravam de Portugal, o processo

preconizado nas Ordenações pode ser aqui entrevisto. Foram escolhidos seis eleitores, os

quais indicaram os ocupantes dos ofícios municipais.

As eleições em Curitiba

Segundo Pereira e Santos, o primeiro ato da fundação da vila curitibana consistiu

(...) na ereção de uma capela, provavelmente na década de 1650. (...) Em 1668, como segundo ato,
teríamos a tomada de posse da povoação por Gabriel de Lara, em nome do donatário da capitania, o
Marquês de Cascais. (...) Como terceiro ato, os homens criam Câmara e justiças, ou seja, submetem
a povoação nascente ao modelo institucional do município português previsto nas Ordenações
Filipinas. Isso ocorreria em 1693, quando foi criada a Câmara Municipal e reinstalado o pelourinho.
(...) Aparentemente, o processo estaria assim concluído. Entretanto, é preciso considerar a vinda do
ouvidor Rafael Pires Pardinho, em 1721, como o quarto ato da fundação.49

Assim, não obstante a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais contar com uma

administração local desde 1693, foi somente em 1721, com a visita de Rafael Pires

Pardinho, Ouvidor Geral da Capitania de São Paulo, que a câmara teve seu funcionamento

normatizado por meio dos provimentos deixados por esse oficial régio.

Os provimentos desse ouvidor, em número de 129, tinham por objetivo serem, nas

suas próprias palavras, “provimentos que nesesarios foçem para o bom regimen d’esta

republica, e bem commum d’ella”.50 Em sua maioria, estes provimentos eram um resumo

do que as Ordenações continham sobre a administração municipal,51 e abordavam diversos

temas, desde sob qual jurisdição estava submetida a vila de Curitiba, no caso à Coroa,52 até

as atribuições dos diversos cargos camarários. Além disso, visavam instruir “moradores,

vereadores, juízes ordinários e outros oficiais no correto funcionamento da administração e

                                           
49PEREIRA, Magnus R. M. de; SANTOS, Antonio César de. O poder local e a cidade: a Câmara Municipal
de Curitiba, séculos XVII a XX. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2000, p. 22-27.
50 BAMC, v. VIII (Provimentos de correições, 1721 – 1812).
51 Embora se saiba da exigência de que as câmaras municipais tivessem edições das Ordenações, a
informação de que muitas das câmaras dos sertões brasileiros tivessem esses livros é muito imprecisa.
Contudo, para Curitiba, o procurador João Martins Leme, em sua conta de 1738, informa que dispendeu
4$920 réis para o conserto e capa que José dos Sanctos “fez para o livro das Ordenações que serve nesta
Câmara”. BAMC, v. XX, p. 9.
52 Desde 1709, as terras antes pertencentes aos sucessores de Martim Afonço e Pero Lopes de Souza, que
constituíam a capitania de São Vicente foram incorporadas ao patrimônio da Coroa, formando a capitania de
São Paulo.
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da justiça municipais, corrigindo, quando viu necessidade, antigos atos tomados pelos

membros da governança local”.53

Destes provimentos, apenas os de números 19, 21, 22 e 23 tratavam das eleições

para os principais cargos da câmara: juízes, vereadores e procuradores. De maneira

bastante sintética, Pardinho, nesses provimentos faz referência apenas às Ordenações

Filipinas, indicando que “no fazer das Eleysões dos officiais que ham de servir no Conc.o

Guardem o tt.o 67 do mesmo Lb.o”.54

Uma modificação observada nos Provimentos, em relação às Ordenações, é relativa

à época em que deveriam ser realizadas as eleições de pelouros. As Ordenações Filipinas

determinavam que elas deveriam realizar-se nas Oitavas de Natal; o Provimento 22

determinava que as eleições deveriam ser feitas no Dia de Todos os Santos. Esta mudança

era justificada “visto a distancia em q’ esta villa fica”, da sede da Capitania.55 Este cuidado

refere-se à necessidade de se submeter os resultados das eleições às autoridades da

capitania, para verificar se os escolhidos não estavam, de alguma forma, impedidos de

exercerem seus cargos.

O ouvidor Pardinho, apoiado nas Ordenações, também recriminou a maneira como

até aquela data os curitibanos vinham realizando suas eleições, e exortou-os a que “não

uzem mais da Eleysam de hum anno como athe agora se fez”, pois observava que na

pequena Vila de Curitiba “já havia pessoas bastantes para a Eleysam Trianal”.56

Outro ponto enfatizado pelo Ouvidor refere-se à posse dos cargos pelos oficiais

eleitos: estes só poderiam tomar posse e começar a servir em seus cargos após receberem

suas Cartas de Confirmação, que eram fornecidas depois de se “correr folha” no cartório da

vila e na Ouvidoria. Procurava-se, assim, evitar que indivíduos “criminosos” servissem de

“mao exemplo aos bons”.57

                                           
53 SANTOS, Antonio César de Almeida; PEREIRA, Magnus R. M. de. Para o bom regime da república;
ouvidores e câmaras municipais no Brasil Colonial. Monumenta (Provimentos do ouvidor Pardinho para
Curitiba e Paranaguá – 1721). Curitiba, v. 3, n.10, 2000, p. 8.
54 BAMC, v. VIII, p. 12.
55 Idem.
56 Ibid. p. 11.
57 Ibid. p. 12.
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As orientações deixadas pelo Ouvidor Rafael Pires Pardinho foram, em geral,

obedecidas. Mesmo porque, depois dele, muitos outros ouvidores passaram por Curitiba,

reiterando muitas das recomendações daquele primeiro ouvidor. No que se refere às

eleições, desde 1721, os curitibanos passaram a realizar eleições trienais utilizando o

sistema de pelouros.58

Acompanhando o livro de Atas das Eleições Municipais (1748-1758) de Curitiba,

pudemos constatar que foram realizadas cinco eleições em que o processo seguiu os

trâmites previstos nas Ordenações.59 Duas destas eleições foram, porém, anuladas, por ato

do ouvidor.60 No lugar das anuladas foram realizadas novas eleições, totalizando, dessa

forma, o número de 7 eleições de pelouro no período indicado.

Em Curitiba, estas eleições trienais ocorriam da seguinte forma: em um primeiro

momento, convocava-se “a gente da governanssa e povo desta dita villa por Edital”, além

de também serem chamados pelo alcaide.61 Em seguida, reunidos em câmara, cada um

dava seu voto no indivíduo que julgava mais capaz para escolher os oficiais que ocupariam

os cargos da câmara.62 Assim, os seis mais votados constituiam-se no grupo dos eleitores,

que indicava os oficiais dos próximos três anos. Não podemos precisar se estes eram os

“para isso mais aptos”; contudo, certamente, não havia a lista prévia de candidatos a

eleitor, como disposto no Regimento de 1611.

Feita a votação e apurados os votos, os seis eleitos prestavam juramento aos santos

evangelhos, debaixo do qual, a cada um deles, encarregava-se “que bem, e

verdadejramente fizessem pauta nomeando cada dous em hum Rol que lhe entregou que

fizem bem e verdadejramente fizessem, elejção na forma da Lêj para as ocupasoins das

                                           
58 É certo, porém, que quando necessário foram realizadas as eleições de barrete.
59 Devido a falta das 88 primeiras folhas do livro de Atas de Eleições, não temos conhecimento de quantas e
o modo pelo qual se processaram as eleições de pelouros ocorridas entre 1735 e 1748.
60 A de 26 de janeiro de 1755, por “se achar nullamente feita a que o seu antesesor mandou fazer em janeiro
do prezente ano asim por não proceder em formacão Judicial das pesoas capazes como por se não aver tirado
devassa do Socorro na forma da Lej como lhes constou”. Essa eleição foi substituída por outra, realizada em
08 de dezembro de 1755. Também foi anulada a eleição de 1º de novembro de 1761, por “se ter findo o
Pellouro anual que fes o Juis ordinario”. Livro de Atas de Eleições Municipais, 1748-1758, f. 117v-118 e
148. As próximas referências a este livro estarão com a sigla LAEM.
61 Ibid. f. 106v.
62 Neste ponto do processo, aparentemente existe uma divergência com o texto das Ordenações, pois estas
determinavam que cada um nomeasse seis indivíduos para eleitores.
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Sobreditas pessoas que ham de Servir na governanssa”.63 Ou seja, separados dois a dois, os

eleitores indicavam os indivíduos que serviriam nos ofícios de juiz ordinário, vereador e

procurador. Cada dupla elaborava uma relação de nomes, uma câmara completa. Feitas as

pautas, cabia ao presidente da eleição, o ouvidor ou o juiz ordinário mais velho, apurá-las e

colocá-las nos pelouros, que, por sua vez, eram guardados “em trez bolças de seda na

forma da Lej metidas em o Cofre das Elejçoins de que Reçeberam as chaves os vereadores

actuais”.64

Neste ponto do processo, as eleições de pelouros de Curitiba divergiam das

Ordenações que determinava que “fará três pelouros para Juízes e três para Vereadores, e

assim para cada Ofício (...). Os quais pelouros se porão em um saco apartado, com tantos

repartimentos, quantos forem os Ofícios, e em cada repartimento se porá o título de cada

Ofício, e nêle se meterão os pelouros daquele Ofício.”65

O próximo ato do processo eleitoral era a abertura do pelouro.66 Nesta ocasião,

convocava-se a maior parte do povo e dos homens da governança para presenciarem sua

abertura. O juiz presidente, junto com os demais oficiais em exercício, abria o “cofrinho de

três chaves” e dele retirava o saco contendo o pelouro para o próximo ano.67 Do pelouro

retirava-se a pauta contendo uma câmara completa (dois juízes, três vereadores e um

procurador e tesoureiro), em seguida, os indivíduos relacionados eram convocados para

virem em câmara tomar posse dos cargos para os quais haviam sido indicados.

Assim, por exemplo, em 1º de novembro de 1748, foram conhecidos os curitibanos

que deveriam servir no ano seguinte:

Anno de mil e Setecentos e quarenta e nove annos juizes ordinarios o capitam Amador Bueno da
Rocha Manoel Pinto Ribejro vereadores Fran.co de Siquejra Cortes Antonio Luis da Costa Manoel

                                           
63 LAEM, f. 137v.
64 Ibid. f. 138.
65 Ordenações, Livro I, Título LXVII.
66 Para o período analisado, temos notícia de apenas dois termos de abertura de pelouros, um em 1.o de
novembro de 1748 (abertura do 3.o pelouro), e outro em 29 de dezembro de 1749 (1.o pelouro).
67 Não se faz menção ao menino que, de acordo com as Ordenações, Livro I, Título LXVII e do Provimento
n.o 19, deveria tirar o pelouro.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

650

Borges de Sam Pajo Procurador e thezour.o Antonio Fernandes de Siquejra Manoel Tavares de
Siquejra68

Como já informamos, entre 1748 e 1762, ocorreram sete eleições de pelouro, na

Câmara Municipal de Curitiba. Das sete, cinco foram presididas pelo ouvidor da comarca,

e duas pelo juiz ordinário mais velho em exercício. Quanto ao número de indivíduos que

participaram da eleição de eleitores, os nomes arrolados variaram entre um minímo de

treze, em Janeiro de 1752, e um máximo de vinte e oito, em dezembro de 1749. No tocante

ao número máximo de votos obtidos por um único indivíduo, temos um mínimo de 12

votos, em janeiro de 1755, e um máximo de 26, na eleição de dezembro de 1762. O

número total de votos em cada eleição, sofreu uma variação entre setenta e nove, em

janeiro de 1755, e duzentos e dois votos, em novembro de 1761. O quadro abaixo mostra

esses dados.

Data da
eleição

Presidente N.o de
indivíduos
arrolados

N.o máximo de
votos por
indivíduo

N.º total de
votos na eleição

29.12.1749 ouvidor 28 22 176
23.01.1752 ouvidor 13 18 115
26.01.1755* ouvidor 20 12 79
08.12.1755 ouvidor 17 14 99
15.05.1758 ouvidor 25 20 155
01.11.1761* Juiz 22 24 202
01.11.1762 Juiz 16 26 179

*Eleições anuladas

Como já informamos, ocorria, algumas vezes, que alguns dos indivíduos indicados

para os cargos camarários, por um motivo ou outro, não assumiam. Nestes casos, procedia-

se à eleição de barrete. Nesta modalidade de eleição, estando em câmara os oficiais em

exercício, convocavam-se as pessoas da governança “para darem seus votos em huma

pesoa capas que posa exercitar a dita ocupacão”69 da qual havia se escusado o indivíduo

                                           
68 LAEM, f. 90-90v. O último nome da relação, Manoel Tavares de Siqueira, é o do ouvidor que presidiu a
eleição e apôs sua assinatura na pauta.
69 Ibid. f. 93v.
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escolhido. Escolhido o novo oficial, este era chamado para prestar juramento e tomar posse

de seu cargo. Ocorria, porém, que mesmo neste tipo de eleição, alguns se recusavam a

assumir o cargo, dando para isso suas justificativas. Caso, por exemplo, de Antonio

Martins Lisboa que, em 31 de dezembro de 1754, em requerimento dirigido ao corregedor

da comarca, solicita sua isenção do cargo de procurador para o ano de 1755:

Req.to ao D.r Corregedor da Com.a 31 de Dzbr.o de 1754       Sen’ do Nobre Sen.o

Diz An.to Miz’ Lisboa q.’ elle Sup.te tem not.a que Vm.s procedendo a eleicão p.a Procurador do
Conc.o p.a o anno q’ vem de 55, elegerão ao Sup.e e porq’ o Sup.te hé Sumam.te pobre q’ não Só não
tem vestidos e poSses p.a os fazer, e m.to menos p.a poder aSistir a dita oCupacão, mas ainda m.to
menoz p.a Suprir os gastoz ordinarioz da Camara, e da Cor.am visto não haver [ileg.] do Concelho e
já por esta razão Livrará vm.s o primr.o eleito em o Pelouro, e por m.to menos Se Livrou o Seg.do, e o
Sup.te inda deve Ser mais atendido; por q’ alem de Ser pobre Serviu no anno de 52 a d.a oCupação, e
a mayor p.te do anno de 53 e aSim havendo outros m.tos q’ tem poSses, e não tem Servido há annoz
bastantez devem eSses[?] Ser eleitoz na forma da ord. e não o Sup.te q’ hé pobre, e inda o anno
paSsado, e antepaSsado Serviu, o q’ Só basta p.a Ser Livre da d.a oCupação e m.to maiz Sendo a
eleição no Sup.te feita Com Comloyoz e Sobornoz de tal Sorte q’ antez q’ vm.s Se ajuntaSsem em
Camara p.a eLeger, já era publico nesta villa haver de Ser o Sup.te eLeito ou o Sarg.to mor Felix pello
q’

P. a vm.s Seja’ Servidoz abSolver ao Sup.te pellas trez rezoins’ q’ aponta, e pellas maiz q’ da bond.e
de vm.s espera Ser atendidaz pois não ignorão a pobreza e imposibilidad.es do Sup.e

[Despacho] Albuq.e Como vencido – Costa – coelho – Valle Como VenSido – Leitão 70

As justificativas para não assumir (en)cargos nas câmaras municipais eram as mais

variadas possíveis. Em Curitiba, no período analisado, verificamos que, em cinco ocasiões,

os escolhidos estavam ausentes do termo da vila. Em outra situação, a justificativa era a de

precisar se ausentar. Outras situações que exigiram a realização de novas eleições para o

preenchimento dos cargos foram as seguintes: uma, porque o escolhido era Bulário da

Santa Cruzada; quatro, por falecimento do indicado; uma, por parentesco com outro oficial

da câmara; uma, por já ter o indicado se aposentado; uma, porque o eleito havia servido há

menos de dois anos; uma, por ter se ausentado da vila devido à sua falência; uma, por estar

criminoso; uma, por estar servindo outro cargo; uma, pela já citada pobreza; uma, por estar

dispensado pela lei; doze, por despacho da câmara; e, treze, por despacho do ouvidor.71

                                           
70 Documento 41. In Documentos Avulsos. Arquivo da Biblioteca da Câmara Municipal de Curitiba.
71 Nos casos de despacho da câmara, ou do ouvidor, não podemos precisar os motivos de dispensa.
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As eleições de barrete ocorriam com grande freqüência, sendo que em alguns anos

eram realizadas mais de uma, e, às vezes, para um mesmo cargo. Observando as Atas de

eleições, verificamos que estas ocorriam após a abertura do pelouro, em geral nos meses de

novembro a janeiro. Apenas nos casos de falecimento ou de ausência prolongada do oficial

eleito, estas eleições de barrete poderiam se realizar em outros meses. Em 31 de abril de

1753, foi realizada uma eleição de barrete para a substituição de Antônio Luís da Costa,

que havia saído como vereador no pelouro, pois o mesmo se achava ausente “para as partes

do Rio Grande de Sam Pedro do Sul.”72

Conforme as Atas de eleições, foram realizadas 40 eleições de barrete,73 as quais

resumimos no seguinte quadro:

Data Cargos N.o de indivíduos arrolados Total de votos
24.11.1748 2 juízes 7 50
01.12.1748 Procurador 5 21
30.12.1749 Juiz/procurador 5 47
15.11.1750 Procurador 4 34
30.11.1751 2 vereadores 16 66
16.01.1752 1 vereador 8 30
07.01.1753 Vereador 6 30
31.04.1753 Vereador 5 30
09.12.1753 Juiz/procurador 14 55
21.12.1753 Juiz/procurador 13 46

1754 Procurador 5 10
1754 Proc./vereador 6 34

01.12.1754 Proc./vereador 12 49
17.12.1754 Procurador 5 22

1755 Procurador 4 25
1755 ou 1756* Vereador 7 22

25.01.1756 Juiz 7 22
14.03.1756 Juiz de órfãos 6 27
31.10.1756 Juiz de órfãos 6 24

                                           
72 LAEM, f. 110.
73 Como indicamos anteriormente, foram realizadas quarenta eleições de barrete no período coberto pelo
Livro de Atas de Eleições. Entre 1735 a 1748 e 1762 a 1765, tentamos completar o período utilizando os
Termos de Posse transcritos nos Boletins do Arquivo Municipal de Curitiba, mas apenas em alguns deles
constam a informação da modalidade de eleição da qual o indivíduo eleito participou, se de sorteio de
pelouro ou de barrete. É importante salientar que as posses ocorriam, salvo situaçào excepcional, no mês de
janeiro.
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31.10.1756 Juiz de órfãos 6 30
31.10.1756 Juiz 6 29
30.11.1756 Proc./vereador 8 40
30.11.1756 Vereador 5 19
02.01.1757 Juiz 6 29
03.02.1757 Juiz de órfãos 6 29
14.02.1757 Juiz/juiz de órf. 11 54
19.03.1757 Juiz 3 16
13.11.1757 Juiz 7 32
04.12.1757 Juiz/vereador 13 52
18.12.1757 Proc./vereador 15 35
25.12.1757 Juiz/vereador 22 54
26.02.1758 2 juízes 9 50
16.04.1758 Juiz 7 36

1758 Juiz 6 31
1759 Juiz/juiz de órf. 10 48
1759 Juiz/procurador 5 37
1759 2 juízes 8 35
1760 Vereador 8 36

24.06.1760 Vereador 5 13
23.11.1760 Juiz/procurador 12 48

*Não podemos precisar a data por faltar a folha 119 do LAEM.

Ao longo dos trinta anos analisados, identificamos 135 indivíduos que participaram

dos processos eleitorais da Câmara de Curitiba, tanto nas eleições de pelouro, como nas de

barrete, sendo que deste total 101 vieram a ocupar os cargos de juiz ordinário, vereador e

procurador.

Nas eleições para a escolha dos eleitores, verificamos, a partir das sete eleições que

constam do Livro de Atas de Eleições Municipais,74 o arrolamento de 55 indivíduos, dos

quais apenas 21 foram escolhidos como eleitores. A participação nesta modalidade de

eleição, como verificamos no quadro abaixo, variou de uma até o máximo de 6 indicações:

Nome N.o de indicações N.o de vezes que foi
eleito

Amador Bueno da Rocha 3 3
Amaro Fernandes da Costa 4 0
                                           
74 Apesar das duas eleições canceladas, levamos em consideração o arrolamento dos indivíduos constantes
nas mesmas.
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Antônio Alvares Lisboa 1 0
Antônio de Araújo Miranda 1 0
Antônio Fernandes de Siqueira 4 1
Antônio Francisco Guimarães 1 0
Antônio João da Costa 2 0
Antônio José Teixeira 1 0
Antônio Martins Lisboa 2 0
Antônio Ribeiro do Vale 4 0
Baltazar da Costa Pinto 1 0
Bento de Magalhães Peixoto 2 0
Bento Gonçalves Soutinho 1 0
Brás Domingues Velozo 1 0
Diogo da Paz 1 0
Domingos Cardoso de Leão 1 0
Domingos da Cunha Teixeira 1 0
Estevão Ribeiro Baião 1 1
Felipe Teixeira 1 0
Feliz Ferreira Neto 2 0
Francisco da Cunha Braga 1 0
Francisco de Siqueira Cortes 5 4
Francisco Martins Lustosa 1 0
Francisco Xavier Pinto 1 0
Henrique Ferreira de Barros 1 0
João Batista Dinis 4 1
João Carvalho da Assunção 2 0
João Dinis Pinheiro 1 0
João Gonçalves Teixeira 1 1
Joaquim Manoel de Abreu 1 0
José de Albuquerque 1 0
José Palhano de Azevedo 4 1
Lourenço Ribeiro de Andrade 6 2
Lourenço Ribeiro Ribas 1 0
Manoel da Costa 1 0
Manoel dos Santos Cardoso 3 1
Manoel Gonçalves de Sampaio 6 3
Manoel Rodrigues Seixas 4 4
Manoel Soares da Silva 3 0
Manoel Soares do Vale 2 0
Manoel Vaz Torres 4 0
Miguel de Lima 1 1
Miguel Gonçalves Lima 5 5
Miguel Ribeiro Ribas 5 2
Miguel Rodrigues Ribas 5 1
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Paulo da Rocha Dantas 3 0
Pedro Antônio Moreira 1 0
Pedro Dias Cortes 6 1
Roque Fernandes de Siqueira 1 0
Salvador de Albuquerque 3 2
Sebastião dos Santos Pereira 5 3
Sebastião Gonçalves Lopes 1 1
Sebastião Teixeira de Azevedo 5 1
Simão Gonçalves de Andrade 4 3
Vitorino Teixeira de Azevedo 6 3

Muitos destes indivíduos, que concorreram a eleitores, vieram a ocupar cargos

camarários, como é o caso de Amador Bueno da Rocha, que exerceu o cargo de juiz

ordinário cinco vezes, e Vitorino Teixeira de Azevedo, que ocupou o cargo de procurador

três vezes, o de vereador quatro vezes e o de juiz ordinário três vezes.

Para o cargo de juiz ordinário foram arrolados nas eleições de barrete setenta

indivíduos, dos quais quarenta e seis exerceram essa função na Câmara de Curitiba. Para

vereador, foram arrolados um total de noventa e dois indivíduos, dos quais setenta e dois

ocuparam a função. Dos sessenta e um indivíduos arrolados para o exercício da função de

procurador, trinta e quatro exerceram o cargo.75

Nome Procurador Vereador Juiz

Amador Bueno da Rocha 1736, 1750, 1754, 1757

Amaro Fernandes da Costa 1747, 1750 1754 1760

Antônio Martins Lisboa 1752, 1753, 1757 1737, 1741, 1746,
1764

1758, 1765

Antônio da Silva Leme 1749 1740, 1744

Antônio de Medeiros Chaves 1757

Antônio dos Santos Teixeira 1762

Antônio João da Costa 1758 1759, 1760

                                           
75 Não levantamos o exercício dos cargos camarários por estes indivíduos nos anos anteriores a 1735 e
posteriores a 1765.
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Antônio Malaquias da Silva 1758, 1765

Antônio Ribeiro do Vale 1754, 1759, 1764

Antônio Fernandes de Siqueira 1739, 1749, 1761 1747

Antônio José Teixeira 1761 1757

Antônio Luís da Costa 1743, 1749, 1753,
1756

Baltazar da Costa Pinto 1758 1756

Bento de Magalhães Peixoto 1764 1756, 1760 1757

Bento dos Santos Pereira 1761

Braz Domingues Veloso 1735, 1743, 1748, 1750

Domingos Cardoso de Leão 1740 1748

Domingos da Cunha Teixeira 1758

Domingos Lopes Cascais 1763 1759

Domingos Ribeiro da Silva 1742, 1745 1738, 1752, 1758

Estevão Ribeiro Baião 1741, 1748 1751, 1755, 1759

Feliz Ferreira Neto 1753, 1754 1750, 1752 1757

Francisco Bueno da Cunha 1760

Francisco Correia do Ó 1757

Francisco de Siqueira Cortes 1749 1739, 1742, 1744, 1747,
1754, 1756

Francisco Marques Lameira 1751, 1755, 1758,
1762

Francisco Martins Lustosa 1763

Francisco Ribeiro da Silva 1746 1761

Gaspar Teixeira Ribeiro 1741 1737

Gonçalo José de Meneses 1764
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Gonçalo Soares Pais 1740, 1745

Henrique da Cunha 1736

Henrique Ferreira de Barros 1755 1751 1760

Jerônimo da Veiga da Cunha 1737

João Batista de Oliveira 1737

João Carvalho de Assunção 1747

João da Silva Guimarães 1738

João de Siqueira 1744, 1760

João Dias Cortes 1735

João Dinis Pinheiro 1757 1763

João Gonçalves Teixeira 1746, 1750, 1755

João Martins Leme 1735, 1738

João Pereira Braga 1735

João Rodrigues Seixas 1735

João Veloso da Luz 1764

Joaquim Manoel de Abreu 1761

José de Mendonça Coelho 1754

José de Oliveira Sampaio 1760, 1765

José Gabriel Leitão 1754, 1755

José Palhano de Azevedo 1737, 1745 1741

José Dias Cortes 1736 1739 1737

José dos Santos Pacheco Lima 1761

José Nicolau Lisboa 1736

Leão de Melo e Vasconcelos 1743 1741 1742, 1743, 1744

Leão de Siqueira e Silva 1741
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Lourenço Ribeiro de Andrade 1750, 1754

Lucas Francisco de Sampaio 1745

Luís de Souza Meneses 1764

Manoel Álvares Fontes 1751, 1756, 1760

Manoel Borges de Sampaio 1749

Manoel Correia da Silva 1752, 1758 1765

Manoel da Costa Cardoso 1756, 1765

Manoel da Rocha Carvalhais 1737, 1753

Manoel da Silva 1765

Manoel de Lemos Bicudo 1735

Manoel de Souza Castro 1762

Manoel Dias Colasso 1758, 1762

Manoel dos Santos Cardoso 1751 1747, 1753 1759

Manoel dos Santos Lisboa 1747

Manoel Ferreira Valongo 1762

Manoel Gonçalves Sampaio 1751 1753, 1763 1757, 1759, 1764

Manoel Munis Barreto 1744

Manoel Pereira do Vale 1744 1742 1749

Manoel Rodrigues Seixas 1743 1739

Manoel Soares do Vale 1743, 1747

Manoel Vaz Torres 1744, 1752, 1763 1760

Manoel Soares da Silva 1737, 1745 1758

Manoel Rodrigues da Mota 1739

Miguel Gonçalves Lima 1743

Miguel Paes Cardoso 1737



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

659

Miguel Ribeiro Ribas 1748 1755

Miguel Rodrigues Ribas 1741, 1743, 1747, 1749

Nazário Ferreira de Oliveira 1754 1761

Pantalião Rodrigues 1738

Paulo Chaves de Almeida 1765

Paulo da Rocha Dantas 1739, 1740, 1752 1746

Pedro Antônio Moreira 1764 1746, 1752

Pedro de Albuquerque 1759

Pedro de Souza Pereira 1756

Pedro Dias Cortes 1740 1745

Felipe Pereira de Magalhães 1748 1741 1753, 1756

Roque de Siqueira Cortes 1763

Salvador de Albuquerque 1754

Sebastião Gonçalves Lopes 1736, 1740, 1742

Sebastião Teixeira de Azevedo 1746, 1750 1743, 1755, 1760 1763

Sebastião Teixeira Pereira

Simão Gonçalves de Andrade 1742, 1753 1745, 1761

Simão Veloso 1759

Tomás Leme do Prado 1760

Trifônio Cardoso Pazes 1759 1736, 1765 1743

Vitorino Teixeira de Azevedo 1742, 1746, 1756 1736, 1738, 1748,
1753

1751, 1757, 1762

Após o levantamento destes dados verificamos que, para o período que nos

propusemos a analisar (1735-1765), houve uma significativa rotatividade na ocupação dos

cargos da Câmara Municipal de Curitiba. Apesar de alguns indivíduos ocuparem com
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alguma freqüência cargos camarários, apenas dez exerceram funções por dois anos

consecutivos. No geral, o tempo mínimo de afastamento do exercício de funções

camarárias foi de dois anos, o que demonstra que a afirmação do Ouvidor Rafael Pires

Pardinho, de que “já havia pessoas bastantes para a Eleysam Trianal,”76 em Curitiba tinha a

devida procedência. Assim, mesmo com as necessárias adaptações, referendadas pelos

oficiais régios, os processos eleitorais da C6amara Municipal de Curitiba, entre os anos de

1735 e 1765, seguiram os preceitos contidos nas Ordenações Filipinas. Contudo, as

inovações preconizadas pelos Alvarás de 1611, 1640 e 1670 não chegaram a vigir nessa

pequena vila do Brasil meridional.
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