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RESUMEN
La presente investigación propone un análisis del ofício de juzgar en el Antiguo Régimen lusobrasileño. Dado que no existe la tripartición de las funciones del Estado, se estudian las atribuciones
extra-judiciales de jure y de facto de los jueces y, en sentido contrario, las atribucionesjudiciales
de otros detentores de ofícios en la administración. Se ha planteado, como hipótesis, el caracter
"prismatico" de tales actividades, tanto cronológicarnente, con la introducción en el siglo XVIII
de elementos "modernos" o burocráticos en la estructura tradicional, como de modo transversal,
cuando ocurre con la sobreposición recíproca de funciones de magistrados y otros oficiales.
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ABSTRACT
The present investigation proposes an analysis of the duty of judging in the luso-brazilian
Ancient Regime. Because of the tripartite division of the functions of the State does not exist,
the extra-judicial attributions de jure and de facto of the judges are studied, and, in a contrary
sense, the judicial attributions of other office holders in the administration. It has been postulated, as a hypothesis, the "prismatic" character of such activities, chronologically, alongside
with the introduction, in the XVIII century of "modem" or burocratic elements in the traditional
structure, and also in a transversal way, as it happens with the reciprocal superposition of
magistrates and other officials.
Key words: attributions - administration - magistrates - offices
l. OBSERVACAO CONCEITUAL PRELIMINAR

O conceito de "administracáo prismática" pode ser com proveito aplicado ao Brasil do Antigo
Regime, em particular no que se refere ao século xvIrI.
No livro "Administraqao colonial no Brasil, 1777-1808, de 1986, afirmou-se que o t r q o
característico dessa administraqáo era justamente o seu caráter prismático, isto é, um misto
de instituicoes, normas e práticas e mentalidades "modernas" ou sistemicas que conviviam,
freqüentemente de forma harmoniosa, como o modelo "tradicional" ou empírico'.

' WEHLING,
Amo, Administrac6o portuguesa no Brasil, 1777-1808,Brasilia, Funcep, 1986, p. 10 y SS.
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Aplicou-se, assim, a matriz weberiana de análise das sociedades estamentais/tradicionais
e racionais/modernas a uma época -o século XVIII- que, no mundo euro-atlantico, evidenciava
a emergencia do novo (indústria, racionalismo, direitos humanos) no contexto do velho2 "vinho novo em odres velhos".
Recurso metodológico semelhante foi empregado por alguns sociólogos e formuladores
de políticas administrativas a países em desenvolvimento, constatando a simultaneidade de
situacoes empíricas/tradicionais e racionais/modernas nos diferentes escaloes da adrninistraciio
pública e, também, privada3.
No estudo sobre o ofício de julgar no Antigo Regime, o procedimento pode revelar-se
fecundo.
A questiio da justiqa e do seu funcionamento é dos problemas históricos mais difíceis.
Há muito tempo Marcel Marion dizia a este respeito que "nao há no estudo do Antigo Regime
questiio mais vasta e mais importante que a da justica, e também mais c~mplicada"~.
A introduciio da categoria "prismática" pode auxiliar no enfrentamento da questáo. Ela
é deduzida, embora nao reproduzida, de Weber, que nao a empregou. Admiti-la poderá dar
mais fiexibilidade i tipologia das "dominac6es" legal, tradicional e carismática. Ela revelou-se
fecunda em diferentes análises, inclusive naquela feita a propósito da ambivalencia dos ele"
mentos que compunham o estado metropolitano e colonial, em particular no século XVIII.
Nessa aplicaciio, ficou muito evidente a coexistencia de dois universos institucionais,
sociais, culturais e normativos, o primeiro atendendo a realidade de uma sociedade estamental,
agrária, predominantemente analfabeta, oscilando entre a magia e a religiiio; o segundo, correspondendo ao desenvolvimento da "crise da consciencia européia", desenhando a sociedade
de classes, a revolucao industrial, o racionalismo filosófico. Sem deixar de perceber nuances
que desaconselhem uma rígida bipolaridade, o modelo descreve com certa verossimilhanca,
as situacoes, conflitos e acoes singulares que lemos nos documentos da época.
Será possível aplicar o procedimento com sucesso ao ofício de julgar no Antigo Regime
ibérico e em seu mundo Colonial?
Há dois aspectos a considerar.
O primeiro é o da sucessiio cronológica. A medida que chegamos ao século XVIII e nele
avancamos, distingue-se no setor profissional da justica o dos magistrados, que fizeram um
Na tipologia weberiana, admite-se que no ambito da "dominagiio tradicional", a qual pertence a
sociedade estamental (quer na sua versiiopatrimonialista, quer nafeudal, a administracáo pública possui
um caráter concentrado, com poucos órgáos executando um grande número de fungoes, o que limita ou
mesmo inviabiliza a existencia de funcionários profissionais, regidos por normas e critérios técnicos. Ao
contrário, na "dominaciio legal", a adrninistraciio pública passa a ser burocratizada com especializaciio
de funcbes, carreiras e normas de acesso e atuaqiio; adquire, assim, um caráter difrutado. As situaqks
típicas do Antigo Regime quer pela impossibilidade metodológica de um modelo sociológico puro
adequar-se plenamente a uma situacáo histórica concreta, quer por se caracterizarem como um misto das
duas dominacbes da matriz weberiana, configuram um terceiro modelo. Elas nao siio, no que diz respeito
ao governo e k administracáo, nem plenamente concentradas nem difratadas, mas obedecem a um outro
tipo que possui tragos de ambos: o modelo prismático, no qual convivem o acúmulo e a especializaciio
de funcóes, as vezes, -como nos tribunais- na mesma instituicáo. WEBER,
Max, Economia y sociedad,
México, Fondo de Cultura Económica, 1944, v. rv, p. 130 y SS.
Rices, Fred, A adrninistra~üonos países em desenvolvimento, Rio de Janeiro, FGV, 1970, p. 5 y SS.
MARION,
Marcel, Dictionnaire des institutions de la Frunce, xvrre.-xvrrre. s., Paris, A. J. Picard,
1993, p. 3 14.
WEHLING,
Adrninistrupio ..., op. cit. (n. l ) , p. 142 y SS. WEHLING,
Arno; WEHLING,
María José,
Direito e justica no Brasil Colonial- o Tribunal da Relacüo do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Renovar,
2004, p. 302 y SS.
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"cursus honorum", passando da Universidade de Coimbra ao servico do rei por meio de exames
organizados pelo Desembargo do Paco, as "leituras de bacharéis". No servico real galgavam
postos hierarquicamente estabelecidos. Esses magistrados, acompanhando uma tendencia
que nesse século estender-se-ia a outras áreas da administragao, tornaram-se cada vez mais
projissionais, obedientes a estatutos específicos e inserindo-se em carreiras pré-definidas. Tal
perfil da magistratura oficial, que já vinha de antes do século XVIII,
só fez reforcar-se a luz dos
argumentos iluministas a favor da racionalizaciio do estado.
A atuacao desses magistrados, nao obstante, completava-se pela de outros oficiais da
administraqiio judicial que continuaram sendo selecionados pelos critérios tradicionais - prebendas reais, compra dos ofícios, inexistencia de qualificacao prévia.
Assim, tratava-se de um modelo prismático em funcionamento: a elite profissional de
magistrados exercia a justica com funcionários prebendariamente instituídos. Constatamos esse
funcionamentono Tribunal da Relacao do Rio de Janeiro entre 1752e 180g6,mas ele se reproduzia
pelos tribunais, ouvidorias e juizados de fora do mundo portugues - e também espanho17.
Nao devemos esquecer o fato primordial: o contexto em que esse processo evolui é o de
uma sociedade patrimonialista, em que os traeos inovadores vinculados ao racionalismo ilustrado caldeiam-se num movimento geral (ou "estrutural") predominantemente "tradicional", na
sua versa0 patrimonialista. Este, aliás, ultrapassa o Antigo Regime e adentra, vitoriosamente,
no caso brasileiro e hispano-americano, a era constitucional8.
O segundo aspecto é o que pretendemos desenvolver neste trabalho. O caráter prismático de uma estrutura de poder nao se revela, apenas, por sua sucessao cronológica - no caso,
a transiciio (na tipologia weberiana) entre uma socíedade e um estado "estamentais" ou de
ordens e uma sociedade de classes e um estado racionalmente ordenado.
Ele se revela, também, pela coexistencia, nas estruturasde poder, de uma transversalidade
funcional: o ofício de julgar niio era, no Antigo Regime, exclusivo de magistrados (entendidos
aqui no sentidodejuízes), mas podia ser exercido, conforme situac6es legalmente determinadas,
por outras autoridades, para o atendimento' de situacoes específicas. A recíproca também era
verdadeira: os juizes (e ouvidores, e desembargadores) exerciam func6es de administracao e
de governo que nada tinham a ver com a judicatura.
A explicaciiodessa transversalidade funcional, prismática, da administracao do Antigo
Regime estava no modelo concentrado de exercício de poder pelo rei e sua administracao ou,
na terminologia da época, do governo.
As func6es executivas, judiciais e legislativas estavam concentradas em quem exercia
o poder. Na Idade Média, isso compreendia também os senhorios leigos e eclesiásticos e as
cidades, aos quais se sobrepuseram -nao sem conflitos e tensoes- os esforcos centralizadores
reais9. Essa concentra@io de funcoes, tao distante da triparticao de poderes de Montesquieu

lbid., Direito..., p. 456 y SS.
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