
INTRODUÇÃO 
 
Este livro é o resultado de uma pesquisa financiada pela FAPESP com o auxílio “Jovem 
Pesquisador”, entre os anos de 2007 a 2012, que me permitiu, além de pesquisar e analisar 
uma série obras de juristas e teólogos do século XVII, consultar a documentação nos arquivos 
de Buenos Aires (Archivo General de la Nación), Lisboa (Arquivo Nacional da Torre do Tombo) 
e Sevilha (Archivo General de Indias). 
A premissa que deu início à pesquisa baseava-se na hipótese de que a colonização da América, 
durante os séculos XV, XVI, XVII e meados do XVIII, esteve marcada por uma visão 
prudencialista ou probabilística do direito, muito diferente da visão legalista ou sistêmica da 
última metade do século XVIII e XIX.  
Essa hipótese levava-me a pensar que poderíamos encontrar uma prática judiciária de análise 
e solução dos conflitos de forma circunstanciada, caso a caso, baseada em outros princípios 
que não a lei, como os usos e costumes e a opinião dos doutores. Para tanto, pretendia 
realizar uma pesquisa dos principais teóricos e juristas dos séculos XVI e XVII, bem como das 
decisões emanadas dos Cabildos e das Câmaras Municipais da América Espanhola e 
portuguesa. Se a hipótese estivesse correta, verificar-se-ia uma heterogeneidade de soluções 
baseadas nas circunstancias e nos interesses concretos de cada cidade, e não uma 
homogeneidade de soluções advindas da metrópole. 
Todo o trabalho foi realizado com a ajuda de um bom número de alunos do Departamento de 
História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp que, com as suas 
pesquisas, as suas inquietações e as suas questões, foram reorientando esta pesquisa, não 
propriamente na sua premissa e hipótese, mas na documentação a ser utilizada como fonte*.  
Depois de analisar as Atas dos Cabildos de Asunción e Corrientes, e das Cãmaras municipais de 
São Paulo e Rio de Janeiro, chegou-se à conclusão de que, embora houvesse uma satisfatória 
documentação que permitia confirmar a heterogeneidade de soluções diante de uma mesma 
legislação, contudo, pelo próprio teor desses documentos, não era possível entender os 
motivos nem os fundamentos que determinavam essa conduta e, dessa forma, a pesquisa se 
encontrava no mesmo patamar em que se encontravam muitos trabalhos sobre a colonização 
da América e, principalmente, sobre a administração da justiça. Esta podia ser entendida como 
uma prática irracional ou engessadora por parte da metrópole, ou como uma atitude 
contemporizadora, adaptando a legislação ao fato de se viver em colônia, ou mesmo, como 
uma manifestação de autonomia silenciosa sugerida pelo conhecido aforismo: “obedece-se, 
mas não se cumpre”.  
A partir desse momento, abriu-se uma nova frente de documentação: as causas cíveis e 
criminais, e, posteriormente, os autos de residência. O motivo ou argumento jurídico que 
fundamentava a decisão do juiz dificilmente podia ser encontrado nos processos ordinários 
porque, ou eram extremamente lacônicos, caso de Portugal, ou simplesmente não apareciam, 
visto que proibidos, como no caso de Castela. Contudo, nos processos de residência, que eram 
abertos contra todos os funcionários da administração ao final de seus mandatos, podia ser 
encontrada a defesa de juízes, “alcaides”, corregedores, ouvidores e outros àquelas acusações 
levantadas contra eles. De maneira geral, pude notar que enquanto em Lisboa esses processos 
parecem ter uma finalidade puramente formal e sequer se assemelham propriamente a 
acusações e, por isso, não há quase nenhuma defesa em resposta (daí que a melhor 
documentação para este trabalho tenha sido os processos ocorridos na Ouvidoria do Crime), 
por outro lado, tanto em Sevilla quanto em Buenos Aires, as residências são processos 
relativamente grandes e os “cargos” de acusação, bem como os “descargos” de defesa, são 
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bastante ricos, e lograram encontrar os fundamentos jurídicos em que juízes, corregedores e 
demais membros da administração da justiça baseavam suas sentenças. É claro que sempre se 
poderá argumentar que os fundamentos apresentados poderiam não ser os verdadeiros, mas 
me parece que permitem estabelecer, com certo rigor, as relações entre o âmbito privado do 
juiz – aquilo que pensava ou em que baseava a sua convicção ao sentenciar – e o âmbito 
público desse juiz – o meio através do qual externava juridicamente a sua opinião e a sua 
sentença.  
A questão do “Probabilismo” surgiu de uma forma um tanto inesperada. Uma coisa era saber, 
como muitas obras sobre o período afirmam, que no século XVII ainda não havia uma distinção 
clara entre o público e o privado, entre o campo do jurídico e o campo da moral; e outra, bem 
diferente, pensar a hipótese de que, se efetivamente era assim, então o agir privado do juiz, na 
esfera da sua consciência, tinha relevância pública com efeitos jurídicos manifestos na 
administração da justiça na América. A partir daí, a pesquisa foi reorientada para essas linhas e 
parâmetros. O resultado disso, espero ter sido capaz de esclarecer nas páginas que se seguem.  
 
O primeiro capítulo, Filiação historiográfica, apresenta as bases referenciais nas quais me 
apoiei à medida que desenvolvia o trabalho. Como explico no capítulo, a maior parte da 
bibliografia não se funda em autores franceses, ingleses ou brasileiros, mas me historiadores 
italianos, espanhóis, portugueses e hispanoamericanos.  
 
O segundo capítulo, Direito, Teologia Moral e Probabilismo, procura estabelecer as relações, 
nem sempre percebidas pela historiografia brasileira, entre a Teologia, a Moral e o Direito, e 
como o sistema moral conhecido com o nome de “Probabilismo” foi decisivo para permitir que 
os juízes, á hora de interpretar as leis e ditar as sentenças, pudessem seguir uma opinião 
provável, dentre muitas, dando-lhes uma ampla margem de arbítrio para adaptar as leis aos 
interesses locais.  
 
O terceiro capítulo, A questão do direito e da justiça a partir da Tratadística, é uma seleção do 
que publiquei ao longo desses cinco anos que atende às necessidades deste livro com relação 
aos diferentes tratados de direito e moral de autores de renome. São no total, onze obras, que 
abarcam o leque cronológico de todo o século XVII. Através das suas metáforas e opiniões 
sobre as imbricações entre o direito e a justiça, parece-me que se pode entender melhor os 
efeitos e as conseqüências que o mundo jurídico tinha sobre a sociedade americana.  
 
O quarto capítulo, A função do juiz e a prática judiciária, pretende mostrar, por meio da 
documentação processualística nos diferentes arquivos, como as sentenças dos juízes 
fundamentavam-se em categorias jurídicas que iam muito além de leis régias, e como, de 
acordo com a interpretação que delas faziam, podiam resolver os conflitos com uma ampla 
margem de liberdade de arbítrio.  


