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Porque o Rey he Lei animada sobre a terra, e pode fazer Lei a revogal-a, 
quando vir que convem fazer-se assi. 

Ordenações Filipinas, Livro III, Título 75, § 1

Procuramos, neste artigo, discutir a existência, no século XVIII, de um processo de cen-
tralização do poder político arquitetado pela administração central portuguesa. Nesta linha, 
apresentaremos os ouvidores régios que atuaram na ouvidoria da comarca1 de Paranaguá, 
questionando se as ações desses ouvidores significaram um “reforço” para a disseminação 
do poder régio na região. Ou seja, por meio da análise desta ouvidoria, no período entre 
1723 e 1812, procuramos investigar o movimento de centralização jurídico-administrativa 
do Estado português.

O processo centralizador a que nos referimos emergiu na América portuguesa ainda no 
século XVI, com a instalação do Governo-geral, em 1548. Esse processo contou com a parti-
cipação de oficiais nomeados pelo rei e, neste âmbito, os ouvidores desempenharam papel 
de fundamental importância para garantir a centralização do poder político régio almejado 
pelo Estado português. 

Assim, um dos principais artifícios da Coroa portuguesa para a inserção e consolidação do 
poder régio foi a utilização do oficialato régio. Com essa política, a administração central procura-
va um controle mais efetivo sobre os territórios sob seu domínio, sendo que, para a América por-
tuguesa,2 é possível observar a intensificação do processo centralizador no decorrer do século 
XVIII. Por intermédio desses oficiais, especialmente os agentes da justiça e da fazenda, o Estado 
português procurava garantir suas prerrogativas e promover sua legislação em seus diversos ter-
ritórios (essas ações em torno da centralização administrativa não se deram apenas na América, 
mas também nos demais domínios ultramarinos).
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Para encaminhar essa discussão, trabalhamos com recorte bastante específico, a ouvi-
doria de Paranaguá e as ações de seus ouvidores no período compreendido de 1723 a 1812. 
A comarca de Paranaguá foi criada em 1723, com a divisão da capitania régia de São Paulo 
em duas comarcas. Poucos anos antes, em 1709, o Estado português havia criado a capitania 
régia de São Paulo e Minas do Ouro, após retomar a posse da capitania de São Vicente dos 
herdeiros dos primeiros donatários, Martim Afonso de Souza e Pero Lopes de Souza (capita-
nias de Sant’Ana e Santo Amaro). A ouvidoria de São Paulo, por sua vez, já existia desde 1699 
e seu primeiro ouvidor, Antonio Luiz Peleja, nomeado pelo rei, recebeu um regimento3 pelo 
qual devia governar as suas ações.

A criação da capitania régia de São Paulo veio na esteira desse movimento de fortaleci-
mento do poder régio na América. Alguns anos antes de sua criação, em 1700, o governador-
geral do Brasil, João de Lencastre, segundo aponta Maria de Fátima Gouvêa, havia indicado à 
administração central em Lisboa sua preocupação 

“com a ausência de defesas militares em São Paulo, lembrava que a região 
fora recentemente transformada no principal cenário de exploração aurífera 
no Brasil, situação que adquiria maior gravidade em face dos conflitos suscita-
dos pela sucessão espanhola na Europa. Temia ele que a presença diminuta da 
autoridade régia no sertão tornasse inútil todo aquele ouro para Portugal, nos 
mesmos moldes que a prata americana assim o fora para a Espanha. Além disso, 
ali se situavam redes mercantis que sistematicamente organizavam expedições 
predadoras de índios que escapavam ao controle metropolitano”.4

 
Observa-se, assim, que na passagem do século XVII para o XVIII, ocorreu uma mudança 

no foco da política administrativa lusitana para os territórios na América, que, conforme 
a historiografia, pode ser estendida a todo o Atlântico sul.5 Como o interesse das políticas 
administrativas irradiadas a partir de Lisboa era o fortalecimento régio, no início do sete-
centos foram direcionadas para as áreas mineradoras e para o tráfico de escravos africanos 
políticas que visavam um melhor controle dessas dinâmicas mercantis mais rentáveis para 
os cofres régios. 

A capitania régia de São Paulo estava incluída nesta nova política administrativa do Es-
tado português e, entre 1709 e 1748, possuía importantes zonas auríferas em seu interior. 
Porém, tendo em vista a necessidade de promover um maior controle administrativo das 
áreas mineradoras nas regiões das Minas, dos Goiases e do Cuiabá houve um desmembra-
mento da capitania. Assim, em 1720, foi criada a capitania de Minas Gerais; depois, em 1748, 
foram criadas as capitanias de Goiás e de Mato Grosso. Aquele ano também foi momento em 
que a Capitania régia de São Paulo passou a ser subordinada ao governo do Rio de Janeiro.6 
No que diz respeito aos territórios ao sul de São Paulo, em 1737, foi criado o território do Rio 
Grande de São Pedro e, em 1738, foi instalado o governo da Ilhas de Santa Catarina, ambos 
dependentes do governo do Rio de Janeiro. Esse desdobramento de estruturas administra-
tivas no sul da América portuguesa pode ser, então, entendido como uma ação do Estado 
Português em busca de um controle mais efetivo da região.
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Antes de nos dedicarmos aos ouvidores da comarca de Paranaguá, convém descrever-
mos a inclusão desse oficial no Brasil colonial. O cargo de ouvidor esteve presente na Amé-
rica portuguesa desde o início da colonização, com as capitanias hereditárias, a partir de 
1534. Esses ouvidores eram nomeados pelos donatários, aos quais haviam sido concedidos 
poderes jurídico-administrativos por meio dos forais e cartas de doação.

“Outrosy lhe faço doaçam e merce de juro e d’erdade pera sempre pera 
elle e seus decemdemtes e socesores no modo sobredito da jurdiçam cyvel e 
cryme da dita terra [...] e elle pora ovidor que podera conhecer d’auçoes novas a 
dez legoas domde estyver e d’apelaçoes e agravos conhecera em toda dita capi-
tania e governança e os ditos juizes daram apelaçam pera o dito seu ovidor nas 
comtias que mamdam minhas ordenações e do que o dito seu ovidor julgar asy 
per auçam nova como per apelaçam e agravo sendo em causas cyves nam avera 
apelação nem agravo até comtya de cem myll reais e dahy pera cyma daram 
apelaçam à parte que quyser apelar”.7

Entre 1534 e 1548, a administração da América portuguesa ficou a cargo dos donatários 
e dos seus representantes, uma vez que, para aquele período, o Estado português parece não 
ter designado um oficial régio que se encarregasse de fiscalizar as ações jurídico-administra-
tivas nas capitanias hereditárias. Tal situação era diferente da encontrada no reino, onde o 
rei nunca abdicou inteiramente de fiscalizar as terras que estavam em posse dos donatários. 
No reino, os corregedores de comarca detinham poderes para punir os ouvidores senhoriais 
que se excedessem em suas funções. Em casos extremos, “a Coroa podia mesmo suspender 
a faculdade de nomeação de justiça por incapacidade do donatário”.8

Uma vez nomeado, o “ouvidor de capitania” tinha, segundo as Ordenações Manuelinas, 
sua jurisdição reduzida às terras do donatário que o havia nomeado:

“E os Ouvidores dos ditos Senhores teram a mesma jurisdição que os 
tais Senhores tiverem por suas doações, e ali faram della no conhecimento 
dos feitos que a elles vierem, ali e na maneira que os tais Senhores de terras 
podem usar”.9

As atribuições do ouvidor de capitania eram “delimitadas à esfera judicial, devendo pre-
sidir as eleições dos juízes ordinários e demais oficiais municipais”.10 Já os donatários eram 
instruídos previamente sobre a periodicidade das nomeações e a dimensão dos poderes dos 
ouvidores. 11

Em 1548, com a criação do governo-geral do Estado do Brasil, foi instituído o cargo de 
ouvidor-geral, cuja atuação viria a restringir os poderes de justiça dos donatários.

“Mais importante que a diminuição da alçada dos donatários foi a per-
missão de entrada do ouvidor-geral nas capitanias, para fazer correições, isto 
é, fiscalizar a atuação dos funcionários responsáveis pelo governo e pela Justi-
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ça. Isso implicou um maior poder dos agentes da Coroa sobre a administração 
particular previamente estabelecida e, em especial, sobre o cumprimento da 
legislação. O objetivo era ‘coibir os abusos e desmandos dos capitães-mores do-
natários ou de seus locotenentes ouvidores’..”12

Em linhas gerais, o ouvidor-geral no Brasil colonial desempenhava as funções dos an-
tigos “ouvidores da corte” no reino,13 recebendo os recursos vindos das capitanias e fiscali-
zando-as. 

Com a extinção do Tribunal da Relação da Bahia, pelo alvará de 5 de abril de 1626, até 
sua restauração, em 1652, três ouvidorias gerais assumiram a responsabilidade sobre a ad-
ministração judicial na América portuguesa. Portanto, durante 1626 e 1652, estas ouvido-
rias gerais (do Estado do Brasil, do Sul e do Maranhão) foram os principais órgãos jurídicos 
da colônia, independentes entre si e cada qual com seus oficiais, regimentos e território de 
ação. Subordinadas à Casa da Suplicação, a criação dessas ouvidorias gerais esteve relacio-
nada às datas de instalação dos respectivos governos-gerais daquelas regiões.

Entre 1608 e 1612 foi criada a Repartição do sul, uma divisão administrativa do gover-
no-geral do Estado do Brasil. Por este breve período, a repartição do Sul ficou autônoma 
do governo do Estado do Brasil, administrando as regiões de São Vicente, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. Entretanto, independentemente de sua extinção, em 1612, a ouvidoria geral 
do sul continuou a existir.14

A ouvidoria geral do Maranhão foi criada em 1619, antes mesmo da instalação do 
governo do Estado do Maranhão. Este, por sua fez, foi instalado por intermédio da carta 
régia de 13 de julho de 1621, sendo “independente do Estado do Brasil e também direta-
mente subordinado à Metrópole. Esse novo Estado compreendia as capitanias do Ceará, 
Maranhão e Pará”.15

Uma vez que o poder judicial de todo o Brasil colonial durante esse período ficou 
concentrado nas mãos destes três ouvidores-gerais, o Estado português buscou contro-
lá-los por meio dos regimentos dados a esses oficiais. Tais documentos estavam pauta-
dos conforme suas necessidades específicas. Ou seja, o regimento para o ouvidor-geral 
do Estado do Brasil possuía características próprias à sua jurisdição, por exemplo, no 
que diz respeito a possuir uma alçada de até cem mil-réis enquanto o ouvidor geral do 
Maranhão e do Sul possuíam uma alçada de vinte mil-réis. Entretanto, existiam seme-
lhanças nos seus regimentos ao fazerem referência às ações de corregedores que estes 
oficiais assumiram na América portuguesa.16

Para a nossa discussão, mais do que o papel desempenhado pelos ouvidores-gerais 
em um processo de centralização do poder político régio, interessa-nos perceber como 
as atribuições de um ouvidor de comarca incidiram neste mesmo processo. Como indica-
mos, a comarca na América portuguesa configurava-se como o espaço de atuação deste 
ouvidor, que agia diretamente junto às populações, superintendendo o funcionamento 
da justiça ordinária e da própria administração municipal.

Assim como em outros espaços, nas capitanias régias também ocorreu o amálgama nas 
mãos dos ouvidores régios das funções de corregedores. Tais ouvidores eram nomeados 
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pelo rei17 e a extensão de suas competências estava definida nas Ordenações Filipinas.18

A grande extensão das capitanias e a exigência de que os ouvidores percorressem as 
vilas e povoados para realizarem suas correições logo demandou um maior número de ou-
vidores. Assim, algumas capitanias régias passaram a contar com mais de uma comarca. 
Os “ouvidores de comarca”, que emergem no século XVII, no contexto colonial, possuíam as 
mesmas atribuições dos ouvidores das capitanias régias. Suas competências, restringidas às 
comarcas que regiam, estendiam-se às áreas de justiça, governo e administração, correspon-
dendo a um cargo de “múltiplas funções”.19 No que diz respeito aos regimentos dos ouvidores 
de comarca que atuaram em Paranaguá, assumimos para esta pesquisa o regimento adotado 
pelos ouvidores da comarca de São Paulo, em 1724, que, por sua vez, era um translado dos 
regimentos dos ouvidores do Rio de Janeiro.20

Deste modo, para o início do século XVIII, era de incumbência dos ouvidores de comarca 
determinados processos judiciais e ações administrativas. Aos processos que transpunham 
sua alçada, seja em valores ou de possíveis recursos de apelação, o ouvidor apenas reconhe-
cia tal processo e o enviava ao Tribunal de Relação do Estado do Brasil (da Bahia) ou, no caso 
das comarcas do centro-sul, após 1752, para o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro. 

A comarca de Paranaguá
No momento de sua criação, em 1723, a ouvidoria de Paranaguá contava com seis vilas: 

Cananéia, Iguape, Paranaguá, Curitiba, São Francisco e Laguna. Até 1812, momento em que a 
sede da comarca é transferida para a vila de Curitiba e limitamos nossa análise, outras vilas 
foram criadas no interior do espaço geográfico pertencente à ouvidoria: Desterro (1726), 
Lages (1771), Guaratuba (1771), Castro (1789), Antonina (1797) e Lapa (1806). A vila de 
Desterro, porém, pouco tempo ficou sob a jurisdição da ouvidoria de Paranaguá, uma vez 
que com a instalação do governo da Ilha de Santa Catarina, em 1738, e com a posterior inser-
ção de uma ouvidoria naquela região, em 1749, Desterro tornou-se, assim como Paranaguá, 
“cabeça de comarca”.

No que diz respeito à população sob a jurisdição da ouvidoria de Paranaguá, em 1721, o 
ouvidor de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, referenciava “1400 pessoas de confissão” para 
a vila de Curitiba e “2000 pessoas” para a vila de Paranaguá.21 Ou seja, Pardinho utilizou-se 
dos róis de confessados para informar estes números, excluindo a população infantil, escra-
vos e índios administrados. Para a primeira metade do século XVIII, os dados populacionais 
são fragmentados e pontuais. Contudo, para o último quartel daquele século, o Estado portu-
guês passou a solicitar que os governadores de seus territórios “efetuassem recenseamentos 
periódicos das populações existentes nas regiões subordinadas a eles”.22 

Assim, para a Capitania de São Paulo, a aplicação dessa nova política ficou a cargo, entre 
1765 e 1775, de D. Luís Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus.23 Neste 
período também ocorreu uma inflexão no que diz respeito à expansão territorial do Brasil 
meridional, devido à assinatura do Tratado de Madri (1750), a partir do qual espanhóis e 
portugueses procuraram definir as fronteiras de seus territórios americanos.24 

A propósito dos recenseamentos feitos na capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus 
ordenou uma contagem sistemática da população por meio de listas nominativas. Essas lis-
tas, organizadas em companhias de ordenanças, tinham por objetivo “conhecer a compo-
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sição da população visando a uma melhor arrecadação de impostos e à identificação das 
potencialidades militares da população em função das disputas de fronteira com a Espa-
nha”.25 Ao seguir as determinações da administração central, o governador da capitania de 
São Paulo promoveu o recenseamento da população das vilas situadas em seu território. 

“[...] cada vila foi reorganizada em Companhias de Ordenanças com base na quantidade 
das populações. Curitiba foi dividida em cinco Companhias: primeira e segunda Companhias 
da vila de Curitiba, a freguesia do Patrocínio de São José (terceira Companhia ); a freguesia 
de Santo Antonio da Lapa (quarta Companhia) e a freguesia de Sant’Ana do Yapó (quinta 
Companhia). Os primeiros censos consideraram apenas a população livre. Entretanto, a par-
tir da década de 1770, todos os habitantes foram incluídos nas listas, à exceção dos indíge-
nas, cuja maioria escapava ao controle das autoridades portuguesas”.26

Para se ter uma idéia do contingente populacional sob o qual deveria incidir a ação 
dos ouvidores da comarca de Paranaguá, para o ano de 1798, Horacio Gutiérrez informa 
que os municípios de Antonina, Guaratuba, Paranaguá, Castro e Curitiba tinham uma 
população de cerca de 21.000 pessoas.27 No mesmo ano, conforme dados de Agnaldo 
Valentin, a população da vila de Iguape, entre livres e cativos, era de 4.291 indivíduos.28 
Totalizando, para a região, aproximadamente 26.000 pessoas.

Ouvidores régios da comarca de Paranaguá (1723-1812)
Nos 89 anos da ouvidoria de Paranaguá que analisamos, o extenso território de sua comarca, 

bem como o contingente populacional a que nos referimos, esteve sob a jurisdição de 14 ofi-
ciais. Da relação abaixo, é importante destacar que o ouvidor Gaspar da Rocha Pereira não fora 
nomeado pelo Desembargo do Paço, instituição que tutelava as magistraturas no Império ultra-
marino português, mas sim pelo governo geral do Estado do Brasil, evidenciando a articulação 
entre os centros diretivos do Estado português. Também devemos nos referir ao caso de Joaquim 
de Amorim e Castro, oficial que ocupou o cargo de desembargador-sindicante em Paranaguá, 
contrariamente à opinião de Antonio Vieira dos Santos, que o identificou como ouvidor daquela 
comarca.29 Amorim e Castro foi o oficial destacado para promover a devassa do ouvidor João 
Batista dos Guimarães Peixoto, no intuito de averiguar sua conduta, bem como os motivos que 
induziram o governador e capitão general da Capitania de São Paulo, Antonio Manoel de Melo 
Castro e Mendonça, a suspender o ouvidor de seus ofícios, em 1802.30 

Tabela 1 – Relação dos ouvidores de Paranaguá (1723-1812)

Ouvidor Data da Chancela Régia* Período na ouvidoria

Antonio Álvares Lanhas Peixoto 21-08-1724 12-1725 a 06-1726

Antonio dos Santos Soares 06-07-1730 1730-1735

Manuel dos Santos Lobato 04-05-1734 1736-

Gaspar da Rocha Pereira - 1741-1743**

Manuel Tavares de Sequeira 20-04-1744 1744-1748
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Antonio da Silva Pires Melo Porto Carreiro 14-08-1748 -

Jerônimo Ribeiro de Magalhães 23-12-1754 -

Antonio Barbosa de Matos Coutinho 08-04-1772 1774-1783

Francisco Leandro de Toledo Benidos Rondon 01-07-1783 1785-1790

Manuel Lopes Branco e Silva 12-10-1789 1790-1797

João Batista dos Guimarães Peixoto 03-10-1798 1799-1802

Antonio de Carvalho Fontes Henriques Pereira 28-03-1803 1804-1807

Antonio Ribeiro de Carvalho 12-07-1804 1807-1810

João de Medeiros Gomes 07-03-1810** -

Fonte: * Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). ** SANTOS, Antonio Vieira dos. Memória histórica de Pa-
ranaguá: Vol. II. Curitiba: Vicentina, 2001, pp. 28-29.

Sobre os ouvidores de Paranaguá, foi possível identificar que dois deles haviam exercido 
o cargo de juiz de fora no reino por duas vezes. Também identificamos que seis ouvidores 
haviam sido juízes de fora apenas uma vez no reino, sendo que um deles atuou concomitan-
temente como juiz de fora em duas vilas, além de também ter exercido o cargo de advogado 
na corte, e outro que havia possuído o cargo de juiz de fora tanto no reino como no Estado 
do Brasil. Dos demais, um ocupou o cargo de advogado no reino e de juiz de fora no Estado 
do Brasil. Não foi possível determinar as ocupações anteriores de cinco indivíduos. Nesses 
casos, existe a possibilidade do cargo de ouvidor ser a primeira nomeação; contudo, obser-
vando os anos em que foram homologados os pedidos de magistraturas no Desembargo do 
Paço, acredita-se na hipótese desses últimos terem desenvolvido outras atividades antes de 
serem nomeados ouvidores em Paranaguá. Essa situação parece confirmar os resultados en-
contrados por José Subtil e Maria Goretti Soares, que apontam que os ouvidores designados 
para o Brasil eram, em sua maioria, letrados com experiência no ofício.31

Tabela 2 – Atividade anterior dos ouvidores de Paranaguá

Ouvidor No Reino Na Colônia

Antonio Álvares Lanhas Peixoto Juiz de Fora (2x) -

Antonio dos Santos Soares Juiz de Fora Juiz de Fora

Manuel dos Santos Lobato Advogado e Juiz de Fora -

Gaspar da Rocha Pereira Advogado Juiz de Fora

Manuel Tavares de Sequeira Juiz de Fora -

Antonio da Silva Pires Melo Porto Carreiro Juiz de Fora (2x) -

Jerônimo Ribeiro de Magalhães Juiz de Fora -

Antonio Barbosa de Matos Coutinho - -
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Francisco Leandro de Toledo Benidos Rondon - -

Manuel Lopes Branco e Silva - -

João Batista dos Guimarães Peixoto - -

Antonio de Carvalho Fontes Henriques Pereira Juiz de Fora -

Antonio Ribeiro de Carvalho - -

João de Medeiros Gomes Juiz de Fora -

Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Chancelaria de D. Pedro II, Livro 29, Folha 59; Registro 
Geral de Mercês. Cota: Dom João V, Livro 7, Folha 98; Livro 7, Folha 177; Livro 10, Folha 101v; Livro 13, Folha 
263; Livro 30, Folha 370; Chancelaria de D. João V, Livro 42, Folha 253v; Livro 71, Folha 262; Livro 93, Folha 
91v; Livro 96, Folha 87;Livro 101, Folha 189; Registro Geral de Mercês. Cota: Dona Maria I, livro 23, folha 259v; 
Chancelaria de D. Maria I, Livro 33, Folha 211v; Leitura de Bacharéis – Manuel dos Santos Lobato. Ano: 1719. 
Maço: 24. Número: 19; Registro Geral de Mercês. Cota: Dom João VI, Livro 5, folha 229v.

Não obstante isso, ao analisarmos suas trajetórias administrativas procuramos fazer al-
gumas considerações a respeito das progressões na carreira jurídica desses ouvidores, bem 
como observar, no momento que recebiam suas mercês, o “perfil” dos oficiais régios desta-
cados para assumir o posto de ouvidor da comarca de Paranaguá.

A propósito das progressões na carreira dos ouvidores, os dados sugerem que a maior 
parte dos oficiais que ocuparam o posto de ouvidor em Paranaguá optaram por sair da es-
trutura administrativa portuguesa, passando a gerir seus bens. As exceções foram três in-
divíduos, um dos quais ocupou o mesmo cargo de ouvidor em outras comarcas e os outros 
dois ocuparam o ofício de intendente das minas, um na comarca do Rio das Mortes e outro 
em Paranaguá.

Neste prisma, como constatou José Subtil, para o período de 1772-1826, apenas 7% dos 
magistrados que escolheram as ilhas ou o ultramar regressaram ao reino, o que demonstra-
ria que 

“a Coroa não conseguia ou não queria ter um contingente estável de ofi-
ciais régios que pudessem garantir uma linha continua de governação. [...] Po-
demos assim dizer, de forma geral, que a carreira da magistratura territorial 
não é uma carreira política estável nem apetecível apesar do excesso de candi-
datos aos cargos. Pelo contrário, a Coroa parece não ter oferecido condições de 
atração especial para os lugares de governo local e periférico apesar de consti-
tuírem um investimento político e simbólico para a disputa de outros lugares. 
[...] a Coroa está longe de ter funcionado como pólo central e indiscutível para 
as expectativas dos magistrados”.32

As considerações de José Subtil são reforçadas com as informações que encontramos sobre 
os ouvidores de Paranaguá. 

Além da progressão na carreira dos ouvidores de Paranaguá, também lançamos um 
olhar a respeito do “perfil” desse oficial. De um modo geral, pode-se notar que os indivíduos 
eram nomeados após uma experiência no trato jurídico-administrativo. Além do mais, em 
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sua maioria, eram indivíduos naturais do reino, especialmente quando referido a um perí-
odo anterior a 1780. Tinham, na ocasião que recebiam suas mercês, aproximadamente 30 
anos de idade e eram solteiros. 

Apesar de não ocorrer a manutenção de uma “linha contínua de governação”, os ou-
vidores destacados para Paranaguá estavam inseridos na lógica da política da administra-
ção central do Estado português, na qual sua principal estratégia para o controle e gestão 
da colônia americana foi promover uma política para a inserção de diversos recursos que 
assegurassem as prerrogativas do Estado. Assim, foram criadas e estruturadas instituições 
(câmaras, ouvidorias, tribunais etc) e deslocados oficiais régios (juízes, desembargadores, 
ouvidores etc) para a América portuguesa no intuito de propagar a justiça e as leis régias, 
sendo evidente o grande fluxo de agentes régios transferidos para o ultramar.33

“A coroa procurou controlar política e administrativamente a periferia, 
especialmente nos setores da justiça e fazenda, através do oficialato régio. As 
unidades básicas desta estrutura periférica eram os concelhos [câmaras mu-
nicipais] e as comarcas. Os funcionários, os juízes de fora, corregedores e pro-
vedores. Por estes magistrados, que comunicavam burocraticamente com os 
concelhos e tribunais da administração central, a coroa fomentava a promoção 
e difusão da justiça oficial e do direito régio”.34

Não é de hoje que a historiografia observa que o rei se utilizava de um corpo de oficiais 
para que a sua vontade fosse atendida, uma vez que residia no monarca a capacidade de fazer, 
aplicar e revogar a lei. Cada um dos oficiais inscritos na estrutura do Estado português detinha 
prerrogativas e atribuições, que estavam consignadas nas Ordenações e nos diversos e múltiplos 
regimentos e instruções. O Estado a que estamos nos referindo “era um amálgama de funções 
em torno do rei: não havia divisão de poderes ou funções, ao estilo de Montesquieu”.35 Deste 
modo, o poder se apresentava como uno e absoluto, estando amparado no direito natural. Con- poder se apresentava como uno e absoluto, estando amparado no direito natural. Con-
tudo, independente de admitir que o poder político régio detivesse um caráter natural, o mesmo 
não poderia ser exercido no vazio ou por intermédio da magia, ou seja, “a ação política requer a 
disponibilidade de meios. Desde logo, de meios financeiros. Mas também de meios humanos. Em 
termos tais que o impacto de um projeto de poder se pode medir no plano da disponibilidade de 
estruturas humanas que o levem a cabo”.36

Em Portugal, o oficialato régio especializado e a estrutura jurídico-administrativa foram, 
respectivamente, agente e espaço utilizado pelo soberano para a propagação do seu poder polí-
tico para as demais regiões do Império ultramarino. Além disso, essa estrutura era o espaço da 
“materialização” desse poder político régio, uma vez que as diversas instituições organizadas 
hierarquicamente pelo Estado português exerciam o poder que era “emanado” do rei. 

Conforme expusemos, é congruente afirmar que o poder régio estava alicerçado no domí-
nio que o soberano adquiriu sobre o exercício da justiça e sobre os produtores do direito (os 
juristas). A concepção dos juristas sobre o direito possibilitou não apenas a codificação de um 
sistema de normas reguladoras, mas também a afirmação e a legitimação do poder do monarca 
e do Estado que se constitui ao seu redor, procurando refletir um poder hegemônico e promover 
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a relação entre o Estado e a ordem social vigente.
“De fato, antes de a organizar, o direito imagina a sociedade. Cria modelos 

mentais do homem e das coisas, dos vínculos sociais, das relações políticas e 
jurídicas. E, depois, paulatinamente, dá corpo institucional a este imaginário, 
criando também, para isso, os instrumentos conceituais adequados. Entidades 
como «pessoas» e «coisas», «homem» e «mulher», «contrato», «Estado», «so-
berania», etc., não existiram antes de os juristas os terem imaginado, definido 
conceitualmente e traçado a suas conseqüências dogmáticas. Neste sentido, o 
direito cria a própria realidade com que opera”.37

O Estado português, por exercer o domínio sobre a competência jurídica, construiu e 
reforçou sua legitimação por meio do próprio campo jurídico. Pode-se dizer, portanto, que o 
exercício da justiça forneceu os meios necessários à formação do próprio Estado português. 
Nesta linha, observa-se na justiça não “apenas uma das atividades do poder. Ela era – en-
quanto se manteve pura e sua imagem tradicional – a primeira, se não a única, atividade do 
poder”.38 

“A consolidação do poder absoluto das monarquias da Europa ocidental 
teve o controle da justiça pelo soberano como aspecto fundamental. A criação 
do funcionalismo mais ou menos especializado nas diferentes funções judiciais 
e a existência de uma legislação que, gradativamente, aumentava as atribuições 
reais em detrimento dos costumes e de outros direitos locais foram fatores que 
contribuíram para definir uma esfera de atuação da monarquia”.39

Aliás, devemos convir que a distância física entre aqueles dois espaços geográficos, “não 
deve elidir a possibilidade de pensá-los como co-extensivos, ambos convergindo para a fi-
gura do Rei como chefe de uma casa alargada à dimensão de seus domínios ultramarinos”.40 
Logo, em relação à América portuguesa, entendemos que ocorreu um esforço em promover 
o centralismo administrativo a partir de meados do século XVI, com a instalação do Gover-
no-geral (1548). Contudo, percebe-se tal movimento com maior intensidade na primeira 
metade do século XVIII. É certo, porém, que o Estado luso empenhou-se, antes mesmo do 
chamado despotismo esclarecido, por um “esforço administrativo e legislativo a favor da 
centralização”.41 Assim, afirmamos que o exercício do poder régio estava alicerçado na capa-
cidade do Estado luso de fazer justiça.

No caso da América portuguesa, gradualmente, foi estabelecido o aparato jurídico-adminis-
trativo do Estado português. A inserção deste aparato permite perceber um momento em que 
direitos autônomos e não-oficiais – os direitos consuetudinários – coexistiam com a ordem jurí-
dica estatal. Deste modo, o poder político régio do Estado português enfrentou nas comunidades 
coloniais uma força concorrente. “A monarquia absoluta possuía limitações que contrabalança-
vam o poder do rei e de sua burocracia – a sobrevivência de esferas tradicionais de poder, como 
os senhorios leigos e eclesiásticos, e os privilégios urbanos e corporativos”.42 

Além dos poderes locais, para determinados períodos, a capacidade dos oficiais régios 
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de se apropriarem dos poderes que recebiam mediante uma concessão régia constituiria um 
movimento centrífugo frente ao esforço centralizador promovido pelo Estado português. 

Esse movimento perpassa o que António Manuel Hespanha veio a chamar de “direito 
pluralista”, que seria a falta de direito geral e homogêneo do Estado luso, o que possibilitava 
incoerências, ou melhor, especificidades no interior do sistema jurídico do Império ultrama-
rino português.43 Ainda, Hespanha ressaltou que o “mundo medieval e moderno viu o poder 
como uma realidade repartida por diversíssimos pólos sociais, cada qual dotado de sua es-
fera política (‘jurisdicional) autônoma”, e que a “idéia de que na sociedade há, ou deve haver, 
apenas um centro político teve um parto longo e difícil no pensamento político ocidental”.44

Tal configuração fez com que António Manuel Hespanha colocasse em xeque o fortale-
cimento do poder régio devido à ação dos oficiais do Estado português. O historiador con-
siderou que, embora a ação dos agentes régios promovesse um enfraquecimento dos pode-
res locais, não ocorria, concomitantemente, o fortalecimento do poder régio, visto que tais 
agentes, no sistema corporativo de poder, detinham grande autonomia. Sendo, portanto, a 
estrutura administrativa portuguesa centrífuga. Dessa maneira, com a autonomia e a inexis-
tência de um poder homogêneo central que “dirigisse” as ações administrativas, os espaços 
coloniais ficariam ao sabor das ações dos agentes régios.

Com essas considerações pode-se ter a falsa impressão de uma “ausência” do Estado portu-
guês, principalmente para períodos anteriores ao reinado de Dom José I. Contudo, por mais que 
pudessem existir indivíduos que fizessem seus os poderes concedidos pelo Estado luso, colocan-
do em dúvida a eficácia da administração metropolitana, deve-se observar que as instituições 
que estruturaram a ordem jurídico-administrativa e seus oficiais régios estavam orientadas por 
uma idéia corporativa de sociedade, na qual o poder “era, por natureza, repartido”.

Para a realização da justiça e da harmonia entre os membros do corpo, o Estado 
português contava com alguns artifícios. Tais mecanismos procuravam ditar a política 
do Estado, bem como manter sob controle os oficiais régios, que, para além de suas 
funções regulamentadas pelas Ordenações, eram gerenciados, principalmente, por meio 
dos regimentos e das residências. 

Em estudo recente, Laura de Mello e Souza fez uma crítica incisiva às considerações 
de António Manuel Hespanha, principalmente à supervalorização dada pelo autor dos 
textos jurídicos, a seu apreço pelo esquema polisinodal e a sua argumentação sobre as 
distâncias para a formação de “nichos de poder”. Além do mais, a autora menciona que 
tais pressupostos do pesquisador português “funcionam muito bem no estudo do Seis-
centos português, mas deixam a desejar quando aplicados ao contexto do Império sete-
centista em geral, e das terras brasílicas em específico”.45 

No caso do ouvidor, este era um oficial que concentrava a responsabilidade de ga-
rantir a “boa administração da justiça”, superintender demais oficiais no interior da co-
marca, sendo que o ouvidor possuía poderes até para nomear oficiais para as câmaras.46 
As intervenções nas nomeações para cargos das câmaras municipais abrem brecha para 
uma reflexão a respeito das “tensões” entre os ouvidores e as elites locais. Tais tensões 
estão presentes, por exemplo, nos provimentos deixados pelos ouvidores da comarca de 
Paranaguá para a vila de Curitiba. 
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“Achou elle Doutor Ouvidor geral que os Juizes e mais officiaes da Camera 
não davão cabal cumprimento aos Provimentos assim os que tinham deixado 
na ultima correição como em os mais anteçedentes pellos ministros seus ante-
cessores; pello que Proveo que daqui em diante se lhe desse em tudo compri-
mento penna de pagarem cada hum dos que tiveçem servido em Camara athe a 
primeira correição que se fiser dose mil reis que ho por aplicado para as despe-
zas da dita Camara em a qual cominação entrarã tão bem o escrivão da Camara 
pella prozunção delles não ler os ditos Provimentos pois se faz crivel que se os 
lesse os havião de observar”.47

Contudo, a partir do momento que a ouvidoria de Paranaguá foi inserida no espaço co-
lonial, ela passou a dividir as ações jurídico-administrativas com as instituições inferiores 
a ela, no caso as câmaras municipais. Assim, passou a dividir o próprio poder político na 
localidade. Essa divisão política dos espaços coloniais formava um instrumento de poder, 
um aparelho político, 

“que serve tanto para a organização e perpetuação do poder de certos 
grupos sociais como para a expropriação de outros grupos. Com efeito, cada 
grupo social detém, de acordo com as características da sua organização, a ca-
pacidade de gerir certos aparelhos, enquanto que outros aparelhos escapam ao 
seu poder de direção”.48

Nesta linha, reserva-se a determinados grupos a administração da municipalidade, a 
chamada elite local, em geral composta por indivíduos eleitos para os principais cargos 
das câmaras municipais (juiz ordinário, vereadores e procurador) e pelos indivíduos 
que elegiam os que assumiam tais cargos. Esses indivíduos eram os “homens bons” da 
localidade.49

O processo eleitoral para os ofícios municipais agia, assim, no sentido de formar a elite 
camarária local.50 Tal elite era um grupo de indivíduos que possuía o poder político no in-
terior da municipalidade, administrando o conjunto de empregos que se encontravam nas 
câmaras municipais, angariando, por isso, não só prestígio na comunidade, mas também 
espaço de ação e controle sobre demais áreas, como a econômica e a possibilidade de legis-
lar localmente. Isto quer dizer que o grupo no domínio do poder local, ao serem eleitos para 
cargos públicos, dispunham de mecanismos para levar a cabo certos interesses, sendo as 
posturas municipais um desses artifícios.

As posturas municipais possuíam força de lei e regiam o convívio da comunidade, visan-
do a manutenção do “bem-viver” de todos os seus membros. Nesse sentido, são “excelentes 
indicadores da vida cotidiana”51 das vilas coloniais. Esses códigos locais, em alguns momen-
tos, contrapunham-se às leis gerais do Estado português. Entretanto, com as correições, os 
ouvidores buscavam alinhar as disposições locais às régias. As posturas, na mesma medida 
em que acompanhavam as mudanças sociais, políticas e econômicas dos municípios, tam-
bém podiam colocar em xeque a possibilidade de ação da legislação régia sobre as localida-
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des, já que poderiam conter os mais variados tópicos, sendo alteradas segundo a necessida-
de específica de seu tempo. Magnus Pereira observa que

“As posturas municipais eram um dos principais instrumentos da ação 
institucional dos vereadores. Elas já eram previstas nas Ordenações do Reino, e 
continuaram presentes na Constituição Imperial e nas constituições republica-
nas. Todavia, no Paraná, as câmaras municipais do período colonial pouco uso 
fizeram daquele instrumento. As câmaras periodicamente expediam algumas 
ordens, sem contudo demonstrar preocupação em consolidar códigos muni-
cipais. Em lugar destes, tanto em Curitiba quanto em Paranaguá, vigoravam, 
de fato, os provimentos do ouvidor Pardinho editados na década de 1720. Tais 
provimentos são a melhor demonstração do esforço do estado português em se 
fazer valer na região”.52

Assim, os provimentos eram os mecanismos utilizados pelos ouvidores régios para in-
terceder na municipalidade. Essas ações dos ouvidores possuíam um importante valor sim-
bólico para a adequação das comunidades coloniais às leis do reino. No que diz respeito, 
por exemplo, às residências,53 quando favoráveis, as ações daquele oficial local passavam a 
ser vistas como modelo de comportamento para o exercício de ofícios no interior da comu-
nidade. Por outro lado, quando a residência concluía que o oficial não havia cumprido suas 
obrigações como se esperava que o fizesse, além das penalidades impostas ao indivíduo, 
procurava-se ajustar as ações dos que o sucederiam. Deste modo, de um jeito ou de outro, ao 
fiscalizar e corrigir as ações dos oficiais locais, o ouvidor agia em favor das normas do Estado 
português, procurando homogeneizar as práticas locais à legislação geral.

Devemos, ainda, salientar aqui que estamos diante do mesmo movimento “pendular” 
identificado por Laura de Mello e Souza para a administração de Minas Gerais. Ou seja, ora 
as características da administração pendiam para uma sujeição ao Estado luso, ora pendiam 
para a autonomia local.54 Ainda em relação às residências que os ouvidores faziam acerca do 
desempenho de oficiais locais, é necessário retermos que os “homens-bons” da localidade 
detinham um peso considerável quanto a definir se determinado sujeito seria avaliado po-
sitiva ou negativamente, uma vez que eles e seus dependentes eram inquiridos pelo ouvidor 
para informarem sobre as ações do oficial do qual se estava tirando residência. Contudo, 
quem definia se o oficial sindicado havia exercido seus deveres como esperado era o ouvidor 
régio, que avaliava o exercício do oficial conforme as obrigações impostas pelo regimento 
do cargo e pelas Ordenações. Assim, as residências tiradas dos oficiais não dependiam es-
tritamente da opinião da população local, mas esta possuía artifícios para retirar do cargo 
um oficial que se excedesse em suas ações, ou contrariasse abertamente os interesses dos 
grupos dominantes locais.

Porém, ressalta-se que era o Estado português que amparava legalmente as ações dos 
agentes sociais. Este Estado oferecia mecanismos e instituições que eram usados tanto pela 
população local como pelos oficiais régios. Uma vez que ambos os grupos se fundamentavam 
nas estruturas estatais, isto fazia com que se legitimasse a justiça régia, que, por sua vez, 
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pendia paras as ambições do próprio Estado português.
A imposição/aceitação da justiça do Estado português e a formação de um aparato que 

a alicerçasse promoviam a própria sustentação do monarca, legitimando-o como uma força 
dominante sobre as demais forças concorrentes dos espaços coloniais. Desta forma, gradu-
almente, a justiça, a fiscalização e sem esquecer da coerção estatal tornaram-se cada vez 
mais presentes, sendo progressivamente aceitas/impostas como legítimas, ocasionando aos 
poucos o abandono por parte dos coloniais em administrarem seus conflitos.

Desta feita, baseados na documentação aqui analisada, entendemos que o princípio bá-
sico para o “bom governo” do monarca no Antigo Regime português baseava-se na manuten-
ção da “paz” entre os indivíduos, o “bem viver” em sociedade. Frente a esse princípio e na 
percepção de que a atividade do poder régio assentava-se no controle da justiça, o Estado 
português lançou artifícios para exercer seu poder político nas colônias, com isso, promo-
vendo seu papel de governo, se mantendo como poder dominante e angariando benesses 
neste processo.

Desta forma, tendemos a concordar com Laura de Mello e Souza quando observou que 
“a pouca atenção dada à especificidade dos diferentes contextos imperiais é o calcanhar-de-
aquiles dos estudos de Antonio Manuel Hespanha”.55 Sendo que, como observado anterior-
mente, deixam a desejar quando aplicados ao Setecentos americano. Assim, notamos que a 
ouvidoria de Paranaguá estava na esteira do movimento de centralização promovido pelo 
Estado português. Com sua inserção naquele espaço específico, mesmo que permeado por 
poderes locais, criou-se uma nova dinâmica na gestão de questões jurídico-administrativas, 
ocorrendo uma inflexão no modo de governar daquele território. As ações jurídico-admi-
nistrativas ao passarem a ter mais uma instância de mediação entre as comunidades e os 
tribunais superiores, reforçaram sim o poder régio, uma vez que tal instituição, na prática, 
buscou interceder pelo Estado português, aplicando suas políticas e promovendo suas leis.

Notas

1 As comarcas eram termos judiciais e englobavam diversas vilas. Uma mesma capitania poderia ter mais 
de uma comarca.
2 No caso específico dos domínios americanos, vale salientar que ocorreu uma retomada dos poderes antes 
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como determinar as atribuições, obrigações e jurisdições dos diversos cargos e órgãos incumbidos de gerir 
a administração colonial”. SALGADO, G. (org.). Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 16. Além dos Regimentos, existiam as cartas que os oficiais régios recebiam 
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4 GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. “Conexões imperiais: oficiais régios no Brasil e Angola (c. 1680-1730)”. In: 
BICALHO, Maria Fernanda & FERLINI, Vera Lúcia Amaral. (orgs.). Modos de governar: idéias e práticas políticas 
no império português, séculos XVI-XIX. São Paulo: Alameda, 2005, p. 190.
5 Veja-se que Angola recebeu seu primeiro ouvidor em 1696. Cf. SUBTIL, José e SOARES, Maria Goretti, “Ou-
vidores e ouvidorias no Império Português do Atlântico”. In: Actas do Congresso Internacional O Espaço Atlân-
tico de Antigo Regime: Poderes e Sociedades, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
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2006.
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e de Mariana (Minas Gerais), além das prelazias de Goiás e de Mato Grosso. De certa maneira, esta divisão 
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7 Carta de Doação da capitania de Pernambuco, Évora, 10 de março de 1534. Transcrita em CHORÃO, Maria 
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20 “TrêsLado do Regimto. Dos Ouvidores Gerais do Rio de Janeiro &a”. In: Revista do Arquivo Municipal de 
São Paulo. vol. VIII, 1935, pp. 55s.
21 “Carta do ouvidor-geral de São Paulo Rafael Pires Pardinho ao Rei D. João V, 30 de agosto de 1721”. In: 
SANTOS & PEREIRA, op. cit., pp. 22 e 24.
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