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Resumo: 0 objetivo deste artigo e analisar o instrumental 
juridico e a estrutura administrativa criada para o exercicio das 
funcoes de ouvidor na primeira metade do Setecentos em Minas 
Gerais, bem corno tecer algurnas consideracoes sobre o funciona-
mento desse arcabouco juridico e administrativo, tomando como 
exemplo a atuacao do ouvidor Caetano da Costa Matoso. 

Abstract: The goals of the article are not only to analyse 
the juridical and managing infrastructures set up so as to support 
the "ouvidor's" duties,.in the first half of the 1700's in IVIinas Ge-
rais, but also to have second thoughts on the working of such legal 
and administrative institution. It goes through the path of Caeta-
no da Costa Matoso as being an "ouvidor". 

Introducao 

A constituicao de urn corpo de leis capaz de fornecer suporte juridico 
para a execinibilidade da estrutura administrativa foi tuna das prerrogativas 
reais mais importantes durante o Antigo Regime Portugues (HESPANHA, 
1993: pp.121-196). Nesse sentido torna-se fundamental em qualquer trabalho 
que busque compreender as instituicOes administrativas portuguesas desse pe-
riodo o estudo e a compreensao da legislacdo que entdo regulava o seu funcio-
namento. 0 objetivo desse artigo e conhecer e analisar o arcabouco juridico 
que respaldou a atuacao dos Ouvidoi-es de Comarcas em Minas na primeira 
metade do século XVIII, corn atencao especial aos diplomas legais denomina-
dos regimentos (SALGADO, 1985: p. 17) 

Inicialmente, analisaremos os itens constantes no Codigo Filipino e nos 
regimentos dos Tribunais da Relacdo no Brasil (1609,1652 e 1751)'. Além des-
ses itens serdo analisados alguns pontos dos regimentos dos Ouvidores Gerais 

I ' ALMEIDA, Cândido Mendes. Auxiliarjuridico selvindo de apendice k decima quarta ediflio do Códt-
go Philippino ou Ordenafaes do Reino de Portugal. Rio de Janeiro: Thipographia do Instituto 
Philomathico, 1869. 
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de 1619, 1626, 1628, 1630, 1642, 1651, 1658 2 , sempre buscando as continui-
dades ou as inovacoes que possibilitem entender, através da legislacao, o lugar 
ocupado por esses magistrados em relacdo ao "Ambiente dos Poderes"'. 

Em seguida analisaremos os regimentos do Ouvidor Geral do Rio de 
Janeiro(1669) 4  e dos Ouvidores, de Sao Paulo(1700)', que dizem respeito dire-
tamente a regulamentacão e funcionamento das Ouvidorias de Comarcas fun-
dadas na Capitania das Minas Gerais em 171 P. 

Conhecer a legislacao apontada possibilitará esclarecer, pelo menos em 
parte, a origem e os diversos lugares ocupados pelos Ouvidores na administra-
ca.o colonial portuguesa e entender não so a regulamentacão das suas ativida-
des mas também a estrutura criada através do exercicio de sua funcdo nos 
vários niveis em que atuaram. 

I — A legislacdo da MetrOpole a Colônia 

0 livro I das ordenacoes traz os titulos sobre a funcao de ouvidores das 
terras, o ouvidor do crime da Casa de Suplicacdo e Casa do Porto'. Os titulos 
sobre os ouvidores das Casas da Suplicacdo e Porto recomendavam-lhes rece-
ber apelacoes dos feitos crimes que das corregedorias saissem. Hierarquica-
mente superiores aos corregedores de comarcas e ouvidores de terras, julga-
vam processos em ou instância. 

No livro 2, o titulo XLV trata da jurisdicao dos senhores de terras, no 
qual constam vários parágrafos regulamentando as funcoes dos seus ouvidores. 
Cabia a eles a mesma jurisdicao que os corregedores das comarcas, os quais 
não poderiam fazer correicoes nos dominios senhoriais. Ou seja, cabia a cada 

Todas as informacoes sobre esses documentos sac) coletadas da "Relacao Sistemica de Car-
gos e Orgaos" da publicacao clenominada Fiscals e meirinhos, coordenada por Graca Salga-
do. (ver referências bibliograficas). 

3. Denominacao usada por António Manuel Hespanha em seu texto "0 quadro espacial". 
In: MATOSO, Jose. História de Portugal: o antigo regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. 

4. FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 23, p. 330-337 e doc. 125, p. 824-831 (segunda copia desse mesmo 
regimento, corn anotacties de Caetano da Costa Matoso). 

5. FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 27, p. 341-346. 

6. Pela carta de 20/05/1711, enviada em resposta a do ouvidor da Cornarca de Ouro Preto 
Manoel da Costa Amorim, que solicitava regimento para as realm criadas Ouvidorias das 
Comarcas de Minas, o Rei através do seu Conselho Ultramarino ordenava que usassem os 
regimentos do Ouvidores do Rio de Janeiro e Sao Paulo. Arquivo Histórico do Museu da 
Inconfidência, Casa Setecentista de Mariana, acervo da prefeitura, ref.:02, f1.10. 

7. 
Sao respectivamente os titulos: LIX "dos ouvidores que pelo rei sac) colocados em alguns 
lugares", XI "dos ouvidores do crime da casa de suplicacao, XLI "dos ouvidores do crime 
da casa do porto e LII "dos ouvidores cia alfandega de Lisboa". 
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senhor de terras a norneacao de urn Ouvidor que administrasse a justica na-
queles dominios e fizesse tarnbérn correicOes. Deveria assinar todas as senten-
cas que proferisse e nao poderia em hipótese alguma passar cartas de seguro". 
Os ouvidores eram advertidos para nao impedirern ou dificultarem o anda-
mento da justica das Casas Reais nas.ditas terras. 

Antonio Manuel Hespanha traca corn precisao a divisão das "circunscri-
cdes jurisdicionais" para as sociedades do antigo regime, especialrnente no sé-
culo XVII, nas quais ha unidades corn hierarquias 'Dem definidas dentro do 
"espaco laico". Em ordem crescente são trés niveis hierarquicos: 1- os conce-
lhos; 2- as comarcas, provedorias e ouvidorias corn funcoes diferenciadas em 
urn mesmo plano; 3- os distritos das Relacoes, que eram os tribunais superio-
res. Estrutura similar é transplantada para a ColOnia com uma pequena alte-
racao: comarcas e ouvidorias erarn sede de apenas urn magistrado, pois, a 
funcao de corregedor era aqui desempenhada pelos Ouvidores, corno mostra-
remos ao analisarrnos os regimentos abaixo. 

Desde as primeiras iniciativas de Portugal para colonizacao do Brasil in- 
cluiu-se no rol de determinacoes para os que aqui se fixassern a de adrninistrar 
justica. Consta nas cartas de doacdo a prerrogativa dos capitdes donatarios de 
nornear ouvidores para suas capitanias. Em 1534, na Carta de doacao da Ca- 
pitania de Pernambuco a Duarte Coelho, as atribuicoes que o Ouvidor entdo 
nomeado pelo sobredito Capitão deveria exercer são minuciosamente descri- 
tas. Em 1548, corn a norneacão do GOvernador-Geral cria-se também o cargo 
de Ouvidor Geral, que funcionava como instancia superior para administra- 
cao da justica no Estado do Brasil. Esses rnagistrados eram norneados pelo rei, 
cabendo ainda aos donatarios a prerrogativa de nomear Ouvidores para suas 
capitanias'. Ate a criacao da Relacan do Brasil (1609), essa estrutura corn urn 
Ouvidor Geral e demais Ouvidores de capitanias permaneceu sem alteracoes. 

Os regimentos das Relacoes do Brasil (07/03/1609), da Bahia 
(12/09/1652), e posteriormente da Relacdo do Rio de Janeiro (13/10/1751) 
são bastante significativos, uma vez que hierarquicamente a eles se subordina- 
vam os ouvidores de instâncias inferiores, como os da Reparticao Sul e das 
Capitanias. Entre os Desembargadores dos tribunais citados estavam os 
Ouvidores do Civel e do Crime, corn atribuicoes definidas naqueles regimentos. 

No paragrafo introdutório do primeiro regimento da Relacao da Bahia 
(ou Relacdo do Brasil) declarava-se o objetivo da criacao de urn tribunal de 
instancia superior na colOnia. Seria preciso rnandar urn certo rnamero de 
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8. Segundo SUBTIL em 0 Desembargo do Paco, as cartas de seguro exam requeridas por réus 
que precisavam de seguranca e protecAo quanclo eram libertados. 
Segundo Varnhagem, o primeiro Ouvidor Geral teria sido nomeado em 1549, mas nao se 
tern noticia do teor de seu regimento, o que nos impede de falar de novas atribuicoes ou 
alteracoes. Quanto aos Ouvidores das capitainas, a partir de então eles poderiam ser nome-
ados também pelo rei. 

9. 
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Desembargadores para a "boa administracao da justica e expediente dos ne-
gócios". Como o preiprio regimento indica, ja em 1609, o aumento populacional, 
as novas descobertas e o incremento do comércio exigiam a criacao de urn 
tribunal de justica, posto que os ouvidores gerais ja nao poderiam administra-
la como convinha "ao servico do rei". Para solucionar o problema, Portugal 
tido tardaria a reproduzir na Colônia a estrutura administrativa da Metrópole, 
sendo que o tribunal recém criado deveria ser a "replica da Casa da Suplicacao; 
o curso dos processos e o organograma administrativo, idénticos." (WEHLING: 
1986, p. 154) 

Deveria funcionar a Relacao do Brasil (na Bahia) corno a Ultima instân-
cia para os processos judiciais do Civel e do Crime, iniciados no nivel das 
ouvidorias das comarcas ou dos Juizes de Fora. Este tribunal "superintendia as 
atividades dos ouvidores das Comarcas" (WEHLING: 1986, p. 154). 0 regi-
mento é genérico quando se refere ao recebimento de processos iniciados em 
outras instancias inferiores declarando que os processos deveriam ser recebi-
dos de quaisquer partes do Brasil. 0 mais importante é saber, nesse caso, o que 
o regimento dessas RelacOes prescrevia sobre os seus ouvidores. 

Segundo o regimento de '1609, o Desembargador Ouvidor da Relacao 
da Bahia tinha jurisdicao e alcada tanto no crime como no civel em toda a 
capitania, conhecendo por "acao nova" todos os delitos, crimes, assim como 
também os feitos civeis, inclusive os da cidade de Salvador. Cabia a esse magis-
trado despachar na Relacao todos os "instrumentos de agravo", "cartas 
testemunhaveis", "feitos crimes" que viessem de quaisquer partes do Brasil 
para os casos em que cabia a apelacao das partes aquele tribunal. Nos casos 
nao previstos por esse regimento, os Ouvidores Gerais deveriam usar o do 
Corregedor do crime e do Civel da Corte". 

Extinta a Relacao do Brasil em 1626, por uma série de fatores militares e 
politicos" que não cabem ser discutidos aqui, retorna-se a nomeacdo de 
Ouvidores Gerais para atuarem como instancia superior de justica. Alias, ja. 
em 1619, com o Estado do Brasil dividido e a criacao do Estado do Maranhao 
surgem os Ouvidores Gerais da Reparticao Sul e do outro Estado recém cria-
do. Na entdo chamada Reparticao Sul, que abrangia as Capitanias do Rio de 
Janeiro, Espirito Santo e Sao Vicente, consta o regimento para o Ouvidor 

10 Outras prescricoes desse regimento são: alcada ate 15$000 (Quinze mil reis) nos bens raiz e 
nos de moveis ate o valor cle 20$000 (vinte mil reis); fazer tres audiencias semanais junta-
mente para o civel e crime, as segundas, quartas e sextas-feiras, pela tarde e acompanhado 
pelo Meirinho da Relacão e seus homens. 
Excelente análise do processo de extincão do tribunal cia Relacao do Brasil encontra-se em 
SCHWARTZ, Stuart B. 0 tribunal em conflito. In: Burocracia e sociedade no Brasil Colonial. 
Editora Perspectiva: São Paulo, 1979. Mostra que o fim da Relacao do Brasil deveu-se não 
so ao problerna da invasão holanclesa, mas sobretuclo a urna série cle conflitos entre os 
cliversos segmentos sociais e do pocler. 



Geral (1619), o qual deveria nos casos de apelacao e agravos remeter processos 
para Relacdo do Brasil. 

Analisaremos os seguintes itens do regimento de 1619 da Reparticao Sul: 
ter poderes, jurisdicao e alcada que tern os corregedores de comarcas no Rei-
no; dar apelacOes e agravos a Relacdo do Brasil; despachar sozinho as apela-
Vies vindas dos Ouvidores ou Juizes Ordinarios das capitanias, dando apela-
cdo para instância superior nos casos que nao forem de sua alcada; fazer 
correicoes nas Capitanias sob sua jurisdicao; autorizar e fiscalizar as despesas 
de Justica; prover serventias de oficios na ausencia dos capitdes das Capitanias; 
tirar residencia a cada tres anos aos Capitaes e Ouvidores das Capitanias da 
Reparticao Sul. Estes itens foram mantidos nos regimentos de 1626 e 1630 
corn algumas alteracOes : não fazer correicOes nas capitanias sob sua jurisdicdo 
e todas as apelacoes e agravos deveriarn ser enviados a Casa da Suplicacao do 
Reino. Além dessas alteracoes, poderiam tirar devassas nos casos previstos no 
regimento dos corregedores do Reino. 

E importante ressaltar que a partir desses regimentos foram efetivamente 
anexadas as funcOes dos Ouvidores tOdas as atribuicoes dos Corregedores das 
Comarcas no Reino. Isto significou a ampliacao dos poderes desses magistra-
dos que nesse momento eram nomeados exclusivamente pelo rei. Outro ponto 
relevante é que pelo regimento do Ouvidor Geral da Reparticao Sul de 1630 
as apelacoes e agravos deveriam passar para a Casa da Suplicacao em Portu-
gal. Nesse periodo nao havia tribunal superior na Colônia, mas tinhamos a 
figura do Ouvidor Geral das Partes do Brasil. Esses magistrados ate entdo jul-
gavam apelactles e agravos como instancia superior na colônia, perdendo a 
prerrogativa para o Ouvidor geral da Reparticao Sul. 

Finda a Relacao do Brasil, nomeou-se o Ouvidor Geral que deveria ser 
letrado e cumprir a partir de 1628 as seguintes atribuicoes: fiscalizar sem abrir 
processo a administracdo da justica nas capitanias; informar o rei sobre o fun-
cionamento das Câmaras; passar sentencas e cartas em nome do rei, como 
chanceler da Ouvidoria; conhecer, em qualquer parte das capitanias onde es-
tiver (ndo pertencendo aos donatários), os casos em que as partes queiram acu-
sar e demandar o capitdo, em qualquer causa civel ou crime; usar os regimen-
tos dos corregedores das comarcas do .Reino; informar ao rei qualquer interfe-
rencia do governador nas matérias de justica, impedindo o curso e execugdo 
dessas intrornissOes; formar junta corn o governador, chanceler e provedor para 
julgar casos não previstos nesse regimento. 

No regimento de 1630 manteve-se a maior parte das atribuicoes, corn 
pequenas alteracoes: o valor da alcada em causas civeis passou de sessenta 
para cern mil réis; so proferiria sentenca em casos de morte natural, juntamen-
te corn o Governador-Geral e o Provedor-Mor dos defuntos. Foram atribuidas 
novas tarefas: servir de auditor da guerra e de juiz dos feitos da Coroa; visitar 
as capitanias do Estado do Brasil no terceiro ano de mandato, procedendo 

410 



como os corregedores das comarcas no Reino; tirar residencia aos capitaes e 
ouvidores das capitanias ao final de seu periodo; fazer uma relacan do estado 
em que se encontra a administracdo da Justica em cada capitania e prover o 
que nao estiver provido, comunicando ao rei; passar cartas de seguro nos casos 
em que passam os corregedores do crime da Corte e alvaras de fianca nos casos 
prescritos pelo regirnento dos Ouvidores gerais do Rio de Janeiro; atuar nos 
agravos dos eclesiásticos corn duas pessoas nomeadas pelo Governador-geral. 

0 que se depreende da legislacdo citada acirna e que a jurisdicao e pode-
res dos Ouvidores aumentavam a medida que a metrópole buscava centralizar 
o governo e a adrninistracdo na Colenia. Ou seja, de funcionarios nomeados 
pelos capitdes donatirrios, sem qualquer exigencia para assumir a responsabili-
dade de administrar a Justica, passaram a ser nomeados pelo rei, corn a exi-
gência de serem letrados e corn uma sobreposicao de funcoes cada vez mais 
acentuada. Alem de adrninistrarem a Justica como Ouvidores, assumiram em 
seguida as atribuicoes de corregedores, de Juizes da Coroa, e legalmente nem 
o Governador-Geral poderia interferir nas matérias proprias a jurisdicao das 
Ouvidorias, como consta no regimento de 1628. 

E possivel deduzir, tendo como base a legislacão, que o papel dos 
Ouvidores no conjunto da estrutura administrativa portuguesa para a Colônia 
era fundamental. Por outro lado, tanto poder e atribuicoes poderiam significar 
uma certa ineficacia da administracao judiciaria. Não faltam indicacOes na 
historiografia sobre a morosidade ou ate ineficacia das estruturas administrati-
vas coloniais' 2 . A persistencia de uma "certa falta de organizacdo" decorrente 
em grande medida das leis, praticas e comportamentos administrativos tipicos 
de uma sociedade do Antigo Regime marcaram nossa histeria por urn longo 
periodo''. 

Em 1642 foi feito novo regimento para Ouvidores gerais da Reparticao 
Sul, e além das atribuicoes ja conhecidas outras são anexadas: fiscalizar 

donatários e dar contas ao rei os poderes e jurisdicao praticados por eles não 
excedem o prescrito pelas cartas de doacao; visitar a minas de São Paulo, 
fiscalizá-las e arrecadar os tributos da Fazenda Real; na auséncia de provedo-
res, conhecer agravos provenientes dos juizes de órfaos; fazer autos dos exces- 

12. Caio Prado Jr. é urn dos clefensores da tese da ineficacia da administracao portuguesa no 
Brasil colonial. Em Forma.* do Brasd Contemportineo afirma que a confusao de funceies e corn-
petencias entre outros fatores contribuiram para qua grande parte do território permane-
cesse "desgovernado". (pp.302-333). 

13. Segundo Guilherrne Pereira clas Neves, em sua tese cle doutoraclo sobre a Mesa de Consci-
encia e Ordens no Brasil, esse tribunal teria sido rnarcado em sua existencia por "vicios do 
Antigo Regime"(p.83) tendo resultado "em urna série de deficiencias" no seu funcionamen-
to, como demoras e atrasos nos processos (pp.106,107). Para o autor esses vicios dificilmen-
te poderiam ser apontados corno sendo peculiares ao Tribunal da Mesa de Consciencia e 
Ordens (p.109). Ou seja, säo vicios commis a administracao colonial como urn todo. 
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sos cometidos pelo governador ou capita.o-mor, emprazando-os diante dos 
corregedores do crime da Corte. 

Nesse regimento acentua-se o carater politico do cargo de Ouvidor corn 
a fiscalizacão dos donatarios e também do Governador ou Capitdo-rnor. Sem 
dnvida essas atribuicoes lhes renderam grandes adesties corn a forrnacdo de 
redes de amizades, em outras circunstancias, grandes ódios por tomarem posi-
cbes pouco contemporizadoras' 

Os regimentos de 1651 e 1658 sac, praticarnente a reedicdo desse Ultimo, 
corn dois itens que merecem nota: no de 1651 consta ja a remessa ao Conselho 
Ultrarnarino de relatório que o colocasse a par das correicöes feitas pelos 
ouvidores durante suas visitas as capitanias. No regimento de 1658 todas as 
apelacoes e agravos passaram a alcada do Tribunal da Relacão do Brasil (Bahia), 
que foi instalado novarnente em 1652 e passou a partir de cut -do a atuar corno 
órgdo e instância superior para todas as partes do Brasil. 

No novo tribunal algurnas alteracoes foram feitas em relacão ao antigo 
regimento de 1609, como a separacdo dos juizos do civel e do crime. 0 valor 
da alcada em bens rneweis e de raiz (15$000 e 20$000) permaneceu o mesmo, 
assim como as atribuicoes também eram as mesmas para os dois magistrados. 
Alem do que deveriam servir também de auditores, cada qual nos casos civeis 
e crimes. 

A estrutura apresentada pela legislacao consultada mostra a pretensdo de 
uma forte hierarquizacdo por parte da Coroa no que concerne a administra-
(do da Justica. Entretanto, a medida que se desenvolviam as atividades coloni-
ais e a populacao aumentava, a existencia de apenas urn tribunal localizado na 
Bahia passou a não corresponder satisfatoriamente a realidade de uma Repar-
ticao do Sul, econôrnica e politicamente cada vez mais importante. 

Somente em 1751, pelo Alvará de 13 de outubro, foi criada a Relacdo do 
Rio de Janeiro, para a partir de entdo ser responsavel pelas 13 cornarcas do sul 
da Colônia: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Ouro Preto, Rio das Mortes, de Sabará 
, Rio das Velhas'', Serro do Frio, Cuiba., Goiazes, Parnagua Espirito Santo, 
Itacazes, Santa Catarina, além de todas as judicaturas, ouvidorias e capitanias 
que ai se criassem. Em relacdo a suas atribuicoes, de urn modo geral, foram 

14 Caso exemplar nesse sentido e o do Ouvidor da Comarca de Ouro Preto, Caetano da Costa 
Matoso, clue interfe.riu em assuntos do eclesiástico, invocando sua funcao de Juiz da Coroa, 
e despertou a animosidade do Bispo de Mariana (D. Frei Manuel da Cruz). Entre 1750 ate 
a saida do Ouvidor de seu cargo, encontrarnos inUrneras cartas do bispo ao Rei sobre o 
mesmo e em urna delas chega a nomea-lo de "ministro de Satanas".(Arquivo Histórico do 
Museu da Incofidencia, Casa Setecentist• do Pilar de Ouro Preto, Copiador de cartas particula-
res de D. Frei Manuel da Cog, pp.139 / 139v.). 

15 Apontar essas cornarcas como senclo duas e urn fato curioso dado que consta ser Sabara 
cabeca da cornarca do Rio clas Velhas, clurante todo o século XVIII, e /lac) uma comarca 
separada. 
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mantidas nesse tribunal as mesmas desempenhadas pelos ouvidores da Rela-
cab da Também deveriam usar o regimento dos corregedores da Cor-
te do Civel e do Crime. 

0 periodo de maior significado para o presente trabalho está exatamente 
entre o ressurgimento do tribunal da Relacao na Bahia (1652) e a criacao do 
tribunal da Relacao do Rio de Janeiro (1751). Todo aparato legal do funciona-
mento e da administracao da Justica nas Comarcas de Minas encontrava-se 
especialmente nos regimentos passados aos ouvidores do Rio de Janeiro (1669) 
e de São Paulo (1700). Com a criacdo de urn tribunal superior no Rio de Janei-
ro, em meados do século XVIII, mudancas significativas ocorreram naquele 
aparato legal, que entdo orientava Ouvidores e demais oficiais de Justica. Para 
entender melhor a estrutura e funcionarnento das Ouvidorias de comarcas em 
Minas e preciso analisar minuciosamente os sobreditos regimentos. 

II - Os ouvidores das comarcas no Brasil 

Através dos regimentos passados a dois ministros reais, nomeados para 
serem ouvidores do Rio de Janeiro em 1669 e de Sao Paulo em 1700, pode-se 
conhecer melhor a legislacdo que regulava o exercicio das funcoes dos ouvidores 
de Minas. Em 1711, o Rei em resposta a representacão feita pelo ouvidor da 
comarca do Ouro Preto, Manoel da Costa Arnorim, na qual solicitava novo 
regimento corn jurisdicão que havia apontado, ordenou ao seu ministro que 
usasse os dois regimentos citados, acrescentando-se apenas o direito de tirar 
devassas de morte. Esses regimentos estdo transcritos em varios códices da Se-
cdo Colonial do Arquivo Pnblico Mineiro (SC. 01, 02) e também fazem parte 
dos documentos reunidos no Códice Costa Matoso. 

Urn primeiro ponto a observar e que deveriam ser usados os dois regi-
mentos e não apenas um ou outro, como certarnente ocorria em cada um dos 
lugares a que eles se destinavam. Alem deles, os Ouvidores das Comarcas em 
Minas deveriam usar o dos Corregedores das Comarcas do Reino. 

0 regimento entregue a João de Abreu e Silva em 1669 determinava sua 
residencia na cidade de São Sek)astião do Rio de Janeiro, 17  por ser a principal 
naquela reparticdo e oferecer melhores condicoes tanto para as pessoas reque-
rerem justica como para acomodacao do ministro, que deveria apenas urna 
vez, em seu trienio, ir fazer correicaes nas capitanias sob sua jurisdicão. Reco-
mendava-se a vigilancia sobre os donatarios, para que não excedessem nos 

16. Outros dados importantes são: os valores das alcadas nos bens mOveis e de raiz são respec-
tivamente de 150$000 e 120$000 mil reis; fariam 2 audiencias por semana, alternando as 
do crime as segundas e sextas-feiras e as do dvd as tercas e quintas-fdras. 

17. No caso dos Ouviclores clas Comarcas em Minas, resicliam na "cabeca da Comarca". 



poderes que pelas cartas de doacao lhes eram concedidos. E ainda visitaria as 
minas para colocar em arrecadacao os direitos da Fazenda Real. Os ouvidores 
deveriam conhecer por "acao nova" todos os feitos civeis e crimes, tendo aka-
da neles ate 100$000 mil reis. Aos feitos que excedessem esse valor cabia ape-
lacdo das partes para a Relacao da Bahia. Em relacao aos crimes de escravos, 
os ouvidores teriarn alcada em todas as penas, ate a de morte, e nos casos de 
peoes brancos infratores julgariam sozinhos penas de degredos. 

Prescrevia a formacao de juntas de justica para julgar casos mais graves 
de pessoas brancas e de qualidade. De acordo com o lugar social do infrator, a 
sentenca so seria proferida por urna junta formada pelo Ouvidor, Governador 
e um terceiro adjunto, que deveria ser, em primeiro lugar, o Provedor-mor dos 
defuntos e ausentes. No caso de seu impedimento, o Provedor-mor da fazenda 
ou o Provedor da fazenda da capitania, consecutivamente. Observando-se que 
no julgamento de pessoas nobres, caso nao houvesse unanimidade por parte 
da junta, seria dada apelacao para a Relacao da Bahia. 

Outras atribuicoes constantes no regimento eram: conhecer as apelacoes 
e agravos que existissem dos oficiais de justica; passar cartas de seguro nos 
mesmos casos em que podiarn passar os corregedores das comarcas; passar 
cartas negativas ou confessativas nos casos de resistencia a justica e nos de 
morte; julgar corn os adjuntos a necessidade de liberdade de presos nos casos 
de defesa, exceto os presos por crimes hediondos. 

Quanto aos direitos previstos no regimento, os principais sac, aqueles que 
tratam das imunidades de cargo, pois, nem governadores nem carnaras pode-
riam mandar prendé-lo ou suspender, exceto no flagrante de crime. Nos casos 
de excessos, o governador ou camara devia preparar autos e enviar ao Conse-
lho Ultrarnarino para o rei julgar. Todos os oficiais de justica e guerra lhe 
deviam obediencia. 

O regimento de 1700 passado a Luiz Peleja, ouvidor de Sao Paulo, man-
teve algumas atribuiciaes e trouxe adiceies em relacao ao de 1669. Os paragra-
fos sobre correicoes e conhecimento sobre os feitos civeis e crimes foram man-
tidos, mas a alcada nos bens de raiz mudou para 80$000, e nos bens móveis 
para 100$000 réis. Não rnenciona se os julgamentos deveriam ser feitos pelas 
juntas de justica, mas tao somente que caberia em alguns casos o direito 
apelacao para Relacao da Bahia. Poderia o ouvidor passar carta de finta ate 
cinquenta cruzados, lancando-se aos moradores sobre suas fazendas. Também 
receberia denunciacao sobre descaminho de ouro e quintos, fazendo diligénci-
as, e no caso de confirmacao faria o necessario para sua recuperacdo. 

Novas funcoes lhes foram conferidas. Como eram demorados os recursos 
contra a jurisdicao eclesiástica, os ouvidores das comarcas deveriam assumir o 
oficio de juiz dos feitos da Coroa nas vilas e comarcas. Também passaram a ser 
chanceler da ouvidoria, com mesmo selo e direitos que se cobravam na chan-
celaria do Reino. Todos os provimentos passados pelo governador seriam sela- 
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dos pelo ouvidor, de forma que se incorporassem os direitos cobrados dos pro-
vidos a fazenda para o pagamento dos "filhos da folha". Assim como no regi-
mento de 1669, prescrevia-se a utilizacao do regimento dos corregedores das 
comarcas "incerto" (inserido) nas ordenacees, livro 1, titulo LVIII corn 57 
paragrafos. 

Segue a exposicao dos itens mais importantes desse regimento dos 
corregedores das comarcas, complementares as funcoes que os ouvidores deve-
riam exercer, de grande importancia no funcionamento cotidiano da institui-
cdo. Sao eles: fazer eleicao dos, juizes e oficiais do conselho; inquirir uma vez 
por ano os oficiais de justica; fiscalizar a cadeia, os forais, as rendas do conce-
lho, e as posturas da camara, devassar os carcereiros, verificar se ha usurpacao 
dos direitos reais; mandar plantar arvores de fruto; verificar as licencas dos 
oficios rnecanicos e medicos e se nos conventos de freiras ou donas vao homens 
manter conversaciies ilicitas; observar se os aposentados por idade, doenca ou 
aleijao nao sao fraudadores; zelar pelas bern feitorias dos lugares e mandar 
povoar os despovoados; conceder pelo menos tres audiencias por semana. 

Esses regimentos foram a base legal para a atuacao dos Ouvidores de 
Comarcas em Minas e tudo indica que eles desempenharam papel importante 
para a orientacao desses magistrados. Tao logo assume a Ouvidoria da Comarca 
de Ouro Preto em 1711, Manoel da Costa Amorirn solicitou ao rei um aparato 
legal no qual pautasse sua atuacao. Uma analise pormenorizada dos tres regi-
mentos acirna rnostra que os dois primeiros de 1669 e 1700 tern urn carater 
mais geral do ponto de vista da pratica judiciaria cotidiana. Outro ponto im-
portante e que o regimento de 1669 pertencia ao cargo de Ouvidor Geral do 
Rio de Janeiro e sua Reparticao Sul e o de 1700 ao Ouvidor da Vila de Sao 
Paulo e sua coniarca. Se arnbOs deveriam ser considerados pelos Ouvidores 
das recem fundadas Comarcas de Minas, obviamente elas teriam juridicamen-
te a mesma importancia que as circunscricOes apontadas acirna e os recursos e 
apelaceles ou agravos seguiriam diretarnente ao Tribunal da Relacao da Bahia. 

No conjunto da estrutura administrativa essa situacao se apresenta de 
forma ambigua, pelo menos do ponto de vista da sua hierarquia. Em relacao 
ao regimento do Corregedor de Comarca utilizado pelos Ouvidores, pode-se 
dizer que realrnente se cumpriarn suas prescricees. Sobretudo aquelas que de-
terminavarn sua atuacao corno presidente das eleicoes dos concelhos, corno 
fiscal das receitas e despesas da Camara, das posturas, da cadeia e dos carcerei-
ros, e ainda nas correicoes e revisOes aos oficios medicos e mecanicos. No nivel 
de uma realidade cornarca, essas eram as atividades que mais aproximavam os 
ouvidores da vida politica e social dos locais para os quais eram designados por 
periodo de tres anos. Os conflitos vividos por ouvidores no periodo estudado 
quase sempre se vinculavam a pratica das atribuicoes acima. 
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III - Algumas consideracoes acerca dos ouvidores das comarcas: 
suas atribuicoes e atuacdo. 

Ao analisarmos o contenclo desses regimentos percebemos que a legisla-
cab atribuia a esses magistrados uma variada lista de tarefas, que do ponto de 
vista operacional nao poderiam ser executadas, a menos que uma boa estrutu-
ra administrativa funcionasse a sua volta. 

Em Minas, na primeira metade do século XVIII, em funcao de uma 
sobreposicao de várias "circunscricoes jurisdicionais" em apenas uma divisdo 
espacial do poder, a estrutura administrativa judiciaria enfrentou graves pro-
blemas. importante lembrar que esse periodo é de formacao e implantacao 
dessa sociedade. 

Em Portugal podemos visualizar a comarca como sede do corregedor, a 
provedoria como sede do provedor, que abrangia inclusive as terras senhori-
ais, e as ouvidorias como sede do ouvidor. Na Colania o cargo de corregedor 
nao chegou a existir e os ouvidores deveriam usar também, como ja salienta-
mos, o regimento pelo qual esses ministros atuavam nas comarcas em Portu-
gal. Quase sempre, os ouvidores das comarcas em Minas na primeira metade 
do século XVIII foram providos conjuntamente no cargo de Provedor dos de-
funtos e ausentes e posteriormente também da fazenda. Ambos os cargos corn 
grande nnmero de atribuicoes. 

A documentacao pesquisada sobfe a atuacao do ouvidor Caetano da Costa 
Matoso mostra urna série de conflitos. Em alguns casos refletern disputas entre 
as jurisdicoes secular e eclesiastica, em outros disputas entre poderes locais e a 
estrutura administrativa judicidria. Além dos interesses pessoais dos que ocu-
pavam algum cargo administrativo orientarem uma interpretacao da legisla-
cao um tanto quanto casuistica. Alguns desses exemplos são rnencionados a 
seguir. 

Um dos casos encontrados é o do Padre José Nunes Coelho, a quem o 
bispo Dom Frei Manoel da Cruz mandou "suspender" em 1751, por acusa- 
cbes de escandalos envolvendo mulheres casadas'". 0 Padre recorreu ao ouvidor 
Caetano da Costa Matoso corno juiz dos feitos da coroa e obteve dele protecao 
contra o bispo por instrumento de agravo. Outro caso e o do carcereiro da 
cidade de Mariana e do bacharel Jorge de Abreu Castelo Branco, os quais 
obtiverarn assentos favordveis na Relacao da Bahia, e a quern o ouvidor passou 
alvard de soltura sem considerar que eram presos da "jurisdicao eclesiastica"P'. 

Os documentos citados são apenas amostras dos innrneros problemas 
surgidos entre o ouvidor geral da comarca de Ouro Preto e o juizo eclesidstico. 

416 

18 Arquivo Eclesiastico da Arquidiocese de Mariana, Documentos sobre e de Dom Frei Manuel da 
Cruz, 1746-1751: p. 54 - 55. 
Idern, p. 55 - 58. 19 



0 Bispo D. Frei Manuel da Cruz chegou a afirmar que teriam sido as "desor-
dens e desconcertos" provocados por Caetano da Costa Matoso o motivo 
mo pelo qual o rei através de urn decreto retirou os juizados da Coroa de todos 
os "Ouvidores do Brasil" ) . 

E necessario lembrarmos que na estrutura judiciaria da Colônia, o tribu-
nal da Relacao da Bahia, ate 1751, foi o responsavel por todas as apelacOes e 
agravos dos feitos civeis e crimes, assim como também pelas correicoes de ma-
gistrados, que em todo Brasil não pudessem ser julgados pelos ouvidores das 
comarcas ou nas instancias inferiores aquele tribunal. Teriamos, em funcao 
das dificuldades enfrentadas pela Relacao da Bahia em assistir a tao vasto ter-
ritUrio, o fortalecimento dos poderes concedidos aos ouvidores das comarcas. 
Além do fato ja citado de que esses magistrados por ordem régia usassem o 
mesmo regimento que seus superiores imediatos na estrutura hierarquica e 
administrativa da Colônia, que eram os Ouvidores Gerais da Reparticao Sul. 

A criacao do Tribunal da Relacao do Rio de Janeiro (1751) certamente 
causou forte impacto na administracao judiciaria na colônia, uma vez que os 
Ouvidores das Comarcas ate entao gozavam de certas prerrogativas, que nesse 
mornento foram extintas e transferidas aos Ouvidores do tribunal recém cria-
do. E o caso das cartas de seguro que somente poderiam ser passadas pelos 
Ouvidores do Crime da Relacao do Rio de Janeiro. Assim, também a transfe-
réncia das atribuicoes de juiz dos feitos da coroa, exercidas pelo ouvidor da 
cornarca, para a instancia superior, demonstra uma retracao dos poderes que 
lhes haviam sido concedidos ate meados do século. Nos casos de apelacao con-
tra o juizo eclesiastico, poderiam apenas fazer os "preparatorios". 

Outro conflito envolvendo o ouvidor e Camara foi o dos livros de correicao, 
que segundo o costume era rubricado pelo juiz de fora'''. Por ocasian das 
correicaes o ouvidor mandou comprar novo livro que foi por ele rubricado. 0 
regimento dos corregedores determinava que assinassem todos os documentos 
de correicao que fizessem. 0 rei favoravel a representacao feita pela Camara 
estipulou que no caso dos livros de correicao deveria prevalecer o costume. 

Levando em consideracao que a "administracao judiciaria das monar-
quias modernas fundamentou-se na primazia do Estado sobre o direito, do rei 
sobre a lei" (WEHLING: 1986, p.151), sua decisao era do ambito da normali-
dade, ate mesmo porque essa concepcão permitia uma flexibilizacao das ten-
saes causadas pelas disputas de poder, no caso entre os interesses dos represen-
tantes locais e o magistrado real. 

Ha ainda o problema da cobranca pelos ouvidores de uma oitava de 
ouro pela revisao das licencas dos oficios mecanicos. Esse procedimento nao 

20. Arquivo Histórico do Museu cla Inconficlencia, Casa Setecentista do Pilar de Ouro Preto, 
Copiador de cartas particulares, Dom Frei Manoel da Cruz, fl. 139-139v. 

21. Arquivo Publico Mineiro, SG (Docurnentacao nao encaclernacla), caixa 04, doc. 26. 02/ 
09/1752. 
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era exclusivo do ouvidor Caetano da Costa Matoso. Por carta enviada ao rei 
em 13/04/1747, os vereadores da Camara de Mariana reclarnaram da "cons-
ternacdo em que se vem esses povos corn as avultadas espórtulas que levam os 
ouvidores em suas correicoes"". A queixa referia-se ao fato de que nao estava 
prescrito no regimento desses ministros que levassem espórtulas nas correicaes 
sem culpa. Ao que os ouvidores, segundo a mesrna carta, justificavarn dizendo 
ser de "estilo". 

Aparentemente assirn procederam os ouvidores durante a primeira me-
tade do século XVIII corn relacao a cobranca da oitava pelas correicOes as 
licencas dos "oficios mecânicos". Somente em meados do século e que tomou-
se a decisdo por ordem régia de nao mais poderern cobrar esse valor. Se por 
urn lado a idéia de que os costumes ou estilos praticados poderiam prevalecer 
sobre a lei mediante a aprovacao real constituia-se em instrumento de equili-
brio dos poderes, por outro lado poderia ser usada como pretexto para burlar 
a legislacao e manter privilégios e regalias. Como aconteceu dos ouvidores 
desobedecerem seus regimentos na cobranca da oitava pela revisdo das licen-
cas, mesmo daqueles que as apresentavarn no devido tempo. 

Apesar dos casos acima serern "episódicos" e nao refletirern corn precis -do 
a realidade adrninistrativa judiciaria na Colônia, apontam para o distanciarnento 
entre uma legislacao que determinava principios gerais de atuacao e o contex-
to de formacdo e implantacao de uma sociedade que quotidianamente vivia 
problemas de ordens diversas, não identificados corn a rnetrópole. 

0 emaranhado de leis exposto nesse trabalho resume uma estrutura bas-
tante complexa que nem sempre pode e deve ser compreendida apenas por 
seus aspectos legais. E fato que todo esse corpo de leis aparentemente muito 
organizado, corn cada cargo ou oficio contendo em seu regimento prescricales 
ate minuciosas para atuacao, nao abarcava ou correspondia a uma realidade 
que era muito rica e cheia de detalhes. 

Muitas confusöes sac,  feitas ate em relacao a prôpria estrutura que existia 
na Colônia, como nos cargos de Ouvidores de capitanias e nos de Comarca. 
Em Minas nunca houve urn Ouvidor da Capitania ao qual se subordinavam 
os das Comarcas enquanto uma divisdo espacial rnenor. Existiarn quatro 
cornarcas corn seus Ouvidores e cada um deles usava o rnesmo regirnento e 
possuia poderes e atribuicoes identicas. Ja no Rio de Janeiro e outras partes 
existiram Ouvidores em suas capitanias que se subordinavam, como os das 
Comarcas em Minas, ao Ouvidor Geral da Reparticao ou ao Tribunal da 
Relacao existente. Não e possivel compreender efetivamente as estruturas ad-
ministrativas coloniais, no caso as da Justica, sem conhecer mutuarnente a le-
gislacao, a divisao espacial e a prática cotidiana dos ministros de Justica. 
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