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As dificuldades na implantação do ideal português de Justiça em terras 
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O controle do campo jurídico era fundamental para que a Coroa Portuguesa pudesse garantir 

sua soberania e manter as terras coloniais. Na América Portuguesa a preocupação em se estabelecer 

poderes judiciais iniciou ainda em 1530, quando D. João III, ao enviar a expedição de Martin 

Afonso de Souza, outorgou a este, o poder de dirimir conflitos e criar cargos 1. Aos poucos a 

estrutura jurídica portuguesa foi sendo transplantada para a colônia; primeiro, os ouvidores 

nomeados por donatários; em 1548, chega o ouvidor-geral; e, finalmente, em 1609, o primeiro 

Tribunal de Relação. Esta instituição seria, conforme o Prof. Arno Wehling2, “o quadro mais 

completo e ‘moderno’ da administração pública colonial”.  

Consolidar a administração colonial significava não apenas normatizar a sociedade que se 

formava, mas, principalmente, garantir as possessões frente às ameaças externas, uma vez que, o 

funcionalismo real seria os olhos da Coroa no território distante. Apenas o controle efetivo da 

justiça poderia garantir a centralização do poder. Segundo Stuart Schwartz, “No processo de 

centralização, a Coroa portuguesa encontrou no sistema judiciário um instrumento eficaz e oportuno 

para a extensão do poder real; e no corpo de magistrados profissionais que integrava o sistema 

judiciário a Coroa não só encontrou como formou um aliado eficiente”. 3 

Mesmo diante da necessidade de distribuir a boa justiça, os problemas estruturais da 

administração portuguesa no Antigo Regime ficam transparentes no momento em que analisamos 

os documentos da época. Falta de recursos, distância geográfica, corrupção dos oficiais; a literatura 

é repleta de críticas a justiça. As autoridades que tinham como ofício fiscalizar a atuação dos 

agentes, também possuíam um juízo crítico sobre a justiça que era distribuída na colônia.  

Muitas dificuldades se impuseram à distribuição da boa justiça a começar pelos problemas 

estruturais, como, por exemplo, a falta de recursos humanos e materiais. 

A falta de homens letrados contribuía para a formação de uma imagem ruim para os agentes, 

pois o parco conhecimento de muitos, que assumiam o cargo na falta de outros mais qualificados, 

dava margem a uma representação quase caricatural do funcionalismo régio.  

Como nos episódios narrados por Luiz Edmundo “Falando do Juiz de Fora, Jorge Machado, 

diz que era muito ignorante, embora orgulhoso de um saber, que não possuía, e acrescenta que os 
                                                 
1 Esta foi, segundo Stuart Schwartz, a primeira tentativa de estabelecimento de poderes judiciais na América 

Portuguesa. Cf. SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial. SP: Perspectiva. 
2 Arno Wehling e Maria José Wehling. O Funcionário Colonial – Entre a Sociedade e o Rei. p. 146. In:  Mary 
Del Priore (org.). Revisão do Paraíso - Os Brasileiros e o Estado em 500 anos de História. RJ: Campus, 
2000 
3 SCHWARTZ, op. cit.. pág.11 
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seus ridículos despachos serviam de riso e divertimento a todas as conversações. Diz êle do próprio 

Ouvidor que o servia, que era homem de curtos talentos e que assinava de cruz os despachos feitos 

por advogados, que funcionavam nos processos. Curtos talentos! Muito parecidos com os daqueles 

dois Desembargadores de Lisboa, citados por Oliveira Martins: um, que não mandava para o Rio de 

Janeiro notícias do cêrco de Gibraltar porque, estando-se no Brasil mais perto, as novas seriam 

mais frescas... outro, que negava entrada na capital do Reino a uma caixa vinda de Gênova por 

haver peste em Marselha, e isso porque, estudando o mapa de escala reduzida, achou uma distância 

apenas, de meia polegada entre os dois pontos..." 4 Segundo o autor: “a justiça continua irregular e 

falha, pessoal e feroz, cêra que se amolda à vontade pessoal do Juiz, que, quando não é arbitrário, é 

ignorante e, quando não é ignorante, é venal. Há exceções, claro. Essas, porém, são bem raras." 5 

As doenças, freqüentes, obrigavam ao afastamento, muitos magistrados, por padecerem dos 

mais diversos males. A diferença de clima, assim como os transtornos ocasionados pela viagem 

traziam os primeiros problemas de saúde, gerando a diminuição dos quadros.  

 A distância prejudicava a tentativa de se bem resolver as lides, pois a Coroa não conseguia 

manter em todos os povoados uma autoridade judicial. Muitas vezes, era necessário um longo 

deslocamento para se exigir a solução de alguma pendência jurídica ou para se recorrer a uma 

instância superior. 

Encontramos nos documentos indícios de que os magistrados aproveitavam-se da distância 

para alegar desconhecimento das ordens. A omissão as ordens era freqüente e servia para arranhar a 

imagem do oficial, que perdia assim a confiança que lhe garantiu o cargo.  

Os problemas com os oficiais eram muitos, a começar pelo abuso de poder uma vez que, na 

sociedade colonial, um alto cargo de justiça era sinônimo de status e prestígio. Se levarmos em 

conta a inexistência da separação de poderes, que gerava, muitas vezes, um acúmulo de ambas 

funções, poderemos ter uma maior dimensão do poder que se concentrava nas mãos destes 

funcionários régios. 

Responsáveis por decisões que envolviam não apenas questões de propriedade, mas também 

com alçada sobre o degredo ou a vida e a morte, é fácil entender o motivo que os levava a cometer 

abusos, acreditando estar acima de todos os demais habitantes destas terras. Luiz Edmundo narra 

que Caldeira Pimentel, no ano de 1728, em São Paulo, queria, que quando saísse à rua, que os 

populares se ajoelhassem à sua passagem, assim se conservando até que ele lhes desse a bênção6. 

A teia burocrática ainda não estava suficientemente desenvolvida e, o direito casuístico 

abria espaço para decisões muito pessoais em casos não previstos, assim utilizavam, muitas vezes, 

                                                 
4 EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro no tempo dos Vice-Reis – 3vol. . RJ: Conquista, 1956.  p.592 
5 Id. Ibid.. p.584 
6 Cf. EDMUNDO, op. cit.. p.590 
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o poder de decidir que dispunham em favor daqueles grupos mais influentes. E isto não passava 

desapercebido pelas autoridades que recebiam a todo tempo reclamações neste sentido. 

Na tentativa de evitar que o magistrado usasse seu poder em prol de uma causa com a qual 

estivesse comprometido (ou mesmo envolvido diretamente) uma série de determinações tentavam 

afasta-lo do meio social7. No entanto, era inviável que vivendo nestas terras, ele se mantivesse 

afastado de tudo quanto ocorria nos demais campos sociais.  

Era difícil fazer cumprir determinações como a proibição dos casamentos entre magistrados 

e as filhas de famílias brasileiras; Stuart Schwartz mostrou que tal proibição não impediu que se 

formassem as teias relacionais através dos enlaces.  

A jurisdição se estendia além das lides judiciais. Os magistrados arbitravam as mais diversas 

questões deixando-se muitas vezes levar por este excesso de poder. Por serem responsáveis pela 

“recriação” do direito e por gozar de muitos benefícios nestas terras sentiam-se detentores de um 

poder excessivo e, por isso, podiam decidir sem embaraços sobre as mais diversas questões, sem 

preocupar-se com o contentamento dos envolvidos. 

A corrupção nestas terras encontrou condições propícias para se desenvolver em larga 

escala, afinal, eram os agentes detentores de muito poder em terras distantes dos olhos da Coroa, 

inseridos em fortes redes de solidariedade. Os casos de corrupção eram freqüentes e geravam uma 

mácula indelével na imagem do funcionalismo régio. 

As promessas de riqueza fácil também faziam parte do imaginário daqueles que 

abandonavam a corte em Lisboa para se aventurar em terras coloniais. Quando aqui chegavam 

tinham que manter um alto padrão de vida, para não serem comparados aos simples trabalhadores 

manuais, apenas as rendas dos cargos, muitas vezes, não eram suficientes. Usavam então, aquilo 

que dispunham em demasia: o poder, para arrecadar riquezas.  

A falta de um procedimento exigível abria espaço para uma perigosa autonomia que poderia 

desembocar em acordos e conchavos que favoreceriam o oficial em prejuízo a parte mais fraca 

envolvida na lide. Muitas vezes, os atos e decisões dos juizes régios serviam aos interesses de 

classes influentes nas Vilas, seja por envolvimento de parentesco, afinidade ou mesmo por 

corrupção.  

Aqueles que deveriam ser o exemplo de virtude e fidelidade no qual todos os demais súditos 

deveriam se mirar foram, na realidade, tão comprometidos com interesses pessoais como qualquer 

outro, pertencente aos demais grupos sociais.  

Uma série de documentos sugere que o conflito jurisdicional era um outro problema 

enfrentado na época, e, na maioria dos casos, o conflito se originava graças ao excesso de juízes, 

ouvidores ou algum funcionário ligado à justiça, que acreditava poder interferir livremente em 

                                                 
7 como a proibição dos casamentos com moças da terra ou a tentativa de manter todos residindo em um mesmo local. 
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outras instâncias de poder. A maioria das queixas envolve militares, pois muitos juizes e ouvidores 

acreditavam poder dispor dos soldados sem necessitar da autorização do Capitão-Mor, 

desobedecendo a tênue divisão de poderes e a hierarquia funcional.  

Os conflitos de jurisdição escapavam desta alçada e invadiam a esfera pessoal se 

transformando em uma rixa entre indivíduos que tentavam se destruir através de um jogo de 

representações. A imagem de um bom funcionário era um bem dos mais preciosos, pois poderia ser 

a garantia de novos cargos ou benefícios. Quando a disputa pela jurisdição extrapolava a esfera 

funcional e se transformava em uma animosidade pessoal, a primeira atitude era, justamente, a de 

tentar manchar a boa imagem do outro agente, para deixa-lo maculado frente aos olhos da Coroa, 

dificultando seu acesso a novas mercês.    

Estes conflitos eram comuns, afinal as esferas de poder não estavam suficientemente 

delimitadas e a competição gerada pela política de distribuição de mercês acirrava as inimizades. 

No entanto, na medida do possível a Coroa tentava combater estes conflitos indesejáveis tentando 

resolve-los tão logo possível, pois se acreditava que a desunião era prejudicial ao bom serviço de 

Sua Majestade.  

A incerteza hierárquica e a distância das instâncias superiores fazia com que o 

funcionalismo muitas vezes escapasse as determinações vindas de Portugal, desobedecendo aos 

regimentos, ordenações e ordens da Coroa.  

Para se evitar a desobediência os recursos utilizados eram as ameaças e as punições, pois 

apenas “o temor do castigo evita um delito tão prejudicial à república”8. Exigia-se explicações de 

atos contrários as determinações reais, numa demonstração da atenção dispensada pela Coroa ao 

que acontecia na colônia. Depois de reiterados avisos, se não fosse resolvida à questão, o oficial 

poderia ter de passar um período na prisão, ou mesmo, ser degredado. No entanto, estas ameaças, 

apesar de freqüentes, raras vezes se cumpriam.  

Os erros cometidos também poderiam ser fruto da ausência de um procedimento habitual, 

costumeiro, para resolver questões importantes para organização da sociedade. Esta falta de uma 

diretriz bem delimitada, muitas vezes funcionava como um entrave a uma boa administração da 

justiça, pois como saber qual será a atitude mais acertada, se esta dependia apenas de uma decisão 

daquele que estava à frente do poder e variava de acordo com suas opiniões? Restava apenas agir e 

aguardar a repercussão, que provavelmente viria seguido de um elogio ou uma ameaça.  

A administração na colônia não era, e nem poderia ser, uma extensão daquela que havia na 

Metrópole, o espaço de atuação dos homens enviados para a colônia foi uma sociedade em 

formação que exigia uma série de adaptações às ordens que aqui chegavam. Há uma distância entre 

o desejado pela coroa e a prática cotidiana do direito. 

                                                 
8 Documentos Históricos – Bibliotheca Nacional. RJ: Arquivo Nacional, 1934.. Vol. LXVIII p.153/154 
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 De certo, muitos se aventuraram as longas viagens atraídos pelas maravilhas prometidas pela 

terra distante, mas, outros tantos, aqui desembarcaram, deixando o conhecido e estável mundo da 

metrópole, para servir à “El-Rey” na gigantesca tarefa de normatizar uma sociedade em formação.  

 Estes homens, mais do que distribuir, tiveram de criar uma nova justiça, pois, não podiam 

amparar suas decisões nos costumes ou na tradição, já que não se tratava mais da velha Europa. Na 

colônia, o que valia era a experiência e a prudência, no entanto, estes dois elementos nem sempre 

estiveram presentes nos atos do funcionalismo régio. 
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