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Political Organization of the territory and peripheral judicial administration: the comarcas of 

Bahia, 18
th

 and 19
th

 centuries  
 

This paper aims to reflect on the problem of the political organization of the Luso-American 

territory, with an emphasis on the creation of its peripheral judicial structure, and focuses 

specifically on the comarcas (districts) and their importance to the management of the territory 

and its population. It argues that rather than mere judicial appeal instances, comarcas were a 

kind of power structure with a strong territorial character, materialized mainly in the positive 

performance of its magistrates (ouvidores in the colony; judges in the Empire) over the territory 

and the populations under their jurisdiction. This reflected in their significant impact on day-to-

day life as well as on the ways of understanding and representation of the colonial / imperial 

territory. The period analysed in this paper extends from the last decades of the 18
th
 century up 

to the first half of the 19
th
 century, and aims to demonstrate the permanence of the organization 

of the comarcas as an element of continuity in the transition from the colonial legal order to the 

stage of formation of Imperial Brazil. Attention will be paid to the ruptures and continuities in 

the comarcas during this transition as well as the territorial consequences of this process. As a 

case study, we choose the capitania/district of Bahia, an important political unit of the colony 

and of Empire, both because of its economic significance and its extensive size. This research 

bears on written and cartographic sources about this period and region, along with specialized 

bibliography. The aim of the paper is thus to present the dynamics of creation and functioning 

of comarca units, as well as to speculate on how these structures interacted with other spheres 

of administrative, economic and judicial power. 

 

 

Organização política do território e administração judiciária periférica: as comarcas da 

Bahia, séculos XVIII-XIX 
 
A comunicação visa refletir sobre o problema da organização política do território luso-

americano, com ênfase na montagem de sua estrutura judiciária periférica, representada nas 

comarcas, e na importância destas para a gestão do território e de suas populações. Postula que 

as comarcas, mais que meras instâncias recursais da Justiça, consistiram numa espécie de 

estrutura de poder de caráter fortemente territorial, materializada, sobretudo, na atuação positiva 

de seus magistrados (ouvidores na colônia; juízes de Direito no Império) sobre o território e as 

populações sob sua jurisdição, com notável repercussão sobre o cotidiano local, bem como 

sobre as formas de compreensão e representação do território colonial/imperial. O recorte 

temporal proposto estende-se das últimas décadas do século XVIII à primeira metade do século 

XIX e tem por objetivo evidenciar a permanência da organização comarcã como elemento de 

continuidade na passagem da ordem jurídica colonial à fase de formação do Império do Brasil, 

atentando às rupturas e permanências nela operadas nessa passagem e aos rebatimentos 

territoriais de tal processo. Como estudo de caso, adota-se a capitania/província da Bahia, 

importante unidade política da colônia e do Império, tanto por sua expressão econômica quanto 

por sua dilatada extensão territorial. A base documental da pesquisa, por sua vez, é constituída 

de fontes manuscritas e cartográficas atinentes ao período e local estudados, bem como pela 

bibliografia especializada. Assim, busca-se apresentar a dinâmica de criação e funcionamento 

das unidades comarcãs, bem como especular sobre o modo como essas estruturas interagiram 

com outras esferas do poder administrativo, econômico e jurisdicional. 

 


