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Simpósio Temático  

TTEERRRRAA  EE  IIMMPPÉÉRRIIOO::  OOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDEE  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE  NNAA  AAMMÉÉRRIICCAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  EEMM  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  CCOOMMPPAARRAADDAA  

(organização: Márcia Motta & José Vicente Serrão) 

Uma discussão, em perspectiva comparada, sobre o processo de ocupação e organização do território 

na América portuguesa do período colonial a partir do problema dos direitos de propriedade. 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  

 

Terça-feira (14:00 às 17:30) 
 

Janice Correa da Silva 
Mestranda • Universidade Federal da Paraíba 

Terras, “gados e lavouras”: cabedais familiares no sertão do Rio Piranhas, capitania da Parahyba do 
Norte (1779-1799). 

 
Mayra Calandrini Guapindaia 

Mestranda • Universidade de Brasília 

O Recolhimento de Nossa Senhora da Glória e os direitos de propriedade nos setecentos. 

 
José Alves de Souza Junior, Luana Melo Ribeiro, Rodrigo Soares de Deus 

Universidade Federal do Pará 

“Ocupar é preciso”: a política de colonização portuguesa no Pará. 

 
Maria Sarita Mota 

Instituto Universitário de Lisboa, Portugal • Núcleo de História Rural/UFF 

Premissas teórico-metodológicas para uma história social da propriedade, em construção: as concepções 
dos direitos de propriedade em Paolo Grossi e Rosa Congost. 

 
Patrícia de Oliveira Dias 

Graduada • Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

O demarcador Cristóvão Soares Reimão: conflitos pela posse de terra na ribeira do Jaguaribe. 

 
João Victor Pollig 

Mestre • Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

A Lei da Boa Razão e suas implicações ao plano jurídico luso-brasileiro. 

 
 

Quarta-feira (14:00 às 17:30) 
 

Francisco Eduardo Pinto 
Núcleo de História Rural/UFF 

O declínio das propriedades da família Souza Coutinho na capitania das Minas Gerais. 
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Pedro Parga Rodrigues 

Doutorando • Universidade Federal Fluminense 

A tradição, as sesmarias e a primazia da posse. 

 
Rachel Gomes de Lima 

Doutoranda • Universidade Federal Fluminense • Bolsista Capes 

Traços coloniais em um conflito de terras republicano (Freguesia de São Tiago de Inhaúma, Rio de 
Janeiro, Brasil, 1896-1912). 

 
Mayara Millena Moreira Formiga 

Mestranda • Universidade Federal da Paraíba 

Sesmarias: “a mercê da terra” no sertão de Piranhas. 

 
Eleide Abril Gordon Findlay 

Universidade da Região de Joinville 

O litigio judicial nas terras do nordeste catarinense no século XIX: o processo cominatório e embargo a 
primeira. 

 
Rafael Ricarte da Silva 

Doutorando • Universidade Federal do Ceará 

Concessão e regulamentação de terras na formação social do espaço da capitania do Siará grande 
(1679-1824). 

 
Vanda da Silva 

Secretaria de Estado de Educação/MT • Doutoranda • Universidade Federal da Grande Dourados 

A formação de uma “elite agrária” na capitania de Mato Grosso: apontamentos sobre a Família Falcão. 

 
 
 

Quinta-feira (14:00 às 17:30) 
 

Vânia Maria Losada Moreira 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Cartografia de um conflito: reformas pombalinas e sobreposição de direitos em sesmarias de índios. 

 
Eugénia Rodrigues 

Instituto de Investigação Científica Tropical, Portugal 

“Minha casa e fazenda”. Mulheres, terra e governo da casa no império português: Moçambique, século 
XVIII. 

 
Graça Almeida Borges 

CEHC-IUL, Portugal • Doutoranda • Instituto Universitário Europeu, Itália 

O Conselho da Índia e a territorialização do Brasil, 1604-1614: novos espaços para o império no período 
dos Áustrias. 

 
Marina Monteiro Machado 

Fundação Getúlio Vargas/Rio de Janeiro 

Aldeamentos tardios no Rio de Janeiro e a ocupação de terras indígenas. 
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Marcelo Henrique Dias 
Universidade Estadual de Santa Cruz 

O espólio das terras jesuíticas do Camamu (Bahia, século XVIII). 

 
Carmen Alveal 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Os limites das câmaras frente aos potentados: conflitos jurídicos pela posse da terra no interior da Bahia, 
século XVIII. 

 

 

 

 

RREESSUUMMOOSS  

 

Janice Correa da Silva 

Terras, “gados e lavouras”: cabedais familiares no sertão do Rio Piranhas, capitania da Parahyba do 
Norte (1779-1799). 

Este artigo é integrante da pesquisa que desenvolvemos junto ao Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal da Paraíba. Ele se propõe a empreender uma investigação histórica acerca dos cabedais 
familiares no sertão do Rio Piranhas num recorte temporal compreendido entre 1779 e 1799. Destarte, pretende-se 
discutir o modo como os atores sociais buscaram se apropriar dos recursos oferecidos pela natureza (e aqui 
destacamos a importância da terra), constituindo seus cabedais, e investindo naquilo que realmente era 
interessante no contexto em que viviam. Nesse sentido, estaremos empenhados em apresentar as circunstâncias 
econômicas prevalecentes ou que envolviam o espaço-sertão na temporalidade enfocada, a exemplo do período 
em que a cultura algodoeira começa a despontar como atividade importante no cenário econômico nordestino, 
propiciando um ambiente onde muitos atores sociais estiveram fortemente atraídos pela ideia de conseguir um 
“pedaço de terra”. Buscaremos entender as relações sociais no sertão do Rio Piranhas, percebendo-as como 
geradoras de mecanismos que favoreceram a acumulação de bens materiais e a consequente ascensão na 
hierarquia social. No intuito de desvendar estas problemáticas teremos por fonte documental inventários que 
podem ser encontrados no Fórum Promotor Francisco Nelson da Nóbrega da Cidade de Pombal no sertão do Estado 
da Paraíba. Utilizaremos ainda requerimentos de terras transcritos na obra de João de Lira Tavares. 

 
Mayra Calandrini Guapindaia 

O Recolhimento de Nossa Senhora da Glória e os direitos de propriedade nos setecentos. 

O artigo trata das do sustento do Recolhimento de Nossa Senhora da Glória. Analisa-se a aprovação de um legado 
de terras deixado às recolhidas por dois eclesiásticos, fazendo-se compreensão da ligação entre o legado e a função 
educativa da instituição, a partir de uma aproximação com teorias da historiografia sobre propriedade no período 
moderno. 

 
José Alves de Souza Junior, Luana Melo Ribeiro, Rodrigo Soares de Deus 

“Ocupar é preciso”: a política de colonização portuguesa no Pará. 

O presente artigo pretende discutir o processo de colonização e, consequentemente, de ocupação da terra na 
Amazônia colonial, enfatizando as dificuldades encontradas pela Coroa portuguesa para colonizar a região com 
colonos brancos e as alternativas por ela encontradas para superar tais dificuldades. As alternativas passavam pelo 
envio de colonos das ilhas do oeste da África, principalmente, Açores e Madeira, de degredados mandados para o 
Grão-Pará para pagar por seus crimes cometidos em Portugal ou que solicitavam a comutação de suas penas em 
degredo para a referida capitania, e pela tentativa de transformar os índios em colonos, inicialmente através do 
trabalho de catequese. Nesse contexto, tornou-se importante analisar o sistema de concessão de sesmarias, já que 
se constituiu na forma de aquisição de terras na Colônia até às vésperas de sua independência. 
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Maria Sarita Mota 

Premissas teórico-metodológicas para uma história social da propriedade, em construção: as concepções 
dos direitos de propriedade em Paolo Grossi e Rosa Congost. 

Um balanço das recentes pesquisas na área de História Rural revelou que as investigações sobre os direitos de 
propriedade no Brasil tem se pautado pela reconstituição sistemática da apropriação da terra desde o período 
colonial, revelando a dinâmica agrária, em escala regional, sobretudo enfatizando-se os conflitos de terras e as 
estratégias dos agentes sociais, e com o predomínio do aporte teórico da historiografia inglesa dos movimentos 
sociais, sobretudo com base na obra de E. P. Thompson, ou ao nível da microanálise da escola italiana, recorrendo-
se a Giovanni Levi. Porém, não obstante tais pesquisas tenham revelado um universo rural muito dinâmico e 
complexo, quase não se procedeu, nesses estudos, a análises de síntese dos processos históricos. Não se aventou, 
por exemplo, a discussão do conceito de propriedade nas sociedades rurais, o papel dos agentes econômicos e as 
mudanças institucionais no mercado (mesmo que imperfeito), talvez porque a empiria tenha mostrado a existência 
de uma sociedade tradicionalmente possessória marcada por relações não-capitalista no campo. Esta assertiva 
também poderia obstar a incorporação (crítica) da teoria dos direitos de propriedade, uma vez que esses direitos 
(múltiplos e plurais) no contexto do antigo regime, não poderiam ser definidos perfeitamente de modo que o poder 
judiciário pudesse oferecer garantias às transações comerciais. Isso também significaria que os direitos de 
propriedade foram reduzidos, nesses estudos, à expressão das leis. Considerando esta lacuna, o objetivo desta 
comunicação, despojadamente, é o aproximar e fazer dialogar essas pesquisas e, ao mesmo tempo, propor um 
exercício de abstração teórica, tentando ultrapassar o campo das tensões disciplinares necessário para a construção 
de uma história social da propriedade. Para isso, analisam-se as concepções sobre os direitos de propriedade de 
Paolo Rossi e de Rosa Congost, buscando-se identificar algumas premissas teóricas e metodológicas que possam 
contribuir para os estudos da História Rural e da História Social da Propriedade no Brasil. A comparação centra-se 
numa perspectiva de interpretação histórico-jurídica (Grossi) e social-histórica (Congost) da propriedade moderna 
em oposição a uma interpretação excessivamente linear da história que enfatiza o papel do Estado e das leis na 
conformação dos direitos de propriedade. Por fim, propõe-se uma abordagem da propriedade como instituição, 
como fenômeno social total constituinte da evolução das sociedades contemporâneas. 

 
Patrícia de Oliveira Dias 

O demarcador Cristóvão Soares Reimão: conflitos pela posse de terra na ribeira do Jaguaribe. 

Na América Portuguesa, uma política de doação de terras foi utilizada como estimulo ao povoamento. Essa política 
consistia na doação de sesmarias e aquele que a recebesse, o sesmeiro, deveria cumprir os deveres e exigências da 
Coroa. Dentre esses deveres era exigida a demarcação da terra requerida. Em algumas localidades, essas 
demarcações  mostraram-se como um verdadeiro problema problemas para os sesmeiros. Nas capitanias do Rio 
Grande do Norte  e Ceará, o responsável por esse trabalho de demarcação, entre 1700 e 1707, foi Cristóvão Soares 
Reimão. Analisando a atuação deste desembargador, e também ouvidor-geral da Paraíba, em seu trabalho de 
demarcação no vale do Jaguaribe, região de fronteira ainda não definida no período entre Rio Grande do Norte e 
Ceará, pretende-se, neste artigo, levantar questões sobre como esse trabalho de marcações de terras poderia 
atrapalhar o andamento dos objetivos de determinados grupos que viam na utilização das terras o meio de 
conseguir um certo nível de status social e econômico. 

 
João Victor Pollig 

A Lei da Boa Razão e suas implicações ao plano jurídico luso-brasileiro. 

O trabalho centra-se numa apresentação e discussão bibliográfica a respeito da Lei de 18 de agosto de 1769, 
posteriormente conhecida como Lei da Boa Razão, cuja formulação alterou as características do direito luso-
brasileiro. Deste modo, teve um significativo impacto na realidade jurídica da época, pois tratou das múltiplas 
fontes de direito e fortaleceu as instituições e o corpo legislativo. A Lei da Boa Razão é uma fonte histórica rica de 
detalhes e questões que não atraiu a atenção de historiadores para uma análise mais pormenorizada de seu 
conteúdo e de suas implicações no campo político, social e jurídico. Por isso as referências bibliográficas se 
restringem somente a alguns pontos que são repetidos exaustivamente por aqueles que em algum momento 
sentiram necessidade de mencionar a dita lei. Exemplificando, vários trabalhos destacam o seu caráter anti-
romanista, a maneira como tratou o direito subsidiário e as influências do iluminismo e do jusnaturalismo 
racionalista em sua elaboração. Destarte, acabam por explicar a lei por seu próprio texto. Acreditamos ser de suma 
importância trazer à luz a Lei da Boa Razão com uma análise acerca do dinamismo do direito para termos uma nova 
compreensão do direito, inclusive sobre a propriedade, após o ano de 1769. Neste sentido, escolhemos nos centrar 
na referida lei como um possível caminho para enxergar com novos olhos o direito sobre a propriedade, do que 
optarmos por um estudo limitado numa região ou em conflitos agrários. 
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Francisco Eduardo Pinto 

O declínio das propriedades da família Souza Coutinho na capitania das Minas Gerais. 

Neste artigo apontamos as dificuldades enfrentadas por fazendeiros absenteístas para a conservação das suas 
propriedades usurpadas por administradores e ocupadas por posseiros. Estudamos o caso específico dos nobres 
portugueses da família de D. Rodrigo de Souza Coutinho, os quais assistiram à decadência completa de suas 
fazendas na capitania das Minas Gerais num processo crescente ocorrido entre os anos de 1742 e 1832. O texto, 
numa perspectiva de história econômica, abre caminho para a compreensão da diferença – e das dificuldades – de 
administração da propriedade em Portugal e nas colônias, sobretudo quando se considera a ausência dos 
proprietários. 

 
Pedro Parga Rodrigues 

A tradição, as sesmarias e a primazia da posse. 

Trata-se de contextualizar o costume da tradição, relacionando o com outras práticas jurídicas referentes a 
propriedade do período colonial. A tradição era uma prática jurídica presente nas Ordenações Filipinas através da 
qual se adquiriria o domínio. Além do contrato de compra e venda, as partes contratantes ainda precisavam 
entregar a coisa alienada - ou realizar um ato que simbolizasse esse ato – para os direitos do vendedor serem 
transferidos para o comprador. Pretendemos relacionar esta formalidade com o costume jurídico das sesmarias 
com intuito de demonstrar a coerência entre essa forma de publicidade para os negócios jurídicos e a primazia da 
posse. Ao mesmo tempo, estaremos demonstrando a sua permanência nas práticas jurídicas brasileiras para além 
de sua extinção em Portugal. 

 
Rachel Gomes de Lima 

Traços coloniais em um conflito de terras republicano (Freguesia de São Tiago de Inhaúma, Rio de 
Janeiro, Brasil, 1896-1912). 

A ausência de um Código Civil Brasileiro até 1916 e 1917 (ano de criação e promulgação respectivamente) permitiu 
que os conflitos de terras fossem decididos por uma mescla de legislações coloniais, imperiais e republicanas até as 
primeiras décadas da Primeira República. Ao analisarmos um conflito de terras entre duas famílias proprietárias no 
Campo de Bonsucesso, área leste da freguesia rural de São Tiago de Inhaúma (Rio de Janeiro, Brasil) que se 
confrontavam judicialmente com o objetivo de garantir a posse sobre suas propriedades, percebemos que a visão 
da fronteira entre essas duas terras não coincidia para as partes em litígio que apresentavam em seus discursos 
variadas provas documentais privadas, tais como testamentos, inventários, partilhas amigáveis, escrituras de 
compra e venda, além de documentos públicos de arrematação de hipotecas. Completando a trama processual, 
uma série de legislações coloniais e imperiais estruturavam os discursos em plena era de Primeira Republica 
brasileira. 

 
Mayara Millena Moreira Formiga 

Sesmarias: “a mercê da terra” no sertão de Piranhas. 

O objetivo deste artigo centra-se em analisar o processo de ocupação do sertão da capitania da Paraíba, através das 
doações de sesmarias, durante a primeira metade do século XVIII. Para tanto, buscou-se analisar a constituição 
desse sertão a partir da direta relação existente entre os sesmeiros e a administração colonial, responsável por 
proporcionar a ocupação das terras, mediante a política de mercês. Buscou-se, ainda, analisar as legislações postas 
em vigor, que regulamentavam as doações de terras, assim como o seu funcionamento na sociedade sertaneja. Em 
seguida, procuramos perceber a posse de terras como um dos mecanismos de distinção social das elites locais no 
sertão de Piranhas. 

 
Eleide Abril Gordon Findlay 

O litigio judicial nas terras do nordeste catarinense no século XIX: o processo cominatório e embargo a 
primeira. 

O trabalho tem como objetivo analisar como o ordenamento jurídico do período colonial e imperial, assentado no 
direito português, através de processo cominatório e de embargo a primeira, foi utilizado pelos homens brancos 
pobres da região de São Francisco do Sul e Joinville na busca da manutenção de seus direitos sobre a posse da terra. 
O núcleo de  São Francisco do Sul iniciou a seu povoamento nos século XVII com a vinda de vicentinos, portugueses 
e açorianos. A forma de acesso a terra foi através da concessão de sesmarias, doação de terras devolutas e 
colonização estrangeira.  As cartas de concessão de sesmarias e os processos judiciais do fundo do Poder Judiciário 
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constante do acervo do Arquivo Histórico de Joinville se constituíram nas fontes documentais. A legislação do 
período estudado subsidiou as análises permitindo a constatação que na região a Lei da sesmaria foi respeitada em 
relação à dimensão das propriedades, mas, os processos de embargo não se constituíram em instrumento de 
proteção aos direitos dos autores. 

 
Rafael Ricarte da Silva 

Concessão e regulamentação de terras na formação social do espaço da capitania do Siará grande 
(1679-1824). 

A política de distribuição de terras constituiu-se como um dos principais instrumentos de afirmação do poder 
metropolitano na colônia e da formação das elites coloniais nas capitanias do norte, baseadas na propriedade de 
terra obtida em mercê pelo apoio nas investidas aos sertões.  Nesta perspectiva, a legislação que regulamentava o 
sistema sesmarial na capitania do Siará grande, assim como nos demais domínios portugueses na América, sofreu 
atenuações que permitiram a existência de particularidades nas concessões e no controle das terras doadas. Desta 
forma, este trabalho pretende apontar algumas problemáticas em torno das concessões de sesmarias no Siará 
grande entre os anos de 1679 e 1824 e de sua regulamentação durante o período de vigência do sistema. 

 
Vanda da Silva 

A formação de uma “elite agrária” na capitania de Mato Grosso: apontamentos sobre a Família Falcão. 

A presente comunicação faz parte da minha pesquisa de doutorando em andamento que tem como objetivo 
discutir a formação de uma “elite agrária” na capitania de Mato Grosso. A partir do estudo de concessão de 
sesmarias nesta capitania observamos o acúmulo de terras nas mãos de alguns indivíduos e de famílias ao longo de 
todo o período colonial. Esta questão nos motivou a ampliar o nosso foco de análise na busca de compreender as 
relações estabelecidas entre estas famílias que se distinguiram e se beneficiaram com grandes quantidades de 
terra. Num primeiro momento apresentaremos a configuração da concessão de terras nesta capitania, num 
segundo momento faremos alguns apontamentos sobre a Família Falcão que desde a descoberta de ouro nas Minas 
do Cuiabá estabeleceu uma teia de relações sociais políticas e sociais, que garantiram sua manutenção em 
diferentes esferas do poder durante todo o período colonial. 

 
Vânia Maria Losada Moreira 

Cartografia de um conflito: reformas pombalinas e sobreposição de direitos em sesmarias de índios. 

O objetivo da comunicação é discutir a sobreposição de direitos de posse nas sesmarias de índios, concedidas a eles 
ao longo do período colonial, como consequência das reformas instituída pelo Diretório que se deve observar nas 
povoações dos índios do Pará e Maranhão, enquanto Sua Majestade não mandar ao contrário. 

 
Eugénia Rodrigues 

 “Minha casa e fazenda”. Mulheres, terra e governo da casa no império português: Moçambique, século 
XVIII. 

Este texto aborda o papel das mulheres na administração das casas construídas pela elite de foreiros do vale do 
Zambeze. Nesta região da África Oriental, a reconfiguração das normas e das práticas europeias relativas aos 
direitos de propriedade sobre a terra, em face dos contextos locais, permitiu às mulheres aceder a largas extensões 
de terras, que eram o núcleo em que assentava o poder dessas casas. Através da trajectória de uma dessas 
mulheres, exploram-se os mecanismos de construção do poder dessas mulheres e do papel inesperado que 
assumiram na gestão dessas casas. 

 
Graça Almeida Borges 

O Conselho da Índia e a territorialização do Brasil, 1604-1614: novos espaços para o império no período 
dos Áustrias. 

Este estudo incide sobre a relação do Conselho da Índia e a problemática do descobrimento, exploração, conquista 
e ocupação de alguns espaços do território brasileiro (como o Maranhão) durante o período Habsburgo, mais 
concretamente, as primeiras duas décadas do século XVII. O tema situa-se na problemática mais vasta da 
administração do império ultramarino português durante o período Habsburgo, com todas as suas dinâmicas 
particulares. Obriga a analisar a determinação de Madrid em expandir e consolidar a ocupação portuguesa no 
Brasil, bem como a reacção de Portugal (leia-se, órgão e agentes responsáveis pela sua representatividade no todo 
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da Monarquia, quer em Madrid, em Lisboa ou no Brasil) perante este projecto. O Conselho da Índia revela-se um 
ponto de observação interessante para estudar este problema porque foi uma instituição criada pelo governo dos 
Áustrias que reproduzia na malha institucional portuguesa uma instituição espanhola. O Conselho da Índia, tanto 
como esta tendência territorial no Brasil, poderão assim revelar uma interferência mais directa de Castela nas 
práticas e caminhos do império ultramarino português, o que deita por terra a cristalizada tese da autonomia. 

 
Marina Monteiro Machado 

Aldeamentos tardios no Rio de Janeiro e a ocupação de terras indígenas. 

O presente trabalho por objetivo refletir sobre o modelo dos Aldeamentos Tardios no final do período colonial 
brasileiro, tendo como recorte geográfico a capitania do Rio de Janeiro, em especial a ocupação dos seus 
respectivos serões, já no final do setecentos. Reconhecemos tais modelos de redução de grupos indígenas como 
estratégias para a ocupação de suas terras e aproveitamento de mão-de-obra pelas recentes fazendas que surgiam 
na região, configurando-se assim um específico processo de expansão das fronteiras de colonização. Trata-se de 
parte do estudo desenvolvido ao longo de uma pesquisa de doutoramento sobre o Aldeamento de Nossa Senhora 
da Glória de Valença, que busca compreender o novo modelo adotado para o aldeamento de grupos indígenas a 
partir das premissas inauguradas pelas leis pombalinas, tendo em vista e dialogando com a nova dinâmica de 
ocupação territorial na região sudeste na passagem do século XVIII para o século XIX. 

 
Marcelo Henrique Dias 

O espólio das terras jesuíticas do Camamu (Bahia, século XVIII). 

Na presente comunicação será analisado o processo de espólio das terras jesuíticas do Camamu, localizadas no 
território da antiga capitania de Ilhéus, atual sul da Bahia. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, aquela sesmaria de doze 
léguas de extensão foi sendo ocupada por lavradores foreiros e arrendatários do Colégio da Bahia. Após o confisco 
pela Coroa, os lavradores reforçaram uma velha aspiração de terem para si as terras que cultivavam. No entanto, 
para a Coroa, naquele contexto de reforma do Estado, o patrimônio jesuítico encerrava uma oportunidade ímpar de 
gerar receitas e costurar alianças políticas. Os agentes, os interesses, as estratégias e as soluções mediadas pela 
Coroa serão analisados na perspectiva do direito a terra e do jogo político que envolveu tal processo. 

 
Carmen Alveal 

Os limites das câmaras frente aos potentados: conflitos jurídicos pela posse da terra no interior da Bahia, 
século XVIII. 

O presente artigo trata de um conflito de terra envolvendo uma das famílias mais poderosas da América 
portuguesa, os Guedes de Brito e que envolveu a câmara municipal de Jacobina. Conflitos relativos à terra e 
denunciados ao rei pela câmara municipal são a evidência de como lavradores e pequenos sesmeiros estavam 
sujeitos aos grandes sesmeiros, consagrados como “senhores de terras” ou potentados. Analisa-se o fato de a 
câmara municipal não ter conseguido resolver os problemas advindos de tais conflitos, através de seus juizes 
ordinários, demonstrando a incapacidade destas instituições frente a pessoas que acabavam impingindo maior 
medo e consequentemente obtendo mais poder, por meio de seus agentes e das relações estabelecidas com as 
demais autoridades coloniais localizadas nos principais centros urbanos, notoriamente Salvador, onde o Tribunal da 
Relação e o Governo Geral encontravam-se sediados. Este conflito foi selecionado por justamente destacar a 
atuação da coroa tentando exercer uma força centrípeta, pensando sobretudo nos seus benefícios, não esquecendo 
do bem comum, mas também da noção de uma força centrífuga exercida pela sociedade colonial, representado 
pelas autoridades coloniais e pelas pessoas influentes. Entretanto, cabe ressaltar mais um destaque deste conflito: 
o envolvimento das câmaras, representando o poder local, enfrentando justamente as autoridades coloniais, que 
deveriam funcionar como mediadores, e tendo estas câmaras, localizadas no interior, interesses mais próximos aos 
da coroa do que as próprias autoridades coloniais. 
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