CONSULTAS

NEGÓCIOS ECCLFMSTICOS
COMPILADAS POR ORDEM

s. EX. O SR. MINISTRO DO IMPÉRIO
r

roMO i.

\

RIO BE JAIE1IO.

• 10 TE c

CASAMENTO DE PESSOAS ftUE NÍO PROFESSÃO
A REUfifie 110 ESTADO.

DOUTRINA.

O casamento de protestante com catholieo
cnullo e não produz eíTeitos civis, se não for
celebrado segundo os preceitos) da igreja catholica para os casamentos denominados —
mixtos.
O casamento entre pessoas que nâoprofcssão a religião do estado, para produzir etTeilos civis, deve ser celebrado isos termos da
lei n.° ifl4'-lde «t desfetemhro de 1861 e ren.° 3O6ÍÍ de *Ç de aliril de 1863.
Incorre cm criminalidade o ministro das religiões toleradas cjue receber eis» matrimônio
contralicntcs q.ue não se mostrarem lialiilita-.
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Nullidade do casamento, celebrado segunão o rilo evangélico, de Catharina Scheid, de religião evangélica, com
Francisco Fagundes, catholico romano.

n

Senhor. Catharina Scheid, colona de Petropolis, de
22 annos de idade, de religião evangélica, casou em 2ti
de dezembro de 1847 com Francisco Fagundes, portuguez, catholico romano, sendo o seu casamento celebrado pelo padre Lippold, segundo o rito evangélico,
.sem licença nem intervenção alguma da autoridade da
igreja catholica.
A mesma Catharina Scheid viveu com seu marido por
espaço de um anno, no fim do qual este se ausentou
de Petropolis, e dirigio-se para Cantagallo, dizendo que
ahi ia procurar mais recursos do que aquelles que oíTerecia Petropolis. Passados tempos, deixou de dar noticias suas á dita sua mulher, á qual consta viver
elle em mancebia com uma mulher parda, da qual tem
li l h os.
Fundada nesses factos que relata em sua petição, é
informada de que, segundo a sua religião evangélica,
pôde por elles desfazer o seu casamento e convolar a
novas nupcias, pretende Catharina Scheid annullar o
dito casamento, e para isso pede a Vossa Magestade Imperial haja por bem declarar se com eífeito ella está ligada a Francisco Fagundes por laços indissolúveis, e,
no caso negativo, qual o processo que tein de seguir
para desfazer o seu casamento.
Apresentado o requerimento da sobredita Catharina
Scheid ao director da imperial colônia de Petropolis,
julgou elle conveniente exigir do cura dos colonos
evangélicos esclarecimentos sobre os pontos seguintes:
1.° Quaes são os casos ou razões que justificão ou
tornão possível a annullação de casamentos evangélicos
o mix tos.
S.° Dados os casos acima suppostos, qual 6 a autoridade ou tribunal da respectiva religião que julga
sobro taes casos.
:i.° Finalmente, na falta dessas autoridades o u t r i bunaes que existem nas grandes cidades, e portanto
cm referencia ás pequenas povoaçScs, onde não existem os elementos regalares, porque modo se procede
• religião evangélica para conhecer c julgar os casos,
rados,

O sobredito cura deu a resposta seguinte:
« Em resposta ás perguntas que por escriplo me
forão dirigidas pela direciona da imperial colônia de
Petropolis, declaro aqui officialmente:
« 1." Na igreja protestante é admissível descasar-se
([liando ha adultério ou mal intencionado abandono.
Nestes casos se pune a parte culpada, que não poderá
contrahir novo matrimônio; a p a r t e innocente, porém,
é permittido'casar-se outra vez.
« %." A investigação e julgamento sobre negócios matrimoniaes era antigamente da atlribuição de consistorios ecclesiasticos, porém agora também é das autoridades judiciaes.
« 3." Qualquer autoridade judicial poderá decidir a
questão, se ba adultério ou mal intencionado abandono,
e quem é a parte culpada. Depois de um tal julgamento
judicial, pôde o padre protestante publical-o na igreja,
e compete a todo o padre protestante o encargo de, em
conseqüência de um tal julgamento, declarar na igreja
que o casamento foi dissolvido, e dar á parte innocente a sua liberdade para de novo contrahir matrimônio, e deixar a punição da parte culpada ás autoridades judiciaes.
« Finalmente observo que para casamentos mixtos não
lia outra regra em pratica senão a acima proferida, e
que o matrimônio ó reconhecido válido quando ó feito
com as devidas formalidades por qualquer padre que
seja cura ; e que da parte dos catholicos, na Allemanha,
o matrimônio feito por qualquer padre ordenado, de
qualquer dos cultos a que pertença, é valioso.
« Esta declaração ó feita segundo meu entendimento
e conhecimento. J. D. Uoffnuiiin, actualmente cura
dos evangélicos de Petropolis.
« N. B. Nas escripturas symbolicas relativas a este
objecto se acha o seguinte:
« Sobre os divórcios lixa-se da maneira mais positiv,
a regra seguinte: que todos que commetlem o peccad
de adultério ou mal intencionado abandono ; e por iss
dão lugar ao divorcio ; e adúltero com adultera, e fugitivo com fugitiva, serão cònclemriados pelos julgamentos dos consistorios ecclesiiisticos, c punidos severamente pelas autoridades. Mas a parto innocehlc se
declarada l i v r o depois de averiguado o fa/rlo, e n
se lhe poderá vedar quo c o n t r a i a o u t r o ' m a t r i m ô n i o
para que possa invocar a Daus e continuar a v i v e r .
Petropolis 20 de outubro de í8-:i3.>-

0 diroctoí' da colônia afíectou tudo ao conhecimentodo vice-presidente, da província como seguinte ofiicio:
« N.°'Á1. Ilím. e Exm. Sr. A colona de Petropolis,
Catharina Scheid, apresentou-me ha dias o requerimento que submctto incluso á consideração de V. Ex.,
por trator de um assurnpto que não cabe nas. minhas
attribuiçtfes.
« A supplicante casou-se cm boa fé em 1847, segundo
o rito da religião evangélica a que pertence, com
Francisco Fagundes, portuguez, e catholico romano.
« Um anno depois de casada achou-se separada de
seu marido, o qual a deixou em Petropolis, promettendo-lhe que voltaria em pouco tempo, e nessa cspectativa viveu illudida por espaço de outro anno.
« De então para c á , que decorrem quatro annos,
apenas sabe por estranhos que seu marido vive em
Cantagalloamancebado com uma mulher parda de quem
já tem filhos.
« Abandonada de seu marido, c instruída por varias
pessoas de que seu casamento se pôde desfazer, e por
outras de que está nullo; no primeiro caso pela faculdade que para esse fim lhe confere a igreja evangélica, e no segundo
pela falta de intervenção da
igreja catholica 1 , a cuja religião pertence seu marido,
recorreu á minha autoridade para saber qual é sua
verdadeira situação a respeito, c pretende descasar-se
se tanto for possível.
« Logo que recebi o requerimento em questão expedi
ao cura dos colonos evangélicos a portaria aqui junta
por cópia , e a resposta que tive igualmente aqui
ajumo em traducção feita pelo escrivão da colônia.
« A gravidade do assumpto, a possibilidade de se repetirem factos idênticos em casamentos mixtos, e
semelhantes nos casamentos evangélicos, me induzem a
rogar a Y. Ex. não só a solução do presente facto, como
a instituição de providencias permanentes que curem
tncs males sempre que clles appareção; por quanto
actualmente não existe entre nós, que eu saiba, tribunal
ou autoridade competente para julgar sobre a matéria.
*^L repetição destes factos que eu prevejo 6 tanto
mais provável quanto maior for a emigração de colonos
de relífiOes diííerentes da religião do império, e essa
emigraçlf 6 de crer que augrnente todos os dias.
« O estudo deste assumpto me fez conhecer que existe
m Petropolis um numero considerável de casamentos
nixtos para pi quaes não precedeu licença de a u t o r i dade competente, e não sendo prudente expor os rcspec-

tiyos cônjuges ás díffieuldadcs inlierentes aos tramites
pelos quaes elles torião de passar para legalizarem
seus casamentos, tomo a liberdade de lembrar e de
propor a V. Ex. a solicitação de um acto do exm.
bispo diocesano, que revalido ta.es casamentos, como
se praticou na província do Rio Grande do Sul a respeito dos actos executados sob a influencia da religião
por sacerdotes incompetentes.
« Deus guarde a V. Ex. Directoria da imperial
colônia de Petropolis 29 de outubro de 1853. Illm.
f, Exm. Sr. conselheiro Luiz Antônio Barbosa, presidente da província do Rio de Janeiro. Alexandre Manoel Albino de Carvalho, tenente coronel e director. »
O vice-presidente da província julgou conveniente
ouvir o revm. bispo capcllão-mór, o qual deu a informação seguinte:
« Illm. e Exm. Sr. Tive a honra de receber o ofilcio
de V. Ex. de 5 deste mez, dignando-se de querer
ouvir o meu parecer acerca da matéria do ofíicio
junto do director da colônia de Petropolis -, datado
de 29 de outubro próximo passado, referindo-se ao ré
querimento também junto, em que a colona allemã
Catbarina Scheid, protestante, pede, pelas razões que
allega, que se declare nullo o casamento que ella contrahiu em 1847 com o portuguez Francisco Fagundes,
catholico romano.
« O casamento de que se trata, entre Gatharina e
Francisco, e que se diz no requerimento fora feito
sem licença nem intervenção alguma da igreja catholica,
é evidentemente nullo como clandestino, canonica 6
civilmente: canonicamente, porque depois do cone.
trid. e nos lugares onde elle foi publicado e aceito»
como é entre nós, ó nullo o matrimônio que se pretenda contrahir sem ser na presença do parodio ou do
sacerdote de sua licença, ou de licença do Ordinário, e de
mais duas ou três testemunhas (sess. 2rt de reformai,
matrim. cap. 1.°), o que certamente se não deu no
casamento em questão; civilmente, porque a lei civil
entre nós não reconhece outra fôrma de celebrar-se
o casamento senão a que foi prescripta pela igreja^
isto é, a presença do parochò e de testemunhas (ord.
l i v . 4." tit. 86). Isto é geral, e sem nenhuma distincção de casamentos entre catholicos, ou^mixto entre
o catholico e o herege, ou mesmo entre dòus hereges,
uma voz que casem em paiz sujeito & lei do tri*

« E, pois, nada ha quo possa s u s t e n t a r o valor Jo matrimônio de Catharina, protestante, com Francisco,
catholico romano, celebrado orn Petropolis em 1847
na presença do pastor evangélico, sem licença nem intervenção alguma do parochò calholico.
« Assim, assentada a nullidade de um tal matrimônio,
que é evidente, resta ver o meio pratico de fazer effectiva
essa nullidade, para que os suppostos cônjuges possão
legitimamente, c não só no foro da consciência, contrahir novas nupcias.
« Para a parte catholica o processo está marcado na
Const. Dei miseralione do SS. P. Bonedicto XIV de 3 de
novembro de 1741, e se fosse Francisco ( parte catholica ) o que requcrcsse, eu não poria duvida cm abreviar
as fôrmas, declarando nullo o seu casamento com Gatharina, c livre o mesmo Francisco para contractar
outro, attenta a evidencia do caso, depois de apresentado o documento do supposto casamento, e não se
oppondo Gatharina. Mas quanto á esta parte (parte
acatholica) ella tem de conformar-se, para o julgamento da sua causa matrimonial, com a lei e uso da
communhão evangélica que professa.
« Nessa communhão, segundo informa o respectivo
pastor em um dos documentos juntos, o adultério e o
mal intencionado abandono da parte de um dos casados
dá ao outro causa de separação perpetua, com faculdade
de contrahir novo casamento ; devendo a causa ser julgada pelos consistorios, ou mesmo por juizes terntoriaes. Ora, quem em Petropolis ou em geral entre nós
substitue ou representa taes autoridade»' para os reformados evangélicos, nos seus negócios religiosos, é o que
eu não posso dizer, e nem collijo de nenhum dos documentos juntos.
« São estes, exm. senhor, os esclarecimentos que eu
posso dar sobre a matéria sujeita, em satisfação do
oíflcio de V. Ex. citado no principio deste.
« Deus guarde a V. Ex. Palácio da Conceição 11 de
novembro de 1853. Illm. e Exm. Sr. vice-presidente
visconde de Baependy. Bispo conde capellão-mór. »
Tendo o referido vice-presidente remettido todos
estes papeis á secretaria de estado dos negócios da justiça, solicitando uma solução em tão grave matéria,
houve V. M. I. por bem que a seccão de justiçado
conselho de estado consultasse com o seu parecer, não
só sobre a pretenção da sobredita Catharina Scheid pedindo providências acerca da nullidade do seu casa9
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inenlo, como sobre, as providencias c disposições geraes
que este ohjecto reclama.
O casamento de Catharina Sclicid é evidentemeu te.
nullo segundo as nossas leis, se, como ella o allega, foi
celebrado somente pelo pastor evangélico, segundo o
rito evangélico, sem licença nem intervenção alguma
da autoridade da igreja catltolica.
Por quanto o concilio Iridentino, que rege entre
nós, dispõe na sés. 2i cap. 1." de reformai, o seguinte:
« Qui aliter, quam prwsente parocho, vel alio sacer« dote, de ipsius parochi, seu ordinarii licentia, et dnot bos vd tribtts testibus matrimonium contraherc at« imtdbunt, eos Sancta Synodus ad sic conlrahenditm
« omnino inhãbües reddit, et filíjwsmodi contmctus irritou,
t et nullos fsse decernit, prout eos prwsenti decreto ir« ritos facit, et annuUat. »
Para melhor dizer, no caso em questão não houve
matrimônio, não houve sacramento, para ocontraheiite
catholico, nem o podia haver, não tendo havido inter-'
venção alguma da igreja catholica.
Ora, as nossas leis não suppõe separação entre o contracto e o sacramento.
O matrimônio é originalmente um contracto, mas
consagrado pela religião, e por ella elevado á dignidade
de sacramento.
O casamento em questão é portanto evidentemente
nullo, ou não existe para o marido de Catharina Scheid,
que é catholico.
Pude ser declarado nullo, ou nenhum, pelo rev.
bispo capellão-mór nos termos da sua informação.
Mas não 6 isso o que pretende Catharina Scheid,
nem semelhante declaração lhe é precisa. O que ella
pretende é dissolver o sou casamento, na parte relativa ácommunhão evangélica. Não pretende, nem pôde
pretender, que é nullo; reconhece-o válido, quer deslazel-ü pelo facto subsequente do adultério de seu marido, o que é admittido pela igreja protestante.
A secção notará de passagem que o matrimônio entre
nós não se dissolve pelo adultério, cone. trid. sess. 23
de reformai, cap. 7.", e que esse crime somente dá
lugar á separação de thoro e habitação.
Os protestantes sustcntão e seguem qup o matrimônio é dissoluvel pelo adultério, como cdhsequencia
da doutrina pela qual excluem o mesmo matrimônio
do numero dos sacramentos,
e pretendem que a doutrina contraria da igreja' 1 romana não é fundada na
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escriptura sagrada. Borgier, dict. de theoloyie, verbo
inuriage.
A? nossas leis não reconhecem o casamento evangélico do Catharina Scheid.
Ainda que fosse válido não poderia ser desfeito por
causa de adultério.
,
Não o podem reconhecer nem como contracto, porque
por cilas o contracto 6 inseparável do sacramento, e
porque semelhante contracto seria feito perante uma
entidade, o pastor evangélico, que ellas desconhecem,
e cujas asseverações e certidões não tem caracter e fé
alguma publica.
Nem Catharina Scheid pôde provar o adultério perante os nossos tribunaes.
O adultério somente se pôde provar entre nus:
Perante os tribunaes ccclesiasticos, para a separação
do thoro e habitação. Mas não é isso o que a supplicante quer, nem esses tribunaes conhecem de casamentos celebrados segundo os preceitos e ritos de
outra religião, que não seja a catholica.
Perante os tribunaes criminaes, pela acção criminal
do adultério, para imposição das penas do código penal.
Mas a dita Catharina Sclieid não tem essa acção contra
o marido. Essa acção funda-se no casamento, e o código falia do que é celebrado segundo as nossas leis.
Não se podia referir a outros. O ar t. 2i7 diz: « rc« ceber o ccclesiastico em matrimônio a conlrahentes
« que senão julgarem habilitados na conformidade das
« leis, etc. »
No caso sujeito, não ha casamento algum segundo
as nossas leis.
A pretenção da supplicante não encontra portanto,
nem podia encontrar, remédio algum nos nossos tribunaes, nem na nossa legislação.
Segundo os preceitos da communhão evangélica deve
ella recorrer aos consistorios ecclesiasticos, ou á autoridade judicial (que é a do paiz),a qual poderá decidir
se ha adultério, ouinal intencionado abandono, c qual
é :a parle culpada.
Mas no Brasil não ha consistorios evangélicos.
As nossas autoridades não podem conhecer do .adultério nas termos o para, o fira que convém á supplicante.
As jiossa/3 leis e tribunaes desconhecem completamente esses: meios c acçõos. Nem a igreja protestante
estaria pelas;suas decisões.
A secção não. podo admitiu' quo a suppücaulc vá
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requerer a consistorios estabelecidos fora-do Brasil,
sem a intervenção e iiscalisação do governo imperial,
ou a tribunaes estrangeiros, a solução de urn caso que se
deu no império, e que pôde nelleaffeclar direitos civis.
A secção concluo, portanto, que nenhuma providencia se pôde tomar sobro a pretcnção do Catharina
Scheid, a respeito da qual as nossas leis e cstylos são
inteiramente defectivos.
Do pouco que fica dito se podo inferir quão desagradável c incerta é no império a posição daquelles
que não são catholicos, quando sejão postos em questão
os importantíssimos direitos civis que se derivão do
matrimônio e filiação.
Resulta esse estado de cousas de que o Brasil, cujo
máximo c urgentíssimo interesse é chamar a si colonisação estrangeira, da qual grande parte não segue
o catholicismo, ainda está restricto e limitado á antiga
e intolerante legislação portugucza, feita'para Portugal, c para colônias, cujos portos até o principio
deste século permanecerão fechados ao commercio
estrangeiro, e que recrutavão os braços necessários
para sua cultura na costa d'África. A emigração que
não for catholica não encontra no Brasil garantias aos
seus contractos matrimoniaes, e para os direitos que
delles derivem seus filhos.
O estado civil prova-se entre nós pelo actp e certidão
do parodio catholico, que é empregado publico.
Todo aquclle que, por ser de religião diversa, não é
casado ou baptisado por clle, não tem prova legal.
O espirito da antiga legislação portugucza, conforme
com o direito canonico, considerava a diversidade da
religião (cultus disparitas) como um impedimento dirimente.
O christão não podia casar com mulher infiel, scilicct
que não é baptisada, 06 penersionis perimlum, como diz
Rieger. O casamento entre pessoa catholica e herege,
isto é não catholico, era válido, mas considerado illicito e perigoso.
Válido, bem entendido, quando pelo que respeita ao
catkolico intcrvinha autoridade catholica, dependendo
tudo de licenças dispendiosas e difficeis de obter.
Não é portanto de admirar que as nossas leis nada
dicessem, riem regulassem a respeito do casamento celebrado no paiz entre pessoas de diversa religião.
Esta lacuna, c as diíiiculdades que nascem da maneira
pela qual a nossa legislação encara o matrimônio, tem
de tornar-se agora muito mais sensíveis, quando começa

- 13 a affluir, e convém que affiua, uma quantidade maior de
colonos estrangeiros para o Brasil, muitos dos quaes não
são catholicos.
Até certo tempo a affluencia de estrangeiros não catholicos no Brasil era pouco considerável. Era de classes
pertencentes ao commercio, e outras elevadas, vinhão
buscar fortuna, com a intenção de retirarem-se depois
para o seu paiz.
Poucos casavão aqui, ou faxião particularmente seus
casamentos segundo seus ritos, bastauclo-lhes que tivessem validade no seu paiz.
Quasi nenhumas crão portanto as questões matrimoniaes o de filiação que a seu respeito se suscitavão.
Mas, se a colonisação for promovida em mais larga escala, essas questões hão de se ir tornando freqüentes, e
a nossa legislação não se presta á sua solução.
Não se dão essas difficuldades pela legislação dos paizes
maiscivilisados, porque cilas distinguirão o contracto,
da religião e do rito. E' o contracto, independentemente da parte religiosa, que produz os effeitos civis.
Assim acontece na Inglaterra. O Popular Digest of the
laws of Englaml resumo assim essa matéria ; e a scccão
o prefere como o mais resumido:
« Partics marrying they think fit, or observance of csta« blishod ritual being requisite. Marriage may be simply a
« civil conlract or religious ceremony, or both; and therc
<í are now four distinct modos, by which they may be le« gally solemnised, »
Com a certidão de que forão satisfeitos certos requisitos exigidos pela lei civil, e dada pelo superintendent
register, pôde contrahir-se o matrimônio segundo
qualquer religião ou rito.
« Persons, (diz o citado Digesto, edição de 1852)
« except quakers or jeivs, desirous of solemnising mar« riage not according Io the rifes, and ceremonies of
« the church of England, may be married according to
« other rifes and ceremonies, on production of a cer« tificate obtained as abovc inentioned in a registered
« placc, of worship, provided that every such marriage
« shall be solemnised wüh open doors, between the hours
« of cight and tivelve o'dok in the forenoon, in the
« presence of some register o f the ãistrict, ele., and
« o f two or more credible tvitnesses, etc., etc. »
Bouvier, Miv dictionnary, resume a legislação dos
Estados-Unidos, que considera o matrimônio como um
contracto, ao qual concede todos os effeitos civis,
qualquer que seja a religião dos contrahentcs.

« The comutou laie, diz clle, fw/iítra HO jnirlictiltir
* cerumony to lhe rnlid cdcbmtion of marriagc. The
« consent o f lhe parties is ali tliat is necessary, etc. »
Comtudo vários estados fixarão certos requisitos
civis que devem acompanhar esse contracto. A legislação de Cpnnecticut, por exemplo, exige que o matrimônio seja celebrado por um clérigo ou magistrado,
requer certos proclamas, consentimento dos parentes,
etc., etc.
A legislação franceza considera o matrimônio somente como uin contracto civil.
Debaixo do antigo governo, dizia o conselheiro de
estado Portalis no corpo legislativo, as instituições
civis e religiosas estavão inteiramente reunidas. Os
magistrados illustrados reconhecião que ellas podião
ser separadas. Tinhão pedido que o estado civil dos
homens fosse independente do culto que professa vão.
Esta innovação encontrava grandes obstáculos. Proclamada a liberdade dos cultos, foi então possível secular izar a legislação.
Ora, a nossa legislação, pelo que respeita á matrimônio, não somente não está secularizada, mas é exclusivamente ecclesiastica.
A nossa legislação matrimonial é portanto inconciliável, quanto aos seus offeitos civis, comas regras*
e ritos que regem o assumpto dos matrimônios nas
outras religiões.
Que importa que a constituição tolere o culto
protestante, se não damos garantias aos direitos civis
que resultão de seus casamentos?
Não bastará a intolerância com que a constituição
exclue o brasileiro, que não íôr catholico e q"uc
pôde deixar de sêl-o por haver nascido de pães protestantes, do direito de ser deputado?
Será preciso que renegue a religião de seus pães
para o poder ser.
Se o brasileiro, nascido de pães protestantes e
também protestante, quizer casar rio império com
uma mulher catholica, ou mesmo protestante, esse
matrimônio, e os direitos que delle resultão, não
encontrão garantias nas nossas leis.
Será esse casamento como um acto particular que as
nossas leis não conhecem c não, regulão. Se tiver de
annullar o seu casamento, não terá autoridade á qual
recorra, ou ha de recorrer á autoridade estrangeira.
Será uma espécie de Jlote no paiz que o chama seu
cidadão.

Este estado de cousas é repugnante no século em que
vivemos, é absurdo, não pude continuar em um paiz
onde ha tolerância religiosa, e que tamanha necessidade tem de emigração estrangeira.
A existência de uma religião do estado não tolhe que
sejão regulados c garantidos todos os direitos civis
dos que nellc residem, pertencentes a outra religião.
Na França, antes de estabelecida a tolerância dos
cultos, rcgulavão diversos edictos o assumpto em questão. A secção não pôde deixar de transcrever parte
do preâmbulo do edictode novembro de 1787,_ cuja
integra se encontra no repertório universal de jurisprudência do conde Merlin, artigos religionnaires et
legüimité, porquanto ha muita identidade entre o
estado em que se achava então a legislação da França
e aquclle em que se acha presentemente a nossa.
Diz o rei no preâmbulo daquellc edicto:
« Nous avons considere que lês prptestanls, ainsi
dépouillés de toutcexistence legale, etaicnt placés dans
1'alternative inovitablc ou de profaner lês sacrements
par dês conversions simulées, ou de eompromettre
1'état de leurs enfants, en contractant dês mariag.es
frappés d'avance de nullité par Ia legislation de notre
royaume.
« L ê s ordpnnances ont supposó ( o mesmo acontece
na nossa legislação ) qu'il n'y avait plus que lês catholiques dans nos é tais, et cette fiction aujourd'imi
inadmissible a servi de motif au silence de Ia loi,
qui n'aurait pu reconnaitre en.France dês prosclytcs
d'uno autrc croyance, sans lês proscrire dês terres
do notre dominãtion, ou sanspourvoir aussitôt á leur
é tá t civil.
« S'il n'est pás en notre pouvoir cTempêcher qu'il
n'y ait differentes sectes dans nos états, nous ne
souffririons jamais qu'elles puissenty être une source
de discorde entre nos sujeis.
« La religion catholique que nous avons lê bonheur
de professei- jouira seule dans notre royaume dês droits
et dês honneurs du culte public, landis que nos autres
sujeis non catholiques, prives do toute inlluence sur
l'o'rdre: établi dans nos états, declares d'avance et á
jamais incapables de faire corps dans notre royaume,
soumis à Ia police ordinaire pour 1'observation dês fotos,
ne tiendront ãe Ia loi que -cê qne k droit naturel ne nous
permet pás de refuser, de faire constater leurs naissances,
leurs maria,ges,'ct leurs morts, afin de jouir cnmme lous
nos antrfs sujeis dês fffels <.!rüs qui cn resuttent »

Este edicto -que contém 'l~ artigos, e regulou além de
outros assumplos o dos casamentos, dispõe no art. ã." o
seguinte:
« Pourront en consequence ceux de nos sujeis, ou elranr/ers domicilies dans notre royaume, qui ne seraient pás de
h rclifjion catholique, y coniracter dês mariages dans Ia
forme 'qui será d après prescripte; voulons que lês dits mariages puissent avoir dans l'ordn civil, á 1'e'rjard de ceux qui
lês intront contractés dans Ia dite forme, et deleursmfants,
lês mentes effets qui ceux qui seront contractes et celebres
dans Ia forme ordinaire par nos sujeis catholiques. »
Assim, cm um paiz, c em tempos notáveis pela sua
intolerância religiosa, erão garantidos os direitos civis
dos subditos que não profcssavão a religião catholica.
A nossa legislação não contém disposição alguma semelhante. Por ella são nullos todos os matrimônios que
não são celebrados segundo o concilio de Trento. O casamento prova-se pela certidão do parodio catholico, o
nascimento c a filiação pela certidão de baplismo do
parodio.
As nossas leis não conhecem, não dão i'é a outrem.
O pastor protestante é um mero particular, não tem
fé alguma publica.
Nenhuma autoridade do paiz intervém nos casamentos
que fazem, e fiscaliza se são regulares.
Não ha lei que estabeleça pelo menos seus requisitos
esscnciaes como contracto civil.
Este estado de cousas, quando bem conhecido, ha de
prejudicar grandemente a emigração européa no Brasil.
A existência de uma religião do estado também não
tolhe que o exercicio das religiões toleradas seja regulado por lei do paiz. Antes é isso indispensável, porque
tudo quanto occorre cm um paiz, e pôde influir nos direitos civis daquelles que o habitão, deve ser convenientemente regulado pelas suas leis e sujeito á fiscalização
das suas autoridades.
Por isso na França, depois de estabelecida a liberdade
dos cultos, tratou-se de organizar os cultos protestantes,
A lei de 18 germinal, anno 10, otferece na sua 2.a parte
intitulada artigos orgânicos dos cultos protestantes um
systema completo de legislação sobre essa matéria.
Determinou que as igrejas reformadas em França tivessem pastores, consistorios locaes e synodos.
Regulou a composição dos consistorios e dos synodos.
Pertence aos consistorios a manutenção da disciplina,
a administração dos bens da igreja, e do producto das
esmolas.

Pertence aos synodos tudo o que diz respeito á celebração do culto, ao ensino da doutrina e á direcção dos
negócios ecclesiasticos. Todas as decisões que deliu*
emanão, qualquer que seja a sua natureza, s5o submettidas á approvação do governo.
Determinou mais que as igrejas da confissão de Augsburgo tivessem pastores, consistorios locaes, inspecçues,
e consistorios geraes.
A inspecção e o consistorio geral não podem reunir-se,
senão com autorização do governo em presença do prefeito e do suo-prefeito.
Essa autorização somente é dada com conhecimento
prévio das matérias que devem ser tratadas nas reuniões..
Regula também aquella lei a administração do culto
israelita.
Entre nós o governo é totalmente estranho à administração dos cultos, que não são do estado. Não exerce
em religiOos professadas no paiz íiscalisação alguma.
Se o culto protestante estivesse organizado entre nós.
convenientemente, o negocio de Gatharina Scheid c
outros semelhantes terião uma solução.
E' preciso ou proscrever todos os cultos que não forem
do estado, o que é contra a constituição, ou regular a
sua administração.
De outro modo esses cultos não se poderão organizar
e regular, senão recorrendo a uma hierarchia estrangeira, o que é inadmissível.
A intolerância anglicana nunca se prestou a organizar
e regular devidamente o culto catholico na Inglaterra.
Desde 1625 o governo das almas catholicas estava confiado a vigários geraes, ou a bispos com titulo estrangeiro.
A extensão crescente do catholicismo em Inglaterra
moveu o santo padre a estabelecer ahi por uma bulla de
20 de setembro cie 1850 uma hierarchia episcopal e uma
classificação de circumscripções catholicas; o que deu
lugar a graves e bem recentes complicações. A legislação e o governo do paiz, escondendo a intolerância
debaixo da mascara do indiííercritismo, não devem ser
estranhos ã marcha e administração das religiões toleradas, antes devem regular as condições e modo pelo
qual tem de ser exercidas, mormente na parte relativa
a actos que tem uma influencia dirccta sobre certos direitos civis. Da legitimidade dos matrimônios e dosfilhos que delles nascem derivão direitos muito sagrados, e effeitos muito importantes.
A secularizacão do matrimônio como contracto, a
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sí-paração deste do sacramento, de modo que os seus
»; liei tos civis fossem independentes da parte religiosa,
como acontece na Franca e em outros paizes, seria uni
remédio completo, que "faria desappareeer os inconvenientes ponderados, sem 'Offender o mais levemente a
religião.
Entretanto a secção não se anima a propòl-o.
Seria necessário uma reforma, para a qual não estamos
preparados, nas nossas leis e hábitos.
Seria necessário ir entender com concilies, ou cânones, e com as prevenções c interesses de parte do
iiosso clero.
Não faltaria quem recorresse á seguinte passagem da
concilio de Trento (e outras) sés. 24, canoa 12: 'Si i/ui;;
dixciit cansas matrimonialcs non spcctare ad jitdices cecleaiasticos, anatheina sit.
Seria necessário que a nova legislação dispuzosse sobre
os impedimentos, direito que muitos theologos sustenta»
jer exclusivo da igreja, com o fundamento de que, sendo
o, casamento um sacramento e um conlractoque tem
efíeitos espirituaes, somente pôde depender do poder
ecclesiastico; doutrina com a qual as nossas leis e costumes vão de accordo.
Seria fácil á ignorância, ao interesse e ás paixões,
fazer persuadir uma grande parte de nossa população,
principalmente do centro, que os futuros casamentos,
aos quaes precedesse um contracto civil, .fica vão privados daquelle caracter de santidade e de indissolubiliJado que lhes imprimo a nossa religião, embora o coniracto fosse seguido da administração do sacramento.
Ainda não forão exploradas entre nós as idéas religiosas, e convém não dar pretexto a que o sejão, e a que
se procure fazer acreditar que a religião, a santidade
dos casamentos, a so-rte dos cônjuges e dos filhos, são sfterificados a estrangeiros e a hereges.
De tudo quanto iiea ponderado muito resumidamente*
porque a matéria é vastíssima, e a secção teve de pôr
de lado considerações importantes, e o desenvolvimento
que exigião, conclue ella, dando solução á ultima parte
fio aviso que lhe foi dirigido, que as providencias.geraes
que semelhante estado de cousas reclama podem reduzir-se ao seguinte:
i." Regular os casamentos dos protestantes entre si
oti com pessoa catholica.
Declarar que os casamentos contratados, segundo as
yegras que forem estabelecidas, produzem os mesmos
elíeitüs civis que acompanhão os catliolicos-.

Regular o registro o a prova desses casamentos, bem,
como o do nascimento de indivíduos não catholicos.
2." Regular o exercício e a administração dos cultos
tolerados no i m p é r i o .
Tal é, senhor, o parecer da secção.
Vossa Majestade Imperial, purém, resolverá o quis
íVir mais acertado.
Sala das conferências da secção de justiça do conselho
de estado em i!7 de abril de 1834. Paitli.no José Soares de
Souza. Viscondcdf.Abraiites. dietano Miria Lopes G ama.

Goravcni aqui transcrever as palavras sobre casamentos
niixtoK e evangélicos, que se lêem no relatório apresentado
à assemblea gerai em 1835 pelo ministro da justiça,
conselheiro .Toso Thornaz Nabuco de Araújo, e bem.
assim as que sobre o casamento por acto civil escreveu
em seu relatório de 1889 o ministro do império, conselheiro Paulino José Soares de Souza.
Casamentos mixíos e evangélicos. (*)
Chamo a vossa attenção sobre esta matéria que não
pôde ser por muito tempo adiada, visto como, á medida
<jue a colonisação progressivamente augmenta e com ella
a população protestante, occorrem e se multiplicão os
casos que reclamão solução urgente.
Quanto aos evangélicos, não é possível prescindir de
determinar as condições essenciaesde publicidade e registro para que possão produzir os direitos civis: essas
solemnidades são a prova e authenticidade do acto, ô
muito convém, para que esses casamentos se não tornem
concubinatos disfarçados, laços armados á innocencia
e credulidade.
Quanto aos mixtos, sendo como são fáceis pela parte
acatholica, o difíiceis pela parte catholíca em razão da
dispensado impedimento cultus disparitas, acontece que,
verificados por uma parte e não pela outra, nuílos por
conseqüência, ficão reduzidos ás condições de concubinatos, sem effeitos civis para os esposos e para os filhos
que são tidos por não legítimos.
Sabeis que a igreja catholica tem como impedimento
a disparidade do culto, e que, pelo breve das faculdades
(") Rvlatorio de 18oS.

concedidas polo summp pontifica Pio IX aos bispos do
império nos vinte cinco annos correntes, só ha trinta
casos de dispensas do impedimento cuUus dispafitets, K
com a condição de ratholica a educação da prole ; d a h i a
grande áiíücu Idade da questão.
Deu-se na colônia de Petropolis o facto s e g u i n t e :
Catharina Scheid colona de i2 annos de idade, da religião evangélica, casou em 20 de dezembro de 1847
r,om Francisco Fagundes, portuguez calholico, sendo
«eu casamento celebrado pelo padre Lippold segundo o
rito evangélico, e sem intervenção e licença da autoridade da igreja catholica.
Catharina viveu com seu marido o primeiro anno,
findo o qual, foi por clle abandonada : pedio essa mulher
ao governo imperial uma providencia para dissolução
do seu casamento como era conforme á religião protestante ; informando sobre o r e q u e r i m e n t o , o director da
colônia teve occasião de attestar que ha em Petropolis
una considerável numero de casamentos mixtos no
mesmo caso do referido, isto 6. verificados pela parte
evangélica sem intervenção da igreja catlioliea, isto é,
concubinatos sem conseqüências legitimas, contractos
sem vinculo de obrigação, porque dependem somente
da vontade de uma das partes, que, quando quer, pôde
rompel-o.
Este estado de cousas não deve continuar sem uma
providencia legislativa altamente reclamada pelo interesse da coíonisação; é preciso dar existência legal a
essas famílias, garantir os direitos civis dos esposos,
dos filhos, como pertencentes á communhão brasileira,
da qual não podem estar alienados por causa da religião
,que seguem.
Conferir aos casamentos mixtos e protestantes os
mesmos effeitos civis que competem ao casamento celebrado conforme o costume do império, seria uma providencia não bastante, mas defectiva quanto aos mixtos,
para os quaes a grande difficuldade é a sua verificação
pela parte catbolica.
O remédio do mal é aplainar as difficuldades e tornar
fáceis esses casamentos.
Assim, e não conseguindo-se da santa sé a dispensa
indefinida e não limitada no impedimento cultus dispurilas, corno o exige o interesse da coíonisação, que
é v i t a l para nós, a providencia que cumpre tomar e
a seguinte : d i s t i n g u i r o casamento evangélico e o
mixto como civil e religioso, para que aquelíe preceda
a este, e seja logo seguido de direitos civis, ainda

que se, não v e r i f i q u e o religioso, sendo t o d a v i a indissolúvel pela p a r t e c a t h o l i c a .
Se não accede ou sobrevem o casamento religioso,
existe ao menos um contracto, b;i nm estado legit i m o , os esposos e os lilhos conservão os seus direito? c i v i s ; ao menos esse estado de cousas é m a i s
lisongeiro, mais conforme á moral, do que a q u e l l e
que hoje temos, e vos referi, isto é, casamentos verificados somente por uma parte, reduzidos a concub i n a t o s , os esposos sem v i n c u l o , podendo-se separar
quando c o n v i e r , os lilhos sem d i r e i t o s c i v i s ! !
Outra p r o v i d e n c i a essencial, q u a n t o aos evangélicos,
c o n s i s t e cm d e c l a r a r competentes os nossos t r i b u n a es
para j u l g a r as questões m a t r i m o n i a e s , como a nullidade,
n e x i s t ê n c i a e a dissolução do casamento p r o t e s t a n t e ,
porque sem esta providencia ha denegação de j u s t i ç a ,
por não h a v e r quem j u l g u e esta m a t é r i a , como aconteceu a Catharina Sciieid no caso exposto.
Os p r o t e s t a n t e s consideravão p r i m i t i v a m e n t e a jurisdicção em matéria de matrimônio como própria do poder
ecclesiastico.
Erão os pastores que cxercião esta jurisdiccão, c abusarão.
Forão depois os ronsistorios.
F i n a l m e n t e em diversos paizes foi esta jurisdiccão devolvida aos t r i l m n a e s o r d i n á r i o s ,'com especialidade na
Prússia e Suécia.
O que levo dito é attestado por "Walter.
Se a matéria m a t r i m o n i a l mesmo entre os protestantes não é espiritual, e da competência dos consistorios, mas c i v i l , e da competência dos tribunaes ; quem
entre nós a deve j u l g a r ?
Consentiremos que sejão as questões occurrentes,
nffcctando direitos civis no Brasil, decididas pelos tribunaes estrangeiros? A idéa o tão repugnante que para
rcpellil-a não é preciso dizer mais.
Aos nossos t r i b u n a e s deve ser conferida esta competência, que se funda no mesmo facto de não haver quem
julgue, p o r q u a n t o fora absurdo que na sociedade civil,
no catado, não houvesse quem julgasse os casos occurrentes ; se ha direito, ha acção correspondente ; se ha
acção deve haver jurisdiccão que tomo delia conhecimento.
Sobreleva que o casamento protestante não é sacraraento. e entre nós é só pela razão do sacramento que
está fundada a competência ecclesiastica cai matéria
matrimonial.
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Casamento por aclo citil. (*)
f) salutar principio, sempre abraçado no império,
da livre admissão do estrangeiros cm seu território,
sem limitação alguma proveniente de diversidade de
crenças religiosas, traz corno n a t u r a l conseqüência a
necessidade imperiosa de regular civilrnentc, com relação aos que professão religiões toleradas, os aotos
de máxima importância social que se referem á fundação da família.
Si os habitantes do império professassem todos a
mesma religião, regulado uma vez o melindroso assumpto do casamento, desapparecerião as variadas
questões que resultão do f ao to simultâneo da diversidade de crenças, e do direito commum a todos de
encontrar protecção na lei pelo que respeita á sociedade conjugai, á q u a l se prendem os interesses da
prole, dignos da maior solicitude por parle do estado.
Seria lacuna imperdoável na legislação do paiz a
que privasse qualquer cidadão ou estrangeiro residente
no império, pela circumstancia do Dão professar .a
religião do estado, da faculdade de r o n t r a h i r uma
união válida, garantida em seus clíeilos pela lei c i v i l .
Quiz supprir essa lacuna a lei n." ll't.1 do íl de,
setembro do 1861, que de certo melhorou o estado
anterior. Mas, exigindo sempre a intervenção do pastor
ou ministro da religião tolerada para validade do casamento, impossibilitou-o no caso de não existir esse
ministro, e tornou indispensável a existência de grande
numero delles para que o paiz colha o grande beneiicio de poderem os sectários de todas as religiões
estabelecer famílias regalares. Não teve essa lei ria
consideração devida os inconvenientes que decorrem.
da necessidade legal de altrahir para o paiz pastores
de outras religiões, quasi sempre animados do desejo de proselytismo.
Fora sem duvida preferível determinar que os casamentos de pessoas que não professão a religião do
estado'se fizessem por acto civil, por si só sutil ciente para assegurar todos os seus effeitos, ainda
que os contrabentes não recorrão ou não possão recorrer á sagração, sempre facultada, do elemento religioso.
»
Relatório de 1869,

l)est'arte o concubinato não poderá procurar jus«
tiliear-se com a deficiência da legislação.
Entretanto força é confessar que, limitadas as providencias-legislativas ao casamento de coatrahentes
aoalholícos, não lição atlendidos todos os interesses
públicos.
A igreja que , secundada pelo poder temporal, regulou .sabiamente o casamento de cônjuges catholicos,
dificulta o casamento mixto.
Mas, si seus preceitos devem ser sempre seguidos
quando a parte não catholica com elles conformar-se,
e estiver nas faculdades da autoridade ecclesiastica
[jermittil-o, convirá que a lei deixe de legitimar ,
no que delia depende, a união entre catholicos e dissidentes nos casos em que não se dó a intervenção
de sacerdote cathoiico?
Para firmar este principio fora mister que não excedesse ao poder do legislador o delinear o caminho
que devem seguir as paixões humanas, obslando ao
mesmo tempo aos males do concubinato e da profanação dos sacramentos por conversões simuladas.
A profanação porém cessa inteiramente, e fallece
ao concubinato a justificação de deficiência da lei, determinando esta que, no caso de não ser possível a
união conjugai segundo o_s preceitos da igreja, seja
celebrada perante a autoridade civil com todas as solemnidades que reclama acto de tamanho alcance.
Os grandes interesses sociaes ligados á existência
de famílias regalares íicão acauteiados, deixando de
ser também bastardos da lei os filhos provenientes
de uniões que não possão obter a sanctificação da igreja,
os quaes não devem ficar privados, pelos erros religiosos de seus progenitores, dos benefícios que a lei
civil com razão assegura ã legitimidade.
De accordo com a doutrina exposta, adoptacla era
outros paizes catholieos, convém regular civilmente
ô casamento daquelles, que, pela divergência de crenças
religiosas, não podem receber os sacramentos da igreja,
admittindo também o acto civil nos casamentos mixtos
quando não for possível celebral-o de conformidade
com as prescripções da mesma igreja.

Consulta de li de fevereiro de 185<J.

Projecto de lei sobre casamentos mixtos c acatlwlicos.
Sennor. A secjão do justiça do conselho do estado
vem c u m p r i r o aviso de 30 d t) novembro, Jaiub o seu
parecer sobre o seguinte projccto de lei:
Á r t . i.° O casamento evangélico e o mixto entro
catholicos e protestantes considera-se distincto, como
civil e religioso.
l i." O civil precede ao religioso; este não pôde
ser celebrado senão depois daquelle, sob as penas estabelecidas no art. 217 do código criminal.
| 2.° Verificado o conlracto pela fôrma determinada
lio regulamento do governo, o casamento, ainda mesmo não seguido do acto religioso, surtirá todos os
effeitos civis que resultão do casamento contraindo
conforme o costume do império.
| 3.° São competentes os tribunaes e juizes do império para decidirem as questões da dissolução ou nulíidado dos casamentos evangélicos e mixlos, quanto
aos protestantes somente.
§ 4." Nos casamentos mistos os casos de divorcio
serão regulados pelo direito canonico a respeito de
ambas as partes, e o divorcio não importará nunca a
dissolução do contracto de casamento pela parte evangélica.
| H." O j u i z ecclesiastico do império julgará como
ate hoje a nullidado do casamento e o divorcio da parte
catholica.
| 6." A nullidade do contracto nos casamentos mixlos só pôde ser pronunciada pelos juizes e tribunaes
civis.
Art. 2.° E' o governo autorisado:
1." Para organizar e regular o registro dos referidos
casamentos, assim como dos nascimentos que delles
provierem.
2." Para pcrmiltir a instituição de conaistorios, synodos, presbiterios, e pastores evangélicos, determinando as condições de sua existência e exercícios, assim como as regras de íiscalisaeão e inspecoão a que
íicão sujeitos.
A matéria é por tal maneira delicada, que a secção
do ceru> recuaria diante das dificuldades, se não fosso
coropeUida pelo dever; reconhecendo porém que todu

;\ circumspecção é pouca em matérias de tanta gravidade, cila começará por estabelecer, como principio
fundamental de suas observações, que a innovação deve
limitar-se ao que for absolutamente indispensável.
Assim, a respeito do casamento entre catholicos,
entende que se deve manter o estado actual, e nisto
vai de accordo com o pensamento do projecto. Não
desconhece a secção a necessidade de algumas providencias para evitar abusos, que se tem tornado infelizmente freqüentes, mas os meios e o modo de o
realizar deveai fazer parte de trabalho especial, e não
deste projecto, porque seria complicar sem necessidade questões já em si difficeis e delicadas.
Quanto aos casamentos de pessoas, que estão fora
do grêmio do catholicismo, que não encarão no matrimônio um sacramento, nem reconhecem a a u t o r i d a d e
da igreja, nenhuma dificuldade religiosa pôde fundada mente apparecer em estabelecel-os como contractos
civis. A igreja nada tem com cilas.
O mesmo porém não acontece quando um dos contrabentes é catholico, e o outro não; ahi as difficuldades são grandes, c entretanto é necessário encaral-as
e resolvel-as. A constituição estabeleceu a tolerância
religiosa para todos os cultos, uma vez que não desrespeitem -i religião do estado, e não construão templos com fôrmas exteriores, que os revelem.
O paiz carece de colonisação e de promover emigração; esta não nos vem somente de paizes catholicos.
E' pois necessário providenciar de modo eííicaz, porque
onde vivem promiscuamente populações de crenças diversas, os casamentos mixtos necessariamente apparecem; se se não rogulão, vem os concubinatos, e, o
que é peior ainda, os casamentos nullos e irregulares,
em que a innocencia e boa fé são victimas. Em S. Paulo,
consta officialmente ao governo que não só protestantes entre si, mas até catholicos ignorantes tem
descansado na validade de casamentos contrahidos por
meras escripturas, que nossas leis não reconhecem;
em Petropolis tem-se contentado com o casamento
segundo os preceitos e formulas de uma só igreja, de
sorte que, einquanto um dos cônjuges se reputa ligado,
o outro se considera livre.
Isto é revoltante, e faz conhecer a necessidade de
prompto remédio, se não queremos no futuro achar-nos
a braços com as maiores difficuldades.
Dons são os meios de as diminuir ; um obter as dispensas da disparidade de culto para se celebrarem os
4
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casamentos religiosos mixtos; outro o casamento civil
como coulracto, quo produza os e tio i tos meramente civis,
deixando á consciência dos contrahentes a irregularidade dessa união no foro interno; pois, como disse
Portalis, é necessário tolerar tudo o que a Providencia
tolera, e se a lei não pôde forçar as opiniões religiosas dos cidadãos, deve i m i t a r a natureza, que não
vê senão homens nos indivíduos. Os casamentos, desde
que são inevitáveis, é necessário que se regularisem ;
se a igreja não tem accão sobre os infiéis, faça a sociedade o que a igreja não pode.
O primeiro meio é seguramente preferirei; mas
, nem sempre possível, e nem applicavel a todas as
hypotheses, pois não lia casamento religioso com infiéis.
Que nem sempre é possível o attesta a historia;
antes de Luthero as nações cultas e christãas seguião
quasi unanimemente a mesma religião ; ps dissidentes
em cada uma dellas formavão imperceptível minoria,
quasi sempre obrigada a adoptar publicamente a religião do estado ; se erão tolerados os judeos e outros,
não se admittia com elles casamentos. A igreja ainda
hoje só o tolera com os hereges, mas não com os infiéis.
Appareceu porém a reforma, e invadio com rapidíssimos progressos o norte da Europa , e mesmo a
Allemanha, a Suissa, a França, etc. Os pai/es chrislãos
virão suas populações divididas em crenças; a disparidade dos cultos introduzio-se no seio das famílias, e até
entre os cônjuges.. Então os casamentos mixtos forão
sendo uma necessidade urgente da nova sociedade, mas
ao mesmo tempo unia grande diííiculdade para a religião.
A igreja cathoüca, forte e sem necessidade de dissimular, olhou sempre com desfavor esses casamentos ;
alguns synodos, tanto provinciaes como diocesanos, de
calholicos allemães no século 16, chegarão a prohibil-os com excommunhão; se a igreja os reconhecia
válidos, declarava -os illid tos, e para permittil-os não
bastava a promessa de educar a prole na religião catholica, exigia-se que o herege abjurasse sua fé.
As religiões pretendidas reformadas, ao principio, e
emquanto fracas, dissimularão. Seus principaes corypheos, como Galvino , Melanchton e Pedro Mártir
forão favoráveis aos casamentos mixtos, não por princípios de tolerância, sim porque os consideravão um
meio de propagar suas doutrinas. O próprio Luthero,
que os coiidemnou em 1529, os tinha sustentado em 1522.
Com^-splle, a heresia dos reformadores, á proporção
que foi ganhando terreno, e predominando em alguns

estados, foi-se tornando desfavorável aos casamentos
mixtos, prohibindo-os não sú com os ealliolicos. mas
até com os hereges de seitas dilTerentes; o lutlierano,
por exemplo, não era admittido a casar com a calvinista, e vice-versa.
A religião anglicana prohibio os casamentos com
calholicos; a Rússia igualmente, e se depois os permittio, foi com a condição da educação da prole no
rito grego.
Mas debalde as dilferentes igrejas oppunhão obstáculos; os casamentos mixtos se tinhão tornado uma
necessidade indeclinável da nova sociedade; onde se não
podião regularizar, fazião-se irregularmente, e como a
educação da prole era a principal diííiculdade, forão-se
ensaiando diversos modos de resolver.
Já em princípios do século 17.° se introdu/Jo o costume de regular por convenções ante-napciaes que os
filhos varões se educassem na religião paterna, e as
filhas na materna. Debalde os doutores da igreja catholica, e da pretendida reformada, se pronunciavão
fortemente contra esse costume, clle se enraizou por
maneira que dos contractos passou para diversas legislações. Em outros lugares apparecião outras doutrinas,
mas sempre com o mesmo f i m . Aqui a religião do pai
prevalecia para os filhos de ambos os sexos, alli o
contraclo, acolá a religião d o m i n a n t e .
Em 1618 a paz de Westphalia proj>oz-se a estabelecer accôrdo entre os catholicos protestantes da AlIcmanlia, e, apezar dos protestos do santo padre Innocencio X, o congresso de Núromborg em 1630 dispôz
que, em f a l t a de estipulação, os filhos fossem educados
na religião paterna até á idade da discrição.
Todos estes esforços, porém, parlião dos governos;
a igreja catholica insistia na abjuração do acalliolico,
e quando menos na educação de toda a prole no grêmio do catholicismo; os protestantes por seu turno
rcpellião essas condições, e, onde domina vão, as impunhão no sentido inverso.
As (lifíiculilades, pois, trkim-phavão de todos os esforços; debalde a famosa confederação do llheno em
1806 renovou as tentativas da paz de Westphalia, debalde o congresso de Vienfia as repetiu ainda em 1815
no a r t . 16; toda a força moral desse congresso, será
igual na historia, não bastou para cortar as difficuldades.
Com effeito se Wurtemberg, Oldcmbourg e Franckfort proclamarão plena liberdade nos contractos a n t e -
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nupciaes sobre a educação religiosa tia prole; se os
principes allemãcs do Rheno reunidos em Franckfort
estipularão que, em falia de conlracto, o governo civil
regularia a matéria, prohibindo aos parocíios que deixassem de abençoar por falta dessa condição; se muitos
padres catholicos na Allerninha pregarão que os casamentos mixtos nada tinlião de illicitos e reprovados, nunca a santa sé deixou de pronunciar-se vigorosamente contra estes factos que ella considerava
contrários aos princípios e d o u t r i n a s da igreja, e a
Prússia teve que acceitar com a santa sé uma verdadeira luta, que attrahiu a attenção do toda a Europa.
A legislação c i v i l da Prússia determinava que os
padres catholicos não deitassem de celebrar e abençoar
os casamentos inixlos i n d e p e n d e n t e da cláusula de
ser educada a prole no cnüiolicisrno. O clero recalcitrou, e foi por isso perseguido; e o santo padre Pio VIII
julgou dever fazer no breve de 25 de março de 1830
uma das 'maiores concessões (sendo a maior) da santa
sé nesta matéria; mas nesse mesmo breve declarava
a santa sé que não podia dar o seu assentimento a
uma lei, que dispensava condição tão importante, e
que pelo contrario confiava.
« Regem Borussiw Episcopis et Parochis ncqunquam
snccessurunii si in üs, quce non ciuiles mMrimonü effvctus,
verum ipsam eju-sàem sondilalnn, et offitia religiosa conjugum, respiciunt, leges ficdr.xia: mtholicai castodiverint.»
Dirigindo-se ao clero declarou que não podia approvar casamentos mixtos sem a estipulação da .educação calholica da prole,e reromtnendou que admoestasse
aos catholicos fazendo-lhes ver o perigo da salvação
se consentissem que a prole fosse educada em religião que lhe não permiltisse salvação; mas que feito
isto « personam cnttwlicam non esse qitidem per censuras
in Ulam nontinatim expressas corriiiimdain, ne tumultusexcitetur, et graviorü rui calliolicat mulu obvinumt; setí
simul abstinendum parodio cal/tolico esse o qunlibct actu,
quo nuptias tales probare videatnr... .solumtjiie i n nounullis locis id tolerari ut parochi nd prcestandum tqlibus
matrimonis assütentiam computei, siseciiis nnlluin obslabal
canonicum impudimcntuin paterentur conseitsum utriusque
partis in matrimoniuin coram se enuncuiri, aclumque valide gestum dein in librum matrimoniorum referrmt. »
e que aos já casados contra a fúrma do tridentino
fizessem saber, que seu casamento era válido, mas
muitq^illicito, c que dcvüo fazer penitencia como de
peccaüu grave.
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O arcebispo de Colônia deu á este breve uma intwrprelação exageradamente extensiva, e tal que considerou dispensada a condição de educar a prole na
religião catholica; disto seguirão-se com o arcebispo
successor, o famoso Droste, taes contestações, que em
1837 a ertrte de Berlim probibiu ao arcebispo o exercício de sua jurisdicção, e o desterrou da diocese debaixo de guarda e prisão.
O santo padre Gregorio XVI protestou energicamente contra este procedimento, e óriginou-se dabi
uma polemica ardente, que occupou a atlenção de toda
a Europa, já nas rclacOes diplomáticas, já na imprensa,
e mesmo na t r i b u n a .
E' incrível o numero dos escriptores, que dissertárão sobre esta questão. Grande numero de bispos
adheriu ao arcebispo desterrado; grande parte do clero
seguiu seu exemplo; até as mulheres não forão indifferentes, fi/.erão entre si liga contra os casamentos com
hereges; o synodo protestante por sua parle puniu as
promessas que os catholicos exigião;o governo teve
de mandar prender ainda outro arcebispo, e a luta
se achou travada sobre a questão religiosa com o
ardor do século XYI.
Foi necessário que, com a morto do rei Frederico
G u i l h e r m e III, o novo rei Frederico Guilherme IV,
entrando em vistas mais moderadas, fazendo, e obtendo da santa sé também algumas concessões, ter*
minasse em 181-0 a discussão com a restituição dos
arcebispos á suas dioceses.
A secção recorda este exemplo da Prússia como mais
moderno, e posterior ao tratado de Vietina, mas d i f liculdades semelhantes apresenta a historia dos casamentos mixtos na Bélgica, no império austríaco, c
outros paizcs, e em vista disto considera-se a secção
autorizada para concluir: 1.° que para a celebração
de casamentos mixtos religiosos convém solicitar da
santa sé as facilidades que, cm sua sabedoria e _ c m
attenção ás circumstancias e necessidades políticas
do paiz, ella não deixará de conceder; 2.° que entretanto não se deve esperar que possão satisfazer a Iodas
as necessidades, porquanto não sú se hão de referir aos
casamentos com acalholicos, entretanto que todos os
cultos são entre nós tolerados, mas mesmo nesses não
prescindirá a santa sé da condição de educar-se a
prole no catholicismo; e a essa condição repugna uni
grande numero de acatholicos.
Qual será, pois, o meio de prover de remédio ps
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casos em quo, não permittindo as eircumstaneias o
casamento mixto religioso, for inevitável entretanto
a cohabitação de pessoas aliás honestas, e mesmo respeitáveis? Deverão além da reprovação de ssu proceder no foro da consciência expor-se ao desprezo publico, e fazer precária a sorte de sua prole? Não ha
outro recurso senão o casamento civil.
Mas, note-se bem, a secção só o aconselha, como acima
disse, para os casamentos entre pessoas não catholicas, e
para os cathoücós só nos casos de casamento mixto,
quando não tenhão preferido ou conseguido realizal-o
perante a igreja catholica.
A exigência da legislação franceza, querendo que o
casamento civil preceda ao religioso, mesmo entre catholicos, e de tal sorte que os padres, que o celebrarem
sem essa precedência, fiquem sujeitos a penas, não é uma
necessidade absoluta, c, conforme os princípios acima
expostos pela secção, não se deve por isso adoptar, ao
menos sem que precedão negociações com a santa só,
que não é de certo muito favorável a esses principies.
Mesmo em França, onde razões tão ponderosas e
especiaes a decidirão a ser condescendente, ella oconcedeu de má vontade, e ainda hoje o considera
como um costume lamentável. Eis como se exprime
a este respeito Gousset:
« Lês articles organiques défendent aux ministres
« de Ia religion de donner Ia bénediction nuptiale á
« cenx q u i n e justifieront pás en bonne formeavoir
« contraclé devant 1'officier civil. Mais H n'appartient
« pás plus au gouvernement de régler cê qui concerne
« Ia bénediction nuptiale quo cê qui a rapport aux
« sacrements de baptêmc, et de penitence; il n'a pás
« plus lê droit de défendre que d'ordonner qu'on ad« ministre un sacrement dans lei ou lei cas particulier.
« Ce n'est point á Ia puissance séculière à nous tracer
« dês réglcs pour Ia dispcnsation dês choses saintes.
« Qu'on nous regarde, dit Saint Paul, comrae lês
« ministres de Jcsns-Christ, et lês dispensateurs dês
« mystères de Dieu, c'est-à dire, dês sacrements.
» Ecoutez lê pape Gélase, parlant à 1'empereur Anas« tase: « Quoique votre dignité vous eleve au dessus
* du reste dês hommes, võus êtes neanmoins soumis
« aux évêques pour tout cê qui tient à Ia foi et à
t radministration dês sacrements. II ne faut pás que
« dans cês affaires VOH$ prétendiez lês assujettir á vos
« ordres; il faut, au cohtraire, que vous suiviez leurs
t décisions. Daus tout cc qui est do 1'orclrc civil, cês

« mômes évêques sont soumis à vos lois; vous devez
í à votre lour lêur être soumis en tout cê qui con« cerne lês saints mystères dont ils sont lês dispen« sateurs.» (*) Si nous n'étions forces de nous restrein« dre, nous pourrions citer lês pores, lês papes,
« et lês concilcs de tous lês temps. Toutes lês lois
« canoniques sur Tadininistralion dês sacrements nous
« rappellent á 1'ordre hiérarchique, qui lês explique
« avec une entière independance de Ia puissance tem« porelle. Nos róis 1'ont. reconnu ; Tarticle 12 de 1'édit
« de 1606 porte: « Gonformement à Ia doctrine du
« Concilie de Trente, nous voulons que lês causes con« cernant lês mariages soient et appartiennent à Ia con« naissance et juridictkm dês juges de l'6glise »(**).. Si
« on nous dit que notre législation ne reconnalt plus
« de sacrements, qu'clle ne voit plus dans lê mariage
« que 1'union naturelle et civile de 1'homme et de
« Ia femme, n'aura-t-on pás une raison de plus d'étre
« étonné que lê législateur s'occupe de Ia bénediction
« nuptiale? Que lui importe alors qu'un ministre de
« Ia religion accorde ou refuse sés priéres et cês
t bénedictions à ceux qui lês reclament?
« Cependant coinine on peut suivre Ia loi civile
« dont il s'agit sans aller çontre 1'espirit de 1'eglise,
« plus tolerante que ceux qui 1'accusent â'intolc'ran« íisme, il est prudent pour un cure de s'y conformer.
« On peut dire aujourd'hui cê que 1'apôtre disait de
« son lemps: Videte fratrcs, quommodo caute ambuletis
» .... quoniam dies mali stmt. » (***')
Ora, seria prudente estabelecer no meio de uma
população, que até bem pouco tempo não conhecia
senão a religião catholica c o m a santidade do seu casamento, enumerado entre os sacramentos, uma regra
geral, que em todos elles distinguisse e separasse o
contracto civil do religioso? Não concorreria uma tal
medida para enfraquecer aos olhos de muitos a santidade desse vinculo, base fundamental da fainilia? Não
serviria para outros de pretexto a declaração contra
a profanação do sacramento? Se mesmo em França um
theologo como Gousset aconselha a obediência «quoniam

(*) Collect. concil. du p. Labbé, tom. 4.° col. 1181.
(**) Coclo civil coiniuüiilé dans sés rupports avec Ia théologie
morale. Paris 1829.
T*"*) Ephes. c. S. v. 13. 16,

dics mali sunt •>, uão deveremos rcceiar accender cm
nosso paiz o facho das discussões religiosas ? Eis a razão
por que a secção entende que nos devemos limitar ao
que é absolutamente necessário. Deixemos em toda a
sua pureza, e sem mistura, o casamento catholico sempre
que elle for possível; limitemos o casamento civil aos
casos em que aquelle não fosse razoável pela falta da
verdadeira fé em ambos, ou em um dos contrahentes.
Limitado assim o casamento civil ás duas bypotheses,
em que a secção o propõe, teria a vantageiude simplificar
a questão dos julgamentos sobre nulíidades, divorcio,
impedimentos, etc., porque a regra a estabelecer seria
a seguinte:
Desde que o casamento , segundo o rito da igreja
catholica, se tivesse celebrado , todas estas questões
continuarião a decidir-se pelo direito'canonico e tribunaes ecclesiasticos como até agora. No caso de ser
um dos cônjuges acatholico, e julgar-se não ligado
pelo vinculo sacramentai, ou do fôroj interno, como
o casamento catholico, além da parte espiritual,
encerra em si um contracto recebido e approvado
pelas leis do paiz, elle se acharia ligado por esse
contracto tão inteira e completamente como se tivesse
casado civilmente.
,
Na hypolhesc, porém, de se ter celebrado o casamento mixto unicamente como contracto civil, então
o sacramento não existiria, nem o vinculo espiritual;
a igreja os não reconheceria como casados, mas a sociedade civil os acceitaria como taes quanto á todos
os effeitos puramente civis.
Crê a secção que os mais exagerados ultramontanos
não acharião que oppôr a uma lei civil sobre bases
semelhantes.
S. Thomaz ( i n 4 sent. distinct 34 quaest. i. art i.)
assim se exprime: < matrimonium in quantunn sit officium naturcB statuitur jure naturali; in quantum est
officium communitatis statuitur jure civili; in quantum
est sacramentum statuitur jure divino.» Logo, quando ha
o contracto puramente civil deve regular-se pelo direito civil. Bergier, que não pôde ser suspeito de tibio
catholicismo, sustenta, no seu artigo mariage a fl.
243, que o casamento, ( j á se vô que^falla mesmo dos
celebrados entre os catholicos ) « não é só um sacramento, mas um contracto que interessa á ordem publica; que seus eífeitos não são só espirituaes, mas
também civis, e que portanto os príncipes tem direito
incontestável de o regular por suas leis. *

E' o próprio santo pad»ípíO'YIH quem no breva
acima citado reclama como um dever dos padres o
guardarem as leis da igreja, e não as civis da Prússia:
t in, üs quce non civiles matrimonii effectus verum ipsam
fjusdem sanctitalem et oflicia religiosa conjugum, respicinnt. »
Ora, no projecto modificado em nada se altera a
nossa legislação actual na parte em que deixa completamente aos juizes ecclesiasticos as decisões sobre
v a l i d a d e , n u l l i d a d c s , impedimentos, etc. dos casamentos catholicos, ou sejão puros, ou mixtos; apenas
se trata de regular e julgar os casamentos civis, que
não podem ser senão aquelles ein que intervém pessoas não catholicas, c cujos effeitos são puramente
civis.
Ora, isto é o que mesmo nos tempos de intolerância
se a d m i t t i a . A secção já teve ein outra consulta occasião de recordar que em Í787, quando ainda a França
decretava no eJicto de novembro que os subditos
não catholicos do rei, erão « declares d'avance et à
jamais incapables de faire corpsdans notre royaume, soumis à Ia police ordinaire pour l'observation dês fêtes, etc,, »
accrescentava que a lei deve assegurar-lhes o que
de direito natural lhes compete como « faire consídter leurs mariages
afin de jouir comme tous nos
autres sujets dês effets civits, qui en resultent. » E passava depois a prescrever a fôrma desses casamentos.
A legislação ingleza, que, em matéria de tolerância
religiosa, não é de certo modelo, entretanto admitiu
a liberdade de contrahir o casamento civil, ou religioso
puramente, ou um e outro.
Os americanos considerão o casamento como contracto civil, qualquer que seja a fôrma religiosa de
sua celebração.
A Allemanha já vimos que, considerando-o religioso
procura entretanto regulal-o pelas leis civis, e coagir
os padres a -obedecer-lhes mesmo no que diz respeito
ás bênçãos, e outros pontos certamente de natureza
religiosa.
O projecto evita cuidadosamente tudo o que nesses
paizes pôde haver de exagerado, e até os pontos em
que tem havido discussão. Gomo, pois, recciar questões
religiosas, quando «lie conserva o statii qno no casamento entre catholicos, e mesmo nos mixtos cm que
intervém catholicos ? Quando apenas regula o casaKHMito civil, e lhe dá effeitos puramente civis nos
tasos em íjuo não i n t e r v é m o casamento calliolico ?
u
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São estas as razões porque a secçao entende que
« projecto deve ser admittido, mas 'cora as modificações resultantes da limitação acima proposta. Elle fazia
do casamento civil uma necessidade, que deveria pre.ceder a todo o casamento mixto; o parodia não poderia
casar o catliolico com o protestante, ainda mesmo
obtida a dispensa, sem que precedesse o contraoto
civil. A secçao pelo contrario entende que, permillindo-se o contracto civil, não deve ser imposto, como
uma necessidade, e sim dispensado desde que a igreja
,consente cm fazel-o perante o parodio.
Assim o a r t . 1." na sua disposição primordial não
.encontra por esse lado diíficuldade ; mas a secçao pondera que, sendo entre nós toleradas todas as 'regiões.,
parece-lhe defeituosa, por incompleta, a expressão u
casamento evangélico. São estes ( e serão) os casos mais
freqüentes; mas não os únicos. El l a preferia que se
dissesse: « o casamento entre pessoas, que não professarem a religião' catholica apostólica romana, éeve consistir em contraeto civil,
ou ser por elle precedido. »
Quanto a» 11.°, eHa1 somente observará que as penas
do art. 247, recaliindo apenas sobre o celebrante, poderão em muitos casos ser illudidas pela ausência deste
que bem pôde ser um estrangeiro de residência transitória. Ella julga necessário que se declarem igualmente incursos nas mesmas, ou outras, os contrahèntes
e testemunhas, ou padrinhos, admittindo a cumplicidade dos que para esse efíeito concorrerem.
, Quanto ao | 2.°, a secçao entende que antes delle
conviria intercalar um outro para dizer que o contracto 1
civil poderá também ser celebrado, quando um dos
contrahentes for catbolico, e o outro não,, iicando porém
entendido que se nessa bypothese preferirem celebrar
desde logo o casamento religioso ante a igreja calholica, o poderão independente do contracto civil,
produzindo o religioso, aférn do vinculo espiritual para
o catbolico, todos os effeitos do civil para ambos, tão
completamente como se o tivessem especialmente contraindo.
O § 2.° poderia ser mantido tal qual accrescentando-se
para maior clareza a palavra civil depois de contracto.»
Passaria esse paragrapho a ser 3."
Quanto ao aclual 3.", a secçao o,substituiria pelo
seguinte:
« São competentes os tribunaes e juizes do império»
para decidirem as questões de divorcio, ou nullidade
dos casamentos civis. »
(
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Pareceu à secçao que o respeito devido ás crenças rc->
hgiosas requeria que,quando ellasexijão a intervençãov:l3 pessoas ou corporações religiosas existentes dentro*
do império, é unia conseqüência da tolerância admittir
que ellas intcrvcnlião no que disser respeito ao casanicnto religioso das religiões toleradas; mas compet i n d o sempre á jurisdicção civil íiscalisar que, á pretexto de decisões religiosas, se não invertão as leis
que regulão entre nós as relações de família, e que
tem o casamento por base. Por exemplo, o casamento
validamenle contraindo constituo entre nós u m v i n - '
eu Io indissolúvel; parece á secçao conveniente não
alterar este grande principio que, independente das •
idéas religiosas do catholicismo, tem tão grande alcance
polo lado da moral, e da decência publica ; não deveremos tolerar que, dissolvidos os casamentos acatholicos por motivos mais ou menos importantes,
possão conlrahir-se novos durante a vida dos cônjuges
validainente casados, maxime depois de cohabitacão e
prole commum. Pelo menos será necessário que, para
justificar qualquer mudança em matéria tão grave e
delicada, appareção motivos que de certo por ora não
existem. A secção nota que em França admittirão a
dissolução com o nome de divorcio; as conseqüências
porém forão taes que por uma lei de 8 de maio de
1816 forão obrigados a rejeitar essa perigosa innovação.
Diz o art. i," dessa lei « fc divorce est aboli. » E ,
é digna de notar-se ainda assim a razão porque o
tinlião admittido. Eis como se exprimioMr. de Portalis
no conselho de estado:
« II n'y aura point de discordance entre lês lois
« civiles, et lês lois réligieuses. Celles-ci, sont Ia morale;
« ei lês poursuivent lê desordre jusqu'au fond descoeurs;
« Ia loi civile n'arrête que lês desordres extérieures,
« lors qu'ils troublent Ia tranquillité publique. La mo« rale prend 1'homme lá, ou Ia loi civile cesse de régir;
« elle vá donc plus loin que Ia loi civile ; elle con« damne cc que Ia loi civile ne doit pás aperccvoir.
« La loi civile dit ici: je laisse à Ia conscience 1'usage
« du divorce, mais si l'on en abuse contre 1'ordfe, je
« Ic défends. Quant aux motifs, qui ont fait adopter lê
« divorce par Ia politique, cê n'est point Ia liberte cons« titutionello, qui en est Ia base; car elle ne donne
« point de droits arbitraires; elle n'cxiste au contraire
« que lorsque l'usage de Ia liberte individuelle est
"• soumis á dês régles, qui rempèchenl de troubler
« l'ordre pubfic, et voilà pourquoi Ia loi pormct et dc'~'
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«
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fmd. Lê vérilable motif, qui oblige lês lois civílcs
d'admottre lê divorce, c'est Ia liberte dês cultes. II
est dês cultes, qui autorisent lê divorce, il en est
qui probibent; Ia loi doit clonc lê permettre alin
que ceux dout Ia croyarice 1'autorise puisserit en
user. »
« Malgrô cês considera tions, (diz llogron) te divorce
a etó aboli en Franco. »
Em Inglaterra nos casos de adultério sdmitlem a
dissolução, mas ainda assim é necessário um acto do
parlamento. E tanto por isto, como pelas difíiculdades
que tal processo exige, c que se podem ver em Bla<;kstonc no tomo '•!." liv. 1." cap. Io, n." 11, não podem
ser freqüentes- essas dissoluções em Inglaterra.
Entretanto, a crer Borgier no seu dic. de théologie vb. divorce, a possibilidade de obter a dissolução
pelo adultério é um atlractivo para o commetter, como
o provou a experiência entre os inglezes, que virão
multiplicar os adultérios pela facilidade de dissolver
assim o casamento.
As pretenções de acabar a indissolubilidade doca- 1
samento, diz o mesmo escriptor, apparecem quando
as nações tem chegado ao apogêo da depravação. Felizmente entre nós só a idéa rcpugna.
A secçâo crê que o | i.° é completamente desnecessário, se forem approvadas as idéas propostas nos
paragraplios anteriores, nos quaes íica já declarado
que nos casamentos raixlos, em que intervier catholico, os casos de divorcio c nullidadc serão regulados
pelo direito eanonico á respeito de ambas as partes.
O mesmo observa á respeito do § 5.° E' completamente desnecessário, desde que o projecto nada innova
do que actualmento se pratica, sempre q.uc se veriliea
um. casamento religioso, segundo os preceitos da igreja
catholica.
O p 6." reputa, prejudicado. O casamento mixto,
ou foi civil, ou religioso. Na primeira liypotheseeslá
declarado que pertence aos juizes c trilmnaes c i v i s ,
na segunda, aos eeclesiasticos em tudo para- queelles
actualmenle são competentes, visto que o projecto em
nada altera sua jurisdicção; ora, e se como sustenta
o íllustrado bispo conde de Irajá, (que é de certo autoridade na matéria) a parte acatbolica tem de conformar-sc com a lei e uso da communbão que professa, e não encontraria nos nossos juizes ecclesias•facos quem se julgasse competente paia 'admittU-a a

pedir a n u l l i d a d e do seu casamento (otlicio ao vice-.
presidente do l\io de Janeiro de 11 de novembro de
•18o3), é claro (|ue essa competência revcrtei'ia aos
juizes c tribunaes c i v i s do império, visto que o casamento para esse contralienle deriva sua força
legal do conlracto civil, em v i r t u d e do disposto no
S á.° do projecto emendado. Não 6 pois necessária
nma disposição legislativa especial; bastará que para
evitar d u v i d a s os regulamentos que o governo tem
de expedir para execução desta lei o expliquem e
declarem.
Quanto ao art. 2." | 1.°, com quanto a secçâo entenda que para regular o registro dos nascimentos
está o governo já autorizado pela lei de 6 de setembro
de 1850, art. 17 | 3.°, e que, pelo menos nesta parte
era dispensável, comtudo limita-se a lembral-o, mas
não o impugna.
Quanto ao § 2.° do mesmo artigo, é matéria da maior
transcendência; mas a instituição de consistorios, synodos, etc., é uma conseqüência da tolerância religiosa
se se não julgar preferível que em questões, que
tanlo affectão aos interesses das famílias e pessoas de
cidadãos brasileiros, se recorra á autoridades estrangeiras, o que é inadmissível. Seria mesmo illogico
que, ao mesmo tempo que se ensina e proclama o jus
principis circo, sacra » á respeito cia religião do estado, a necessidade do beneplácito e das licenças para
requerer ao chefe da igreja catholica, admiUisserno.-;
para as religiões toleradas o d i r e i t o , independente da
liscalisação do governo, de recorrer para as decisões
de consistorios e synodos estrangeiros. Entretanto,
ou havemos de sustentar que os brasileiros acatholicos
não devem ter quem, segundo as suas crenças r e l i giosas, decida suas questões ecclesiasticas, e os dirija
espiritualmente, (o que seria mystilicar a tolerância
religiosa consagrada na constituição cio i m p é r i o ) ou
devemos regularizar estas instituições para que dirigindo espiritualmente os de sua seita, não suscitem
collisões com ospodercs políticos e com a religião do
estado.
A questão única, pois, vem a ser se essa atlribuição
deve ser confiada ao governo. A secçâo não duvida
dar o seu assentimeuto a esU', alvedrio em attenção ás
muitas e variadas circumstancias a que é necessário
attender, c á inconveniência de suscitar freqüentes
discussões sobre matérias que tão de perto affectão
à religião; além disto a. natureza dos interesses, que
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cumpre regular, não faz receiar o desejo de abusar;
quando algum erro ou abuso escapasse, a assemblóa
geral legislativa não estaria inhibida de o corrigir,
visto que confere uma simples automação; não demitte de si o poder.
Parece,, porém, á sccção que, uma vez admittidos
os casamentos civis, é conseqüência necessária regular
os impedimentos, as nullidades, divórcios e todos os
outros pontos intimamente ligados com aquelle contracto.
As justiças civis são as competentes: isto está declarado; mas porque princípios se hão de regular para
decidir e julgar as questões occurrentes ? Pelo direito
civil pátrio? Mas esse ou é omisso, ou incompleto;
algumas dessas questões crão do domínio exclusivo da
jurisdicção ecclesiastica e leiscanonicas; outras-só em
parte entravão na esphera da justiça civil. Pelodireito
canonico? Sem duvida que 6 o mais completo; mas
ainda assim não inteiramente, e em certos pontos
seria inapplicavel aos casamentos civis, e principalmente de pessoas acatholicas. Querer legislar sobre
estas matérias seria difficillima tarefa, e mesmo impplitico suscitar debates sobre tantas questões delicadas
simultaneamente. Toda a sabedoria e prudência que
a secção se compraz de reconhecer nas deliberações
das duas câmaras entre nós não pôde garantir contra
as interpretações mal avisadas de uma ou outra doutrina. A religião e a família convém que se mantenhão, quanto possível, superiores e estranhas ás decisões políticas.
Delegar no governo autorização tão vasta não parece regular.
A secção não duvida, pois, lembrar a conveniência de adoptar-se o tit. 6,° do código civil francez,
para reger esta mi teria no que respeita ao casamento
civil nos casos em que nós o admittimos. ü governo
pelo seu direito ordinário de dar regulamentos accommodaria essa legislação aos nossos jaizes e tribunaes.
Assim aproveitaremos; a experiência de uma grande
nação, c evitaremos quanto é humanamente possível
o perigo das duvidas, que se suscifão na applicação
de jeis novas, e que obrigão a interpretações e expli-,
cações post factum; o que em matéria de casamentos é
mais que inconveniente. O texto do código francez
tem sido tão commentado e explicado que será dif-

íícil apparecer duvida que se não possa resolver pelas
regras anteriores á espécie occurrente.
Só esta vantagem seria sufíiciente para que a secção
preferisse este expediente á organisução do qualquer
trabalho novo, por mais aperfeiçoado que lhe parecesse.
E' isso o que a secção procura estabelecer 110 g Ci."
do art. 4."
A sccção entendeu finalmente dever accrescenlar
um terceiro artigo para remediar o passado. Não seria
justo deixar dependente da vontade de .um dos cônjuges, que tivesse maliciosamente abusado da boa fé
e ignorância do outro, a revalidação do casamento
nuílamente contrahido ; e por isso na 'primeira parle
revalida como contracto civil nã"o só os que se coritrahirão por escripluras, como em S. Paulo,mas também
os que se celebrarão com as formulas de q u a l q u e r
religião tolerada, uma vez que a uns e outros se não
opponhão impedimentos de tal natureza que, mesmo
depois- da lei, os não permittissem.
Entretanto attendendo a que alguns dos casamentos,
contrahidos segundo essas religiões, erão dissoluveis
ern certos casos já verificados ( como na hypothese
de Catharina Scheid que fez objecto de urna consulta anterior ), pareceu de equidade permittir que
no prazo de um anno, contado da publicação da lei,
se admittisse a dissolução, ficando todos depois desse
período sujeitos ao grande principio da indissolubilidade.
A secção, pedindo a Vossa Magestade Imperial indulgência para um trabalho que só por obediência ás
ordens imperiaes commetteu, julgou dever para maior
clareza redigir o projecto de accórdo com as modificações propostas.

IVofeeto emendado.

Art. 1." Os casamentos entre pessoas, que não professem a religião catholica apostólica romana, serão
feitos por contracto civil, podendo seguir-se o religioso.
| 1.° Se oi casamento religioso preceder ao civil o
celebrante incorrerá nas penas de
....»

os contrahentcs nas de
.e serão
considerados complices dos contra dentes as testemunha-»
ou padrinhos, e todos os que concorrerem para que
se celebre esse casamento.
| 2." O casamento civil poderá também ser contraindo, quando um dos contrahentes for catholico e
o outro não; fica porém entendido que, se nessa hypothese preterirem celebrar desde logo o casamento
religioso ante a igreja catholica, o poderão fazer independente de contracto civil, produzindo o religioso,
além do vinculo espiritual para o catholico, lodosos
e Hei tos do civil para ambos, tão completamente como'
se o tivessem especialmente contraindo.
As questões de divorcio e nullidade serão, no caso
de casamento mixlo eatholico, reguladas pelo direito
canonico a respeito de ambas as partes.
§ 3." Verificado o contracto civil pela fôrma determinada no regulamento do governo, o casamento,
ainda mesmo não seguido do acto religioso, softirá
todos os effeitos civis, que resultão do casamento contrahido segundo as leis e costumes do império.
| 4.° Para regular os impedimentos, nullidades,
divórcios, e fôrma da celebração dos casamentos como
coritraetoi civis, o governo seguirá as disposições do
titulo 6." do código civil francez.
Art. 2.° E' o governo autorisado:
§ 1." Para organisar e regular o registro dos referidos casamentos, assim como dos nascimentos que
delles provierem.
| 2." Para permittir a instituição de consistorios,
synodos, presbiterios e pastores evangélicos, determinando as condições de sua existência e exercício,
assim como as regras de íiscalisação e inspecção, á
que ficão sujeitos.
Art. 3.» Os casamentos mixtos, ou entre pessoas estranhas á igreja catholica, bona fide contratados, antes
da publicação da presente lei, por escriptura publica,
ou celebrados na fôrma de alguma religião tolerada,
se considerão ipso facto ratificados para os effeitos civis
como se tivessem sido contrahidos ou celebrados
na fôrma prescripta para os casamentos civis, uma
vez que a isto se não opponhão impedimentos taes,
que mesmo depois desta lei os devessem embaraçar,
§ único. Dentro porém de um anno, contado da publicação da lei, será livre dissolvêl-os nos casos, em qm;

o permitte a religião segundo a qual se tiver celebrado
a ceremonia religiosa. Passado este período ficarão
sendo indissolúveis. (*)
H O governo demorou-se ainda no estudo da questão, e só na
sessão da câmara dos deputados de 19 de julho de 1858 apresentou
<t seguinte projecto de lei:
Art. i." Os casamentos entre pessoas^ que não professem a relieiao catholica apostólica romaria, serão feitos por contracto
«iivil, podendo seguir-se o acto religioso, se este não tiver sido celebrado antes.
Art. 2.° O casamento civil lambem poderá ser contrahido
'[liando um dps eontralienles for catholico e outro não. Fica
porém entendido f[ue se, nessa hypothese, preferirem celebrar o
casamento religioso ante a igreja catliolica, o poderão fazer independentemente do conlraeto civil, produzindo o religioso,
além do vinculo espiritual para o eatholicp, todos os effeitos civis
pura ambos tão completamente como se tivesse havido conlraeto
civil.
Art. 3.» O contracto civil seguido da communicação dos esposos, assim na hypothese do art. 1.° como do art. 2.°, torna o
matrimônio indissolúvel, e produz todos os effeitos civis que resultão do que é contruliido segundo as leis e costumes do império.
Art. 4.» Os casamentos mixtos, ou entre pessoas estranhas á
igreja catholica, bona fide contrahidos antes da publicação da
presente lei por escriptura publica, ou celebrados na fôrma de
alguma religião tolerada, se considerão ipso facto ratificados para
tis effekos civis como se tivessem sido conlrahidos ou celebrados
na fôrma prescripta para os casamentos civis, uma vez que a isso
se não opponhão impedimentos taes que os devão embaraçar, segundo o que houver regulado o governo em conformidade do
f í.° do art. 6."
| único. Dentro porém de um anno, contado da publicação da
lei, será livre dissolvei-os, quando o permitia a religião segundo
a qual se tiver celebrado a ceremonia religiosa.
Passado esse período ficaráõ sendo indissolúveis.
Art. 5.° São reconhecidos válidos, c produsiraõ todos os effeitos
civis os casamentos celebrados fora do império, segundo as leis
do paiz onde tiverem sido contrahidos.
Art. 6." E' o governo autorisado:
l l.» Para regular os impedimentos, nullidades, divórcios
quoad thomm, e fôrma da celebração dos referidos casamentos
como contractos civis.
| 2.» Para organizar e regular o registro dos mesmos casamentos, assim como dos nascimentos que delles provierem.
Este projecto acompanha em geral o da secção de justiçado»
conselho de estado. Modifica-o porém na parte relativa ao acto
religioso no casamento acatholico, que pôde seguir ou preceder
ao casamento civil; e completa-o cotn a disposição do art. 3.°, e
com a declaração da indissolubilidade do contracto civil quando
seguido da communicação dos esposos.
Sujeito á apreciação da assembléa geral, o projecto foi substituído por outro, a final convertido na lei n.» 1144 de 11 de setembro de 1861, qiie teve por complemento o regulamento n.» 3069 de
17 de abril de 1863.
6

i " Sala das conferências da secção de justiça do conselho de estado em 11 de fevereiro de 1856.
Euzebio de Queiroz Coitinho Mattoso Câmara. —Marquez de Abrantes.— Visconde de Maranguape, com voto
separado.

Esta lei n.° 1144, querendo salvar n necessidade rio acto religioso mesmo no casamento acatholieo, não reconhece «lícito*1
civis senão nos <[ue forem celebrados por pastores das religiões
respectivas, legalmente habilitados.
Quando, pois, não houver esse pastor, o acto não pôde ser validamente celebrado.
Assim, ou lia de enelier-se o paiz de ministros de religiões differenles da do estado, com os inconvenientes que d'ahi resultíio,
ou não se poderá em alguns casos celebrar regularmente o casamento de ncatholicos.
Em vez de favorecer-se, em tal caso, o casamento por acto
civil, preferio-se tornar necessários no império o exercício de
diflfirruies ritos, e a existência de grande numero de pregadores do religiões que se aclião em hostilidade com a igreja
catholica.
Deveremos porém collocar em toda a parte onde se encontrem pessoas de religião dilferente da do estado o respectivo
pastor ao lado do parodio calholico ? Deveremos ter ministros
das religiões toleradas ern todos os pontos onde ha um tabellião e um juiz''.
Não se conclua d'aqui que devem fechar-se as portas do império, aos niiriis-trps das religiões toleradas.
Mas é necessário que elles não justifiquem a sua vinda com
as prescripções da lei; que não alleguem ser indispensável em
muitos casos a sua presença para que o paiz colha o grande
beneficio que resulta da existência, de familia-s regulares ; e que,
ainda quando julguem dever abandonar o Brasil, osacatholieos
riao fique na iníiibidos de contrahir casamentos validos.
E poderá o mais fervoroso catholico ter duvida em artoptar
o casamento por acto civil em substituição da lei n.°H44?
Um dos mais eminentes catholicos do império, o illustrado
Dr. Braz Florentino Henriques de Souza, diz cm sua obra. o
casamento civil f o casamento religioso:
« Todos os escriptores, theologos ou publicistas, são concordes em dar de barato aos soberanos ternporaes o direito de
regular como lhes approuver, já quanto aos ettcitos, e já mesmo
quanto ao caracter e a fôrma, os casamentos daquelies dentre,
<»s seus subditps que não professão a verdadeira religião, a
religião catholica. »
A vantagem do casamento por acto civil neste caso é manifesta:
: Porque pode ser celebrado, em todo caso, haja ou não um
pastor ria respectiva religião;
Porque dispensa a existência no impeíio de grande numero
de ministros de religiões diflerentes da do estado;
Porque será celebrado com mais cuidado e validade, pela
imme.diata responsabilidade das autoridades que nellcs intervierem.

Voto separado.

Senhor. Com a libardade religiosa que a constituição lolora, tem crescido a necessidade de uma1 1lei
ijut! estabeleça as condições de que deve dependi ! ;/
legitimidade du casamento, para que, sem nada tirar,;<'-!lie do que a lei ecclesiastica exige, possa elle ser
celebrado como o coutraeto mais itníporlante da vida
c i v i l ; sim, o mais importante, porque o casamento é
o único f u n d a m e n t o da família, c fôrma assim a base
da organização social.
A secção reconhece essa necessidade; mas não a attendeu, como conviuha, para que o t seu projeclo de
lei conciliasse o principio religioso com o interesse Ao
estado, e nelle se guardasse a igualdade que todas as
nossas leis devem consagrar, q u a n d o não são sujeitas,
como a de ifin: se Ifata, a excepções 1 conslitucionaes.
Mas a secção não podia procedei de outro modo,
uma vez, que adoptou os princípios da legislação Irance/.a em conllicío com a lei da igreja caUiolica quo
uo projoclo mal pôde manter.
A legislação franceza, não fazendo dislinccão de crenças religiosas, reduzio o casamento a puro coutracto
c i v i l , sem exigir p o r t a n t o intervenção alguma da autoridade e s p i r i t u a l para sua vaüdaJe. O projeclo, disTinguinJo a religião catholica de todas as outras, applica a estas so;uente. e por excepção aos mesmo»
eatholicos, aquella legislação.
D'onde vem, porém, a ns-cessidade destn dislincção? 1
Salva ella a lei projeclada das reclamações da santa
sé, e da reluctancia dos nossos prelados ela q u e a secção e o digno m i n i s t r o da justiça se mostrarão tãoreceiosos, q u a n d o em nossas conferências coaibau oprojecto? Vejamos.
Não será preciso s e r v i r - m e dos a r g u m e n t o s i|ue
fornecem alguns püilosjpiios cjarisconsiütos caihoiicos,
e ainda menos dos que p a r t e m de escriptores protestantes; não irei procura l-os nas disputas que se levantarão até o século XVI entre famosos tiieologos,
para vir pôr em duvida se o casamento é ou não de
instituição divina, como tem pretendido pôr alguns
escriptores catliolicos, aMegando que muitos daquêlles^
Ideólogos, entre os quaes citão S. Thomaz, S. Boaventura e outros padres da igreja, não ousarão d e f i n i r
como artigo de fé que o casamento é um sacramento;
não, não tenho necessidade de e n t r a r e m semelhante,
exame e discussão: porque não preteado negar ao ca-
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samenlo o caracter religioso que a igreja caüíf/üni
lhe imprime, para dar-lhe o <Je mero coiítraclo c i v i l . .
Seria preciso que eu descoalieees.se os costumes religiosos,, e os antecedentes históricos do povo brasileiro;
que eu renunciasse a minha própria crença, para propor uma lei nesse sentido.
Não se baseará, pois, a m i n h a opinião sobre esta
matéria senão no manual do catholicismo, o concilio
de Trerito.
Uma decisão sobro o casamento linha sido naquelloconcilio redigida de maneira que ella attribuia á igreja
só o poder de estabelecer impedimentos dirimemos;
tendo porém um dos prelados representado que esl;t
declaração atacaVa o direito dos governos,
a palavra
« só » foi eliminada do ca n. 4.° da 24.a sucção.
Não pôde, pois, duvidar-se hoje de que o casanicniu
é um objeclo mixto, isto é, pertencendo ao mesmo
tempo á ordem e s p i r i l u a l c á temporal, e por conseguinte sujeito aos impedimentos que os dous poderes,
cada um em sua esphera, estabelecerem.
Assim o tem entendido governos cniinentciiiente
respeitadores das prerogativas da santa sé; assim o
tem entendido ella mesma.
_ Não ignoravão os legisladores francezes estes princípios de seu antigo direito publico ecclesiaslico, quando em 1792, separando no casamento o laço c i v i l do
religioso, conferirão, ás autoridades civis ô poder de
presidir ao casamento, por tal fôrma que ficasse o acto
eonsummado no momento em que o ollicial publico,
depois de ter recebido o consentimento dos dous esposos, pronunciasse esla declaração: « Em nome da lei
eu vos uno, » como em outro tempo o padre dizia:
« Em nome do Padre, do Filho, e do Espirito Santo, eu
vos uno. » Essa legiálacão eslava em harmonia com
as doutrinas philosophicas, que lançarão a França ua
revolução mais horrível que tem visto o m u n d o .
Não foi, pois, pequeno o triumplio que as kléas religiosas ganharão, quando no código civil daquella nação
deixou-se ao menos liberdade aos esposos para procurar
a benção do céo pela voz do padre; não foi tam-bein
pequeno o triumpbo que ellas alcançarão com a adopção,
que naquelle código se observa, d e'impedimentos dic-,
tadps pela moral cliristã. Era o mais a que alli se podiaaspirar depois da destruição de todos os cultos, e estando os espíritos, como ainda hoje estão, abalados
pelas oscíllações de doutrinas irreconciliaveis.
;Esse código attesta certamente a grande sabedoria

dos seus autores; mas c o n v i r á que o adopteiifos <>rn
sua fôrma inteiramente c i v i l para regular o casamento
entre todos aquelles que não forem c.atholieos, e o destes
mesmos, quando um dos esposos for de diversa religião?
Deveremos tirar o caracter de santidade, que o casamento deve ter para o bem da família e da sociedade,
dispensando-o de todas as ceremonias religiosas, q u a n d o
esses esposos se contentem com o contracto c i v i l ?
A liberdade religiosa, a que a lei c i v i l deve attender,
consiste em santilicar cada esposo o seu casamento segundo o rito de sua religião ; mas não em deixar ao seu
arbítrio prescindir desse acto religioso. N e n h u m estado catholico tem seguido a legislação franceza neste
ponto; porque liem previão o pernicioso elíeito que
teria para os cidadãos catholicos a legitimidade ile casamentos celebrados somente pela autoridade c i v i l .
Se estas considerações são de grande importância em
relação ao casamento entre pessoas, que professão religiões dilTorenteí. da calholica, maior é ella em relação ao casamento do catholico com quem tiver outra
crença; porque neste caso o projecto ollende a lei da
igreja que tanto quiz r e s p e i t a r .
O casamento não perde a natureza de sacramento
para o catholico que casa com uma pessoa de outra religião, quer se entenda, como entendem alguns tbeologos, que os contraclantes são a matéria, e seu consentimento mutuo a fôrma desse sacramento; quer
se entenda, como outros lheologos e n t e n d e m , que a
matéria 6 a cessão que entre si fazem os conlractantesde um direito reciproco sobre suas pessoas, sendo
o consentimento a fôrma, uma vez que elle seja declarado por palavras ou signacs, e destes dous sentimentos
se conclua que os conlractantes são os ministros do
sacramento, e o padre uma testemunha necessária
para a validade do contracto; quer finalmente, se entenda, como eu entendo corn o maior numero dos lheologos, que se deve fazer uma distincção entre o objeclo
que recebe o sacramento, e o padre que o administra,)
K assim se conclua que os contractantes não podem ser
ao mesmo tempo os objeclos e os ministros do sacramento, mas sim que o contracto é a sua matéria e a
benção nupcial a sua fôrma. De qualquer modo que o
governo pense a este respeito cahirá em contradicção,
propondo ao corpo legislalivo um projecto de lei, que
não reconheça um único principio sobre o casamento
do catholico, como reconhece a santa madre igreja,
sendo por isso que, sem sua dispensa, não pôde este
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casar com pessoa de outra c r e n ç a : dispensa que <>,«
nossos prelados f a c i l m e n t e hoje concedem, e que tem
estendido até ao casamento entre catholicos e judêos ;
dispensa que comtudo não exime o esposo cattiolico
da benção n u p e i a l ; porque a respeito deste esposo o
casamento é .sempre uni sacramento, de que o poder
temporal não pôde dosobrigal-o sem que reduza o
casamento entro catholicos a puro contracto c i v i l .
Embora busque o governo razões de conveniência
social ou política para j u s t i f i c a r a permissão que no
projecto se dá ao calbolico para casar-se por contracto
civil com pessoa de outra crença, ellas nunca poderão
destruir o q u e a igreja tem por d o g m a . O projeclo
pois não evitará a luta com a santa .sé e os nossos
p r e l a d o s ; l u l a que t a n t o se leme.
Para e v i t a l - a , par» i n s p i r a r aos brasileiros unia religiosa observância da lei c i v i l sobre o casamento,
para que este contracto possa, em seu tríplice aspecto,
político, m o r a l , e religioso, estabelecer a sorte i r r e v o gável da íamilia, nada mais é preciso do que proceder
coma tem procedido os governos calbolicos, que tem
adoplado a legislação 1'rancuza, não só quanto,ao contracto de casamento, mas também q u a n t o á sua annullaçãOj ao divorcio e separação de corpo.
Sendo o contracto c i v i l subordinado aos impedimentos da igreja, nenhuma ditliculdade ha em harmonizar a lei de um estado catholico com a lei ecclesiastica,
de m a n e i r a que a legitimidade do casamento dependa
das duas leis, e ambas alcancem os I m s q u e a s ligão,
Mas a lei civil d e v e por tal fôrma regular o conlracto
de casamento e os seus e liei t os civis, que suas disposições
sobre o divorcio tornem-se o complemento da nossa lei
c r i m i n a l , a qual , punindo a btgamia, d e i x a comtudo
duvidosa a sua appíicução aos que professão as iniíumeraveis seitas religiosas, que, como a de Lulhero, a autorjsão pela permissão do divorcio absoluto em muitos casos.
On a justement reproché à Lutlicr (diz um sábio escriptor) d"avoir autorinc Ia bigamie, ?t de se mdlre ainsi
en opposition avee lês moeurs et Ia législation de ious IPA
jwuples civüisés. »
Seja, pois, a nossa lei tão severa neste ponto que nunca
se possa dizer de nós, como J u v e n a l disse dos romanos:
Sic crescit nurnerus, sic fiunt 'octo manti.
Quinqueper automnos, titulo rés digna' sepukri.

Os legisladores inglezés, se bem que conhecessem
quanto a. seita religiosa de seu pa,-iz diííena uestç ponto,
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r i v i l devia corrigir o abuso que se podia fazer das poucas
causas, que segundo Galvino, autorizão o divorcio:
e assim puzerão o a d u l t é r i o entre as causas que auíomão somente a separação de corpo e mesa, ou divorcio incompleto, como ellcs lhe chamão. Mas, autorizando o p a r l a m e n t o para conceder o divorcio absolulo n a q u e l l e caso, elles deixarão uma porta a b e r t a
ao a b u s o que Bergicr nota no seu d i c c i o n a r i o .
Em presença da lei r a t h o l i e a que seguimos cessão
todas essas q u e s t õ e s ; mas como resolver as que resullão das crenças religiosas que loleramos ?
líu penso que devemos i m i t a r antes as leis de estados c a l b o l i c o s , corno o nosso, do que a legislação
franceza tão v a c i l l a n t e q u a n t o são successivas as reacções religiosas n a q u e l l a nação, reacç.õcsque tem tido os
segu i n tos resul tad os:
A lei de 20 de setembro de 1792 p e r m i t t i u m a i s
do que o divorcio, dando aos esposos o direito de répmüação reciproca, isto é, por i n c o m p a t i b i l i d a d e de
h u m o r ; e, no seu ódio contra o calholicismo, proscreveu a separação de corpo, única instituição que.
o dogma catbolico a d m i t t e .
Veio o código civil, e, restabelecendo a separação de
corpo, abolindo a repudiação reciproca de 1792, concedeu também o divorcio severamente restricto em suas
causas, e sujeito ás maássolemncs e lentas formalidades.
Apezar de reduzido a estes termos, não pôde o divorcio resistir á reacção religiosa de 1816, e a 8 de
maio foi promulgada uma lei, que o eliminou do código c i v i l . Duas tentativas porém já se tem feito,
unia em 183-1, outra em 1832, para regulal-a,
Salta aos olhos a importância social que naquella
lei se dá á prohibição do divorcio ; porque, se ellc.
è incompatível com a lei catbolica, não é incompatível com os preceitos de outras religiões ; mas esta
dilTerença de direitos não podia ser estabelecida em,
uma lei civil sem um pernicioso cffeito para a sociedade, que, neste ponto, como geralmente em outros,
reclama do legislador a observância dos seguintes
axiomas : Lr.r, ost romnmne proceptum. Jura non in
singulas per sanas, sed ymeraliter corisfituúntur.
Em suas disposições sobre a separação de corpo a
projecto não abrangeu os c a t h o l i c o s ; deixou-os in•teiranionte sujeitos á jurisdicção ecclesiastica.
Era esta uma excepção que exigia o dogma cntholicd
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•i que estamos ligados; excepção que explica a necessidade de sujeitar, no casamento mixto, o esposo
âcatholieo às autoridades da igreja catholica, quando
se trata da separação de corpo, sendo porém a jurisdicção que ellas exercem, em relação a este esposo,
a que lhes dá a lei civil ; porque a instituição dos
juizes é de direito publico, e não só nada obsla a
que estes sejão ecclesiasticos, mas até muito convém
quesejiío em causas, que por sua natureza exigem a reu n i ã o d a s duas juriscliccOes, civil e ecclesiastica, para
que os direitos de cada uma das partes possão ser .
attcndidos em uma decisão, qne lhes deve ser commum.
Não vejo, porém, razão alguma para que assim se
proceda quando a separação não for pretendida por
meios judiciaes, mas sim se efíectuar por mutuo consentimento dos esposos, como todos os dias está acontecendo no Brasil. Parece-me que, dada a separação
por consentimento m u t u o , devera ser este homologado
pelo juiz de paz, ou pelode'orphãos, havendo filhos menores. A sorte destes, assim como a moral publica, exigem
«sta homologação, que muitas vezes será um recurso
para aquelles esposos que quizerem poupar-se á vergonha que sempre causão aljegações como as que se
produzem pró e contra no juízo ecclesiastico, quando
nelle se propõe a acç-ão chamada de desquite.
A santa sé não poderá resentir-se da legislação
que neste sentido estabelecermos, sem condemnar o
seu próprio procedimento a respeito da legislação
napolitana. O espirito de opposicão ao governo não
se atreverá a collocar o catholicisino do Brasil acima do
das Duas Sicilias para reprovar aqui o que alli debaixo dos olhos de sua santidade é admittido como
compatível com as doutrinasultramontanas recebidas
em quasi toda a Itália.
Eis-aqui o que diz o código das Duas Sicilias no
art. 222:
« A separação não poderá ter lugar por consentimento mutuo dos esposos senão com homologação do tribunal civil.»
O projecto suppõe uma tão grande susceptibilidade
no poder da igreja que nem nos meros effeitos civis
do casamento e da separação de corpo ousou tocar,
deixando assim esta importante matéria no cáhos em
que se acha por falta de uma legislação, que claraHjetite rego IP os direitos e deveres recíprocos dos es-

posos na constância do matrimônio., ou, depois de separados, os direitos e deveres dos filhos para com
seus pais, tanto em um como em outro caso, os direitos e deveres dos pupillos para com seus tutores,
em relação ao casamento dos mesmos pupillos.
Parece que temos os olhos fechados para o que se
passa no Brasil a respeito do casamento entre catholicos
e que só os abrimos para Termos o que se pôde passar
ou algumas vezes se tem passado a respeito do casamento dos acatholicos, que ainda pouco avultão entre
nós; como se a sociedade não tivesse igual direito,
igual obrigação, igual interesse, e maior urgência em
pôr termo á desordem e abusos, que no casamento
dos catholicos se tem introduzido, sem que a autoridade ecclesiastica possa evital-o por meio de suaacção
toda espiritual; como se essa autoridade perdesse
alguma cousa de suas attribuiçües em lhe dizer o poder
temporal: « Eu quero e devo, segundo o concilio de
Trento, concorrer para que o contracto de casamento
seja celebrado á face da igreja, não só, sem nenhum
dos impedimentos por ella estabelecidos, mas também
sem nenhum dos que o bem do estado reclama ; porque
o casamento nSo tem somente effeitos espirituaes, tem
também outros a que me cumpre attender, e todos
esses effeitos não podem ser previstos e regulados por
um só dos dous poderes, sendo as attribuições década
um delles tão differentes como são os seus fins reconhecidos e proclamados pelo nosso Redemptor, quando
mandou dar a Deus o que é de Deus, e a César o que
é de César s ; como se essa autoridade não conhecesse
este principio de direito publico ecclesiastico, exposto
por Gmeineri, ensinado na universidade de Coimbra,
e seguido em Portugal, do qual ha pouco tempo nos
separamos.
« Quiquid fini civüatis repugnat, est omittendendum,
júris naturalis est preceptum, si non absolutum, saltem
liypotheticnm, ergo etiam haic propositio preceptum est júris
naturalis: Omitte omnia poeta et vota civitati noxia. Jus
determinandi quccdam pacta et vota sint noxia civitati
imperanti competit, is itaque jus habet pacta et vota civium
et si relationem ad religionem habeant, examimndi, eaqtie,
si reiptyblicce nociva 'deprehendantur, irritandi.

Oscholiumou explicação do paragrapho, que acabo
de transcrever, ainda melhor esclarece a matéria em
relação ao casamento.
Foi certamente fundada nestes princípios a lei de 6
de outubro de 1784, a qual nada deixaria a desejar, se.

— 50 —

— 51 —

mais ampla nos impedimentos civis que estabeleceu
para o casamento entre pessoas somente que houvessem
de celebrar o contraclo esponsalicio, o tivesse estendido ao centrado que deveria preceder a todo o casamento. Esta e outras leis portuguezas provão que os
nossos antigos soberanos não trepidarão em exercer
as prerogativas que mais tarde outros soberanos calholicos tem exercido, legislando sobre o casamento de
seus subditos de um modo mais igual para todos ei lês,
e portanto mais profícuo para a sociedade, do que o seguido na legislação portugueza, que só abrangia aquelles
a quem, por sua'riqueza ou posição social, convinha celebrar esponsaes. E poder-sc-ha com razão dizer, á
vista desta legislação, ainda que imperfeita, que repugna com os costumes dos brasileiros a ingerência do
poder temporal no contracto do casamento?
O que repugna aos nossos costumes e á nossa crença
•é reduzir o casamento a puro contracto civil, sem
essencial dependência do sacramento, e das condições pela lei da igreja estabelecidas para a sua
validade.
E' por se ter querido fundar o projecto e suas emendas na legislação franceza que a secção temeu tocar no
casamento entre catholicos, e não pôde sahir do embaraço em que se via sobre o casamento mixto senão
desconhecendo a lei da igreja, que não dispensa a celebração do sacramento ainda quando permitte ao catholico casar com berege ou infiel.
Com effeito nada ha mais judicioso, mais digno da
penna de um publicista catholico do que as observações
de Gousset citadas no parecer da secção, a respeito da
legislação franceza em relação ao casamento. Pondo de
parte toda a crença religios'a como extranha á lei civil,
essa legislação deixou á consciência de cada um procurar ou não a santiflcação da união conjugai. Vô-se,
pois,, a razão que teve a secção para que, em presença
de argumentos certamente de grande peso quanto á religião catholica, considerasse essa matéria delicada, e
de tanta gravidade que, diz ella, recuaria diante das ãifficuldades se não fosse compellida pelo dever que tinha de
dar o seu parecer.
Eu, porém, consultando as leis de outras nações tão
catholicas como a nação brasileira, leis respeitadas pela
santa sé, penso que a matéria não só nada tem de delicada, mas até exige incessantemente que o governo
delia se occupe no interesse da sociedade, quasi toda
ainda composta de catholicos romanos.

Citarei, pois, as mais orthodoxas legislações que até
boje se tem publicado sobre o casamento. Algumas de
suas disposições bastarão, para que, sem avolumar o
meu parecer com a longa transcripção de todas ellas,
se veja o auxilio que ellas podem dar aos nossos legisladores,, facilitando assim a sua tarefa.
CÓDIGO DA BAVIEIU.

Depois de estabelecer a necessidade do sacramento
para a validade do casamento, depois de reproduzir os
impedimentos decretados pela santa madre igreja, passa
a estabelecer as condições civis de que deve depender o
contracto de casamento, nos seguintes termos:
« Os casamentos, ou promessas de casamento, feitos
sem o consentimento dos pais ou dos tutores, podem ser
declarados nullos. »
Esta disposição é acompanhada de uma comminação,
que se torna mais forte quando o filho se casa com uma
mulher de má vida. Não se pôde melhor atlender à influencia que a educação dos filhos exerce nos destinos
de uma nação.
« Todas estas disposições não são applicaveis aos filhos
senão até a idade de trinta annos, e quanto ás filhas até
os seus vinte e cinco annos. Nesta idade ellas podem
casar sem nenhum impedimento. »
Quem desconhecerá a necessidade que temos de uma
medida semelhante ?
« Os funccionarios civis e militares devem ser autorisados pelo rei para se casarem. »
Não cito esta disposição senão para mostrar até que
ponto aquelle governo põe impedimentos ao casamento.
O divorcio não, é admittido.
Esta disposição geral, em um paiz onde ha tantos protestantes, não só não os tem afugentado, como tem feito
diminuir muitas das causas dedivorcio que suas seitas
suscitão autorizando-o. O mesmo resultado tem tido em
França a lei de 8 de maio de 1800, fonte desta parte do
código bávaro.
CÓDIGO DAS DUAS SICILIAS-

Depois de algumas disposições sobre as promessas du
casamento, e sobre as acç.ões que dahi resaltão, diz:
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« Unicamente debaixo deste ponto de vista, a lei regula a qualidade e condições dos contractantes, determina as
formalidades que devem preceder á celebração, a sua validade, os direitos, os deveras e os effeitos civis que dahi resultâo; ella deixa inteiros os deverei que a religião impõe
sem ahi fazei' alteração, nem mudança alguma. »
Seguem-se disposições sobre os impedimentos, e entre
ellas cumpre notar a seguinte:
« O rei, por motivos graves, pôde levantar as prohibições de casamentos entre aluados do 1." gráo, tio e
sobrinha, tia e sobrinho, e entre irmãos e irmãs adoptivos. A dispensa do rei levanta somente o impedimento civil. »
Tratando das formalidades, que devem preceder á celebração do casamento, assim se exprime:
« Oacto de promessa solemne acima mencionado será
celebrado publicamente ern presença do official civil do
domicilio de um dos contractantes. »
Mais adiante diz:
« O casamento não celebrado em presença da igreja,
e nas fôrmas prescriptas pelo concilio de Trento não produzirá effeitos ei vis, nem a respeito dos esposos, nem a
respeito dos lilhos. Assim também é a respeito do que se
tiver celebrado em presença da igreja sem ter sido precedido
dos actos prescriptos; as contestações relativas aos effeitos civis do casamento são da competência dos tribunaes ordinários.
« O casamento nullamente celebrado pela autoridade
ecclesiastica pode comtudo produzir effeitos civis relativamente aos filhos quando tiver sido coritrahido de
boa fé.
« Não ha boa fé quando o casamento não for celebrado perante ecclesiastico que as partes, ou ao menos
uma dellas, julgue ser o cura competente, ou sacerdote
devidamente autorisado. Os tribunaes civis serão os
juizes da boa fé. »
Quanto estas e outras providencias semelhantes terião
evitado a desordem, que por ahi vai sobre o casamento da
viscondessa do Minho, assim como sobre tantos outros !
Foi assim que os governos daquelles dous estados, bem
como os da Sardenha e da Áustria, souberão adoptar o
código civil francez, sem oífender a fé catholica e os
costumes dos seus povos; código que será sempre considerado, em tudo quanto o dogma cathoiico não se lhe

oppõe, como uma das mais perfeitas obras da sabedoria
humana, e por isso digna de ser a fonte da legislação
das mais ciyilisadas nações.
Eu pararia aqui, aconselhando uma igual adopção do
código civil francez ; mas o parecer e o projecto tocão
em outra matéria, que por sua gravidade merece a mais
seria attenção; íallo dos consistorios, dos synodos e
presbyterios como instituições, que ahi se julgão necessárias para queos catholicos tenhão autoridades que
decidão as suas questões ^eclesiásticas, e não se vejão
obrigados a recorrer á autoridades estrangeiras; o que
é, diz o parecer, inadmissível.
Reconhecendo-se no parecer, e estabelecendo-se no
projeeto que o casamento entre catholicos é válido, e
produz todos os seus effeitos, uma vez que se celebre o
contracto civil, não sei que importância política possão
ter essas instituições, para que não se suscitem sobre
esse casamento as collisões, que a secção receia, com
os poderes do estado e a religião catholica.
Quanto á importância religiosa dessas instituições.,
ella é de natureza tal para a união conjugai que,
se a lei civil não impuzer a condição de ser esta união
abençoada pelo padre, os catholicos saberão contentar-se com o simples contracto civil: porque elles não
encargo a benção nupcial senão corno mera ceremonia,
sem outro effeito que o de uma reza ordinária. E
tanto é isto assim que forão precisas as leis actuaes
da Inglaterra, como observa Blackstone, para que não
pudesse ser válido o casamento que não fosse celebrado
na igreja, ainda que, diz elle, a intervenção do padre,
para solemnisar o contracto, seja júris positivi, et non
júris naturalis aut divini.
Poderão ser de grande necessidade os consistorios,
os synodos, os presbyterios, e até os bispos, para a manutenção e desenvolvimento das religiões protestantes
no Brasil; mas o governo não pôde fazer a este respeito, em quanto o art. 5.°
da constituição não for
reformado, senão permitiu 1 o que é compatível!cota
um culto doméstico, inspeccionaado antes pelo direito
de alta policia tudo quanto possa ter ligação cota
semelhante culto, e com todos aquelles em que elle
incessantemente se divide, para que nãojtifendão as
leis, a moral publica e a religião do estado, do que
pelo direito circa sacra; porque] este; não pôde.;.ler
por pbjecto em pai/, algum senão religiões com culto
publico admittido pela lei do estado, e por conseguinte com um poder ecclesiastico instituído de
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modo quescjão definidas as suas relações com o poder
temporal.
Concluo, pois. dando o meu voto para que ou nada
se faça, ou se proponha ao poder legislativo um projecto de lei, emqueso prescrevão a todos os brasileiros
as condições de legitimidade do casamento, do tal sorte
que possa nelle haver igualdade de direitos e de effeitos
civis.

Sala das conferências da secção de justiça do conselho de estado cm 11 de fevereiro de 1856. Visconde
de Maranguape.

Consulta de ü-l de agosto de 1865.
RESOLUÇÃO IMPERIAL DE 17 DE J U L H O DE

1867.

liesoloe dnridns propostas pelo vigário da freguesia de
S. José na forte, sobre o casamento de protestante com
catholico, que não é celebrado de conformidade com os
preceitos da igreja catholica para os casamentos denominados mixfos.
Senhor. Foi Vossa Magestade Imperial servido ordenar, por aviso de 29 de julho próximo passado,
que a secção dos negócios do império do conselho
de estado consulte com seu parecer sobre as questões
formuladas pelo vigário da freguezia de S. José desta
corte nos officios de 2 e 19 do corrente, em que dá
noticia do casamento, perante um ministro protestante, da catholica apostólica romana Carlota Christina da Silva como protestan te WalfganyErich Werber.
A secção passa a cumprir a ordem imperial:
Sobre este objecto o digno chefe da 6. a secção da
secretaria de estado informa do modo seguinte:
« Grave é o facto denunciado nos inclusos officios
do vigário da freguezia de S. José, e importantes
as questões que elle formula.
« No dia 3 de junho ultimo teve lugar na casa em
que se reúnem os membros da communidade evangélica allemãa o casamento do protestante Walfgany
Erich Werber com a catholica apostólica romana Carlota Ghristina da Silva.
« Pergunta aquelje vigário:
« 1.° O catholico apostólico romano pode casar-se
com protestante sem preencher as formalidades canonicas, não tendo abjurado a sua religião ?
« 2.° Os casamentos denominados mixtos, em que inlervenhão ministros protestantes, são bons c valiosos,
attenta a nossa legislação ?
« 3.° O ministro de qualquer seita protestante pôde
intervir, sem criminalidade, n esses matrimônios, não
havendo o preenchimento das formalidades de direito
da parte catholica ?
« i.° PONTO. Esta questão não me parece objeclo
de duvida. O catholico romano não pôde casar com.

protestante sem- preencher as formalidades canonicas.
Ha de obter dispensa do impedimento cultua áispfflftíos,
e aceitar o compromisso de educar os filhos segundo
os preceitos da igreja catholica apostólica romana.
E não ha casamento catholico válido, senão em presença do parodio ou outro sacerdote com licença do
mesmo parodio ou do ordinário, e assistindo ao acto
duas nu três testemunhas.
« Qui aliter, quam pressente parodio, vel alio sacerdote
de ipsius parochiseu ordinarii licentia et duobus vel tribus
testüms, matrimonium contruliere attentabnnt; eos sancta
synoduít ad sic contrahendum omniiw inhabiles reddit et
hujusmodi contractus irritas et nullos es&i-d&cernit, prout
cos pressenti decreto ir ritos facit et annullat. »
« Tal ó a doutrina do Cone. Trid. sess. 23, cap. 1.°,
recebida entre nós pela lei de 3 de novembro de 1827.
« 2." PONTO. E' conseqüência destes princípios
que, attenta a nossa legislação, não é válido o casamento denominado mixto, nos casos ern que este
casamento é permittido por direito, quando nelle não
intervém um sacerdote catholico devidamente habilitado.
« Confirma esle pensar uma decisão da sagrada
congregação, q u," :-.e encontra em Migne, üic. dos
Dec. das divergi • onpregações romanas, pag. 788.
Segundo essa d.-:-••.-ã.i, mesmo nos países heréticos os
catholicos, que contrahem matrimônio com hereges,
comvnettem uma falta grave e não podem, depois de contrahil-o perante um sacerdote catholico, apresentar-se a um
ministro protestante, senão no caso de assistir este
a taes casamentos como ministro político, sem caracter
sagrado.
« Mas, se não é valido esse casamento segundo os
preceitos da religião catholica apostólica romana, deve
entretanto produzir effeitos civis ?
« Este é o ponto verdadeiramente diflicil.
« Mesmo' na proposta do poder executivo, apresentada á câmara dos deputados na sessão de 19 de julho
de 1838, não se lhe dava solução satisfactoria. E a
lei n." 1144 de 11 de setembro de 1881 e o respectivo regulamento n." 3089 de 17 de abril de 1883
parecem negar claramente effeitos civis a casamentos
como o de_que se trata, visto que,não os concedem senão
aos casamentos de pessoas que' professarem religião
differeníe da do estado.
« Casamentos, pois, como o denunciado pelo vigário da freguezia de S. José, ficão reduzidos, é do-

ioroso dizel-o, a verdadeiros concubinatos. Só vejo
que possa amparar os fructos de tal união uma consideração seguramente triste, que apresento com hesitação. E' esta: que o catholico que casa com protestante abjura ipso facto a sua religião.
« Si quis dixerit matrimoniwm non esse vere et própria
unum ex septem legis evangélica? sacramentis a Christo
Domino institutum, sed ab hominibus in ecclesia inventum
negue gratiamconferre, anathema sü. (Gan. l.° do Cone.
Trid. scss. 24.)
« 3 . ° PONTO. Resolve esta questão o ar t. 247 do
Cod. Grim., que diz: « receber o ecclesiastico em matrimônio contrahentes que se não mostrarem habilitados na conformidade das leis: penas—de prisão por
dous mexes a um anno e de multa correspondente á
metade do tempo. »
« A palavra ecclesiastico, segundo a sua origem, comprehcndc os que se destinão ao serviço de qualquer
igreja.
« Sendo assim, não está isento de criminalidade
tanto o ministro protestante, como o sacerdote catholico, que receber em matrimônio contrahentes que
não se mostrem habilitados na conformidade das leis.
E, segundo estas, o catholico não pôde casar perante
um ministro
protestante.
« 6.a sccção 27 de julho de 1865. Manoel Francisco Correia. >
A secção dos negócios do império do conselho de
estado concorda inteiramente com esta opinião. Sendo
a doutrina ein que ella se basôa a verdadeira, no
entender da secção, nã~o podem as questões propostas
pelo vigário de S. José ter outra solução.
Depois de lavrado este parecer foi entregue á secção
o aviso de 18 do corrente, acompanhado de officios
do reverendo bispo da Diamantina, datado de 11 de
junho, e do presidente da província de Minas Geraes
de 10 do corrente, sobre o facto de ter o pastor
protestante, residente na freguezia de Philadelphia,
celebrado o casamento de um catholico com uma protestante. E ordenando Vossa Magestade Imperial, em
additamento ao aviso de 29 de julho, que a secção
consulte com seu parecer sobre este objecto, ella tem
a honra de declarar que, sendo este acto idêntico ao
denunciado pelo vigário da freguezia de S. José desta
corte, ó-lhe applicavel a doutrina acima expendida.
8
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Vossa Magestade Imperial, porém, resolverá como
houver por bem.
Sala das conferências da secção dos negócios do império do conselho de estado em 24 de agosto de 1865.
Visconde de Sapucahy. Manoel Felizardo de Souza e Mello.
RESOLUÇÃO.
'Como parece. Paço 17 de julho de 1867. Com a rubrica <le Sua Magestade o imperador. José Joaquim
Fernandes Torres.
Para execução desta imperial resolução expedio-se
a circular n." 228 de 20 de julho de 1867.
Ha ainda sohre este assumpto os seguintes avisos:
6.* secção. Ministério dos negócios do império. Rio
do Janeiro em 21 de outubro de 1865.
Ilhn. e E x m . Sr. Tenho presente o aviso de 19 do
mez iindo, com o qual Y. Ex. me transmitte cópia do
oíilcio que lhe foi dirigido cm 21 do mez anterior pelo
cônsul do Brasil na Suissa acerca do facto, que se dera
na cidade do Pará , de ter um suisso protestante casado
com uma brasileira catholica por acto civil'feito no
consulado britânico, em conseqüência da hesitação
manifestada pelo cônsul suisso naquella cidade M. Brelaz acerca do procedimento que lhe cumpria ter.
Segundo se colhe dos papeis que V. Ex. enviou, o
alvitre de recorrer ao consulado foi suggerido por não
ter a autoridade ecclesiastica concordado na celebração
de um casamento misto, pela recusa da parte protestante de assignar o compromisso de educar os filhos
nos preceitos da religião catholica.
O cônsul do Pará consultou ao consulado geral da
Suissa nesta corte; e este, qualificando de abuso o procedimento da autoridade ecclesiastica do Pará, estranhou a hesitação de M. Brelaz, e recommendou-lhe
que effecluasse aquelle casamento por acto civil, impedindo que os contrahentes recorressem ao consulado
britânico; recommendacão qne não chegou a tempo
de impedir a intervenção do coniul britânico.

Apreciando devidamente estes fados, • e dr; conformidade com o parecer da secção dos negócios do império do conselho de estado, ( " ) cahu-mu declarar a
V. K x . :
1.° Que o casamento de que se trata não pôde produzir effeitos legaes. A lei n.° 1144 do 11 de setembro
de 1861 torna extensivos os effeitos civis dos casamentos , celebrados na fôrma das leis do império, aos
casamentos de pessoas que professarem religião difforente da do estado, somente quando forem celebrados
segundo o costume ou prescripções das religiões respectivas ; devendo a celebração do acto religioso ser
provada pelo competente registro na fôrma determinada
pelo decreto n.° 3069 de 17 de abril de 1863.
2.° Que a autoridade ecclesiastica do Pará não podia
ter procedimento diverso do que teve. Desde que se
tratava de um casamento misto, devia, para que elle
fosse válido, exigir a dispensa do impedimento mltm
disparitas, e o compromisso da educação dos filhos segundo os preceitos da igreja catholica.
3.° Quu foi muito irregular o procedimento do consulado geral da Suissa. Em vez de respeitar as leis
do paiz, declarou, por própria autoridade, que era
um abuso, que devia provocar toda a opposição, o
procedimento, que não podia ser outro, do clero brasileiro; e, sem attenção às disposições que regulão
entre nós o melindroso assumpto dos casamentos, aconselhou ao cônsul suisso no Pará que. em casos semelhantes os fosse celebrando por acto civil.
Não careço apontar a V. Ex. os inconvenientes deste
procedimento, e as suas graves conseqüências, ainda 1
em relação aos'estrangeiros que procurão nosso paiz.
Os fructos de taes uniões, não podendo ser reconhecidos legítimos, não estão sob a protecçãp da lei pelo
que respeita á successão paterna ; e a família não tem
caracter algum de estabilidade.
Não devendo os agentes consulares praticar actos
contrários ás leis do paiz em que exercem suas funcc5es, digne-se V. Ex. de fazer sentir ao cônsul geral
da Suissa e ao cônsul britânico no Pará as fataes
conseqüências do procedimento que tiverão;e de disobro este assumpto as necessárias recommen-
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dações ás legações o consulados do império nos paizes
estrangeiros.
Deus guarde a V. Ex. Marques de Olinda. Sr.
José Antônio Sa,raiva.
6." secção. Ministério dos negócios do império. Rio
de Janeiro em 25 de outubro de 1865.
Illui. c Exm. Sr. Passando ás mãos do V. Es. as
• inclusas cópias do officio do presidente da província
de Minas Geraes de 17 do corrente, e da carta que o
acompanha do pastor protestante de Philadelphia, rogo
a V. Ex. se digne de attender para a irregularidade
com que o dito pastor tem celebrado casamentos
mistos.
Taes casamentos, para produzirem effeitos legaes,
não podem ser celebrados entre nós sem a Intervenção do parodio calholico, ou de outro sacerdote por
elle, ou pelo ordinário autorizado, c em presença de
duas ou três testemunhas, depois de obtida a dispensa
do impedimento cultus disparitas, e de assignar a parte
protestante o compromisso de educar os filhos segundo
os preceitos da religião catholica.
Uniões como as de que trata a referida carta não
dão á família caracter algum de estabilidade, e a prole
não fica sob a protecção da lei pelo que respeita á
successão paterna.
Gonvirido evitai- estes graves inconvenientes, digne-se
V. Ex. de tomar as necessárias providencias para que
cesse a irregularidade apontada.
Deus guarde a Y. Ex. Marques de Olinda. Sr,
Antônio Francisco de Paula e Souza,

HONHAS IIE CONEG0 E OUTRAS SEMELHANTES.

DOUTRINA.

Compete somente ao governo imperial, nos
termos da constituição, a concessão detaes
honras, que tem effeitos manifestamente
temporaes; sendo que as próprias leis canonicas não abonão a prctenção de terem
os reverendos bispos igual competência.
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Honras ile eonojyo c outras semelhantes.
CONSULTA DE 30 DE NOVEMBRO DE 1843.

Resolução Imperial em 6 Ae dezembro de '1843.
Senhor. Dignou-se Vossa Magestadelmperialmandar,
por aviso de 17 de outubro do corrente anno, ouvir
» seccão de justiça do conselho de estado sobre a
questão que o reverendo bispo de Cuyabá suscita no
seu officio de resposta do 1." de julho, (*) no qual exD Neste ofíicio diz o reverendo bispo:
«A autorização legal, Exm. senhor, em que me fundei para conceder ao vigário do Diamantino o padre Victoriano José da França
as honras de conego da calhedral desta cidade, foi a doutrina
corrente dos canohistas, os quaes, se não todos, ao menos a
mor parte delles, ensinão ser o bispo, como Ordinário na sua diocese, aquelle que pela plenitude do seu poder administrativo in
sfiirünalibus pôde até crear c erigir benefícios novos, e de tudo
quanto está incluído no seusumrno sacerdócio repartir, e delegar aos seus eooperadores no ministério ècclesiasticò, quando
assim o exija a gloria de Deos, e a salvação das almas: e não
sendo desconhecidos a V. Ex. os capítulos do direito eanonico—Quod autcm, de jur. patron. cwn laic. e cx frequent. 3 de
•inslit,, assim como os cânones Omnes Basilicceíff, can.-íSqu.i,
Obitum, dist. 61 e Deeretum, nelle offereço respeitosamente a
V. Ex. as fontes da autoridade legal, com que concedi a graça
de conesro honorário, porque ora respondo a y. Ex.
« E nem pareça que eu nisto offendi os direitos do padroado
nacional, hoje exercidos por Sua Magestade, porque nem eu
conferi beneficio algum real, cuja apresentação reconheço pertencer ao padroeiro, e nem muito menos lesei as altos attribuiçües
de Sua Magestade segundo a constituição do estado, pois que
a graça que concedi foi só in spiritualibus, et intra ecclesiam.
« Além disto, Exm. Senhor, o meu procedimento não partio só
do que lhe deixo exposto: estando nessa corte em 1839, eu
consultei a semelhante respeito ao arcebispo da Bahia, ao Dr.
Sayão, thesoureiro-mór da sé de Marianna, aoconego Silveira,
reitor do seminário de S. José, ao aclual bispo capcílão-mór, ao
rwdre-mestre .lacinlho, capellào das Theresias, e penso que
também ao conego Luiz Gonçalves dos Santos, e todos forão
de opinião que eu tinha o direito de conceder aos clérigos da
m i n h a diocese as honras de concgo,c principalmente quando,
e porque, não tendo eu cabido, indispensável era formar p meu
'•.onselho ou preshyterio, (pie me ajudasse no governo espiritual
da igreja.
* Achei ainda mais em meu favor os exemplos do mesmo
arcebispo da Bahia, e do bispo capellão-mór, os quaes tem
iVito c concedido iguaes mercês a alguns de seus subditos eeHr-siasticos, sendo no bispado do Rio de Janeiro qu.isi de cos-
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pressa os princípios legaes de autorização, que diz ter,
para conceder o uso das insígnias de cpnego, e o gozo
de todos os privilégios, honrag, e immunidades annexas
a tal dignidade, a qualquer padre da sua diocese, aonde
assevera por doutrina corrente ter, como ordinário, a
plenitude do poder administrativo in spiritualibus para
até crear e erigir benefícios novos, repartir e delegar
de tudo quanto está incluído no seu sunimo sacerdócio aos seus cooperadores no ministério ecclesiastico,
quando assim o exija a gloria de Deus e a salvação das
almas.
Cita como base desta sua asserçâo, e autoridade legal,
os cap. de direito canonico : Quod autem, de jur.
patron. cumlaic. e exfrequent. ídeinstit; assim como
os cânones Omnes Basílica 10, Can. 18. qu. 7 Obitum
dist. 61, e Decretum, corroborando por fim esta sua
autorização com o testemunho dos respeitáveis prelados
arcebispo da Bahia, e bispo capellão mor, e pareceres
de vários theologos desta corte.
lume tal concessão aos arciprestes de Santa Catharina e Campos,
e ao vigário geral do Rio Grande do Sul, c isto de antiga data,
e não obstante a opposição da mesa da consciência e ordens,
ainda poucos annos antes da sua exlincção.
n Não satisfeito, porém, nem trauquillo com tudo isto, e deveiido ser leal e attencioso para com o governo de Sua Magestade,
em dias de abril de 1840 levei ao conhecimento do Exm. Sr.
Paulino José Soares de Souza, então ministro da justiça, que
n5o tendo eu com que remunerar os serviços de alguns ecclesiasticos da minha diocese, que servião á igreja ha mais de
ciucoenta annos, como o cura da eathedral, o padre Manoel
Gomes de Farias, e o padre Manoel Machado rte Siqueira, desejava conceder-lhes as honras de conego da mesma eathedral,
e qffereci até ao conhecimento de S. Ex. uma cópia da portaria que pretendia expedir para semelhante fim. S. Ex. dignou-se
responder-me: que uma vez que os cânones me davão essa faculdade, Sua Magestade tolerava que eu o fizesse, resposta esta de
que é testemunha o Ur. José Iguacio Vá/ Vieira, e resposta que
S. Ex novamente me repetiu no dia 12 de setembro de 1841,
quando fui despedir-mo de sua pessoa, e receber suas ultimas
ordens para este bispado, para onde me recolhia.
« Eis-aqui, Exm. Senhor, tudo quanto oceorreu acerca do objecto, que motivou o aviso de V. Ex. de 23 de março, e com o que
julgo ter respondido e satisfeito a ordem de Sua Magestade.
Agora só me resta declarar a V. Ex: que promptamente desfarei o que fiz, se Sua Magestade assim o mandar, pois é meu
timbre obedecera Sua Magestadee ao seu governo. Se porém
é possível que Sua Magestade não approveo que hei feito, peço
entSo a V. Ex. que não se revoguem ç aimullem as graças que
concedi de conegos honorários, pois de outra sorte perderei
certamente a força moral e respeito, de que tanto necessito no
fisjwthoso cargo de governar « igreja, e principalmente neste
bispado, omlc tudo falia. »

A sficção reflectio com mui circumspecta atlenção
sobre tudo quanto contém este offlcio, os princípios
que cita, as conseqüências que deduz, e a doutrina quepretende estabelecer. A secção conhece esse poder
de instituição divina que tem os legítimos successores
dos apóstolos, mas também conhece, e faz justiça quando
acredita que o reverendo bispo não ignora estar o
exercício desse poder ligado a muitas e diversas mo~
dificaçues; modificações que dezenove séculos de .pratica tem urgentemente exigido, e que forão sabia, prudente, opportuna e legitimamente legisladas: sendo sem
duvida ntilissimas para o lim que o reverendo bispo
aponta, gloria externa de Deus, e salvação das almas;
modificações que formão hoje o direito canonico moderno, pelo qual se rege a igreja universal, que na
origem da igreja brasileira dirigirão ao grão-mestre
da ordem de Christo na administração do grão-mestrado, de que fora legalmente incumbido, e que ao presente guião a Vossa Magestade Imperial como supremo
administrador do padroado nacional.
O reverendo bispo se lembrará do que disse, em
presença dos padres do sacro concilio iridentino em
dezembro de 1563, ultima sessão, o erudito bispo
t i t u l a r nazianzeno I). Jeronymo Ragasonio, na sua
eloqüente oração: Ita eclesiástico immliqwe gradui leges
ülce a vobis prescriptos SMIIÍ, nt tradito ilhs divinitas
ordine abutendi nullits utigue locas relmquatur.
A secção, Senhor, está convencida de que o reverendo bispo, retlectindo, conhecerá não terem nenhuma das citações, que faz, conncxão. alguma com a
matéria da sua pretonção, d e . e s t a r autorizado para
dar todas as honras de, conego a qualquer de seus
subditos, e portanto não podem ser fontes da autoridade legal que se arroga.
As citações que o reverendo bispo faz são as seguintes: !•." 0 cap. Ouod autem, de jure, patronatos, que
à o cap. Ti. tit,, 38 do liv. 3." das decretaes de
Gregorio IX.
E' um rescripto do papa Alexandre III ao arcebispo
de York, anno 1180.
Kis-aqui como o compilador substanciou t>ste capitulo: 'Sipatronas laicus sticcessive prcesmtat rfwos, et
secundus instituitur ab cpiscopo, valet institutio. IIoc
dicit primo. Patrona non potest derico, v ei alteri ecdesiíe confe.rre ccdcsiam patronatam, vel alteri donare.
Esta é a integra do texto: Quod autem consulis, si
clerifiis iiloneiix ad rarantan rcrlfsiatn prípwntfttus, non
9

•fnerit ab episcopo ^ocêsano admissus, ei postmodum
•anius idoneus «tffflsmflím* et institutus ab episcopo pôssessíonem tenerü corporalem, an, primo elenco ecclesiam
petente, debeat posterior priori prwferri; dubium non
est, quin in casu isto melior sit conditio possidentis:
qiwniam, ante.quam prcesentatio per diocesanum episco^
pum approbetur, ratum non est, quod a patrono fuerat
inchoatum. De ccetero tuce prudentiee respondimus, quod,
si laicis dericis vd colleijus, de concessionibus, vel donationibus instrumenta confuerint in Itcec verba, velsimilia.
Concessi, rei dedi ecclesiam, et prwscnti charta firmar i;
si consensus episcopi non accesserit, nihil agi videtur :
guia pró non dato habetur, quod ab illo datur, qui non
potcst de jure áonare. Este texto parece que nada diz
para a thcse, que se pretende provar.
2." -Gap. Ex frequentibus, de institutionibus, que é
o cap. 3.°, tit. 7.° liv. 3.° das decretaes de Gregorio IX.
E' um rescripto do papa Alexandre III ao arcebispo
de Gantuaria, e aos seus suíTraganeos, annq 1180.
O compilador substanciou-o assim: Institutio beneficiorum spectat «d episcopos, vel eorum officiales.
O texto integral é o seguinte: Ex frequentibus qucrelis ãedicimus in partibus vestris consuetudinem parvam
a multis retro temporibus invaluisse, quod ccclesiastica
beneficia sin9 consensu episcopi diocesis, vcl officialium
suorum, qui hoc de jure possunt, recipiunt, minus quam
deceat cogitantes, quomodo id patrum sanctorum est mstitutionibus aliemim, et ecclesiasticoe contrarium honestati. Unde cum tu, pater archiepiscope, ex offido tibi
commisso, tam iniquam consuetudinem de província tua
wlis, sicut debes, radicitus extirpare, tam in illos, qui
ecclesiasticce beneficia taliter occupata scienter detinent,
quam in eos, qui de caitero occupare prcesumpserit, ex
communicationis sen^entiam protulisti. Nos itaque eamdem sententiam ratam habentes, et eam auctoritate apôs*
tolica confirmantes, mandamus quatunus dericos ipsos, qui
ipsam sententiam incurrerint, nisi congrue satisfecerint,
absolvere
prossumatis.
3.* ;Canon. Omnes basilicce causa: 16, questão 7.*
cap. 7." do decreto de Graciano. A substancia, do
texto é: Omnes basilicat ad eum pertinent episcopum in
cujus território positcs sunt.
A integra é esta: Omnes basilicw, quas per diversa
loca constructce sunt, vel qitotidie construuntur, placint
secundum priorum canonum regulam, ut in ejus episcopi
potfstaíe fonsiatant, in cujus território posita sunt.

4,° Canon Obitum, distincçSo 61 , cap. ÍG do de-creto de Graciano. Ó resumo é: Extranei immeritis in
suis ecclesiis non prceponantur* A integra: Obitum Victoris, pannormüanoe civitatis antistitis, directa relatio
patcfecit. Quapropter visitationis destitutcs eccksia fraternitate tua operam solemniter deligamus. Quam ita te
(•onvenit exhibere, ut nihil de provisionibus clericorum,
redüu, ornntu, ministeriisque, vcl quidquid est in patrimônio cjusdcm, a quoquam prossumatur ecdesice. Et ideo
delcctio tua ad prcedictam ecclesiam properabit, et assiduia
fídhortationibiis clerum plebemque ejusdem ecdesice admoncre feslinct, ut remoto studia, uno codemque consensu,
talem sibi prcefioiendum e-epectant sacerdotem, qui et tanto
ministério dignes valeat reperiri, et a venerandis canonibus
nullatenus respuatur. Qui dum fuerit wostulatus, cum solemnitate decreti, omnium subscriptionibus roborati, et dilectionis tua testimonio lilterariitm ad nos sacrandum
occurrat.
§ 1." Commonemus etiam fraternitatem tuam, utnullum
de altera eligi permittas ecdesia, nisiforte inter dericos
ipsius civitatis, in qua visitationis impcndis officium, nullus
ad episcopatum dignus (quod evenire non credimus), potuerit invenire: provisurus ante omnia, ne ad hoc cujus~
libet conversationis vel meriti laicas personoa aspirare prcesumant ne et conatus eorum habeatur üiefficax, et tu periculum ordinis tui (quod absit) incurras. Monastica autem,
si qua sunt, in ipsius constituía parochia, sub tua cura
dispositioneque, quosque illic proprius fuerit ordinatus
episcopus, esse concedimus.
A secção, Senhor, está convencida que o reverenda
Ijispo, reflectindo, conhecerá que é fraco argumento para
provar a autorização que pretende ter de dar honras
de conego aos subditos ecclesiasticos, ir buscar lá tão
distante esse summo poder de instituição divina, ultimo recurso dos que não encontrão apoio na autoridade e legislação ordinária, dando assim força á
duvida de ser doutrina corrente, e da mor parte dos
canonistas que talvez se recusem acompaníial-o na,
deducção que faz.
A secção, Senhor, custa-lhe a crer que o reverendo bispo não repare que havendo no Brasil um
supremo administrador do padroado nacional, possuindo autorização legal para prover as dioceses, asparochias , as cathedraes, e a estas de competentes
ministros, aos quaes o direito reveste de expressas
honras, c regalias, seja justo, útil, e legal existir ao
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mesmo tempo em exercício unia outra autorização, que,
não podendo dar os empregos, confira o uso das insígnias, o gozo de todos os privilégios, honras, e iminunidades anncxas à esses empregos.
A secção absteia-se de qualificar uma tal autorização ; só diz que, só cila existir de facto, será perniciosa ao bom e regular regimen da igreja brasileira,
e á autoridade e decoro de Vossa Magestade Imperial.
A secção repete estar convencida de que o reverendo
bispo, reílectindo, conhecerá que a sua pretencão é
insustentável na legislação actual, é irregular meio.
de formar cabidos, e extravagante maneira de resuscitar presbytcrios.
O reverendo bispo buscou emflrn reforçar sua pretendida autorização com o pensar e pratica dos dous
prelados, arcebispo da Bahia, e bispo capellão-mór,
mas a secção não tem, relativo ao primeiro, mais do
que o dizer do reverendo bispo, porém confessa ter
muito escrúpulo em acreditar que o metropolitano do
Brasil siga e pratique tal opinião. Mas emquanto ao
segundo, a secção sabe mui positivamente que nem
tem, nem pratica essa opinião, sendo a sua pratica
recorrer a Vossa. Magestade Imperial pedindo essas
honras, para com ellas serem condecoradas as dignidades que o bem das suas ovelhas, em tão extensa
diocese, exige que elle colloque em diversos lugares ;
sabe que o seu antecessor, dando de facto por uma \ez,
essas honras, fora notado pelo tribujuü da mesa da
consciência e ordens; recorreu immediatarnente ao Sr,,
D. João VI., e assim ficou praticando. Não favorece
portanto ao reverendo bispo o testemunho do capellãomór.
A secção julga, portanto, que a pretencão do reverendo bispo de Cuyabá não é fundada nem em direito,
nem na pratica da igreja brasileira ; Y. M. I. porém
poderá attender ao que clle pede sobre a confirmação do
ijue tem feito, só assim for do seu imperial agrado.
Paço em !JO de novembro de 1843. Bispo de Anemurici.
Caetano Maria Lopes Gama. ííerntirdo Pereira de Vasconcr lios.
RKSOLW&O.

Como parece-. Paço em (i de dezembro de 18W. Coia
a rubrica de Sua Magestade u ' imperador.. Uonorio
jatrmeto Carneiro Leão,
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Km conseqüência desta imperial resolução foi expedido o seguinte aviso:
Rio de Janeiro. Ministério dos negócios da justiça
em 23 de janeiro de 1844.
Exm. e Rvm. Sr. Sua Magestade o Imperador dignou-se ouvir a secção do conselho do estado dos negócios da justiça sobre a parte do oflicio de V. Ex.
dirigido a esta secretaria do estado dos negócios da
justiça com data do 1.° de julho do anno próximo
passado, em que tratava V. Ex. da autorização, que
suppunha competir-lhe, para conceder honras de conego, e outras semelhantes mercês aos clérigos de
sua diocese; e, conformando-se com o parecer da mesma
secção, resolveu mandar declarar a V. Ex. que semelhante autorização não se pôde admittir, já porque as
leis canonicas, que V. Ex. citou em seu oflicio, de maneira nenhuma abonão tal pretencão, antes pela mor
parte só tem por li m sustentar a jurisdicção episcopal
de instituição divina para a collação de benefícios, contra as preterições dos leigos que não se contenta vão
com a apresentação dos mesmos benefícios e talvez suppunhão-se autorizados para a collação delles ; já porque
as honras de conego e outras semelhantes mercês, tendo
eífeitos manifestamente temporãos, e talvez nada de
espiritual, é visto que só aos soberanos compete coníoril-as, como está prevenido na constituição do estado.
O que eommuiHCO a V. Ex. para sua intelligencia,
tendo de accresceutar , por determinação do mesmo
Augusto Senhor, que-ellc deferirá como parecer conveniente ao bem da igreja e do estado a requerimentos
dessa natureza, que por ventura lhe sejão feitos por
clérigos beneméritos, vindo competentemente instruídos com documentos de serviços, e por V. Ex. informados.
Deus guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro.
23 de janeiro de 1841. Honorío Uermeto Carneiro Leão.
Sr. bispo de Cuyabá.

IVFERTOiO DOS REGEREMOS BISPOS SÁ CREAÇÃO
DE PARÜCIHAS.

DOUTRINA.

'Vão são nullos os netos das assembléas legislativas provineiaes sobre a ereacão ou
divisão de parochias, pelo fauto de não ter
havido audiência dos prelados; mas convém «.ue os presidentes de província não
os sanccionem sem prévia informação dos
mesmos prelados.

Consulta t!e SI d* janeiro de 1844.
IlESOLüÇÃO IMPEIUAL DE 10 DE FEVEREIRO DE 18Ü

Intervenção dos reverendos bispos na creação deparochias.
Senhor. Dignou-se Vossa Majestade Imperial incumbir a esta secção do conselho de estado a presente consulta acerca das questões, que se tem suscitado .entre a assembléa provincial do Ceará e o
reverendo bispo de Pernambuco por não ter sido este
previamente ouvido na creação de diversas freguezias.
Pretende o bispo, em seu oflicio de !áü de agosto,
que a assembléa provincial do Ceará não podia crear
freguezias, sem que precedessem certas formalidades
legaes, e n t r e as quaes enumera a sua prévia informação e parecer que as regras disciplinares da igreja
exigem para validade de semelhantes actos; mas não
apresenta principio algum de direito em favor da
sua pretenção.
Poderia aquelle prelado, fundado nos cânones, mostrar que os parochos, em quanto ás funcções essenciaes ao seu ministério, são de instituição divina, que
são subordinados aos bispos, e que as parochias não
são senão divisões das dioceses estabelecidas pró lutiwe animar um salute; mas pensa esta secção, que todas
estas allegações não destroem o direito, que o soberano do Brasil tinha de crear, dividir, e unir as
freguezias como entendia ser mais conveniente ao serviço da igreja e ao bem do estado.
Ahi está a lei de 11 de outubro de 1788 | 10,
onde expressamente se prohibe aos arcebispos e bispos
todos os factos, que por qualquer modo pareçãp encontrar o amplíssimo poder do padroado sobre as igrejas e benefícios do Brasil.
Foi esse poder, que pelo acto addicional passou
para as assembléas provinciaes quanto á creação de
freguezias, sem limital-o por nenhuma das cláusula.?
em que o bispo de Pernambuco quer apoiar-se.
E' certo que o soberano, para proceder com acerto,
ouvia os prelados e consultava a mesa da consciên-1
cia e ordens, quando decretava a creação ou dêsrnembração de freguezias. Conviria que as assembléas provinciaes ouvissem também, os respectivos
10
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prelados; mas se os actos sobre esse objecto não sãu
nullos- por lhes faltar essa circumstancia, seria par»
desejar que os presidentes não sanccionassem resoluções semelhantes sem prévia informação dos bispos,
e que no caso de insistirem as assembléas, como lhes
permitte o art. 15 do acto addicional, informassem
elles ao governo sobre a inconveniência das divisões
écclesiasticas a que houvesse negado a sancção, a fim
de que Vossa Magestade Imperial, usando do direito que
lhe compete na apresentação dos parochos, nãa os estabeleça senão onde as dioceses o? reclimão.
E' este" o parecer da secção. Vossa Magestade Imperial resolverá em sua alta sabedoria o que for
inais conveniente e acertado.

Paço em 2(5 de janeiro de, 18ii. Caetano Maria Lopes
Gama. Bernardo Pereira de VasconceUos. Bispo de Ancmuría.
RESOLUÇÃO .
Gomo parece. Paço 10 de fevereiro de 1844. Com
a rubrica de Sua Magestade o Imperador. Manoel Alce»
Branco.

Esta imperial resolução motivou a expedição da seguinte circular:
Illm. e Exm. Sr.—Tendo Sua Magestade o Imperador
ouvido a secção de justiça do conselho de estado
acerca das questões suscitadas entre o bispo de Pernambuco e a assembléa legislativa da província do
Ceará, por ter esta creado diversas freguezias seai
prévia informação do referido bispo, houve por bem
o mesmo Augusto Senhor, conformando-se com o parecer da sobredita secção, ordenar-me que fizesse
saber a V. Ex. que, supposto não possão ser considerados nullos e illegaes os actos das assembléas legislativas provinciaes sobre a creação ou divisão de
parochias pelo simples facto de não haver precedido
audiência dos prelados respectivos,' convirá comtud»
que os presidentes de província não sanccionem resoluções semelhantes sem prévia informação de tacs
prelados, c que, no caso de insistirem as asserabléas,

<
lhes permitte o a r t . 15 do acto addicional, os
presidentes informem ao governo imperial sobre a
inconveniência das divisões écclesiasticas a que tiverem negado a sancção, a fim de que Sua Magestade o
imperador, usando do direito que lhe compete na
•apresentação dos parochos, não os estabeleça senão
onde as dioceses os reclamarem. O que cornmunieo
a V, Ex. para sua intelligcncia e execução.
Deus guarde a V. Ex. — Palácio do Rio de Janeiro
«uri 27 de fevereiro de 1844. Manoel Alves Branco.—
Sr. Presidente da Província de... (*).

H O Aviso n.o 433 de 17 (lê dezembro de 1867 declara
que a audiência dos prelados, nos casos fie que se trata, não
•e exigida por disposição alguma, com quanto seja de grana
«onvenieneia; podendo dar-se hypolhese em que, sem euiIwrgo do parecer contrarie dos mesmos prelados, aeva .
•alteração a divisão civil.
« ar 101a üe uuviua que o auiy auuiciuiiai wu ««<»•"""•
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provinciaes exclusivamente a attribiúçao de erear, extingi
reunir e dividir íreguezias; c que cilas leni exercmo esia auuituição exclusivamente, ouvindo umas vezes os bispos, o
nào. »
Accrcscenta porém:
« Na creação, exlincção, reunião e divisão das parochias tem
os bispos deveres a cumprir, que lhes são impostos pelas K
eanoivicas. A autoridade civil deve facilitar-lheseâse cumpriínento em vez de o tolher.
« Pelo que respeita ás necessidades espintuacs, são os mspob
os competentes para bem ajuizar e intbraar.,
« Demais não ha parocliia em quanto não e canonicamcnte
provida. Nenhum parodio, ainda que regular seja,lunc
pode ser
a sua igreja, uem em cousa alguma exercitar as
Ç°^P'^
rochiaes sem a instituição e approvação dos bispos, ei
expresso na lei de 30 de julho de 1793.
.-t~a
« Nada ha portanto mais razoável do que ouvir o preladon
diocesano antes da creação e procurar por-se com eue previamente de accôrdo. »
O aviso de 2 de junho de 1840 declara censurável o proceCimento do presidente da província que sanccioua lei soiiic
este -assunipto sem audiência Uo diocesano.

Consulta de 8 tlc março de s&üíí.
Intervenção aos reverendos bispos na creafão deparochias.
Senhor. A secção de justiça do conselho de estado
vem cumprir o aviso de ti de novembro do armo findo.
Dos incompletos documentos, que lhe fo-rão presentes, a secção concluio, e especialmente do de n." l,
que no anno de 1843 suscitou-se uma questão de limites entre os vigários de Caldas na província de
Minas Geraes, e de S. João da Boa-Vistu na província
de S. Paulo.
Ignora a secção as razões allcgadas pelo vigário de
Caldas, mas parece incontestável, mesmo em vista das
razões allegadas pelo de S. João na resposta dada em
1843, que ao outro assistia pelo menos a mansa e pacifica posse, cm virtude da qual certa porção de moradores não só reconhecia a jurisdicção ecclesiastica do
vigário de Caldas, mas até no temporal e civil se considerava sujeita ás justiças dessa frcguezia, servindo
na respectiva guarda nacional , c fazendo portanto
parte de uma freguozia e província diversa daquella á
que o vigário do S. João os queria sujeitar, firmando-se
em uma antiga demarcação, e na vontad-e desses mesmos moradores, que de moderna data se mostrarão dcsejosos de pertencer á sua vigararia.
Ape/ar da extensão desta resposta, a secção julgou
Htil transcrevel-a como essencial para a intelligcncia
das questões de facto, que derão lugar a esta espéciede confliclo entre a asseinbléa legislativa da província
de Minas, e o reverendo Mspo de S. Paulo.
« I l l m . e Revm. Sr. conego João José Yieira Ramalho.
Tendo em vista o olficio de V. S. ordenando-me que responda á denuncia contra mim dada pelo Revm. Sr. vigário de Caldas Francisco de Paula Trindade,, por ter eu
(segundo diz cllc) ultrapassado os limites da minha jurisdicção ecclesiastica^ administrando sacramentos aos
seus parochianos, que vivem aquém, c além da serra denominada Caracol, etc., etc., tenho pois a responder o
seguinte, c para mais bem fundamentar e esclarecer a
minha resposta, passo primeiramente a ponderar a
"V, S. que precisão nenhuma ha de lei positiva que
marque (novamente) os limites entre estas duas paroehias (como quer é se exprime o Revm. Sr, vigário

Trindade), pois sempre considerei marcados os l i m i t e s
da freguczia de Mogiguassú, d'onde foi desníenbrada
esta freguezia pela divisa desta província com a do
Minas pelo cume da serra, hoje d e n o m i n a d a Ciracol,
cm vista do auto de divisão que por ordem de Sua
Magestadc fez o Dr. ouvidor geral e corregedor da
comarca do Rio das Mortes Thomaz de Barros Barreto |aos 19 de novembro de 1749, que 6 da maneira
seguinte:
« Principiando (formaes palavras) no alio da serra da
Mantiqueira, em que se acha o m a r c o , tirada uma
linha pelo cume da mesma serra, vem esta em direitura ao morro chamado do Lopo, que é braço da mesma
serra da Mantiqueira, o qual morro lica entre S. Paulo
o este districto de Sapucaby, c seguindo a mesma serra
o seu rumo passando Mogiguassú,, Rio Pardo, Sapucahy até chegar ao Rio Grande. »
Por isto mesmo, c á vista do mais que a d i a n t e expenderci, respondo que administrando eu os sacramentos
aos moradores aquém da serra do Caracol, não ultrapasso os limites da minha jurisdicção; marcho, sim,
dentro do circulo de minha cstola, acerescemlo mais
que, desde que tomei conta desta igreja (ha sete annos),
ainda capella curada, logo os moradores referidos, que
vivem aquém da serra do Caracol, vertente do rio Jaguary, e para dentro desta província de S. Paulo, me
procurarão, vierão-me dar obediência, menos Antônio
Martiniano, então alguns, principalmente os Baplistas,
moradores na fazenda de Cocács, a quem repugnei
ndmittir por me constar estarem alistados na guarda nacional da villa de Caldas, fizerão-me ver que forão alistados na guarda nacional, e davão obediência á igreja de
Caldas, em tempo que moravão na fazenda do Campo,
além da serra do Caracol, e dentro da província de Minas,
mas ao depois de dous ou três annos antes da minha vinda
para esta igreja, comprarão a dita fazenda de Cocáes,
onde actuaimcnle morão, e para dentro desta província,
c districto da freguezia de Mogiguassú, cTonde foi desmembrada desta freguezia de S. João, sendo então
ainda chamados para Caldas, como ignorantes continuarão a servir na guarda nacional, e a procurar a
igreja de Caldas; porque naquelle tempo lhes era mais
fácil pelas relações e distancia a Caldas do .que a Mogiguassú, porém que visto se ter erigido esta igreja de
S. João d'ondc distão pouco mais de três léguas, e da
de Caldas sete, e rcconhccedores do seu CITO, vinhão
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reclamar o seu direi Io, procurar a sua igreja, e o seu
legitimo parocho.
Passei instantaneamente a informar-rac n respeito
das pessoas antigas do lugar, 'todas combinarão, e me
íillirraavão ser a divisa da igreja de Caldas com esta
do S. João pela divisa da província, pelo cume da
serra do Caracol, ato se me apresentando por cópia
;is d i v i s a s daqueíla igreja, marcadas pelo Exm. Sr.
Impo D. ílalheus de Abreu Pereira, quando creada
de novo, e desmembrada da de Ouro Fino, que então
demarca e avança os limites daquella estofa m u i t o
adiante do cume da serra do Caracol, no rio das Antas
contra vertente da dita serra, nãq* duvidei pois atteniler ás suas razões justas, considerando-os como
ovelhas desgarradas deste meu rebanho, admitli-os,
derão se a rol, c desde então tenho-lhes administrado
os sacramentos todos, ainda antes da vinda do Rvm. Sr.
vigário Trindade, porquanto considero-os c são meus
parochianos, e parochianos sim, que commettôrão o
abuso de se intimarem no rebanho da igreja do
Caldas.
E por ventura um abuso serve de regra, dá força,
dá credito; o mesmo Antônio Marliniano, que em
principio me não procurou, já me veio dar obediência^,
já veio cumprir com seu dever religioso, dando-me
ainda mais satisfação, e fazendo-me sentir ter sido
file a causai de alguns moradores aquém da serra do
Caracol continuarem a obediência ao civil e á igreja
de Caldas, sendo que elle mesmo quando morava na
fazenda do Campo, no districlo de Caldas, antes do
se passar para esta, onde reside e aquém da serra do
Caracol, sempre dependeu e respeitou este districto
por província de S. Paulo, c freguezia de Mogiguassú,
de onde foi desmembrada esta freguezia de S. João ;
sendo que elle mesmo apresenta documentos por ondo
mostra ter pago dízimos, e requerido sesmarias na
fazenda, onde reside, aquém do Caracol nesta província de S. Paulo, e na fazenda dos Baptistas ter
havido demandas e processos crimes rio tempo do
seus antecessores, tudo nesta villa de Mogy-Mirim,
e província de S. Paulo. Em summa, emdua^s palavras
ultimo a minha resposta, que os referidos moradores
aquém da serra do Caracol estão dentro desta província de S. Paulo, e dentro do circulo desta frcguezia de S. João da Boa-Vista; ha muito derâo-so
a rol, derão-rne obediência, c por conseguinte são
meus parochianos, e administrando-lhes eu os sacra-

mentos todos, cumpro com o meu devei-, e Hão u l t r a passo os limites da minha jurisdicção ecclesiaslica.
E' verdade que neste anno indo eu visitar a estes
meus parochianos em suas fazendas os desobriguei, e
entre estes confessarão-se por devoção alguns parochianos do Sr. vigário do Caldas, que residem além
da serra do Caracol, e aqui. mesmo na matriz tem
vindo, bem como do outras freguezias e me não nego,
porque tenho sempre subido prazer cm servir, c ouvir
de confissão a todos, que me procurão, ainda mesmo
que seja por devoção. Eis, pois, Rvm. Sr. o que ha
occorrido á respeito, c 6 quanto por ora se me offerece responder a V. S.
« Deus guarde a V. S. Frcgue7ia de S. João da
Boa-Yista em 1S de agosto de 1843. « Illm. c Rvm.
Sr. conego vigário da vara, João José Vieira Ramaího. O vigário Joaquim Feliciano de Atnorim Signr. »
• O fallerido bispo de S. Paulo, em 2G de Abril de 1844,
reconheceu que ao menos do facto essa porção do
território e moradores se reputava pertencente á província de Minas, e freguezia de Caldas; embora declarasse ao mesmo tempo que isso provinha do « abuso
commettido por aquelles moradores que entrando para
esta província, vindo da de Minas, continuavão a dar
obediência aquclla freguezia de Caldas, por assim lhes
parecer mais commodo por não existir ainda a freguezia
de S. João » ; nias elle julgando que o contrario era agora
conveniente aos moradores pela maior proximidade e
excellencia dos caminhos, que os conduziãoá nova freguezia de S. João, resolveu a questão pelo maneira
seguinte:
« Havemos por bem pela presente determinar que
as divisas entre estas duas freguezias pelo que diz
respeito á estola sejão interinamente as seguintes:
seguindo pela estrada acima ao alto da serra até a
ponta do Caracol, deste a rumo direito atravessando
o rio Jaguary a procurar a serra da Boa-Yista. »
« O vigário de Caldas, levando essa decisão ao conhecimento do presidente de Minas, este, que era então
o marechal Francisco José de Souza Soares de Andréa,
respondeu-lhe em 25 de maio de 1844, que, sem se embaraçar com as divisões do Exm. bispo de S. Paulo em
tudo quanto diz respeito áquella província tinha ay
ordenar-lhe, que nenhuma alteração reconhecesse, ou
cumprisse sobre divisas de freguezias, em toda a

p;irfe dellas, que ficar donf.ro desta, província, por sor
esse negocio da exclusiva competência da assembléa
respectiva. »
Ignora a secção qual das duas divisões prevaleceu na
pratica ; o certo porém é que em 183:2 um guarda-inór,
Antônio Rabello de Vascoucellos roquereu ao vigário
capitular de S. Paulo reconhecendo-se residente na
freguezia de Caldas^ e quo « por se ter extraviado uni
despacho d o - E x m . Dr. Manoel Joaquim Gonçalves de
Andrade, em que attendidp o facto de achar-se o suppiicante muito mais próximo da freguezia de S. João
da Boa-Vista do que da de Caldas, lhe fora permittido
dar obediência ao parocho da mesma freguezia de
S. João > se lhe concedesse a mesma autorização. Esto
requerimento teve o seguinte deferimento. « Como
requer: Este será apresentado aos reverendos parochos da freguezia do S. João, e da villa de Caldas para
sua intelligencia e devida execução, e ser registrado
nos livros dos tombos das respectivas matrizes. S.
Paulo, 21 do maio de 1832. Andrade. »
Não consta dos papeis presentes á secção se houve
algum motivo ou occurrencia nova, que chamasse a intervenção do actual reverendo bispo de S. Paulo : é
provável que houvesse; ruas o que apparece é a seguinte cópia :
< O reverendo supplicante vigário de Caldas, e o de
S. João da Boa-Vista respondão em que distancia íicão
de unia e outra os moradores, que obtiverão de nosso
antecessor o passarem-se para a freguezia de S. João
da Doa-Vista, tendo sempre pertencido á Caldas. O
reverendo vigário de Caldas ha de estar certo que sobre divisas se devem attender ás commodidades do
povo, e não ao proveito dos parochos. Portanto, convindo, não era necessário que fosse ouvido. Também
convinha ser ouvido sobre o fazendeiro que passou-se
para outra parochia, sem igualmente ser necessário. E'
do bispo dar ou tirai' freguezes aos parochos tenda
sempre em vista a justiça, nem o poder temporal pôde
estorvar tão sagrada attribuição. O direito queda o
bispo a uma porção de povo para ficar pertencendo a
uma outra parochia, nenhum direito lhe dá pelo todo
político ou civil. Nem entendemos como podia o Sr.
presidente de Minas insinuar ao reverendo parocho
que não attendesse á determinação toda espiritual do
nosso antecessor; elle passava a orbita de suas atíribuiçdes, uma vez que os freguezes mudados não podem

tnuiku' di 1 parochia para o lado civil sem autorização'
lomporal. S. Paulo 7 dn fevereiro de 18ã.'5. Antônio,
bispo, iilffi. Sr. vigário Francisco de Paula Trindade. »
Não tendo vindo á secção nenhuns outros documentos, ella cru que estos forão os que derão lugar ao
seguinte parecer da commissão de estatística da assemhléa legislativa da província de Minas Geraes:
« A commissão de estatística, a quem forão presentes
os inclusos documentos, pelos quaes se vê que o Exm.
bispo de S. Paulo tem invadido as attribuições da
assembléa provincial de Minas, vem offerecer á consideração da casa o resultado do seu trabalho.
« Ue íacto o Exm. bispo actual, e seu antecessor,
tem excedido a orbita de sua jurisdicção, tem arrogado
a si attribuições que lhe não competem, que não tem;
pois, ainda que outr'ora tivessem, já de ha muito
tempo tem cessado pelas leis do paiz. Anteriormente
á lei de 12 de agosto pertencia á assembléa geral o
legislar acerca da divisão civil, judiciaria e ecclesiastica, e hoje a esta assembléa e não aos bispos, como
se lô no aviso do 1." de outubro de 1832, que declarou
sem força e vigor uma provisão episcopal de 16 de dezembro de 1831, pela razão dada no dito aviso de não
sér*da competência dos .bispos fazer a divisão dos territórios respectivos das parochias, nem. alterar cousa
alguma nos que estão competentemente designados,
a<) menos pelo que pertence aos actos temporaes, civis
e políticos.
« Esta mesma doutrina se acha sanccionada no aviso
de 11 de abril de 18-48, em que se declara que não
compete ás autoridades ecclesiasticas desmembrarem,
os habitantes de uma parochia para incprporal-os a
outra, pois lhe não pertence essa attribuição, não podendo por isso vigorar os actos de uma commissão nomeada pelo bispo de S. Paulo, emquanto não fossem
approvados pelo poder competente. Tanto mais ofíensivo porém é o proceder do Exm. bispo de S. Paulo
nesta questão, quanto elle pretende exercer jurisdicção
que lhe não compete, desmembrando povoações, com
perturbação das divisas da província; e tanto rnáis
grave quanto, devendo pelas leis evangélicas dar a
César o que é de César, pretende tirar a força moral
das autoridades civis pelo desrespeito e falta de obediência ás leis do paiz; o que certamente é digno de
reparo. Por esta razão, não approvando a commissão o
procedimento doExiu. bispo de S, Paulo neste caso,
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onlende que só deve considerar de n e n h u m efflito n
divisão por elle feita, e o d e parecer, o requer, que
sejão estes docmnentos enviados ao governo para providenciar, fazendo que seja respeitado o acto a d d i cional pelo mesmo Exm. bispo.
« Sala das commissões 26 de abril de 18'í5. Francisco
Teixeira (k Amaral. »
O presidente dirigio á secretaria de estado dos negócios do império o ofíicio do teor seguinte:
« Palácio da presidência de Minas Geraes 8 de mato
de d835.
« Illm. e Exm. Sr. Em satisfação ao oíficio que por
parte da assembléa legislativa desta província d i r i g i o
a esta presidência o respectivo secretario em data dn
27 de abril próximo passado, tenho a honra de pássaras mãos de V. Ex. a inclusa cópia do requerimento
apresentado â mesma assembléa pela commissão de1
estatística relativamente ás divisas que diz'lerem sido
incompetentemente estabelecidas p e l o R e v r n . bispo de
S, Paulo, com detrimento das attríbuiçoes da mencionada assembléa; e rogo a V. Ex. que, em vista do
referida r e q u e r i m e n t o e dos documentos constantes
' das cópias i g u a l m e n t e juntas, se digne providenciara
este respeito.
« Deus guarde a V. Ex. Illm. e Exm. Sr. conselheiro
Luiz Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretario
de estado dos negócios do império. Francisco Diogo
Pereira de Vftsconcellos. »
Indo com vista ao conselheiro procurador da coroa,
pedio que fosse ouvido o Rev. bispo de S. P a u l o . Respondeu na ausência do bispo o padre Anacleto José Ribeiro Coutinho pelo teor seguinte:
« Illm. e Exm. Sr. Na ausência de S. Ex. Rcvma.,
que se acha fora da capital', em visita, tenho a honra
de responder ao olíicio de V. Ex. que acompanhou
a representação da assembléa legislativa provincial de
Minas Gcraes, em que se queixa da divisa ecclesiastica
entre a freguezía de Caldas, e a de S. João da Boa-Vista.
« Exm. Sr., quando a lei de 12 de agosto de 183í,
n r t . dO | 1.°, conferio as assembléas provinciaes a
faculdade de legislar sobre a divisa, civil, judiciaria
o ecclesiastica, não é de presumir que lhes desse
lambem jurisdiccão espiritual necessária e indispensável para que a divisa civil seja ao mesmo tempo
ecclesiastica, sem dependência da intervenção da igreja,.
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Esta iatelUgtyicía, que aliás não só eueontra explicitarnenle consagrada na referida lei, não se funda
nos princípios geraes do direito, nas atlribuiçoesdos
poileres, que são eircuiascriptos cada um pelo' fim de
sua instituição.
« E' indubitavel que os actos legislativos das assombléas provinciaes não podem p r o d u z i r senão clíeitos
civis, assim corno ó certo que a f a c u l d a d e de rest r i n g i r ou ampliar a jurisdiccão dos m i n i s t r o s da igreja
(sem o que se não dá divisa ecelesiaslica ) 6 da p r i v a t i v a competência dos bispos.
« Pur ser doutrina corrente parocliis ab epi&copo po/Hfiííj», et districlatn juriídicliouis designari. Gmcin.
.Ins. eci;l. vol. 1." scliol. ao |203. No mesmo sentido, f e r r a r , verb. paroch. n.° 10 pag. 33. Barbosa
fio sun t r a t a d o de oflic. et protest. paroch. reconbecii
como necessário para que uma igreja seja parochial
o poder e s p i r i t u a l de ligar e desligar no pastor, e a
designação do districlo.
« Eviii. Sr., se a divisa civil sempre se realisasse
tendo-se em mira a commodidade dos povos, a que
fosso vantajosa na ordem civil seria conveniente na
repartição ecclesiastica, porque neste ponto a utilidade temporal está intimamente ligada ao bom ser
espiritual. O podor social, com uma só determinação, facilitaria aos cidadãos, que ao mesmo tempo
são membros da igreja, os meios de c u m p r i r com
iiienos sacrilicio e mais promptamenle ambos os devercs civil, e religioso. Neste caso, ps prelados serião
obrigados a reconhecer a divisa civil como ecclesiastica, marcando aos parochos os limites de suas funeções
espirituaes ; então não haverião reclamações dos lieis,
que com razão recorrem em taes conjuiicturas a igreja.
« Se porém as assembléas provinciaes, nas providencias que derem a este respeito, atlendercm a
considerações particulares, deverão os bispos acompanhal-as coagindo os lieis, que habitào perto de uma
igreja, a irem demandai' os soccorros espirituaes a
longas distancias cm outra igreja t Ninguém decidirá pela aílirinativa.
« T a l é o íacto constante da portaria j u n t a por
copia, que serve de base á representarão da assembléa legislativa provincial de Minas.
« O aviso do i." de outubro de 1832, citado pela
commissão de estatística, está cm harmonia com o
que tenho expendido; porque, declarando que não ó
da competência dos bispos fazer a divisão dos tem-

torios respectivos das parochias, ao menos pelo qu ?
pertence a etTeitos temporãos e civis, reconhece que
pôde haver uma divisa ecclesíaslica, com tanto que
não produza effeitos civis, como realmente acontece ;
porquanto não tem a igreja á sna disposição meios
para impedir os effeitos temporãos da divisa civil.
« Neste assumpto ainda é mais terminante o que
dispõe o aviso de 27 de fevereiro de 1844, recoinmendando que nas divisas (.Ias parochias sejão ouvidos os bispos, e que na falta desta circumstaneia
os presidentes das províncias neguem sancção a semelhantes disposições.
« Não prevalece portanto a queixa da assembléa provincial de Minas, visto estar a questão proposta resolvida pelos avisos citados, que considerão a possibilidade de duas divisas, uma civil e outra ccclesiastica, resultando de cada uma effeitos differentes, todas
as vezes que as assembléas provinciaes, menosprezando a parte religiosa dos cidadãos, se negarem á
observância no disposto no sobredito aviso de 18ií,
que por cópia ajuulo, visto não se achar na respcc^
tiva collecção. (*)
« Deus guarde a V. Ex. Ilím. e Exm. Sr. conselheiro Dr. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, ministro
c secretario de estado dos negócios do império. Anacleto José Ribeiro Coutinho » .
O conselheiro procurador da coroa, novamente ouvido, diz:
« Nunca duvidei, antes sempre lenho seguido como
verdadeira doutrina, a q u e em lliese, e como premissa fundamental, se sustenta na informação; a
saber, que, para a divisão eceiesiasíica das parochias,
c.Qnvem ouvir os prelados respectivos, e caminhar
com elíes em harmonia, nunca porém submettendo-se
ao seu puro arbítrio o poder temporal. Estou persuadido que é essa a mente da nossa constituição
e do acto addicional, o até creio que á própria assembléa
legislativa da província de Minas não repuguará esta
máxima, em t u d o jurídica e política.
« Este principio porém, bem longe de suffragar, condemna irremissiveíuiente o procedimento do reverendo
prelado paulistano, e justiílca a representação da assembléa de JHinaSk Se o reverendo prelado reconhece,
como se colho da informação, que, sem o concurso do
\r) Veja-se este aviso á

competente pklôr temporal, nada pude innovar nas divisões territoriaesdas parochias, bem ou mal estabelecidas, e que nesta operação c indispensável a concórdia
e harmonia de aiulws os poderes, tanto para o baia
espiritual e t e m p o r a l dos povos, como para o meHior
governo das sociedades c i v i l e ('eclesiástica, deve neeessariamenle c o n v i r q u e , expedindo novas determinações sobre a d i v i s a i ) das d u a s parochias de que
se t r a t a , uma tias quaes é coiriprehendida nos l i m i t e s
de província e s t r a n h a , sem o requerer aos competentes
poderes temporãos, ou a i n d a mesmo cônsul tá l-os, só
t a n t o bastasse, eomiuotteíi um verdadeiro excesso o
ultrapassou patentemente as raias de suas faculdades
legitimas.
« Não pode justifical-o a declaração de não alterar
os limites territoriaes em relação aos eííeiios p u r a mente civis, pois só trata dos eííoitos p r o p r i a m e n t e
ecclesiasticos; sendo, corno é, certo e bem sabido de
todos, que tão estreita e intimamente ligados estão
uns e outros na administração dos negócios de ambos
os estados, c i v i l e ecelcsiastico, que essa separação
vem a ser meramente nominal e apparcntc na pratica,
como ninguém ignora.
« Se assim não fora, escusada e ociosa seria a necessidade da intervenção dos dous poderes: cada um
obraria corno entendesse por melhor; absurdo que a
nada menos tende que a uma scisão entre elles.
« E' pois meu parecer que se faça sentir ao reverendo prelado a necessidade de desistir de semelhante
propósito, e de haver por supprimida, e sem vigor, a
portaria de que se trata.
« Cumpre-me por u l t i m o observar que para mim
faz-se estranha a maneira por que se vê substituído o
reverendo prelado neste oíTicio por um indivíduo que
nem ao menos declara a qualidade em que representa o
próprio prelado, na ausência deste, para por elle responder em sua pessoa a uma ordem imperial immediata
c directa, que devia e deve ser cumprida pela própria
pessoa do mesmo prelado.
« Não se sabe soo prelado teve noticia desta ordem,
nem se, tendo-a, deu cotnmissão para a resposta.
Parece-me que, quando possa o prelado delegar poderes,
não os deveria ampliar a ponto de constituir o delegado intermédio delle para com o governo imperial.
Emfim o mesmo governo imperial melhor saberá avaliar
o caso. »
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A sccção concorda com o conselheiro procurador da
coroa etn que, sendo expedida ordem para que respon
desse o Rev. bispo, ollc, o não oatrem, deveria responder : ella acredita que a intenção do respondente foi boa
o respeitosa ; autorizado pelo Rov, bispo a substituil-o
no despacho dos negócios, cscrupulisou em demorar o
cumprimento das ordens imperiaes; mas é certo que
melhor fora ter e n v i a d o os papeis ao Rev. bispo, porque a resposta, em explicação de um acto próprio,
deveria ser personalíssima. A secção notou igualmente
([lie nem ao menos se fizesse constar o como foi este
negocio levado á asscmbléa provincial, pois de certo
isso não consta dos documentos enviados; nem mesmo
se sabe quo o parecer da cotnmissão de estatística fosse
approvado pela assernbléa senão como inducção de ter
sido o parecer communicado ao presidente da província
pelo secretario da asscmbléa.
Entendeu porém a secção quo deveria limitar-se a
estes reparos, e nem por isso demorar por mais tempo
o sou parecer.
Elia concorda inteiramente com o conselheiro procurador da coroa, e m q u a n t o sustenta que as divisas das
parochias devem ser feitas de commmrt accordo e harmonia e n t r e os dous podercs, e s p i r i t u a l ou ecclesiaslico,
e l em porá l .
Da divisão das freguesias resultão conseqüências de
natureza espiritual; tal é o vinculo entre a ovelha
e o pastor ; os soccorros religiosos, e a administração
de sacramentos, que se conhecem debaixo do nome
allcgorico de pasto espiritual: assim a doutrina de ser
esta divisão um aclo puramente c i v i l , c tão estranho á
religião que nem ao menos deva ser ouvido o prelado
respectivo, parece á secção um erro inadmissível, cuja
refutação crê ter sido neste ponto levada á evidencia
na famosa polemica entro o bispo de Pernambuco c a
assembléa provincial respectiva.
Um dos mais hábeis e habilitados sus tentadores dessa
exagera cão., o í)r. Jeronyiuo Villela de Castro Tavares,
cantou honrosamente a palinodia na nota 117 § 148 do
seu compêndio de direito ecclesiaslico, onde assim só
exprime: « estudamos melhor a questão, consultamos
sobre ella autores, e pessoas autorizadas, e não nos envergonhamos de hoje s u s t e n t a r a doutrina opposta áquclki,,
que outr'ora defendíamos no recinto da assembléa
provincial. »
Se porém o poder civil não deve crear e d i v i d i r
parochias sem o consentimento do'poder ecclesiaslico,

ou i.nrnnsulto cpiscopn, m n i s i n s u s t e n t á v e l é n d o u t r i n a
que exclue o poder c i v i l de i n t e r v i r nessas divisões.
8e_ o pasto espiritual é o fim da parochia, não é o
unico, e q u a n d o fosse, como sustentar quo um governo
christão c calholico devesse ser estranho á satisfação
dessa necessidade dos habitantes catholicos "do paiz?
Seria negar a existência dojits principis arai sacra.
Demais, desde que os cofres públicos, os impostos, e as
fortunas particulares devem solTrer as conseqüências, c
despczas resultantes dessa divisão, seria desarrazoado
pretender que devesse considerar-se incompetente o
governo civil para apreciar os motivos de uma divisão,
c u j a s conseqüências, bem malcriaes o sensíveis, teru
elle de supportar.
Além disso, em toda a parte, e entre nós em larga
escala, a divisão parochial tem grande alcance civil o
político, e toca o absurdo querer que tudo isto fique:
dependendo exclusivamente da vontade dos prelados.
A secção por isso crê que tal não é, riem pôde ser, a
idéa do Rev. bispo de S. Paulo, embora alguma de suas
expressões pareça prestar-se a tal interpretação.
Pode-se mesmo boje dizer doutrina corrente a de
que as divisões das parochias sejão decretadas pelo
poder legislativo, precedendo consulta do diocesano;
assim acabou na corte de proceder o poder legislativo,
quando pelo decreto de 10 de setembro de 1854 se
formou a freguezia de Santo Antônio de fragmentos
de outras. Assim ^ic tem procedido iunumcras vezes
nas diversas províncias; c de certo as exagcrações
em um c outro sentido estão geralmente condcmnadas.
Quanto á distincção que se fez entre ctíeitos espiritiiaes c temporãos, parece irrespondível o que disse o
conselheiro procurador da coroa. Uma distincção tão especiosa não seria menos damnosa á igreja que ao estado.
Assim, c a.socção de parecer que seja convidado
o bispo de S. Paulo a solicitar o accordo c approvação
dos poderes competentes para a divisão que lhe parecer mais conveniente, abslendp-se por emquanto
de suscitar um condido que estaria pouco de accordo
com os interesses da religião, únicos pelos quaes certamente se dirige o Rev. prelado.
A secção pode a Vossa Mageslade Imperial a sua inesgotável indulgência para as imperfeições deste trabalho.
Sala das conferências da secção de justiça ,do conselho de estado em 2 de março de 1850. Jítiselio da
Queiroz Coitinho Mattoso Câmara, Visconde de Jl/aran. Mnrr/ue: (tr Alirnnles,

DIREITO m BRASIL À APBESESTAÇlO DE
CANDIDATOS AO CARWNAUTO,

DOUTRINA.

Compete t*sie direito ao íír:*síl como nação
eatlioliea €le primeira ordem, coniindo entabolar ne^oeiação <-<>m a Santa Sé para
esta o reeonliei/a formalmente.
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Direito tio ÍSrasil á apresentação tlv
datos H.O cardinalato.
CONSULTA DE G ÜE MARCO I) K 1817.

Senlior. Ordena Yossa Magestadc Imperial que a
«;cção de justiça do conselho de estado interponha o
seu parecer sobre o direito que tem o Brasil, como nação catholica cie primeira ordem, de apresentar ao
suiarato pontífice candidatos ao cardinalato.
O oflicio da lega cão imperial em Roma datado de 2i
<lo setembro do anno passado contém sobro este objecto
informações cireumstanciadas, e por isso convém que
aqui seja transcripto.
« Lftgação imperial do Brasil cm Roma 2i de setembro de 1846.
lllrn. e Exm. Sr. Respondendo ao despacho do antecessor de V. Ex. sob n." 8 de 26 de março próximo
passado, em que pede maiores informações sobre o direito que o Brasil, como nação catholica, tem de apresentar ao Sumnio Pontífice candidatos ao cardinalato,
tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex. os
esclarecimentos que pude colher 110 archivo desta legação acerca desta prerogaliva.
« O primeiro ollicio que encontrei relativo a este importante objecto foi o do n.° 6 em data de 2a de janeiro
de 1830 assignado pelo Sr. Muniz Tavares, em que
pede instrucções ao ministro de então, o Sr. marquez
de Aracaty, em que diz o seguinte:
« Os soberanos catholicos junto aos quaes se aclião
acreditados núncios de 1." classe, por concessão da santa
sé, gozão desde tempo immeinorial da prerogativa de
nomearem de seu inotu próprio um cardeal nacional.
Esta prerogativa é tanto mais recommcndavel quanto
os summos"pontífices não podem fazer duas promoções
•íeraes successivas de cardeaes da sua corte sem primeiro promoverem aqucllcs que competem aos soberanos respectivos. Isto posto, desejava saber para minha
ulterior direeção: 1.° se Sua Magestadc o Imperador
iritenciona gozar da mesma prerogativa, de que gozão
nesta parte os demais soberanos: 2." se na aflirmativa
eu deva já instar para que a santa sé a conceda na pes<soa de Sua Majestade o Imperador e de seus legítimos
s nc c c s só r cs. >'

« A este oflicio respondeu o m i n i s t r o dos negócios estrangeiros, o Exin. Sr. Miguel Calmou du Pin e Almeida,
em seu despacho de n.° 6 em data de 15 de Maio de 1830
dirigido â monsenhor Vidigal, chefe desta legação, o
.seguinte :
« Inteirado do conteúdo do seus ofíicios, cunipre-mo
dizer a V. Ex., quantoao 1." artigo do de n." 6, que Sun
Magestade o Imperador, a exemplo dos outros soberanos
catholicos, j u n t o aos quaes rés idéia núncios do 1." ordem, está resolvido a gozar da prerogativa de nomear
de seu mo tu próprio um cardeal nacional, e supposto
que o mesmo Augusto Senhor, atlendendo áscircumstancias presentes, que demandão toda a economia, não
poderá usar desde já desta prerogativa, comtudo espera
do discernimento e zelo de Y. Ex. que, examinando esto
assumpto, e explicando qualquer duvida ou embaraço
que haja, procure segurar esta regalia para Sua Magestade Imperial usar delia quando líie aprouvor.»
« A esse despacho foi respondido por aquelle monsenhor cm seu oíficio n." 8 de 13 do agosto de 1830,
dirigido ao mesmo ministro, o seguinte: «que não seria
bom tratar deste negocio senão depois de constar em
K orna que está a nunciatura installada no império
para evitar subtilezas de que se prevalece constantemente a cúria romana. »
« Ern outro officio do d i t o monsenhor, n." 9, em
data de 31 de agosto de 1830, responde elle nestes
lermos:
* Tendo respondido o que occorria a v i s t a da 2.a via
do citado despacho n.° (i, agora só mu occorre dizer
que, ricando inteirado de que a nuncialura está do
facto estabelecida no império, procurei com solicitude
obter para Sua Magestade o Imperador a regalia da
nomeação de um cardeal, assim corno tem e gozão os
outros soberanos, em cujos estados existe nunciatura
de primeira ordem como no Brasil. »
« No oflicio n.' li de 17 de abril de 1833, assjgnado
pelo conselheiro Moulinho, encarregado de negócios
desta legação, dirigido á V. E x . , conclue elle deste
modo:
« Nestas vistas, e tendo debaixo dos olhos o despacho dessa secretaria de estado de 15 cie inaio Ac.
1830, solicitei, e hei já conseguido,o reconhecimento
do direito que tem o governo brasileiro de nomear
a seu apraziihento mn cardeal nacional, prerogativa
que só cabe ás Portes de 1." ordem, e não tem as d«
Nápoles, Snrdenha, Toscaria, firuxcllas. nem o i m p e -

rador da Rússia como rei d;i Polônia. Devo dizer qun
a corte pontifícia teve o bom espirito de não fazer
difíiculdades sobre es tá matéria, que 6 também de seu
interesse mais reservado.
« A primeira vez que fallci ao cardeal secretario
de estado ficou de consultar o papa, e a segunda vê/
logo me respondeu definitivamente que sua santidade
iicava de accordo. »
« Em outro oíficio do referido conselheiro Mout i n h o sob n. 23, em data de 16 de agosto do mesmo
anuo, dirigido também a S. Ex., diz cllo o seguinte:
« A entrega da carta relativa a monsenhor Os li ri i
deu-me occasião de fallar ao santo padre sobre a conversa que tive com o secretario de estado a respeito
da prerogativa que deve competir ao Brasil de ler
um cardeal nacional. Com etleilo sua santidade conlirmou-me que não punha a isso duvida alguma, c
até interrogou-me sobre quem seria o escolhido.
« Minha resposta foi que eu obrava sem ordem do
meu governo, e que meu objccto era por ora tão somente de segurar á coroa do Brasil o reconhecimento
do seu direito para quando quizesso exercital-o. »
« Foi-me preciso não só transcrever aqui os paragraphos de todos os ofíicios que forão dirigidos á
essa secretaria de estado, como lambem do único despacho recebido da mesma secretaria relativamente a
esta matéria, para que V. Ex. , á vista delles, possa
melhor saber como este negocio foi tratado aqui, accrescentando que nenhum documento por escripto achei
nesta legação, pelo qual a santa sé confirmasse a Sua
Magestade o Imperador e seus legítimos successores o
direito de nomear um cardeal, como nação dei."ordem;
mas sim foi tudo permittido verbalmente: porém
creio que por este lado nada lia a receiar, porque foi
reconhecido o império do Brasil pela santa sé como
nação de 1." ordem, visto que nessa corteja residio
uni núncio de 1." classe na pessoa de monsenhor Ostini,
hoje cardeal.
« E aqui cabe dizer a V. Ex. que a mesma sanis
sé' foi a primeira que se pronunciou ern querer ler
um n ú n c i o aposíolico junto á corte do Brasil, como
consta da nota que o cardeal secretario de estado de
então passou á esta legação em data de 23 de outubro
de 1826, nota a que se* referem os officios de monsenbor Vidigal dirigidos á essa secretaria de estado
<rom os n. 0 ' Í3 de á8 de o u t u b r o do mesmo atino, c 71*
d,e 3 de maio de 1827.

« Quanto ú Sardenha o ;\ Bélgica cada unia destas nações tom um cardeal concedido por graça especial :^ o
cardeal da primeira ó aetualmente o arcebispo do Gonova, c o da secunda ó o de Malinos.
« Eis-aqui, Exm. Sr. os esclarecimentos r que pude
colher a respeito deste negocio, deixando de consultar o
governo pontifício sobro o assnmpto, visto não ter recebido ordens para assim obrar.
Deus guarde a V. FÃ. por muitos nnnos. l l l m . e
Exm. Sr. barão d j C i y r u . José Bernardo de Figueiredo. »
Por esta informação se reconhece que não lia documento algum eseriplo, por onde conste que sua santidade tenha reconhecido em Sua Magestado o Imperador-,
como chefe de nação de primeira ordem, o direito de
nomear um cardeal.
Vê-se, porém, pelas declarações verlnes que teve o
ministro brasileiro em Roma, no mino do 1833, tanto
do secretario de estado, corno di; sua santidade, que a
corte de Roma nenhuma duvida tem orn reconhecer esle
direito.
O direito de nomear cardoacs, de que gozão alguns
soberanos eatholieos da Europa, não pôde ter para a
coroa do Brasil a mesma importância q u e a l l i s e lhe
a t t r i b u o ; porquanto sendo essa importância derivada
da inlluencia que os mesmos soberanos podem exercer
na nomeação do santo pontifico por meio dos cardeaes
que tiverem nomeado, essa influencia difíicilmento podo
caber á corto brasileira, já pela grande distancia em
que só acha da corte de Roma, distancia que imposs i b i l i t a r á os cardeaes brasileiros de concorrerem a
tempo para a mencionada eleição, já pela preponderância que necessariamente deverão ter sobre o cardeal
brasileiro os das cortes mais poderosas da Europa.
Entretanto este direito piule ainda considerar-se
apreciável para a corto de Vossa Magestado imperial,
como um accrescirno de prcrogativas que contribuem
para o esplendor do throno, e como dando a Vossa Magestade imperial mais meios de recompensar os serviços que ao estado e á igreja fizerem os ccclesiasticos
brasileiros; e por isso a secção é de parecer que a losação imperial em Roma seja autorizada a negociar
com a referida corte, a fim de que por acto delia se reconheça cm Vossa Magestade Imperara prerogativa de
designar e, nomear um ou mais cardeaes, isto ainda
q u a n d o Vossa Magestade Imperial, pé Ias razoes de economia, não e-teja resolvido a exercer i r u m e d i a l a m e n t o

d i t a prerogaliva. conformando-se com n resolução cm
q u e se achava Sua Magestade o Imperador o senhor
j ) . Pedro J, segundo se fax menção no despacho n." (i de
i;i de maio de 1830 dirigido a monsenhor V i d i g a l .
T a l e a opinião da secção : Vossa Magestade Imperial
resolverá, porem, o que for servido.
Paço em (J de marco de lfii-7. /lonnrio lícrmi-lo Carneiro- Leão. Bernardo • Pereira dv Vasconcelos, Caetano
Maria Lopes Gawn.
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DOUTRINA.

«Js revswreiaílos bispos aão iMísIem deixar as
a-espeettvas dioceses sem prévia licença do
syo vento.
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Senhor. Vossa Magestade Imperial mandou por aviso
de 18 do mez liado que a seccão dos negócios do império
do conselho de estado consulte com seu parecer, tendo
em vista os papeis juntos, sobre o seguinte ponto: si
os prelados podem deixar as respectivas dioceses sem
prévia licença do governo imperial.
A seccão passa a executar a ordem de Vossa Magestade Imperial.
Nasceu a questão do seguinte ofíicio do reverendo
bispo do Rio Grande do Sul:
« Illni. e E x m . Sr. Julgo do meu dever communicar
a V. Ex. que devendo ausentar-me de minha diocese
por algum tempo não só por interesse da mesma, como
ainda para tratar pessoalmente de alguns negócios de
família que precisão de minha presença, nomeei governador do bispado, com os poderes precisos, ao arcediago Vicente Zeferino Dias Lopes, meu provisor
e vigário geral, em quem confio que- bem desempenhará esta commissão durante minha ausência, que
espero será de pouco tempo. Dando disto conhecimento
a V. Ex., tenho a satisfação de assegurar-lhe os meus
sentimentos da mais subida estima e distincta consideração.
« Deus guarde a V. Ex. Illm. e Ex.ni. Sr. conselheiro José Liberato Barroso, ministro e secretario
de estado dos negócios do império. Sebastião, bispo
do Rio Grande do Sul. »
Do modo como se exprime o reverendo bispo infere a
seccão que elle tem para si assistir-lhe o direito de
sahir da diocese., sem prévia licença de quem quer que
seja, todas as vezes que lhe parecer conveniente fazèl-o
a pró dos interesses ..ia mesma diocese, e até dos particulares de f a m í l i a . O reverendo bispo julga apenas do
seu dever dar conhecimento ao governo do facto consumuiado, talvez pura que conste quem ficou fazendo
suas- vezes.
A seccão porém entende que o reverendo bispo engana-se. A verdadeira doutrina é a contraria que se deduz
dos direitos çaiionico e pátrio, e se acha enunciada nosciruintc oflicio do conselheiro consultor,:
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a Illin. e Esm. Sr. Ordenanclo-me V. Ex. que dó páreeer, avista do officio de 9 de janeiro do corrente do
bispo do Rio Grande do Sul, sobre a questão seguinte —
si os prelados diocesanos podem deixar as respectivas
dioceses sem prévia licença do governo imperial;
submetto á consideração de V. Ex. o meu parecer,
que é o seguinte:
« A residência dos bispos, e em geral dos pastores, é
dever de direito divino, posto que alguns theologos e
canonistas opinão que é dever meramente ecclesiasíico; mas ou esse dever emane da letra e espirito das
sagradas e-scripturas, ou fosse creado pela disciplina
da igreja, o. certo é que é n m dever imperioso imposto
por todos os cânones.
« No armo 347 já o concilio de Sardice, no canon li,
tinha prohibido aos bispas a ausência de suas dioceses
por mais de três semanas, sem uma necessidade
grave.
« E lendo-se o cap. 1." da sessão 6.a de reformatione
do concilio tiidentino, e conhecida a historia desse
tempo, se vê que a relaxação do dever da residência
dos bispos levou esse concilio a firmar as regras sobre
a residência, e a estabelecer novas, mais rigorosas:
júris antiqui pccnce in cos innovantur, et novce decernnntur. E' um grande mal, é mesmo um grande
crime, dizia no concilio da Trento o veneravel fr.
Bartholomeu dos Martyres, que ura bispo não resida
n;i sua diocese.
« O dever canonico da residência é pois incontestável.
t Será também dever civil, cuja transgressão o poder
civil possa reprimir?
« Parece-me que sim, que o dever é mixto; e portanto
que a competência para conhecer delle também o é.
« A residência dos bispos nas dioceses não é unia
necessidade puramente espiritual: ps_ parochos, cuja
instituição é incontestavelmente divina, são considerados empregados públicos também civis, porque
tim a seu cargo funcções de natureza civil; e os
bispos, exercendo jurisdicção que tem effeitos civis,
recebendo congruas do estado, e tendo honras civis,
devem participar da mesma natureza de empregados
públicos do ordem mixta.
« Pela provisão de 23 de agosto de 1824 se declarou
que basta a ausência do bispo, sem licença, para ser
considerada a sé como vaga.
« Pelo aviso de 4 de junho de 1832 se estranhou ao

arcebispo da Bahia a recusa de certos esclarecimentos
ao presidente da província, e se ordenou ao presidente que o fizesse responsabilizar COTIO empregado
publico civil, se continuasse a recusar-se.
« Ficou pois estabelecido que os bispos são também
empregados civis.
« E pela lei n."609 de 18 de agosto de 1851 se marcou
o tribunal, que deve processar e julgar os arcebispos e
bispos nas causas que não forem puramente espirituaes.
« Ora, sendo a residência um dever não só espiritual,
mas temporal, porque ella pôde affectar os interesses
temporaes, ó claro que os bispos não podem sahir de
suas dioceses sem licença, e que, sahindo, podem ser
pelo menos privados de suas congruas; assim como
já estatuirá o concilio de Trento quando elles se ausentavão por mais dedousoutres mezes, mas sempre
cequa ex causa, et absque ullo gregis
detrimento; e lhes
impunha a pena de perda da i.a parte e da metade da
congrua. E os metropolitanos, ou o summo pontífice,
quando concedião a licença, ou approvavão a ausência,
verifica vão os casos de christiana charitas, wgens 'necessitas , debita obedientia , evidens ecclesia; vel rdpublicce
utilitas.
t Ora o bispo do Rio Grande nem pedio licença,
nem depois da ausência justificou-se allegando algum
daquelles fundamentos, porque motivos do interesse
doméstico não são seriamente allegaveis por um bispo
para abandonar as suas ovelhas ; e a allegacão vaga de
que deixa a sua diocese por interesse da mesma não 6
aceitável, porque o bispo devia explicar qual é o
interesse que podia ter a diocese do Rio Grande
em ausentar-se o seu prelado para a Bahia, principalmente n'uma época de tantas dores para a província do Rio Grande, no meio das quaes os soeeorros espirituaes devem ser para o catholico um
grande consolo,
« Além de tudo isto o bispo do Rio Grande devia
saber que todos os bispos do Brasil tem reconhecido o direito que tem o governo civil de conhecer
dos casos em que pôde dispensar a presença dos
bispos nas suas dioceses; e o mesmo fallecido bispo
do Rio de Janeiro, D. Manoel do Monte, na sua obra
de Direito Ecclesiastico, estabelece o seguinte no § 306
do 1.° tomo:
« Entre nós intervém também :o governo nas licenças para os bispos sahirem da? suas dioceses. »
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« Portanto c meu parecer que os prelados não
podem deixar suas dioceses sem licença do governo.
« Deus guarde a V. Ex. Rio de Janeiro 11 de fevereiro de 186o. Illm. e E x m . Sr. conselheiro Tose
Liberato Barroso, ministro e secretario de estado dos
negócios do império. O consultor José lynacio Silveira
da Motta. »
A secção conforma-se com a opinião do consultor
pelas razões jurídicas
que elle produz, de accordo com
o hábil chefeda6. a secção da secretaria de estado, e
com o conselheiro director geral. E portanto, restringindo-se ao ponto que Vossa Magestacle Imperial
mandou pôr em consulta, é de parecer que os prelados não podem deixar suas dioceses sem prévia
licença do governo imperial.
Vossa Magcstade Imperial resolverá como houver
por bem.
Sala das conferências da sucção dos negócios do império do conselho de estado em 2 de junho de 18G5.
Visconde (k Sapuc-ahy. Bernardo de Souza Franco.
RESOLUÇÃO.
Como parece. Paço na villa de Uruguayana 2 de
o u t u b r o de 1863. Com a rubrica de Sua Magustade
o Imperador. Marque,: do Olinda.
Circular expedida em observância da imperial resolução,

6." secção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios
d« império em 29 de janeiro de 1866.
Exm. c Revm. Sr. Sendo ouvida a secção dos negócios do império do conselho do estado sobre se
os reverendos prelados podem deixar as respectivas
dioceses sem prévia licença do governo imperial;
foi ella de parecer que não podião fazei-o pelas razOes constantes da consulta de 2 de junho do anuo
passado, junta por cópia.
E conformando-se Sua MagesUide o Imperador com
aquelle parecer por sua immediata rasolução do 2 de
outubro ultimo, assim o cormnunico a V Ex. Revm.
para os fins convenientes.
Deus guarde a V. Ex. Revm. Marques de Olinda.
Sr, bi;-po ch clicce-.:e d e . . . . . . . .
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Contra esla decisão reclamou o bispo do Ceará no
seguinte officio:
Palácio episcopal do Ceará 25 de abril de 1860.
I l l m , e Exm. Sr. Tenho a honra de accusar recebida a c i r c u l a r reservada de 29 de janeiro do corrente anno, em que V. Ex. diz que, sendo ouvida a
secção dos negócios do império do conselho de estado
sobre se os prelados podem deixar as respectivas dioceses som prévia licença do governo imperial, foi ella
de parecer que não podião fazei-o pelas razões constantes da consulta de 2 de junho do anno passado,
junta por cópia.
E porque a mencionada consulta, cru que se, basca
o parecer da secção dos negócios do império do conselho de estado,"algumas duvidas viesse suscitar em
meu espirito e pôr a minha consciência em certa inquietação, permitia V. Ex. que eu oiTcreça á esclarecida , pia c religiosa consideração de V. Ex. as
reflexões, que passo a fazer, e em que mostrarei que as
razões adduzidas pelo conselheiro consultor não mo
parecem tão concludentes que tranquillisem a consciência de ura bispo, quando se trata da perda dos
seus direitos e privilégios, e que ello consultor deu
um sentido mui lato ás prescripções do tridentino,
comprehendendo em seu parecer espécie que o mesmo
concilio exclue.
E' certo, Exm. Senr., que o dever da residência dos
bispos (seja ou não seja de direito divino, o que pouco
imporia para a consciência) é um dever imperioso e
por isso imposto por todos os cânones. O concilio
tridentino, cuja missão foi também de reformar os
abusos, que se havião introduzido na disciplina ccelesiastica, tendo cm vista os antigos cânones, reformou
esta parte do officio pastoral, tirando-o do um bem
culparei esquecimento,, marcando-lfie claros e precisos
limites e comminando graves penas aos infraetoros
de tão sabia quanto necessária legislação.
Não podia ser de outro modo, Exm. Senr., porque
como poderião os bispos satisfazer a outras suas sagradas obrigações e conhecer os males do rebanho para
applicar-lhes prompto remédio, .sem que residissem
entre suas ovelhas?
No cap. 1.° sess. 23 de reformai, determinou o tridentino com a maior clareza as causas, pelas quacs
podião os prelados ausentar-se rias suas dioceses,

obtida previu licença do suianio poulificf, ou do
metropolitano. Estas causas são as mencionadas na consulta: christiana charitas, iirgens necessitas, debita obedientia, evidens eccksice v ei rcipublicce utilitas, ahi referidas para se reprovar o procedimento do exm. bispo
do Rio Grande, por não se haver com ellas conformado
na sabida da sua diocese, dizendo o conselheiro consultor: ora, o bispo do Rio Grande nem pedia licença,
nem depois da ausência justificou-se, allegando algum daquelles fundamentos.
Mas, Exm. Senr., escapou de certo á perspicácia do
iüustrc conselheiro consultor, ou não reparou elle que
estas causas ou fundamentos, e a competente licença,
o concilio entendeu necessárias só no caso de ausência por tempo excedente a três mezes em cada anno;
porque não excedendo ao dito tempo, no mesmo cap.
e pouco abaixo das palavras citadas, o concilio deixa
determinado o que podem fazer os bispos, isto é, que
dentro dos mencionados três mezes contínuos ou interpolados podem sahir das suas dioceses sem licença
de alguém, sempre com causa racionavel, providenciando para que o rebanho não soffra detrimento em
sua ausência, e exhorta para que o não facão no tempo
do advento, quaresma, natal, resurreição, pentecoste"e
Corpus Cliristi, a não ser que algumas das obrigações
episcopaes os chame a outra parte fora das respectivas igrejas.
Eis as palavras do concilio:
« Mas como os que estão ausentes só por pouco
tempo, no sentido dos antigos cânones não suo estimados ausentes, porque em continente hão de voltar,
quer o santo concilio que, fora dos casos acima notados , esta ausência nunca exceda cada anno o espaço,
ou seja continuado, ou interrompido, dedousou três
rnezes quando muito; e que isto não seja senSo por
alguma causa racionavel, justa, e sem algum detrimento do rebanho: o ser isto, ou não assim, o remettc
o santo concilio á consciência dos que se ausentão,
que espera seja religiosa, e timorata, pois sabem que
Deus penetra os segredos dos corações; o, pelo próprio
perigo que elles correm, são obrigados a cumprir
com o seu dever sem fraude. Entretanto os admoesta
no Senhor, que se as suas obrigações, episcopaes os
não chamarem a algum outro lugar da sua diocese,
não se ausentem nunca da sua cathedral no tempo de
advento c quaresma, e também nos dias de natal,
da resurreicSo de Nosso Senhor, do pentecoste. e

ih Fesla do Santíssimo Sacramento; em cujos dias
as ovelhas .especialmente- se devem refazer, c recrear-se no Senhor com a presença do seu pastor.
« Quonian autem, qui aliquantis 'per "tantum absunt, veti-nnn cannnum sententia, iwn mãentur abesse, qnia statim
rwersuri sinit; sarrosanla si/nodus vn.H, illud absenli
xpatium singulis annis, sice continuam, sivc inlerruptum,
extra prendidas causas, nullo pacto debere duos, aud -ad
xiimmum. Ires menses excedere, et haberi rationem, ut
id atqua ex causa fiat et absque ullo greijis detrimento -.
guod an ila sit, abscedentium conscientice rcUnqnit, quam
xpemt reüijiosam, et limoralam (ore, mm Deo corda pa'leant, cujiis opus non fraudnlenter ar/ere suo periculo
ipnrnlnr. Eosdr.m ínterim admonet, et in Domino horlatur, ne per illius Ic.mpnris spaíinm Dominici Adventusr
Quadragesimce, Nativilatis, àesurrecíionis fiomini, Pcntecostés, item et Corporis Cltristi diebns, quibus reficl
maxime, et in domino gaydere pastoris prcuscntia oves
ilebeanl, ipsi ab ecdesia sua catltedrali tillo pacto absinl,
nüi episcopalia munia in sua dicecesi cos alio vocent. »
Vê V. Ex. que para a ausência de dons, ou quando
muito três mezes, não precisão os bispos allegar
causas, nem obter licença, deixando o concilio á
consciência dos que se ausentão. Abscfídentiwn conxciantice reUnqtiit.
O santo padre Bi.:nedicto XIV, de conformidade com
a doutrina conciliar, em sua bulla f/6 i primum exhorta os bispos a que não deixem suas dioceses pelos
três mezes, que lhes são concedidos, sem. causa ou
motivo que os justifique perante aquellejuiz, a cujos
olhos todas as cousas são patentes.
« Cavete autem ne existimelis fãs esse episcopis per três
menses singulis annis prohibüo, a-ut quaciimque ex cama
abesse. Ut'enim hoc vere liceal episcopis constat habendam
esse rationem, ut absentiam hajasmodi cequa requirat
musa. Memintote autem jiidicem futuras
esse enm, cujus
oculis omnia nuda et aperta sunt1, adeoque videte, ut
causa tahs rara sit, quo probari 'jure possit supremo
liuic pastoi-um principi, a quo ovium vobis creditaram
sanguis est qaamlicus requirendus. »
Não se vô nesta bulla, que o santo padre chame
a exame e á approvação as causas, ou fundamentos
para a ausência, de que se trata; o que ellc faz é
lembrar aos bispos que a causa deve ser tal, que seja
approvada pelo summo príncipe dos pastores, a quem
os bispos devem dar conta do sançüe das ovelhas, que

n
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l h o s ibrão cncommcndadas, sendo neste caso o mrsiTn,
Jesus Ciiristo único juiz da consciência dos bispos.
Não seria necessário, Exm. Senr., que eu apontasse
as causas que isentão de qualquer peccado aos bispos
quando se ausentão dassuas dioceses dentro do sobredito tempo, se não julgasse necessário, desde já, prevenir qualquer juizo desfavorável á consciência dos
mesmos bispos. Por isso permitia V. Ex. que ainda
por um momento eu occupe a attcnção de V. Ex.
E' o mcsrno santo padre Benodicto XIV, que, na qualidade de supremo chefe da igreja, em sua bulla
Ad universo; fazendo exclusão das causas, que não
servem c que não podem tranquillisar a consciência
de um bispo, admitteas outras comprehendidas nas
palavras oiqua ex causa, do que só exclue nimi alevitas,
oblectationum cupiditas, aliocque futües causa;.
Quem dirá, Exm. Senr, que os bispos do Brasil,
isolados como se achão uns dos outros, cem suas próprias dioceses privados do recurso dos bons conseselheiros, quando os concilies provinciaes, onde em
outros tempos se avistavão, já se não reúnem ; quem
dirá que estes bispos não tenhão justa causa para uma
ou outra vez na vida se avistarem, communicarem
seus pensamentos e penas, abrirem seus corações na
eííusão da caridade fraterna, e reanimarem-se mutuamente para novos trabalhos em suas respectivas dioceses ?
Seria por ventura por causas futeis, frivolas, ou
por leviandade de espirito que os dous distinctos prelados do Pará e Rio Grande forão á capital do império?
Ninguém q dirá, Exm. Senr.
Esta matéria acha-se já bem dilucidada por diversos
canonistas, e peço permissão a V. Ex. para que, além
do Santo padre Benedicto XIV, cuja autoridade bem me
dispensaria dê outras citações, eu ainda apresente o
que dizem dous canonistas de grande credilo.
Bouix em seu tractado De Episcopis diz: « episcoyis
consensum est ut per três anni menses, sive contínuos siv0
interruptos, abesse valeant absque ulla super ioris licentia,
modo aãsit causa cuquei, cl noti absint temporc udventm.
EFerrarisaccrescenta, citando outros da mesma opinião, que ainda para recrear o animo é licito aos bispos'
sahirem das suas dioceses: « rpiscapup abesse potest n,
sua ecclesia et dicecesi per três menses, etiam causa (mimum retaxandi. »
A' vista disto, Exm. Senr., V. Ex., dotado como ó de
tanta rectidão, justiça e cio um espirito religioso,, do
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que tantas provas tem dado em sua longa e publica
vida, não deixará de reconhecer que o episcopado brasileiro se acha agora humilhado, e que, a prevalecer
a doutrina da consulta, elle se verá privado do que
lhe concedem os cânones cm attencão á sua alta categoria e experimentada consciência".
Parece, Exm. Senr. ministro, que os bispos brasileiros não merecião do governo imperial tão clara e positiva
desconfiança, elles que tem levado o melindre das suas
consciências a tal ponto que. em tão largo período,
não se tem querido aproveitar nem do tempo que a
igreja lhes concede como vacância de seus pesados e
afanosos trabalhos. E só alguns factos de longa ausência de bispos de suas dioceses se pódeallegar, elles
de certo não pertencem ao episcopado brasileiro, mas a
certos tempos da moiiarchia portugueza, e devidos a
essas amplas licenças concedidas pelos reis de Portugal
ou pela mesa da consciência.
Para dar força ao argumento de não poderem os
bispos sahir das suas dioceses sem licença do governo,
citou-se uma passagem dos Ekmentos de Direito Ecclesíastico do fallecido bispo do Rio de Janeiro, onde elle
diz: « entre nós intervém também o governo nas licenças para os bispos sahirem das suas dioceses. »
Estas palavras do illustre bispo do Rio de Janeiro
estão em perfeito accôrdo com o concilio tridentino,
e com as presentes humildes reflexões que tenho a
honra de offerecer á consideração de V. Ex.
Tratando o sábio prelado fluminense das causas
para obtenção de licença da parte do papa ou do metropolitano, c dizendo que entre nós também intervém a
licença do governo, nenhuma outra cousa quiz dizer
senão que no caso, de haver necessidade e de se obter
licença do superior ecclesiastico, também se deveria
recorrer ao governo; porque o advérbio também nenhuma duvida deixa sobre esta intelligencia. Ora, se
para uma ausência menor de três mozes não ha necessidade de licença do superior ecclesiastico, corno
deixei dito, também não ha para se recorrer ao governo;
logo o consultor comprehencleu em seu parecer espécies, que o mesmo concilio, e os Elementos de Direito
Ecclesiastico do bispo do Rio de Janeiro excluem.
A outra razão adduzida na consulta de serem os
bispos empregados públicos civis, por isso que rece-r
bem congruas do estado e gozão de honras civis, e, como
taes, na necessidade de pedirem licença ao governo,
sempre que sahirem das suas dioceses, eu deixo áapre-
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ciarão de V. Ex., c appcllo para a opinião que V. Ex.
já emittio em outra occasião sobre esta denominação,
e por isso deixo de fatigar a paciência de V. Ex. com
a repetição de argumentos por tantas vezes, e de tantos modos adduzidos.1
Quando,. Exm. Sem ., um bispo vê á frente do governo
do seu paiz um ministro religioso, á quem não faltão
os conhecimentos canonicos c longa pratica para bem
decidir sobre estas matérias, elle não deve temer ser
esbulhado dos seus direitos e privilégios; é o caso em
que se acha o episcopado brasileiro perante V. Ex.
como primeiro ministro da coroa; e por isso espero
que V. Ex., attendendo ao que respeitosamente acabo
de expor como um dos membros do episcopado, se
dignará pôr as cousas em seus competentes lugares,
com o que V. Ex. ainda mais merecerá dos bispos brasileiros e da igreja catholica, cujas doutrinas Y. Ex.
tão escrupulosamcnte procura observar.
Deus guarde a V. Ex. Illm. e Exm. Sr. m a r q u c z de
Olinda, ministro e secretario de estado dos negócios do
império. Luiz, bispo do Ceará.
A resposta do governo foi dada no seguinte aviso:
(!.a Sccçâo. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios
.do império cm í) de julho de 1806.
Exm. e R e v r n . Sr. Tenho presente o officio de ÜÍJ
de abril ultimo em que V. Ex. Revma. reclama contra
a circular de 29 de janeiro do corrente anno, pela qual
foi declarado que os reverendos prelados não podem
deixar as respectivas dioceses sem prévia licença do
governo imperial.
Invoca V. Ex. Kevma. as disposições do direito caiionico para mostrar que elles podem ausentar-se de
seus bispados até três mexes em cada anno sem solicitarem licença.
Mas V. E x . R e v m a . não pode deixar de reconhecer
que essa argumentação só procede pelo que respeita á
necessidade de licença do superior ccclesiastico. A este
respeito releva ponderar que as leis civis obrigão
igualmente a todas as classes da sociedade, cada uma.
ua esphera das íuucções que lhes dizem respeito. Assim
é que os reverendos bispos não se podem eximir da
suprema inspecção do impcrante como bispo exterior
da igreja.

A questão é si os reverendos bispos necessitão sem-»
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pré de licença de Sua Magestado o Imperador para
sahir das dioceses.
O que se resolveu sobre consulta da secção dos negócios do império do conselho de estado foi que tal
licença è indispensável.
Si essa consulta citou também a legislação ecclesuistica em sustentação do parecer, que sujeitou á imperial
resolução, foi para dar á questão o desenvolvimento
que cabia no assumpto.
A matéria, porém, não podia ser decidida senão a
vista da legislação citada, sem que com isto se oileiidao
as disposições ecclcsiaslicas. E aquella legislação estabelece quê, sem prévia licença do legitimo superior,
ninguém pôde deixar voluntariamente o exercício d
luíar que occupa.
Isto não quer dizer que o empregado publico não
possa nunca ausentar-se da sede de sua jurisdicçao sem
que para isso esteja previamente autorizado: casos
extremos podem apparecer que ligitimem as exccpçoes,
feitas sempre as devidas participações ás autoridade:
locaes; excepcões que devem ser justiíicadas. E os
reverendos bispos é claro que não podem deixar t
gozar do mesmo indulto com a mesma cláusula. Mas a
regra geral é a que está exposta no parecer da secção,
approvado pela imperial resolução de 2 de outubro d
1863.
Da regra geral não ha lei nenhuma que isente os
reverendos bispos; e a provisão de 23 de agosto d
Í824 declarou que basta que elles se ausentem sei
licença para que a sé seja considerada vaga.
O governo, com a circular de 29 de janeiro deste
anno, não fez mais do que exigir a observância das
leis; e, quando assim obra, não esbulha os reverencie
bispos de seus direitos e privilégios. Sendo as_leis
obrigatórias para todos, os reverendos bispos não se
podem dizer humilhados quando ás mesmas leis preslao
obediência. Taes pensamentos peza-me que achassem
entrada no elevado espirito de V. Ex. Rvm. J
tive tanto cuidado de salvar o melindre dos reverendos
bispos que lhes dirigi a circular com a
reservada.
,
A imperial resolução que approvou o parecei
secção dos negócios do império do conselho de estado não implica com as doutrinas exaradas em outros
pareceres da mesma secção relativamente á categoria
dos bispos. Aquelle parecer não collocou os reverendos
bispos na classe dos empregados públicos; e soice:

- 110 significa que a alguns respeitos cslão clles sujeitos
ás mesmas regras que militão para esles, como acontece no caso presente.
Entende, pois, o governo 'que deve manter a imperial resolução de 2 de outubro do anno passado,
da qual dei conhecimento a V. Ex. Revm. na cilada
circular.
Deus guarde a V. Ex. Revm. Marqmz de Olinda. Sr.
Bispo da diocese do Ceará. (*)

(*} Sobre esto assumploo Sr. conselheiro Paulino José Soares
de Souza, ministro tio império, disse o seguinte iia sessão da
câmara dos deputados de 17 du julho de 18(59, á propósito do
projecto que concedia unia ajuda de custo aos bispos brasileiros
qne fossem a Roma tomar' parle nos trabalhos do concilio
ecumênico:
« Scrn que pretenda equiparar os reverendos bispos aos era~
pregados públicos sujeitos hicrarchicamaite á administração,
pois que tem elles fuacçoes que não são delegadas pelo poder
temporal, não posso, á vista dos ans. B.° e 102 | 2.° da constituição, deixar de consideral-os funecionarios, cuja presença
ou ausência das respectivas dioceses aliamente interessa ao
poder civil, a quem cumpre zelar a religião do estado.
« A alta gerarchia não os dispensa do dever de solicitar do
governo a anauencia para sahircm, ainda que temporariamente,
de suas dioceses, pois aos interesses de ordem religiosa se
prendem grandes interesses de ordem civil.
« Nem vejo que o pedido de licença desdoure os dignos prelados brasileiros, cuja i Ilustração e virtudes folgo sempre de
ter oecasiões de reconhecer.
« E' porém incontestável que quem quer que se ache constituído
em dignidade civil ou ecclesiastica, a bem da nação, não pôde
deixar o paiz sem dar satisfação de si. Se isto importasse sujeição desairosa, não exigiria a constituição, no arl. 104, que o
chefe do estado para saiiir do império obtenha o consentimento
da assembléa geral.
« Está estabelecido na legislação que os reverendos bispos
devem pedir licença ao governo para subirem de suas dioceses.
Tem sido executado este preceito, e ainda agora tem o governo
concedido aos que a pedirão licença para irem assistir ao concilio
que se abrirá em Roma no dia 8 de dezembro próximo vindouro. »

AISEMIA DOS COWiOS DA SEDE DAS CATUEDRAES.

DOUTRINA.

Os capitularem não podem retirar-se, sem licença, da sede das cathcdraes, ainda estando
no yoso do tempo que se diz do estatuto.

Ausência aos conegos lia sede das eathedraes.
CONSULTA DE 8 DE NOVEMBRO DE 1864.

Resolução imperial de 19 de nmembro de 1864.
Senhor. Yossa Magcstadc Imperial foi servido ordenar que a seccão dos negócios do império do conselho de estado consultasse com seu parecer sobre o
oflicio do reverendo bispo do Rio Grande do Sul,
relativo á ausência dos conegos para fora da cidade
sem licença do prelado.
O officio é como se segue:
« Tenho a honra de consultar a y. Ex. se ps reverendos capitulares por algum privilegio particular,
que eu ignoro, podem ausentar-se, por qualquer titulo, de suas cathedraes sem. licença expressa do prelado diocesano, ainda mesmo quando seja sob o pretexto
de gozarem dos dias chamados de estatuto, os quaes
nunca se concedem nos dias clássicos c solemnes.
« No caso negativo, rogo a V. Ex. se digne informar-me se os pontos que lhes forem marcados são
contados em favor dos reverendos capitulares presentes ou descontados na thesouraria.
« Julgo muito conveniente a prompta resposta disto
que consulto a Y. Ex., pois que no cabido desta diocese já se vão dando casos de se ausentarem alguns
capilnlares para fora da capital, quando bem lhes
parece, sem licença do diocesano ou ao menos participação dos motivos dessa ausência. »
1." PONTO. Que os conegos não podem sahir para
fora da sede das cathedraes sem licença dos prelados,
ó o que determinão todas as leis ecelesiasticas.
Mas, como as mesmas leis automão a interrupção
do exercício dos officios divinos por algum tempo,
o q u a l pelo concilio tridentino não pôde exceder de
trez mexes por a n n o ; e nos estatutos das cathedraes
se costuma fixar o máximo desse tempo, chamado
por isso do estatuto: daqui vem que alguns conegos
do bispado do Rio Grande do Sul, aproveitando-se
dosse indulto, ausentSo-se da capital, a seu arbítrio,
«' q u a n d o bem lhes parece.
/
ia
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Antes de tudo cumpre observar que o tempo chamado de estalulò' não é concedido para que os concgos possão deixar de assistir aos olfieios divinos
quando bem quizerem. Elle suppfüe sempre uma causa
justa de a u s ê n c i a ; e sem 'esta causa não podem elles
em boa consciência d e s f r u c l a r as rendas do beneficio.
Além disso, o te rapo de estatuto não ó dado para
que os coiiegos'cqm este t i t u l o abandonem suas obrigações com prejuízo das funcções sagradas na cathedral. Só muitos conegos o tomarem ao mesmo
tempo, o t r a b a l h o vai recabir sobre poucos; c pôde
acontecer que faltem ministros para os exercícios
diários, ou pelo menos que falte o numero necessário .para que os actos se celebrem com as solemnidades prescriptas no ccremonial.
Ainda ha outras considerações que condemnão o
arbítrio de os concgos se ausentarem sem licença para
fora da capital.
'Durante o gozo do estatuto pôde sobrevir a necessidade de convocação extraordinária do cabido, e pôde
haver algum motivo de regozijo publico., pelo qual o
bispo tenha de celebrar missa pontilical. Nestes casos,
se os conegos estiverem fora da cidade, não poderão
comparecer, como é seu dever; assim como não poderão comparecer nas festas e nos actos de que não
são dispensados.
Por estas razões é costume haver nas cathodraes
uma autoridade, a quem os conegos communicão o
gozo do estatuto em que vão entrar; e esta autoridade pôde regular este objecto de modo que não soííra
o serviço d i v i n o com a ausência dos conegos.
Se, pois, a sabida dos conegos para fora da capital
traz estes embaraços, não se pôde negar ao bispo o
direito de ser informado do m o t i v o q u e a exige, e de
a autorizar, concedendo a necessária licença.
A secção conforma-se com o parecer do consultor
desta secretaria, o q u a l se exprime deste modo:
« Se na diocese do Rio Grande os conegos se
ausentão da cidade, prevaleeerido-se da dispensa dos
estatutos q u a n t o ao serviço do coro, o diocesano pôde
chamai-os aos seus deveres, privando-os da congrua,
e processando-os pela f a l t a de residência. E isto pôde
fazer facilmente, porque as tliesourarias não pagão
as congruas sem attestado dos diocesanos.
« E será lecritirno impedimento para assistir aos
pontificaes o facto do estar o conego no uso do es-
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tstuto?. Eu tendo que não-, o legitimo impedimento
rs tá definido pelo concilio tridentino nas palavras infirmitas, SPU justa et corporalis necessitas, aut evidens ecdesice utilitns.
« Desde, pois, que o diocesano julgar não legitimo
esse motivo dos estatutos para deixar de comparecer
a certos actos de ceremouial solemne o conego; e
desde que o não considerar licenciado para sahir para
fora da cidade, só pelo facto de estar no gozo do estatuto, não pôde o conego receber congrua na thesouraria, participando-se-lhe.»
Entende, pois, a secção que os conegos não podem
sahir para fora das capitães sem licença especial,
ainda estando no gozo do tempo do estatuto.
2.° PONTO. A secção concorda também neste ponto
rom o parecer do conselheiro consultor , cuja substancia é que, dada a falia por esta causa, se deduza da congrua em favor dos interessantes a parte
correspondente aos pontos, segundo a tabeliã estabelecida para estes; o excesso deve ficar na thesouraria em beneficio desta, fazendo-se menção de tudo
na folha que for remetlida á thesquraria oi ao presidente da província, conforme estiver em uso.
Vossa Magestade imperial resolverá como melhor
parecer em seu alto juízo.
Sala das conferências da secção dos negócios do império do conselho de estado, em 8 de novembro de 1864.
Marques de Olinda. Visconde da Sapucahy. Bernardo
de Souza Franco.
RESOLVÇ.ÃO.
Como parece. Paço 19 de novembro de 1864. Com
a rubrica de Sua Magestade o Imperador. José LiberatoBarroso.
P,ara cumprimento da imperial resolução expedirão-se em 23 de novembro de 1864 avisos ao ministério da fazenda, aos reverendos bispos, e aos presidentes das,, províncias cm que ha cathedracs.

HHMlEPifô HE PARODIA NOVA,

DOUTRINA.

Creada uma parochia em território desmembrado de outra, a nova parochia c a que deve
*er posta cm concurso.

_ i li) _.
Consulta de 3O de julho de «8G6.
BF,sr>n;r\o IMPERIAL DK li I>R SETEMBRO DE 1858.
Senhor. A secefio dos negócios do império do
conselho dn estado cumpre o a v i s o de fc> do correr)k 1 ,
e x p e d i d o por ordem do Vossa Majestade i m p e r i a l ,
c o n s u l t a n d o com o sou parecer sobre o ofíicio e ai que
o rev. bispo diocesano da D i a m a n t i n a c o m m u n i c u
que, tendo sido creada uma nova freguesia em terr i t ó r i o desmembrado da do G u r v c l l o , passara provisão
ao vigário collado desta frepuc/Ja para servir naquella,
declarando vaga a do C u r v e l l o .
Em. seu officio de 15 de junho diz o rev. diocesano
o seguinte:
« I l l m . e Exm. Sr. Tenho a honra de communicar
a V. Ex. que a freguezia de Santo Antônio da villa
do Gurvello, sendo dividida em duas pela lei mineira
n.° 127iá de 2 de janeiro ultimo, elevando a parochia o districto do Morro da Garça, comprehendend»
os do Pilar c Papagaio, desmembrados todos da primeira freguezia, o padre Boavenlura de Nossa Senhora da Guia Bandeira, v i g á r i o collado da freguezia
do C u r v e l l o , d e c l a r o u - m e que optava pela nova froguezia, o r e q n e r c n - m e a sua t r a s l a d a ç ã o . Attendendo
ao direito de opção, m a n d e i passar-lhe provisão para
a nova freguezia, d e c l a r a n d o vaga a da v i l l a do Curvelio a 2.;5 do mato findo, c ericoininendando-a no
padre Porürio Pereira da S i l v e i r a .
Deus guarde a V. K\. Illni. e Exm. .Qr. marquei
de Olinda, ministro e secretario de estado dos negócios do império e presidente do conselho de ministros. João, bispo da D i a m a n t i n a . »
A este respeito oflicioa também ao governo de
Vossa Màgestade Imperial o vice-presidente da província de Minas Geraes, em exercício, o seguinte:
• Palácio da presidência da província de Minas
Geraes. Ouro Preto 23 de junho de 1866.
« Illm. e Exm. Sr. Passo ás mãos de V. Ex. cópia do
oíFicio que dirigio-me oexra. bispo da Diamantina, participa rido que, em respeito ao d i r e i t o de opção, concedera
an viprario collado da freçuezia do Gnrvello, rcv.Boavcn-
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tara de Nossa Senhora da Guia B a n d e i r a , provisão para a
nova freguezia de Nossa Senhora do Morro da Garça.
« Sobre este objecto cabe-me informar a Y. Ex.
que a freguezia do Curvello, comprehendendo uma
área de 40 léguas com diversos núcleos de população,
foi dividida em duas, licando sede de uma a vi lia
do Curvello, e de outra a povoação do Morro da Garça.
« Subsistindo a freguezia do Curvello, na qual ó
collado aquclle padre, me parece que sua trasladação,
que neste caso eqüivale a uma remoção, só poderia
ser concedida pelo governo imperial, não cabendo
neste caso o direito de opção indicado.
« Y. Ex., porém, á cuja illustrada apreciação submetto esta questão, a resolverá como for justo.
Deus guarde a V. Ex. Illm. e Exm. Sr. conselheiro José Tliomaz Nabuco de Araújo, ministro e
secretario de estado dos negócios da justiça. O vicepresidente, Joaquim José de Santa Anna, »

perder seus privilégios: Translaía ecdesia, omnia jura
ad eam pertinentia transeunt in ecdesiam ad quam facta
est translatio. »
i Não é este o caso que se dá. O parecer que acompanhou o aviso junto de 13 de .novembro de 1864,
na parte notada, confirma as duvMas que tenho sobre
o acerto com que procedeu o reverendo bispo. (*)
6." Seccão 2 de julho de 1866. Manoel Francisco
Correia. »

A seccão da respectiva secretaria, informando a" ;
este respeito, diz:
« O reverendo bispo invoca neste ofíicio, para justificar o seu procedimento, um direito de opção que
me parece sujeito a contestação.
< O padre Bandeira foi apresentado na igreja pá- .
rochial do Curvello. Esta igreja dividio-se, e creou-se
a nova parochia do Morro da Garça, embora composta
de território sobre o qual exercia jurisdicção o parodio do Curvello.
« Continuando a existir n freguozin do Curvello,
posto que com extensão menor, não h o u v e em relação ao vigário Bandeira senão a execução da cláusula,
expressa na c a r t a i m p e r i a l que o apresentou, de que
.se poderiti dir.idir n•iyrejii quando se jtili/asse necessário.
i Deu-se um facto previsto e regulado, do qual
nenhum d i r e i t o r e s u l t a Aquelle vigário.
« Parece, pois, que a freguezia que tem de ser posta
em concurso é a novamente cruada, c não a do C u r vello, como pretende o reverendo bispo da D i a m a n t i n a .
« O prelado falia em trasladação. ü direito a dist i n g u e em temporária e, perpetua.
« No caso de que se trata haveria uma trosladação
perpetua. A respeito destas diz André, JJroit canon:
t Como ellas se veriíicão pela suppressão do titulo
da igreja que se tem de deixar, e pela nova creação
deste mesmo titulo na igreja que se tem do occupar,
inudão o estado do beneficio t r a n s f e r i d o , e o fazem .'

(*} O aviso citado é como se segue:
6.a seccão. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios do império, em 15 de novembro de 1864.
Illm. e Exm. Sr. Tenho presente o ofticio de 6 de setembro
ultimo, com o qual essa presidência transmitte o requerimento
em que o vigário collado da parecida de Flores, padre Joaquim de Souza Falcão, pede que se lhe permitia gozar do seu
beneficio na do Forte, desmembrada daquella pela lei provincial n.° 360 de 25 de julho do corrente anuo.
Conformando-se o governo imperial com o parecer do conselheiro consultor deste ministério acerca daquella prctenção,
passo ás mãos de V. Ex. cópia do dito parecer, a fim de que
V. Ex. dê conhecimento delle ao rev. vigário capitular dessa
diocese, e se proceda de accôrdp com as suas conclusões.
Deus guarde a V. Ex. José Liberalo Jlarrosu. Sr. presidente
da província de Goyaz.
Parecer a que o aviso se refere.
n Competindo ás asscmbléas provinciaes legislar sobre a divisão «eclesiástica das províncias, desde que pela resolução de
18 de dezembro do 18(52 foi transferida a sede da villa e freguezia de Flores para a povoação do Forte, convindo nisso o
ordinário, como de facto conveio, segundo se vê do seu oíficio de
8 de setembro do corrente, e do oflicio do presidente de Goyaz
de 6 do mesmo mez, entendo que o beneficio collado do vigário Joaquim de Sousa Falcão estava transferido também.
« Pelas resoluções provinciaes de 18 de dezembro houve mais
do que uma desmembração, houve uma suppressão da freguezia
de Flores com transferencia da freguezia para o Forte.
i. Se houvesse somente desmembração poderia haver duvida
se o vigário Falcão poderia passar para o Forte sem nova col
lação, e portanto sem novo concurso; mas, supprimida a freguezia e transferida a sua sede para outro lugar, o beneficio
collativo é o mesmo.
n Se posteriormente pelas resoluções provinciaes de 28 de
julho deste anno forão revogadas aquellas resoluções de 18 de
dezembro de 1862, continuando a creação da freguezia no Forte,
parece-me que o parodio Falcão já está translerido para esta
freguezia, e que portanto deve-se pôr a concurso a igreja de
Flores, que foi restaurada, e que deve ser considerada como
creação nova. Portanto parece-me que se deve responder ao
presidente da província approvando a continuação do beneficio
do parocho Falcão na povoação do Forte, que é freguezia conservada pela assembléa provincial, e na qual já estava de posse
do seu beneficio.
« Rio de Janeiro 2 de .novembro de 1864. O consultor do
ministério do império Jssf Ignacio Silveira da .Woíto.»
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A' vista do que a secção, conformando-se com a
opinião do vice-presidente da província, e da secção
da secretaria, é de parecer que se responda ao reverendo prelado que a parochia, que deve ser:posta em
concurso,, é a novamente creada por desmembração
de parte do território da doCurvello, e que desta o
padre Boayentura de Nossa Senhora da Guia Bandeira continua a ser o parodio collado.
Vossa Magestade Imperial melhor decidirá.
Sala das conferências da secção dos negócios do império do conselho de estado em 30 de julho de 1866.
Bernardo de Souza Franco. Visconde de Sapucahy-.
RESOLUÇÃO.

'Como parece. Paço em 14 de -setembro de 1866.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. José
Joaquim Fernandes Torres.
Aviso expedido para 'observância da imperial resolução.

CONCESSÃO DE LICENÇA PELOS PRESIDENTES DE
PROVÍNCIA AOS FUNCCIONARIOS ECCLESIASTICOS
QUE PERCEBEM «RUA.

DOUTRINA.

6." Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios do império em 18 de setembro de 1866.
Illm. e Exm. Sr. Foi ouvida a secção dos negócios do império do conselho de estado sobre o
ofíicio de 10 de junho ultimo, no qual Y. Ex. Revm.
communica que, tendo sido creada uma freguezia em
território desmembrado da do Gurvello, passara provisão ao vigário desta freguezia para servir naquella,
declarando vaga a do Curvello.
E tendp-se conformado Sua Mageslade o Imperador,
por sua immediata resolução de 14 do corrente, com
o parecer da mesma secção, junto por cópia, manda
declarar a V. Ex. Revm. que a parochia vaga é a
novamente creada, e não a do Curvello, na qual deve
continuar a servir o parodio collado, padre Boaventura de Nossa Senhora da Guia Bandeira ; sendo posta
em concurso aquella nova frequezia.
Deus guarde a V. Ex. Revm. José' Joaquim Fernandes Torres. Sr. bispo da diocese da Diamantina.

Os presidentes de província só podem conceder aos funccionarios ecclesiasticos licença,
com vencimento de eongrua, por três mezes
dentro do anno, contado do termo da ultima.

Concessão de licença pelos presidentes de
província aos funceionarios ecclesiasticos
que percebem congrua.
CONSULTA DE 15 DE OUTUBRO ÜE 1866.

(*)

Resolução Imperial de 21 de novembro de 1866.
Senhor. Vossa Magestade imperial mandou, por
aviso de 16 de agosto próximo passado, que a secção dos
negócios do império do conselho de estado consultasse
nom seu parecer sobre os inclusos papeis relativos á
• luvida que se suscitou na thesouraria de fazenda da
Bahia acerca do direito que tem á respectiva congrua o
vigário Manoel dos Santos Vieira durante o tempo,
excedente a trez inezes, de licença que lhe foi concedida
por acto do governo provincial.
A este respeito informa a 6." secção da secretaria de
estado do modo seguinte:
< Versão os papeis juntos sobre a seguinte questão:
- se pôde abonar-se congrua per mais de trez inezes
dentro do anno ao parocho licenciado por acto do
governo provincial, de accôrdo com o diocesano.
« O anno conta-se nos termos do art. 2." do decreto
n." 247 de 15 de novembro de 1842, que diz: « os
presidentes das províncias só podem conceder novas
licenças, além das de trez mezes, aos empregados públicos , depois que tiver decorrido um anno contado
do termo das ultimas. »
« Para resolver sobre a matéria tem-se de considerar : 1.° se as regras geraes acerca da concessão
de licença com vencimentos aos empregados civis
applicão-se aos ecclesiasticos; 2.° se as regras especiaes que por ventura rejão a concessão de licença
aos funceionarios ecclesiasticos podem ser applicadas
mdistinctamenle pelos presidentes de província e pelo
governo imperial.
« Parece-me fora de duvida que as regras relativas
a licenças aos funceionarios civis não tem applicação
aos ecelesiasticos. Esta doutrina acha-se expressatf Veja-se, entre as consultas sobre a relação metropolitana.
a de 4 de maio de 1868.
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mente consagrada na ordem do thesouro n." 4 de- 10
de janeiro de 1854, e no aviso n." 368 de 29 de agostb.
de 1861.
« De conformidade com cila o governo imperial mais
de uma vez tem concedido a parochos collados, que se
inhabilitão, licença por Lempo indeterminado, vencendo elles duas terças partes da congrua ; a parte
restante cabe aos sacerdotes que os substituem, tudo
nos termos da ordem do thesouro n.° 201 de 3 de setembro de 1853.
« Ainda de accõrdo com aquclla doutrina o governo
concedeu, por portaria de 28 de junho u l t i m o , licença por trez annos com vencimento da respectiva
congrua ao vigário collado da freguezia de Campina
Grande, na província da Parahyba, com a cláusula de
deixar sacerdote que o substitua, approvado pela respectivo prelado.
« Averiguado, como está, que a concessão de licenças
aos funccionarios ecclesiasticos regula-se por disposiçGes especiaes, resta examinar o segundo ponto da
questão.
« Varias decisSes, entre as quaes o aviso n." 324 de
28 de novembro de 1859 e a ordem do thesouro n.° 462
de 4 de outubro de 1862, tem estabelecido que os presidentes de província são competentes para conceder
licença aos parochos collados; mas não ha outro fundamento para essa competência senão a lei de 3 de
outubro de 1834, art. 5.° | 14, explicado pelo decreto n.° 247 de 15 de novembro de 1842, segundo os
quaes não podem os ditos presidentes conceder licença com yencimento a empregados públicos por mais
de trez mezes.
« Assim, pois, se por um lado é positivo que a concessão de licença com vencimento aos funccionarios
ecclesiasticos regula-se por disposições especiaes, por
outro não é menos certo que nenhuma lei particular
autoriza os presidentes de província para as applicarem.
« Elles não tem relativamente á concessão de licençaáquelles funccionarios senão a mesma attribuição que,
lhes compete acerca dos empregados civis. Não podem
portanto os parochos collados, licenciados por acto do
governo provincial, perceber congrua por mais de trez
mezes. Além desse prazo só o governo imperial pôde
conceder-lhes licença com o vencimento da congrua.

« E porque ao ofíicio do inspector da thesouraria de
fazenda da Bahia, que o acompanha, se vê que foi paga
a congrua do vigário collado Manoel dos Santos Vieira,
licenciado por mais de trez mezes por acto do governo
provincial , creio se deve determinar que seja restituida a quantia que indevidamente percebeu.
« 6.* secção 8 de agosto de 186(5. Manoel Francisco
Correia. >
A secção do conselho de estado concorda com o parecer do hábil chefe da 6." secção por ser conforme com
as disposições legaes e administrativas que regulão a
matéria.
O conselheiro de estado marquez de Olinda dá seu parecer nos seguintes termos:
» Concordo, menos na parte em que manda restituir
pelo tempo que excedeu os trez mezes. Estou que os presidentes não o podem fazer. Mas, sendo certo que aos
ecclesiasticos não se applicão as mesmas regras que aos
empregados civis, podia o presidente entender que o
podia fazer. Firme-se a regra para o futuro. »
Vossa Magestade Imperial, porém, resolverá como
houver por bem.
Sala das conferências da secção dos negócios do império do conselho de estado em 15 de outubro de 1866.
Visconde de Sapucahy. Marquez de Olinda. Bernardo de
Souza Franco,

« Neste sentido parece-me que se deve responder aoaviso junto do ministério da fazenda.

RESOLUÇÃO.
Como parece ao marquez de Olinda. Paço 21 de novembro de 1866. Com a rubrica de Sua Magestade o
Imperador. José Joaquim Fernandes Torres.
Aviso expedido para execução da imperial resolução.
6.a secção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios do império em 23 de novembro de 1866.
Illm. eExm. Sr. Com aviso de4 de agosto ultimo
V. Ex. me remetteu o officio da thesouraria de fazenda
da província da Bahia de 11 de julho do corrente anno,
relativo á duvida que, por occasião de apresentar na
mesma thesouraria o vigário Manoel dos Santos Vieira
a portaria de prorogacão dn uma licença de trez mezes
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que lhe havia sido concedida pela presidência da província antes de decorrido um anno da data em que findou-se esta, se suscitou sobre o direito do dito vigário
á percepção da respectiva congrua durante o tempo da
prorogação.
Requisitando V. Ex. que este ministério resolva a
tal respeito, visto tratar-se de objecto da sua competência , foi ouvida a secção dos negócios do império do
conselho de estado, cujo parecer , exarado em consulta
de 15 do mez findo, passo por cópia às mãos de V. Ex.
E tendo-se conformado Sua Magestade o Imperador,
por sua immediata resolução de 21 do corrente mez, com
o parecer do conselheiro de estado marquez de Olinda,
assim o communico a Y. Ex. para que se digne de expedir as convenientes ordens à referida thesouraria em
observância daquella imperial resolução, a qual firma a
regra de que os presidentes de província não podem
conceder licença aos funccionarios ecclesiasticos senão
nos termos da lei de 3 de outubro de 1834, art. 5.° 114,
explicado pelo decreto n." 247 de 15 de novembro de
1842.
Deus guarde a V. Ex. José Joaquim Fernandes Torres. Sr. Zacarias de Góes e Vasconcellos.

De conformidade com este aviso, expedio o minis*terio da fazenda a ordem n." 543 de 5 de dezembro
de 1866.

COTOOMIS OS m 1RMNDADSS.

DOUTRINA.

As assembléas provinciaes não podem, sem
proposta das uoulTrarias, alterar os res-

peetsvos eonapromisjsos.
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Compromissos de Irmandade s.
CONSULTA DE 18 DE DEZEMBRO DE 1866.

Resolução Imperial de 12 de janeiro de 1867.
Senhor. Foi proposto na assembléa legislativa
da província de Pernambuco um projecto de lei alterando o compromisso da veneravel ordem terceira
de Nossa Senhora do Carmo da cidade do Recife. E
tendo elle passado em primeira discussão, sem que
fosse ouvida nem a respectiva ordem terceira nem
o prelado diocesano, representa a mesma ordem terceira contra a violência que se lhe quer fazer, pedindo providencia para ser mantida no exercício de
livre associação. E sobre isto a secção dos negócios
do império do conselho de estado, em cumprimento
da ordem de Vossa Magestade Imperial, tem a honra
de dar seu parecer.
A secção não entra no exame das alterações propostas. De qualquer natureza que ellas sejão, a questão
versa sobre o direito que se arroga a assembléa
legislativa provincial de alterar os compromissos das
irmandades por seu simples arbítrio. Para examinar
este ponto forão designadas duas cornmissões do seio
da assembléa legislativa, as quacs reunidas derão parecer em. que se sustentava o direito amplo de alterar
os compromissos.
Dous são os fundamentos do parecer. O primeiro
é tirado do aclo addiciona!, art. 10 § 10, pelo qual
fica competindo ás assembléas legislativas provinciaes
o direito de legislar sobre casas de soccorros públicos,
conventos, e quaesquer associações políticas ou religiosas ; o segundo e deduzido, por argumentação, do
mesmo art. 10 § 4.°, pelo qual, podendo aqueüas assembléas legislar sobre a policia e economia municipal, estão adstrictas para isso ás propostas das câmaras, restricção que não se impõe quando se trata
de conventos e associações políticas ou religiosas.
Quanto ao i . ° , a secção tem de observar que as
leis, por mais positivas e genéricas que sejão nas expressões, devem ser entendidas em termos razoáveis,
e sempre com relação ao objecío que se ventila. Ora
as.[associações religiosas de que se trata tem sua origem na vontade de seus membros; vontade^ que aliás
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deve respeilar as disposições legacs. Salva esta cláusula, aquellas associações, como quaesquer outras, são
livres na adopção das regras por que só Mo de governar.
Este principio está reconhecido no decreto n . " 2711
de 19 de dezembro de 1860, pelo qual, depois de se
firmar o direito que tem o governo de a l t e r a r os estatutos das sociedades, se expressa, n o a r t . 11, a necessidade do consentimento dos in t&ressados, adoptadas,
diz o artigo, pelas partes interessadas as alterações e
addilamentos exigidos.
Esta disposição não é um favor que se fizesse ás
sociedades; ella importa o reconhecimento de um
direito natural, intrínseco, que tern todos os cidadãos
de dirigir seus negócios como bem quizerem, salvas
as prcscripções legaes; direito que é do caracter essencial da fôrma do governo que temos, ao contrario
do governo absoluto, o qual se adjudica a prerogativa de regular todos os actos da vida humana publ,ica
ou particular.
Importa agora observar que esta disposição do art.
11 foi declarada, pelo art. 33 do mesmo decreto
n.° 2711, extensiva ás associações religiosas.
Pretender-se-ha que esta disposição não comprehende
senão as associações religiosas creadas no município
neutro ? Contra isto está a natureza do objecto. Porque são creadas nas províncias, ellas não perdem
por isso seu direito intrínseco: o actoaddicional, investindo as asscmblóas provinciaes da autoridade de
legislar sobre associações políticas ou religiosas, nem
deu aquellas mais direitos do que os que o governo já
tinha, nem privou a estas dos que lhes são inherentes.
E não é senão em virtude do principio de que é
restricto o direito que tem as assembléas provinciaes
de legislar sobre as associações religiosas que já por lei
está declarado que os contraclos onerosos sobre bens
dos conventos não podem ser celebrados senão com permissão do governo,, assim como que a acquisição dos bens
de raiz pelas mesmas associações depende de certas solemnidades.
Além disto estas associações religiosas,, por sua mesma
natureza, contrahem vínculos espirituaes; e debaixo
desta relação ellas estão sujeitas ás autoridades ecclcsiasticas. Esta intervenção ecclesiastica está reconhecida na lei de 22 de setembro de 18ÍS, quando, tratando no a r t . 2." | 11 da confirmação dos compromissos das irmandades, salva a approvação pelos prelados na parte religiosa.
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Assim c que, competindo pelo acto addicional ás assembléas provinciaes legislar sobre a divisão ecclesiastica, não se entendem creadas as novas parochias
senão depois da instituição canonica; ficando suspensos até alli todos os actos civis. (*) Do mesmo modo
competindo ao poder executivo nomear bispos e prover
os benefícios ecclesiasticos, no primeiro caso faz-se
necessária a confirmação da santa sé para que o bispo
eleito possa tomar conta do bispado, e no segundo a
instituição canonica pelos bispos, sem a qual não podem
os parochos exercer jurisdicção, e nem os beneficiados
praticar as funcçoes ccclesiasticas inherentes ao beneficio.
Ora, no caso presente, foi alterado o compromisso
da ordem terceira do Carmo sem conhecimento da
ordem, nem audiência do prelado.
Não se diga que a alteração que se projecta decretar não recáe sobre o essencial do compromisso,
nem sobre a parle religiosa do mesmo. A questão
versa sobre o direito da assembléa provincial. Si se
fizer distincção, aberta licará a porta para invasão nos
direitos das irmandades e dos bispos. Parece, portanto,
o projecto contra a lei, e contra a constituição.
A' vista do que é a secção de parecer que esta lei não
merece ser sanccionada.
O conselheiro de estado visconde de Sapucahy pede
venia a Vossa Mageslade Imperial para accrescentar aos
fundamentos de seu voto acima expendido as razões,
que abraça,
contidas na informação e parecer do chefe
da O.a secção da secretaria, concebidos nos seguintes
termos:
« A vencravel ordem terceira de Nossa Senhora do
Monte do Carmo do Recife representa contra um projecto apresentado na respectiva assembléa provincial
alterando artigos de seu compromisso, sem preceder
proposta de sua parte; projeclo que fora já approvado
em primeira discussão.
« Trata-se de saber se é pennittido ás assembléas provinciaes legislar sobre compromissos de irmandades
sem que precedão propostas destas.
« Se a questão versasse sobre a competência do governo, a resposta não podia ser duvidosa, á vista do
(*) Voja-sc a consulta de 215 de janeiro de 18í5 sobre a intervenção dos bispos mi creaçao das parocliias, pag. 110.
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disposto no ar t. 2.° § 11 in fine da lei de 22 de setembro de 182 >, o qual diz : « compete ao governo
« confirmar os compromissos de irmandades, depois
« de approvados pelos prelados na parte religiosa. »
« A mesma disposição encontra-se no art. 33 do decreto n.° 2711 de 19 de dezembro de 1860.
« E', pois, claro que o acto do governo não pôde verificar-se senão depois de organizados pelas irmandades
os respectivos compromissos, e de serem estes approvados pelos prelados na parte religiosa.
« Resta averiguar se asassembléas provinciaes tem a
este respeito faculdade maior do que a que a lei confere ao governo imperial.
« A competência dessas assembléas para legislar
sobre taes compromissos decorre do art. 10 § 10
do acto addicional, á vista do qual podem ellas
legislar sobre casas de soccorros públicos, conventos,
e quaesquer associações políticas ou religiosas.
« Nesta attribuição está sem duvida comprehendida
a faculdade de coriíirmar compromissos (ord. n.* 41
de 18 de abril de 1842, aviso n.° 17o do 1." de
agosto de 1854, c citado art. 33 do decreto n.° 2711).
« Mas as palavras do arl. 10 | 10 do acto addicional podem autorizar o procedimento da assembléa
provincial de Pernambuco em relação á veneravel
ordem terceira de Nossa Senhora do'Monte do Carmo
do Recife ?
« Parece-me que não.
« As leis não podem ser entendidas separadamente;
devem ser estudadas em seu complexo, para que
não se note antinomia entre ellas.
« E' do estudo assim feito que resulta a barmonia,
a concordância de suas disposições.
« Ora se, em relação aos compromissos de irmandades, as assembléas provinciaes tivessem, à vista
do arl. 10 f 10 do acto addicional, outra faculdade que não a de coníirmal-os, depois de approvados pelos prelados na parte religiosa, faculdade
única que a lei geral confere ao governo imperial ;
não poderião ser convenientemente observadas outras
disposições, nem mantida a natureza de taes instituições.
« Com effeito as irmandades são instituições de natureza mixta; a intervenção do bispo é necessária
para sua existência, não valendo os respectivos compromissos sem sua approvação (Const. Qmcumnue de
Clemente VIII de 16 de dezembro de 160'iA.

« O estabelecimento de confrarias, diz André, Droü
Canon, é acto de jurisdicção episcopal inteiramente
reservado ao bispo, encarregado principalmente do
cuidado das almas. E' esta a ordem estabelecida
pelos concilies > .
« E' certo, e já está dito, que a intervenção do poder
temporal é também necessária. Mas o que daqui se
conclue é simplesmente que neste caso um dos poderes
somente, seja o espiritual, seja o temporal, nada pôde
resolver sem o concurso do outro.
« Como, pois, prescindir a assembléa provincial do
acto da autoridade ecclesiastica, que se realiza sobre
proposta das irmandades ? Deverá ficar a sua resolução
dependente da confirmação do prelado, invertendo-se a
regra estabelecida na lei de 22 de setembro de 1828 ?
« Deduzido este argumento da própria natureza de
instituições como as irmandades e confrarias, cumpre
ainda observar que se, no assumpto de que me occupo*
o art. 10 | 10 do acto addicional for entendido na amplitude do sentido litteral, não poderá ser executado
o art. 867 das constituições do arcebispado, salvo se
o acto da assembiéa provincial não tiver vigor senão
depois de approvado pelo bispo. Diz este artigo:
« Mandamos que das confrarias deste nosso arcebispado,
« que em sua creação forão erigidas por autoridade
« nossa ou daqui era diante se quizerem erigir com a
« mesma autoridade, que as faz ecclesíasticas, se re« mettão a nós os estatutos e compromissos, que qui« zerem de novo fazer , ou já estiverem feitos, para se
« emendarem alguns abusos, se nelles os houver, e se
« passar licença in scriptis, para poderem usar deües. »
« Ainda mais: se a citada disposição do acto addicional fosse entendida na amplitude do sentido litteral,,
seguramente as assembléas provinciaes serião competentes para conceder licença ás ordens religiosas para
celebração de contractos onerosos. Entretanto o aviso
n." 36 de 24 de janeiro de 1865 negou-lhes essa competência, e creio que com todo o acerto, pois que sempre
se tem entendido que tal attribuição a lei de 9 de
dezembro de 1830 conferio exclusivamente ao governo
imperial.
< Da mesma sorte poderião as assembléas provinciaes
autorizar as corporações de mão morta para possuírem
bens de raiz; mas o contrario foi decidido pelo
aviso n." 183 de 12 de abril de 1837, e depois da
publicação da lei n.° 1225 de 20 de agosto de 1864
parece-me que não pôde haver duvida sobre este ponto.
«
«
«
«
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« À respeito da organização e approvação de compro-'
missos de irmandades, e ilas alterações que nelles só
fizerem, julgo que só ha um meio regular de proceder.
E' o indicado por Monte no | 1179 de sua obra do
direito ecclesiastico, o qual diz:
« Os estatutos ou compromissos, como mais ordinaria« mente dizemos, são o complexo das regras, que os con« frades asscnlão em seguir como meios de chegarem, ao
« fim a que se cllos propõem com a sua associação, e que
« em geral são actos de caridade c de piedade ; ou, por
« outra, os compromissos são a norma social das irman€ dades. Os mesmos confrades ou devotos são os que or« ganizão os seus compromissos, que ao depois submet« tem á approvação do bispo e do governo ; conseguida a
« qual, o compromisso é a lei da confraria, que os seus
« membros devem cumprir e guardar, e mesmo a isto
« se obrigão por um juramento que prestão. »
« Seria conveniente alterar este systema ?
« Conformo-me com a opinião manifestada a este respeito pelo vigário geral da diocese de Pernambuco em
sua informação junta, na qual se lê:
« Não consta que a? assembléas legislativas proyin« ciaes desta diocese tenhão feito ou reformado com« promissos de associações religiosas sem proposta ou
« requerimento das mesmas associações.
« Sem entrar na questão de competir ou não á as« sembléa provincial legislar a este respeito sem a ini« ciatiya das respectivas confrarias, direi que se estas
«c não intervier em directamente na factura dos seus esta« tutos, que liguem os irmãos como pacto, e este com força j
t de lei entre si, terão de lutar com muitos inconvenientes
« que embaraçarão certamente o seu governo, diflicultando
« o fim de sua instituição ».
« Penso, portanto, que, attendendo-se á representação
da veneravel ordem terceira de Nossa Senhora do Monte
do Carmo do Recife, se deve recommendar ao presidente
da província de Pernambuco que, pelos fundamentos
expostos, deixe de sanccionar o projecto de lei de que
se trata, no, caso de ser adoptado pela assembléa legislativa
provincial.
« 6.a secção 24 de outubro de 1806. Manod Francisco Correia. »
O conselheiro de estado Bernardo de Souza Franco
dá seu parecer nos seguintes termos:

. *< Para fundamentar meu voto divergente do do i l-

lustrado relator da secção, que nega á assembléa legislativa provincial d e "Pernambuco a attribuição de
revogar arligos dos estatutos da veneravel ordem terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo da cidade,
do Recife, é-nic indispensável expor o histórico da
questão.
« Esta ordem religiosa, tendo-se regulado por mais de
ura século pelos estatutos organizados na época de sua
instituição canonica, como allega em seu requerimento,
confeccionou novos estatutos no anno de 1863, e, sujeitando-os á assembléa legislativa provincial, esta os
approvou pelo ar t. 68 da lei n." 596 de 13 de maio de
1864, e o presidente da província os confirmou pela
provisão de 24 do mesmo mez e anno.
« Consta agora pela certidão, j u n t a ao requerimento
da irmandade, que na assembléa legislativa da província
se propôz alteração de dous artigos dos estatutos que
dizem respeito ás eleições dos empregados da ordem;
e para maior clareza passo a transcrever as disposições
actuaes, e reforma proposta.
« Estatutos approvados pelo art. 68 da lei provincial
n.° 596 de 13 de maio de 1864:
« Art. 17. No dia 16 de outubro de cada anno, ás
oito horas da manhã, reunidos todos os membros da
mesa regedora e mais todos os ex-priores, ex-subpriores, ex-secretarios, e ex-thesoureiros, corno se disse no
art. 15, comporão o collegio eleitoral de que falia o
art. li. Acontecendo faltar algum membro da mesa o
prior o fará supprir por outro que tenha servido igual
cargo nas mesas transactas, para o que serão convidados com antecedência para esse íim quinze ex-mesarios; acontecendo porém que não haja numero sufficiente que preencha todos ou alguns lugares vagos, o
collegio eleitoral se julgará constituído estando presentes, pelo menos, 15 membros da mesa; se a falta
se der nos irmãos ex-priores, ex-secretarios, e ex-thcsourciros, ficão por supprir os seus lugares, visto como
não tem subrogados.
« Art. 19. Terminada a chamada o reverendo padre
commissario, genuflexo com todos, invocará o Espirito
Santo, accrcsccntando depois da primeira oração a outra
de preces Actiones et electiones nostras, e,'levantados, tomaráõ seus lugares; o mesmo reverendo padre commissario dirigirá ao collegio uma breve exhortação persuadindo-o para que, despido de paixOes, e só cpm vista
no Senhor, e brilhantismo desta veneravel ordem,
18
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votem segundo suas consciências era irez irmãos habilitados, que tenhão sido definidores, para prior, tendo
cm vistas suas virtudes moraes e sociaes. »
« Pro.jeclo n.° 69. A assombléa legislativa provincial de Pernambuco resolve:
« Artigo único. Os estatutos da veneravel ordem
terceira do Carmo desta cidade ficão alterados da seguinte fôrma:
« | i.° No art. 14 em vez de membros'da mesa regedora, diga-se de todos os irmãos que quizcrem comparecer. O mesmo íica extensivo ao art. 17, que
ficará substituído pelo seguinte:
« No 1.° de outubro,, precedendo convocação por
parle da mesa rcgedora, por annuncio nos jornaes,se
procederá á eleição do prior, votando cada membro
presente em trcz nomes, como dispõe o final do
art. 19.
« | 2." A mesa geral se julgará constituída com o
numero nunca inferior ao da mesa regedora, devendo
a eleição ser feita por escrutínio secreto, e será eleito
prior aquclle irmão cm quem recahir a maioria relativa etc votos, seguindo-se o mesmo para eleição
da mesa administrativa,' com a differença do que
cada um votará em tantos nomes quantos forem os
irmãos que a devem compor, e serão membros da
mesa administrativa aquellcs em quem recahir a
maioria relativa do votos. »
« Consta ainda de uma segunda certidão que as
commissões reunidas de constituição c poderes, e
negócios ccclesiasticos da assembléa legislativa provincial forão de parecer que lhe compete alterar os
estatutos das associações religiosas sem dependência
de proposta da associação, irmandade ou ordem terceira.
« Pela antiga legislação era ao desembargo do paço
que competia conlirmar os compromissos das irmaridadcs, depois de approvados pelos prelados na parte
religiosa (| 12 do art. 2.° da lei de 22 de setembro
de 1828), attribuição que por essa lei foi devolvida
ao governo imperial. Esta attribuição foi depois devolvida aos presidentes de província pelo final do
i 1.° do art. l.(° da lei n.° 1083 de 22 de agosto
de 1860 com referencia ao | 10 tio art. 10 da lei
n.° 16 de 12 do agosto de 1834 (acto addicional á
constituição do império), em cuja execução foi decretado expressamente, no | 13 do a r t . 27 do decreto
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n.°_2711 de 19 de dezembro de 1860, que a approvação dos estatutos, o autorização para funccionarem
as associações e ordens religiosas, fossem impetradas
do governo na corte, c presidentes nas províncias
seguindo-se o que fosse regulado por lei provincial.
(l 1.° do a r t . 33).
« E' preciso não confundir approvacãq de estatutos
do qualquer associação ou ordem religiosa, e autorização para funccionar, com as regras goraes para
a organização destas instituições. A fixação destas
regras é attribuição do poder legislativo provincial;
o exame de sua execução nos estatutos, c autorização
para que a instituição se inslalle e funccione é do
poder executivo provincial, confiado ao presidente da
respectiva província.
« Parece-me que c por falta de atlcnção a estes princípios que se tem visto asscmblóas provinciaes tomarem conhecimento de estatutos de irmandades c
ordens religiosas; e, no caso do que se trata, se nota
terem sido os estatutos da ordem terceira de Nossa
Senhora do Monte do Carmo da cidade do Recife
approvados por uma lei da assembléa provincial (em
que tem parte pela sancção o presidente da província), e depois confirmados por este mesmo presidente
como que exercendo autoridade diversa, c superior,
qual a indica o termo confirmação.
« Separados os act.os, ficará patente a verdadeira intelligoncia do art. 10 | 10 do acto addicional, c cessarão as duvidas em que laborão os diversos pareceres
juntos, quanto ao alcance da attribuição das assembléas
legislativas provinciaes fixada naquelle paragrapho.
« O | 10 citado dispõe o seguinte:
« Compete ás assembléas legislativas provinciaes
« legislar sobre casas de soccorros públicos, conventos,
« e quaesquer associações políticas ou religiosas »
« Anteriormente á promulgação desta disposição o
que regia a matéria era a do | 8.° do a r l . ^ l b da constituição do império que diz: « Art. 15. E' da al« tribuição da assembléa geral: f 8.° Fazer leis,intor« pretal-as, suspendel-as e revogal-as. »
« Alguém porá á extensão da disposição deste paragrapho outros limites que não eejão os marcados
na mesma constituição? Sc os puzesse quanto ;is
ordens religiosas, responder-lhe-hião as muitas leis
sobre este assumplo, entre as quaes a de 9 de dezembro de 1830 extinguindo a congregação dos padres
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de S. Felippc Nery em Pernambuco, e a seccão 3."
arts. 44 a 47 do decreto 834 de 2 de outubro de 1851.
« Pois foi esta mesma attribuição, que tinha a assembléa geral legislativa do império, a que passou
para as assembléas provinciaes tão inteiramente
como áquella fixara a constituição do império; e
a limitação que se pretende pôr não tem fundamento na legislação. Se, para que as assembléas
provinciaes legislem sobre as associações religiosas,
íosse necessário proposta destas, tal atlribuição se
reduziria a completa nullidade.
« O principio que a approvação dos estatutos constituo direito, de que não podem os associados ser
privados, não tem applicação ás associações sem tempo determinado.
« Do contrario se seguiria ficarem ospoderes do estado privados da acção governativa necessária para
extinguir associações cuja razão de existência tenha
cessado. De não' terem estes contractos tempo, ou
prazo de duração, o que se segue é que são revogaveis
á vontade das partes, e por maioria de razão, á
juízo do governo do paiz.
« Não é oppprluno discutir a razão « que sendo cssenciaes á religião catholica as ordens, c também as
associações religiosas, não pôde entender-se sem
limites a autorização para legislar sobre cilas» : tratase apenas de modificação no systema de eleição dos
officiaes da veneravel ordem terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo da cidade do Recife; e
nada tem de religiosa esta parte dos estatutos para
que sua alteração offenda á religião do estado.
« E' preciso ter presente á memória que a approvação dos prelados se limita á parte religiosa;, a
civil é toda da competência do poder temporal. Do
sorte que, independentes entre si, bem pôde a approvação do poder temporal ser negada por occasião da
primeira instituição, sem o que a irmandade, ou ordem religiosa não se i n s t i t u e ; e se neste caso não
ha violação dos direitos da igreja, também o não
lia quando, em virtude de acto do poder civil, a irmandade não pôde mais continuar, ao que accrcscô
que estas irmandades ou ordens religiosas que tem
mais de estabelecimentos seculares do quede ecclesiasticos, constituídos como monte pios, sociedades de
soccorro mutuo, e de beneficência, não podem deixar
de estar sob a imniediata influencia c Uscalisação da
autoridade civil.

..- ll 'ií ll
"*

« O que talvez fosse para desejar no projocto é.quc,
como verdadeira lei, tivesse caracter geral, com o
fim de evitar meios de eleição calculados para perpetuar as administrações destas ordens e irmandades
em certos e determinados indivíduos. Faria a assembléa provincial de Pernambuco por meio de disposição geral o mesmo que a seccão tem proposto
no caso de exame de compromissos de irmandades
no município neutro, a respeito dos quaes comtudo
ignora a decisão do governo imperial por não ser
pratica da secretaria do estado dos negócios do império o communical-a á seccão, como faz a da agricultura, commcrcio c obras publicas.
« Em conclusão, sendo attribuição das assembléas
provinciaes legislar sobre associações religiosas, quaesquer que ellas scjão, e não sedando a hypothesedo
art. 16 do acto addicional, não seria legal a intervenção do governo para que a lei se não promulgue;
pelo' que não ha que deferir á representação da
ordem terceira supplicantc.»
Vossa Magestade Imperial resolvera como melhor
parecer em sua alta sabedoria.
Sala das conferências da seccão dos negócios do
império do conselho de estado em 18 de dezembro de
186(5. Visconde de Sapucahi/. Bernardo <le Souza Franco. Foi relator o conselheiro de estado marque/, de
Olinda. V-iscondc de Sapucaliy.
RESOLUÇÃO

Como parece á maioria. Paço 32 de janeiro do 18G7.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. José
Joaquim Fernandes Torres.
Aviso expedido em virtude da imperial resolução.
G. a seccão. Ministério dos negócios do império. Rio
de Janeiro cm Io de janeiro de 1867.
Illm. e Exm. Sr. Foi presente a Sua Magestade o
Imperador o requerimento, informado por essa presidência em 21 de setembro ultimo, em que a veneravel ordem terceira de Nossa Senhora do Monte
do Carmo da cidade do Recife representa contra um
project/i, apresentado na respectiva asscmbléa provincial, alterando artigos de seu compromisso, sem preceder proposta de sua p a r t e .
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E o mesmo Augusto Senhor, conformando-se per
sua immediata resolução de 12 do corrente com o
parecer da maioria da secção dos negócios do império do conselho de estado exarado em consulta de
18 do inez findo, manda declarar a V Ex. que, pelas
razões constantes do dito parecer., j u n t o por cópia,
deve V. Ex. deixar de sanccionar o referido projeclo,
se para esse fim lhe for enviado pela asscmbléa legislativa provincial.
Deus ctuarde a V. Ex. José Joaquim Fernandes Torres.
Sr, Presidente da província de Pernambuco.

PAGMNTO DE COMRUA AOS REVERENDOS BISPOS.

DOUTRINA.

Os bispos tem direito á percepção da congrna desde o dia cm <l«ie tomão posse das
dioceses.

Pagamento «lê congrua aos reverendos
bispos.
CONSULTA DE 14 DE NOVEMBRO DE 1863.

Resolução imperial de 2o ãe novembro de 18G3.
SENHOR. Por occasião da reclamação do reverendo
bispo do Pará sobre o pagamento da sua congrua por
inteiro, que elle julga scr-lhe devida desde 16 do outubro de 1860., cm que por procurador tomou posse da
diocese, Vossa Magestade Imperial foi servido mandar
remetter á secção dos negócios do império do conselho
de estado todos' os papeis concernentes a este objecto,
ordenando-lhe que consulte com seu parecer sobre a
data em que os bispos começão a ter direito á congrua
por inteiro: se da confirmação em Roma, da posse, ou
tia sagração.
A secção, em cumprimento do seu dever, examinou a
matéria, e achou o seguinte :
Não tem sido uniforme a pratica a este respeito. A
ordem do thesouro n.° 15 de 16 de janeiro de 1854 (*)
dá aos bispos o direito da percepção de congrua por
inteiro desde a sagração. A mesma regra estabelece o
aviso de 31 de dezembro de 1861 (**). Mas o aviso de 31
(*) Está na collecção das decisões do governo de 18oí, pag.13.
(**) 6.a seeção. Ministério dos negócios do império. Rio de
Janeiro 31 de dezembro de 1861.
Illm. e Exru. Sr. Em resposta á confidencial de V. Ex.
datada de 17 do corrente, cumpre-mc declarar o seguinte sobre
os quesitos propostos por V. Ex.:
1.° Que o bispado do Maranhão vagou no dia 7 de junho
ultimo, em conseqüência de ter o respectivo bispo feito a sua.
trasladação para a diocese da Baliia, da qual foi nomeado arcebispo.
2.° Que, adquirindo o bispo eleito o poder da ordem ou do
ministério somente depois de sagrado, como declara o concluo
tridenlino, devem as congruas ser-lhe contadas integralmente
do dia em que se effectuar semelhante ceremonia, sendo que
antes são ellas consideradas como retidas aüni de proceder-se
á divisão ordenada nos alvarás de 11 e 18 .de agosto de 1682.
3.» Que os bispos do Maranhão e Goyaz forão sagrados, o
primeiro a 20 de outubro, e o segundo no dia l do corrente mez.
4.° Que finalmente, como conseqüência da resposta segunda,
devo-se considerar como rnnjrrua retida no iliosouro nni
19
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de agoslo desse mesmo anuo (*) tinha mandado pagar
ao reverendo bispo do Ceará da data em que elle tomara
posse, por procurador. Não c o n s t a , porém, á secção
exemplo nenhum da data cia'Confirmação em Roma.
Considerando os bispos como empregados públicos, e
equiparando neste pensamento a congraa ao ordenado,
roeria ella devida somente da data da posse. Mas podendo
duvidar-se que elles sejão em todo o ponto empregados
públicos, se.anrido a doutrina da consulta de 28 de setembro de 1801, (**) posto que para muitos elfeitos taes
se reputem, cumpre buscar em outra base o principio
do decidir nesta questão. Pensa a secção que no fim a
que é applicada a congrua se pôde achar essa base. Foi
a congrua estabelecida para sustentação dos bispos, mas
esta dignidade só é conferida em sua plenitude pela sagração. Por onde só então, no conceito da secção, devem
elles perceber a congrua por i n t e i r o ; e por isso ella
inclina-se a julgar preferível a disposição do aviso de
31 de dezembro de 18(31.
A secção não desconhece que a opinião, que lixa a época
de que se trata na posse, tem bons fundamentos. A posso
tem lugar depois de concedido o imperial beneplácito
ás bullas de confirmação, e então o bispo confirmado já

pôde, segundo direito, governar a diocese. Mas, não
lendo ainda o poder da ordem, entende a secção que
não está completamente constituído na dignidade.
Quanto á opinião que o pagamento se faça da data da
confirmação em Roma, não pôde ser de modo nenhum
recebida á vista do nosso direito, segundo o qual as
bullas de continuação não produzem effeito antes de
obtido o imperial beneplácito.
Este é o parecer da secção. Yossa Magestade Imperial
resolverá como houver por bem.
Sala das conferências da secção dos negócios do império do conselho de estado em 14 de novembro de 18(53.
Visconde de Sapucahy. Bernardo de Souza Franco. Manoel
Felizardo de Souza e Mello.
RESOLUÇÃO.
Corra a percepção da congrua do dia da posse. Paço
de S. Ghristovão em 25 de novembro de 18(53. Com a
rubrica de Sua Magestade o Imperador. Marquez da
Olinda.
Aviso expedido em obseroancid da imperial resolução.

aquellas soturnas existentes até o dia da sagração do bispo; e
no caso de que as do actual bispo do Maranhão não cheguem
para completar a quantia de2:OQ0$000 que lhe foi abonada por
aviso de 2 de novembro próximo lindo, sirva-se V. Ex. de mandar
considerar o excesso como ajuda de ciislo.
Deus guarde a V. Ex. José Ildefonso de Souza Ramos.
Sr. José Maria da Silva Paninhos.
H 6.» secção. Ministério dos negócios do império. Rio de
Janeiro em 31 de agosto de IStil.
illin. e Esm. Sr. Digne-se V. Ex. de expedir as precisas
ordens para que no thesotiro nacional se pague ao bispo da
Fortaleza D. Luiz Antônio dos Santos as competentes congruas
a começar de ití de junho ultimo, época em que tomou posse
do seu bispado por 'procuração conferida ao padre Antônio
Pinto de Mendonça, até hoje; servindo-se V. Ex. ordenar que
do -í.° de setembro próximo vindouro sejão cilas pagas na thesouraria de fazenda da província do Ceará.
Deus guarde u V. Ex. José íldpfpnso de Souza Ramos. Sr.
José Maria da Silva Paranhos.
(**) Encontra-se na collecção das decisões do governo o aviso
ri.° 571 de 9 de dezembro de 1861, que se expedio ; em conseqüência da imperial resolução tomada sobre esta consulta. Esse
aviso versa sobre o vencimento dos lentes de seminário em
ura caso muito especial: basta lel-o para ver que a consulta não
póíle tratar senão incidentemente do assumplo aqui indicado,

6.a secção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios
do império em 30 de novembro de 1863.
Illm. eEx.ni. Sr. Tendo-se movido duvida acerca
da data em que os reverendos bispos começão a ter direito á percepção da congrua por inteiro, foi ouvida a
tal respeito a secção dos negócios do império do conselho
de estado.
E Sua Magestade o Imperador, aUendendo a que,
depois de concedido o imperial beneplácito ás bullas de
confirmação., podem os bispos tomar posse e governar
as respectivas dioceses, houve por bem declarar, por
sua immediata resolução de 25 do corrente, que a percepção da congrua corre do dia da mesma posse. O que
communico a V. Ex. para os fins convenientes.
Deus guarde a V. Ex. Marquez de Olinda. Sr. ministro e secretario de estado dos negócios da fazenda.

APRESENTAÇÃO DAS MGMDAUES HA SE
METKOrOLITANA.

DOUTRINA.

Somente a primeira dignidade da se metropolitana, como a de todas as outras eatttedraes, é da immediata apresentação do
padroeiro. As outras dí$; > n,idaif« > s não devem
ser providas por antigüidade , mas por conc mediante proposta.
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Apresentação das dignidades da sé
' metropolitana.
CONSULTA DE 19 DE NOVEMBRO DE 1863.
Resolução imperial de 3 de dezembro de 1863.
Senhor. Vossa Magestade Imperial mandou reme t ter
á secção dos negócios do império do conselho de estado
os inclusos officios do actual arcebispo da Bahia e de seu
antecessor com os mais papeis juntos relativos a duvida
que occorre. acerca da apresentação da primeira dignidade da sé metropolitana, ordenando que a secção consulte sobre esta duvida, c sobre o uso de se fazerem as
nomeações das outras dignidades da mesma só por
antigüidade. A secção passa a cumprir a ordem de Vos
Magestade Imperial .
Quanto ao 1.° ponto, que versa verdadeiramente sobre
a apresentação do arcediago, a resolução de consulta
de 6 de outubro de 1825 declara que a dignidade de
arcediago, como a do doão , ,é da immediata apresentação da coroa, sem dependência de proposta
% P eu'lugar a esta resolução um officio do procurador
tícral das ordens, o qual, demonstrando não ser o arcediago a primeira dignidade nas sós em que havia deão
rcquereu que a mesa de consciência e ordens consultasse
sobre a intellígencia do alvará de 14 de abril de 17S1
na parte relativa ao provimento dessa dignidade, declarando se ella era ou não da immediala apresentação
da coroa, como é a de deão.
A mesa foi de parecer affirmaüvo, dizendo
que
devem iicar reservadas para a immediata apresentação
tanto a dignidade de deão, porque assim f te™ .praticado,, como a de arcecl iago, porque e ex
fazendo excepeão das faculdades
iai. erro
no citado alvará, em que se não pode
ou equivocarão, quando a linguagem de excepçao c
a resolução de 6 de
°tpío0curad8o2r5gera, das ordens,, logo que se lhe offereceu ensejo, renovou o requerimento, e a consulta

— 152 —

- 153 -

resolvida em 4 de-dezembro do 1827 (*) foi-lhe ainda^
contraria. Sustentou-se a primeira resolução.
Ahi estão, pois, duas resoluções estabelecendo o principio de que a dignidade de arcediago é sempre da im-|
media tá apresentação da coroa.
Contra esta intelligencia dada ao alvará de 1781 re-;|
presentou o finado arcebispo da Bahia marquez de j
Santa Cruz pouco tempo depois de empossado na diocese ; mas o aviso de 14 de julho de 1830 (**) ordenou
que fosse observada a resolução de 6 de outubro de
1825 publicada pela provisão de 11 de janeiro de 1820.
Por occasião do fallecimento de um arcediago representou de novo o mesmo arcebispo em 22 de novembro
de 1860 nos seguintes termos:
« Illm. e Exm. Sr. Tenho a honra de participar a
V. Ex. que falleceu o arcediago da sé metropolitana
Francisco Rodrigues Ferreira, que ha muito se achava
alienado; e tendo de prover-se esta dignidade, não
posso dispensar-me de submetter ao conhecimento e
deliberação do governo imperial a duvida que se me
offerece sobre a intelligencia das leis que regulão pf
processo da apresentação desta cadeira. O alvará de :
1781, denominado das faculdades (*"), que é a lei regulamentar de semelhantes provimentos, ordena expressamente que das propostas feitas pelos bispos seja;
somente exceptuada a dignidade de arcediago, por ser a •
primeira na cathedral para onde foi expedido o dito alvará,
e conseguinternente em todas as mais dioceses em que
a dita dignidade é a primeira do corpo capitular;
e de feito assim se tem praticado em todas essas ca-;]
thedraes.

« Nesta da Bahia, porém, e em algumas outras
antigas do império, ella, longe de ser a primeira, é
a quinta e ultima das dignidades.
« Parecia pois obvio que a disposição do citado
alvará não podia applicar-se ao arcediago desta cathedral, e que, sendo o espirito do legislador exceptuar unicamente a primeira dignidade, não devia
caber semelhante excepção senão ao doado, que é a
primeira dignidade da sé metropolitana, como é a
de arcediago em outras. Todavia a extincla mesa da
consciência e ordens, que incessantemente trabalhou
em cercear a jurisdicção e prerogativas dos bispos, entendeu que devia lamhem tirar-lhes a faculdade de
fazer a proposta da dignidade de arcediago nas próprias cathedracs onde ella não é a primeira, e neste
sentido expediu a provisão de 6 de outubro de 1825,
e, o que e mais, invocando o supradito alvará das
faculdades, cuja citação é, a meu ver, contraproducente, visto como só exceplua o arcediago como primeira dignidade.
« Tomando posse desta "diocese, três annos depois
de expedida a referida provisão da mesa da consciência e ordens, que já estava nos seus últimos paroxismos, reclamei immediatamente contra esta antinomica disposição, mas não fui feliz no meu recurso
ao governo imperial, como V. Ex. verá do aviso de
li de julho de 1830.
« Entretanto subsistindo ainda a minha duvida,
pelo exame mais aprofundado desta matéria, sem o
menor empenho ou ambição de encarregar-me de mais
esta proposta, e somente pelo desejo de prevenir novas
questões e embaraços, rogo a V. Ex. se digne de esclarecer-me e resolver definitivamente si o precitado
aviso imperial deve continuar cm seu vigor, não
obstante as observações que acabo de fazer.
« Deus guarde a Y. Ex. Illm. e Exm. Sr. conselheiro
João Lustoza da Cunha Paranaguá, ministro e secretario dos negócios da justiça. Arcebispo, marquez de
Santa Cruz. >
O conselheiro consultor, ouvido sobre a matéria,
disse: « segundo o alvará de 1781 o direito de apresentação independente de proposta se refere somente
ás primeiras dignidades dos cabidos, e portanto sendo
o deão a primeira dignidade no cabido da Bahia, e
estando preenchida independente de proposta, deve-se
conceder ao arcebispo o direito de propor para arcê-

(*) Na collccção de legislação pelo conselheiro José Paulo de
Figueirôa Nabuco de Araújo (vol. VI pag. 133) encontra-se esta
consulta, com a qual foi publicada a de 6 de outubro de 182o.
(**) Exm. eRevrn. Sr. Em resposta ao officio de V. Ex. áe21 do mez antecedente, em que V. Ex., participando a morte
do arcediago dessa cathedral, entra em duvida sobre o provimento da mesma dignidade, ordena Sua Magestade o Imperador
que V. Ex. observe a provisão da mesa da consciência e ordens, l
cuja ceriidão acompanhou o citado oflicio. Deus guarde a >
V. Ex. Palácio do Uio de Janeiro em 14 de julho de 1830.
Visconde de Alcântara. Sr. Arcebispo da Bahia.
(t**) No 3.» volume da obra de direito civil ecclcsiastico brasileiro do Dr. Cândido Mendes de Almeida, pag. 1181, está publicado inlegTiiIrnente este alvará.

20

— 154 —

- 188 -~

diago, que é nessa sé a quinta dignidade. E nesta
conformidade se deve resolver a consulta do arcebispo. Rio 17 de novembro de 1801. O consultor José
Ignacio Silveira da Motta. »

ella não pôde conceber como a mesa de consciência e
ordens enxergou ahi a idéa de que o arcediago em
Iodas as cathedraes, ainda aquellas em que não é a
primeira dignidade, está comprehendido na excepçãq,
quando expressamente se diz: por ser na vossa sé a primeira dignidade.
Por estas razões a seccão não hesita em propor a
V. M. Imperial que a resolução de 6 de outubro de
1825 e mais disposições com ella concordes sejam declaradas no sentido de só vigorarem para as cathedraes onde o arcediago é a primeira dignidade.
Quanto ao 2.° ponto, isto é, sobre o uso de se nomearem dignidades por antigüidade: não havendo lei
em que se funde a preferencia do mais antigo, isto é,
do immediato em dignidade, a seccão não vê razão
para pôr de parte as (disposições do alvará de 14 de
abril de 1781, coarctando assim não só a prerogafciva
da escolha, mas também o direito de se proporem os
mais dignos nos termos do citado alvará. Accresce
que, sendo diversos os serviços das dignidades, a regra
da promoção sem escolha traria inconvenientes que
cumpre evitar; além de que, nada obsta a que, dada
a habilitação, seja para o lugar superior preferido o
immediato.
Este é o parecer da seccão. V. M. Imperial resolverá
como houver por bem.
Sala das conferências da seccão dos negócios do império do conselho de estado 19 de novembro de 18(33.
Visconde de Sapucàhy. Bernardo de Souza Franco. Manoel Felizardo de Souza e Mello.

E o actual arcebispo, em seu oíficio de 10 de outubro de 1861, diz que o alvará das faculdades seguiu
o direito ecclesiastico, segundo o qual o arcediago é
a primeira dignidade, e tinha antigamente grandes
altribuições que hoje não tem ; e accrescenta: « mas
nas sés da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco é o
deão a primeira dignidade, que Sua Magestade nomea
immediatamente independente de proposta. »
A secção, á vista do exposto, entende que a solução
da duvida deve ser de conformidade com a resolução
de 6 de outubro de 1825, que ô o direito vigente.
Todavia, tomando a representação do arcebispo
como uma petição para a revogação da resolução, a
seccão julga o objeclo digno de consideração, e passa
a examinal-o.
O alvará de 1781 confere aos bispos a faculdade
de propor á coroa para todos os benefícios curados e
sem cura os clérigos que lhes parecerem mais dignos,
excepto a primeira dignidade dos cabidos, que em
todas as cathcdraes dos bispados ultramarinos é abi
reservada á immediata apresentação da coroa.
O arcediago da sé do Rio de Janeiro, a cujo
bispo D . José Joaquim Justiniano Mascarenhas
foi dirigido o alvará, era naquelle tempo a primeira dignidade; por isso delia se faz expressa
menção. Mas nas cathedraes em que esta dignidade não for a primeira, o alvará certamente não a
exceptúa da proposta. Logo na Bahia e Pernambuco,
onde o arcediago é a 3." dignidade, não deve ella ser
de immediata apresentação. E' o que está na letra e
espirito do alvará regulador do provimento dos benefícios ecclesiasticos. « Hei por bem (diz elle) e me
praz conceder-vos faculdade para q u e . . . . possaes propôr-me e me proponhaes para as ditas dignidades, conezias, vigararias, benefícios curados e sem cura, e
mais cargos ecclesiasticos.... os clérigos vossos diocesanos que para eada uma das ditas dignidades e benefícios vos parecerem mais idôneos, «xceptuando somente o arcediago, por ser na vossa sé a primeira dignidade, que em todas as cathedraes dos bispados ultramarinos
reservo para a minha immediata apresentação. »
Tão clara se alfigura á seccão esta disposição que

l

RESOLUÇÃO.

Gomo parece. Paço"de S. Ghrislovão 3 de dezembro
de 18f>3. Goma rubrica de S. M. o Imperador. Marques de Olinda.
Avisos ^pedidos para observância da imperial resolução.
G." seccão. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios
do império em 12 de dezembro de 1863.
Exm. c Revm. Sr. Sua Magestade o Imperador houve
por bem que a seccão dos negócios do império do conselho de estado consultasse com seu parecer sobre se ;i
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apresentação da dignidade de arcediago da sé metropolitana pôde ser feita independentemente de proposta de
V. Ex. Revm., e sobre a legitimidade do uso de se fazerem as apresentações das outras dignidades da mesma
sé por antigüidade.
A' dita secção forão remettidos o officio de V. Ex.
Revm. de 10 de outubro de 1861, e mais papeis relativos
áquelle assumpto.
E o mesmo Augusto Senhor, conformando-se por sua
immediata resolução de 3 do corrente com o parecer da
referida secção, manda declarar a V. Ex. Revm. o seguinte:
Quanto á primeira questão que, embora as resoluções de 6 de outubro de 1825, e 4 de dezembro de 1827
estabeleçãoque podem ser feitas independentemente de
propostas as apresentações das dignidades de arcediago,
e de deão da sé metropolitana, a primeira por ser expressamente mencionada no alvará das faculdades, e a
segunda, que é a maior dignidade da mesma sé, porque
assim se tem praticado; comtudo, a v i s t a das ponderações de V. Ex. Revm., e de seu antecessor, deve daqui
em diante observar-se exactamente a disposição do citado alvará, o qual apenas isenta de proposta a primeira dignidade, que naquella sé é o deão, como lica
dito.
Se esse alvará, dirigido ao íinado bispo desta diocese,
D. José Joaquim Jnstiniano Mascarenhas, menciona a
dignidade de arcediago como de immediata apresentação do padroeiro, é porque então era a primeira dignidade da respectiva cathedral, corno nelle expressamente
se declara.
Pelo que respeita ao uso de se proverem por antigüidade as dignidades da sé metropolitana, não havendo lei
cm que se funde a preferencia do niais antigo, isto é,
do immediado em dignidade, não ha razão para pôr de
parte as disposições do ai vara das faculdades, coarctando
assim não só a prerogativa da escolha, mas lambem o
direito de se proporem os mais dignos, nos termos do
dito alvará. Accresce que, sendo diversos os serviços
das dignidades, a regra da promoção sem escolha traria
inconvenientes que cumpre evitar, alèrn de que nada
obsta a que, dada a habilitação, seja para o lugar superior preferido o immediató.
Deus guarde a V. Ex. Revm, Marques de Olinda. Sr.
Arcebispo da Bahia.
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6." secção. Hio de, Janeiro. Ministério dos negócios
do império em 19 de dezembro de 1863.
Exm. e Revm. Sr. Em cumprimento da imperial resolução de 3 do corrente mez, de que dei conhecimento
a V . E x . R e v m . em aviso de 12 do mesmo mez, haja
V. Ex. Revm. de pôr cm concurso as cadeiras de chantre
e de arcediago, que seachão vagas na sé metropolitana ;
devendo proceder-se da mesma fôrma para o futuro
acerca de todas as dignidades da mesma sé, com excepçâo somente da primeira, que é a de deão, por ser da
immediala apresentação do padroeiro, nos termos do
alvará das faculdades.
Deus guarde a V. Ex. Revm. Marque* do Olinda. Sr.
Arcebispo da Bahia.

RELAÇÍO METROPOLITANA.

DOUTRINA.

Os desembargadores da relação metropolitana não são juizes perpétuos ; mas só podem ser demittidos pelo arcebispo , e não
vacante.
Os mesmos desembargadores, quando licenciados, nada percebem pelos cofres públicos, e incorrem eln responsabilidade, excedendo o prazo da licença, ou ausentando-se
sem ella da sede da relação.
Compete ao poder legislativo resolver sobre
o processo e julgamento dos feitos na relacão metropolitana.
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Consulta «Se 27 ãv dezembro de 1864o
RESOLUÇÃO IMPERIAL DE 28 DE JANEIRO D*E 4865.

•Os desembargadores da relação metropolitana não são juists
perpétuos; mas não podem ser destituídos sede vacante.
Senhor. Vossa Magcstacle Imperial foi servido or4enar que a secção dos negócios do império do conselho de eslatte consultasse com seu parecer, tendo
diante dos olhos os papeis que acompanhão o aviso,
sobre se a condição de perpetuidade está annexa ao
•cargo de desembargador da relação metropolitana, o,
no caso negativo, se é privativa do metropolitano não
pôde ser exercida durante a vacância da só, a attri•buição de destituir os que occupão o dito cargo.
Sendo ouvido sobre este objecte o conselheiro procurador da coroa, dea elle seu parecer do modo seguinte:
« Não nie parecem procedentes as razões em que se
fundão os desembargadores da relação ecclesiastica da
Bahia para sustentarem a perpetuidade do seu cargo
em contrario do que entenderão o conselho de estado
e o governo imperial na resolução de consulta de 12!
<le dezembro do an.no' passado (*), que com o offlcio do
reverendo arcebispo metropolitano de 19 de abril do
corrente anuo me foi por Y. Ex. remettida para dar
sobre esta questão o meu parecer.
« Para fundamentar esta minha opinião, começarei
por estabelecer que semelhante prctenção vai manifestamente de encontro ao que está estabelecido no
direito publico ecclesiastico, pelo qual se regem todos
os paizes catholicos.
i O poder de jurisdicção de que se achão revestidos, tanto os bispos como os arcebispos, nos ensina o direito que lhes foi delegado pelos papas, em
quem.reside a plenitude de iodos os poderes tia sociedade ecclesiastica, visto não ser possível que como espantoso augmento do christianismo os exercitassem por
si mesmo. Foi portanto este poder delegado
aos bispos
nos seus bispados para julgarem em l. a instância as
causas ecclesiastica s que se interpuzessem no respecKstá a pag» 187,
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tivo furo, c aos arcebispos para que julgassem em 2."
as que lhes subissem por appelktção das decis-ões dos
bispos seus sutiraganeos.
« A estes, pelo progressivo augmento do christiaHismo, veio a acontecer o mesmo que aos papas, islu»
é, a impossibilidade de julgarem também por si mesmo
todas as causas, e daqui nasceu a creação dos vigários geraes e provisores que as julgassem, não por
jurisdicção e autoridade própria, mas sim louio substitutos, o em vez dos bispos, da maneira que indic;i
o próprio nome com que são designados ; e daqui nasceu
a creação
de relações que com os arcebispos julgassem
em 2- a instância as causas que da 1.* subissem por
appellação.
« A estes juizes, portanto, que assim julgão com
os arcebispos em 2." instância, não é possível que
compita maior somma de poder, jurisdicção e independência do que compete aos de i.", porque, como
aquelles, não o exercem por direito próprio que lhes
fosse delegado pelos papas, mas sim como meros adjuntos, coadjutores, ou antes, na phrase de direito,.
como offlciaes dos arcebispos; e é daqui que dimanJoas seguintes regras jurídicas: o t i t u l o ou nomeação cios
vigários dos bispos, e por conseqüência dos ofíiciaes do
arcebispo, é sempre revogavel á vontade dos mesmos;
a magistratura ecclesiastica delegada de pende unicamente da vontade do delegante, que se pôde restringir
ou ampliar; e finalmente'que cila se perde, ou por
vontade própria, ou pela deposição ou degradação,
« São estes os princípios que se achão estabelecidos
por todos os escriptores de direito publico ecclesiastico,
os quaes unanimemente considerão precária a jurisdicção destes juizes; princípios que se achão resumidos
com a maior precisão e clareza pelo Dr. Villelaa Tavares
no seu compêndio do dito direito (parte 52 , cap. li
que se inscreve dos vigários, dos bispos, relação metropolitana ) , princípios que não forão reprovados nem
combatidos pelo sábio e virtuoso bispo doRiode Janeiro,
ultimamente fallccido, no precioso tratado que posteriormente escreveu; e que forão pelo governo imperial
approvados quando pelo aviso de 17 do agosto de 1858
mandou que se ensinassem nas academias do império.
« Ora, sendo isto assim, muito fracos devem ser os argumentos, em que se fundão aquelles desembargadores,
para estabelecerem, como estabelecei», uma doutrina
contraria; c o são sem a menor duvida, corno passo a
íüostrar,

w Invocão em p r i m e i r o lugar o concilio tridentino,
sessão 25 cap. 10 de rcformation?, onde se ordena que
os juizes synodacs sejão substituídos por outros, quando
os nomeados tenhão fallecido, e daqui concluem que,
representando elles boje aquelles juizes, não podem
igualmente ser substituídos senão por morte.
O sophisma deste argumento salta aos olhos, porque
o que ordena o concilio é que esteja sempre completo
o numero delles, mas não que não possãp ser destiluidos senão por fallecimento, ainda que inhabilitados
estejão, physica ou moralmente, e nem ainda quando
deixem seus lugares para habitarem em diversas regiões com estabelecimentos de caracter permanente,
rorno no caso de que se trata ; isto quando fossem representantes daquelles juizes, mas esta qualidade lhes
nega f o r m a l m e n t e o prelado em seu oflicio ('). Nada
vaie portanto semelhante argumento.
« Em segundo lugar recorrem ás leis da creação e reforma da relação ecclesiastica, e argumenlão com o seu
silencio a respeito da pcrpcluidade dos seus cargos,
dizendo ( é incrível se não estivesse cscripto) que
deste mesmo silencio se conelue que a tinhão e qu-c
fora por elles respeitada.
« E' justamente em sentido contrario a conclusão que
r m boa lógica se deve tirar ; porque todos sabem que,
iião sendo a perpetuidade uma qualidade essencial e
inseparável do ollicio de julgador, não é pelo silencio
que se deve cila reconhecer, mas sim por uma lei
clara, expressa e positiva que a estabeleça. Não procede portanto semelhante argumento, que ate por si
mesmo cahiria independente de refutação alguma.
« Appellão em terceiro lugar para a constituição do
império, pretendendo que lhes seja applicavel em
dW

(*) Trjcbo do oflicio do reverendo arcebispo da Bahia de 19 de
abril de 1865, a que aqui se faz referencia :
" INão se
" J " •"""""
lação metrc
wetropolita
Í678, e os únicos juizes BYUU.I.,^ ..,uv « ,
elegerão no primeiro e ultimo synodo diocesano, que nesta .cidade da Bahia se celebrou no dia 13 de junho de 1707, cm numero
rte 13, entre os quaes figurarão os três desembargadores de que
então se compunha a relação ecclesiastica, sendo esses juizes synodaes nomeados para as delegações, entretanto que as funcções
de desembargador tem outro caracter; e cm qualquer bispado
suffraganeo que se celebre o synodo diocesano se hão de eleger;
juizes synodaes, que sem duvida não <sâo desembargadores »,
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quantoa estabelece
a vitalieiedade dos juizes de direi Io
em i. e 2.a instância ; porque, reconhecendo-a necessária para firmar a independência delies, esla razão muita também a seu respeito, e por isso estão
nelia comprebendidos ; isto' é, só os da 2.% porque'
nos da 1." ( vigários gcraes eprovisores) não fã Hão.
« Semelhante argumento porém não pôde convencer
a pessoa alguma; porque, em primeiro lugar, não entendo que uma sociedade qualquer tenha o direito de
outorgar aos juizes de outra,' tão independente comoella, qualidade que esta lhes denega; juizes que a não
represenlão, que não são por ella nomeados, e que delia
não receberão jurisdicção alguma, muito mais quando
esta outra sociedade é inteiramente diversa em quanto
ã sua natureza e seus fins, como uma sociedade religiosa,
que n té se rege por ditíerente fôrma de governo.
« Em segundo lugar entendo que sendo o poder judicial civil entre nos uma delegação da nação, e exercendo as suas funcções em nome delia, independente
dos outros poderes constitucionaes, nada implica, antesé uma conseqüência necessária, que não possão os
juizes ser demittidos pelo poder, que apenas os designa
e nomôa, ficando assim delle independentes apenas nomeados. Outro tanto, porém, não acontece com os juizes
«eclesiásticos que, não havendo recebido poder algum
nem da sociedade civil, nem da ecclesiastica, apenas oexercem como vigários e officiacs dos bispos e a-rcehispos, de quem unicamente dependem, tanto para sua.
nomeação, como para sua destituição. São empregados
de confiança,, e esta é a natureza de semelhantes empregos .
« Accrescentão ainda dous outros argumentos, tão
fracos que não vale a pena separal-os. Dizem que o fado
de não ter sido ale hoje destituído desembargador
algum da relação ecclesiastica constituo um direi Io
que chamão consuetudinario, na falta de direito escripto; e que não faltão escriptores de grande nota..
como o padre Manoel Themudo da Fonseca, o qual
entende que os juizes ecclesiasticos não só devem ser
perpétuos, como ainda mesmo immortaes, etc.
« Em quanto ao primeiro argumento só tenho a dizer
que o não exercido de um direito por falta de occasião
não pôde trazer comsigo a prescripção desse direito,
nem crear outro novo, como ensinão as regras da jurisprudência universal; e, em quanto ao segundo^ que,
;por mais razoáveis que sejão as opiniões de um eseriptor, apenas podem ser attendidas quando se traía;

cie constituir direito, mas nunca quando, como no rasa
presente, ha direito constituído.
« E' este o meu parecer, e são estas as razões em que
me fundo para considerar improcedentes as razões
daquelles desembargadores em contestação do que, em
virtude de consulta do conselho de estado, resolveu o
governo imperial.
« Devo, porém, concluir advertindo que, se estes argumentos se dirigissem unicamente a destruir essa
prelenção exagerada do cabido e do vigário capitular,,
de que falia o prelado, em quanto pretendem destituir
e nomear desembargadores em sé vaga, então terião
no meu conceito todo o valor, porque a estes só compete
nas vacâncias o governo econômico da mesma sé, como
é de direito. São portanto delies independentes, mas
não dos arcebispos, a quem compete unicamente este
direito, como lica demonstrado.»
A secção conforma-se com este parecer em ambas as
questões, tendo só de observar que da approvacão de
um compêndio para ser adoptado nas aulas publicas
não se pôde inferir que o governo adhira a todas as
opiniões desse compêndio.
Vossa Magestade Imperial resolverá como melhor parecer.
Sala das conferências da scccão dos negócios do império do conselho de estado em 27 de dezembro de
1861. Visconde de Sapucahy. Bernardo de Souza Franco.
Foi relator o Sr marquez de Olinda. Visconde de Sapucalnj.
RKSOJ.ÜCÃO.

Como p a r e c e . Paço 28 de janeiro de 18(í">. Com a
rubrica de Sua Mageslade o Imperador. Jnnc' Liberalo
Barroso.
Aviso expedido para execução da imperial resolução.
6.a secção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios
do império em 3 de fevereiro de 1865.
Exm e Revm. Sr. Foi ouvida a secção dos negócios
do império do conselho de estado sobre se a condição de
perpetuidade está anncxa ao cargo de desembargador
tia relação metropolitana, c, no caso negativo, se
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p r i v a t i v a do metropolita, c não pôde ser exercida, durante a vacância da sé, a attrilmição de destituir os
fjuc occupão o dito cargo.
E Sua Mageslade o Imperador, tendo-se conformado
por sua immediata resolução de 28 do mez lindo como parecer da dita secção exarado na consulta j u n t a de 27 de
dezembro ultimo, manda declarar a Y. Ex. Revm.,
para jos fins convenientes, que ps desembargadores da
relação metropolitana não são juizes perpétuos, mas
que a sua destituição não pôde ter lugar durante a vacância da sé.

Deus guarde a V. Ex. Revm. José Liberato Barroso.
Sr. Arcebispo da Babia.
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Consulta de 4 de maio de íSt<;.s,,
RESOLUÇÃO IMPERIAL DE 23 DE MAIO DE

1868.

Licenças aos desembargadores da ^efaçdo metropolitana e
a outros funccionar
.(eclesiásticos.
Senhor. O reverendo padre Antônio da Roclia Vianna, vigário collado da freguesia da rua do Paço da
cidade da Bahia, e desembargador da relação metropolitana, representa contra uma deliberação do presidente da província acerca de uma licença que 11 HÍ
havia sido dada pelo metropolita ; sendo o caso como a
secção passa a expor.
O supplicante havia pedido ao governo imperial
licença por seis mezes para a gozar em ambas as qualidades de vigário e de desembargador. E como esta
lhe fora concedida somente em relação á primeira
daquellas qualidades, recorreu-elle, quanto á segunda,
ao metropolita, do qual a alcançou com todos os vencimentos pelo mesmo tempo de seis mezes. Sendo
porém esta licença apresentada ao presidente da província, este a restringio a três mezes, que mais não
podia conceder ; acontecendo porém que esta mesma
foi depois declarada sem effeito em conseqüência de
o supplicante já haver gozado outra igual dentro da
anno, como fez ver ao presidente a thesouraria de
fazenda.
Com esta deliberação do presidente, primeiro restringindo o tempo da licença, e depois cassando-a,
julgou-se offendiuo o supplicante, e agora vem requerer a Yossa MagestaJe Imperial nos seguintes
termos:
« Senhor. O desembargador da relação metropolitana, Antônio da Rocha Yianna, recorre para Yossa
Magestade Imperial da decisão do presidente desta
província, por não lhe parecer conforme á lei e á
independência que deve haver entre os dous poderes
constituídos uo paiz.
« O supplicante, porque o governo da província
não lhe pudesse dar licença por mais de trez mezes
com os respectivos vencimentos, segundo está decidido em diversos avisos, requereu ao governo de
Yossa Magestade Imperial, licença, por seis mezes, dos
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lugares de parodio da rua do paço, c de desembâfí
gador, e só pôde obter a de parodio, por entender a
respectiva secção dos negócios do império que só o
arcebispo é quem podia conceder a de desembargador,
por sereia estes empregados da livre nomeação e demissão do metropolita, cumprindo somente ao governo
deitar o visto na licença concedida pelo poder competente, e autorizara thesouraria de fazenda apagar
os vencimentos.
« Neste sentido, obtida a licença do arcebispo por
seis mezes, a qual junta, requereu o supplicante ao
presidente; mas este, em vez de simplesmente autorizar o pagamento da licença concedida, limitou o
prazo e concedeu por seu turno nova licença de trez
mezes, ficando desta fôrma nullificada a de parodio,
concedida por seis mezes pelo governo imperial, e
essa mesma de trez mezes não pôde ser executada,
por estar dentro do anno de outra que se findou em
fevereiro.
« Desde o aviso de 18 de abril de 1844 até o de
n.° 393 de 21 de agosto de 1862, e a ordem, do thesouro n." 462 de 4 de outubro do mesmo anno, não
encontra-se uma só disposição legal que autorize a
pratica da secretaria presidencial da Bahia, contraria
aliás á de outras secretarias de que o supplicante tem
conhecimento.
« Os bispos podem licenciar pelo tempo que lhes parecer conveniente os empregados ecclesiasticos ? Sim;
dispõe toda a legislação do paiz.
« E para que os empregados assim licenciados possão
perceber do thesouro os seus vencimentos, bastará
apenas que as licenças sejão apresentadas aos presidentes de provincia, para estes autorizarem o pagamento, ou é necessária nova licença confirmativa das
dos prelados, como entendeu o presidente da provincia
da Bahia ?
« O supplicante, portanto, sentindo-se offendido pela
decisão tomada, vem requerer a Vossa Magestade Imperial para que em sua sabedoria resolva de uma vez
para sempre semelhante duvida, que se reproduz em
diversas províncias, ou ordenando que o presidente
mande pagar os vencimentos da licença de seis mezes
concedida pelo arcebispo, como parece curial, sob pena
de ficarem tendo os presidentes o direito de modificar
« até nulliíicar as licenças concedidas pelos prelados ;
vou, a terem semelhante direito, o supplicante pede a
Vossa Magestade Imperial lhe conceda a dita licença

— 1GR - 1

de seis mezes com. todos os seus vencimentos, coma
já lhe concedera a de parocho, visto o governo provincial não lhe noder conceder, attenta a duvida da
thesouraria, e airraa que pudesse fazel-o era somente
por trez mezes. Pede a Vossa Magestade imperial deferimento,
« Bahia 23 de outubro de 1867. O padre desembargador Antônio da Rocha Vianna. »
Sobre o que a secção dos negócios do império
a honra de dar seu parecer.
Antes de tudo observará a secção que este requerimento não pôde ser considerado como recurso nos
termos do regulamento do conselho de estado ; porque
independentemente da circumslancia de o supplicante
concluir seu requerimento pedindo uma graça, como
se vê da alternativa que estabeleceu, o que lhe tira o
caracter de recurso, o requerimento não está assignado por advogado do conselho de estado ; e por isso
não pôde ser recebido como tal.
Isto não obstante, a secção passa a consideral-o como
representação ou como simples supplica ; dando por isso
seu parecer sobre a matéria, a fim de que cessem as*
duvidas que lhe servirão de fundamento.
Hoje está recebida antre nós a doutrina de que as
licenças aos empregados ecclesiasticos não estão sujeitas
ás regras das que são concedidas aos empregados civis,
Mas esta doutrina é necessário que seja bem entendida para que não se commettão erros na sua applicação,
e para isso convém firmar as noções de direito nesta
matéria, fazendo-se as seguintes observações:
1." Os empregados ecclesiasticos são de duas categorias differentes-., ou são beneficiados, possuindo benefícios canonicos, ou são officiaes da administração ecclesiastica.
Os primeiros são nomeados por intervenção mutua
dos dous poderes, temporal e espiritual, e gozão direito
perpetuo ao desempenho das íunccões annexas a seu
beneficio. Os segundos são de livre nomeação e demissão dos reverendos bispos. Ambos desfructão certas
vantagens temporaes, sujeitas a certas condições de
exercício, com o nome de congrua no primeiro caso, e
de ordenado no segundo.
Na primeira classe estão os vigários collados, e os
conegos , contempladas entre estes as dignidados do
cabido; o em algumas cathedraes ha uma certa ordem
de beneficiados que não estão naquella categoria, mas
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Cfue participão da natureza collativa, e a esU-s seappíics
a mesma d o u t r i n a .
Na segunda estão os desembargadores da relação metropolitana, os vigários geraes, e os provisores dos bispados, os coadjutores das parochias e outros officiaes
encarregados da administração ecclcsiastica ; alguns
destes com ordenado pelo thesouro, e outros sem ordenado.
2." As licenças, assim aos empregados civis, como
aos ecclesiasticos, contém dons objectos distinctos: o
primeiro é a dispensa de exercício, que para os ecclesiasticos se diz de residência ; o segundo é o gozo de
certas vantagens segundo certas e determinadas regras.
Dadas estas explicações, a seccão passa a estabelecer
as seguintes proposições:
I.1 Quanto aos empregados ecclesiasticos dal." classe
está admittído que ao governo toca resolver sobre o gozo
das vantagens annexas a estas licenças, ou sejão dadas
pelos reverendos bispos, ou pelo mesmo governo, competindo a este regular assim a importância daquellas
durante a licença, como o tempo do gozo das mesmas
vantagens: isto consta de muitos avisos que se achãona cpllecção das leis, bastando apontar o de 17 de
janeiro de Í851.
Cumpre advertir que desta re,gra estão exceptuados
os conegos da capella imperial, aos quaes pelos estatutos
da mesma capella pôde o reverendo bispo conceder
licença com congrua, por turmas dentro de cada anno,
disposição especial, aliás autorizada pelo mesmo poder
temporal.
Cumpre advertir mais que a liberdade que tem o
governo de autorizar o gozo dascongruas sem limitação
de tempo, e na importância das mesmas congruas, não
se estende com a mesma-latitude aos presidentes das
províncias, os quaes não podem conceder as vantagens
senão por trez mezes. (*)
2." Quanto aos empregados da 2." classe importa
ponderar o seguinte:
Estes empregados nos seus impedimentos ou não são
substituídos-por outros que na substituição percebão
vencimentos pelo thesouro, e neste caso estão os desembargadores da relação metropolitana; ou exercem
funcções taes que não podem soffrer interrupções, e

(*) Veja-se a consultado 15 de outubro de 1866, pag, 123,
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em seus impedimentos são forçosamente substituídos
por outros que desempenhem as funcções de que estão
encarregados, c neste caso estão os vigários geraes,
os provisores, e também os coadjutores dos vigários
da corte, que são os únicos que tem vencimentos
pelo thesouro.
A respeito dos desembargadores ê verdade que o
governo tem-lhes dado licença, umas vezes com ordenado e outras vezes sem ordenado. Mas é necessário
considerar as disposições de direito relativas a estes
empregados. Eües exercem jurisdicção meramente
occlesiasttca, são nomeados e demittidos livremente
pelos reverendos bispos, e não tem com o governo
temporal senão as relações que resultão da percepção
do ordenado pelo thesouro.
As leis não autorizão o governo para legalisar a
suspensão do serviço senão em favor dos empregados
c i v i s ; a única excepção reconhecida é a que se deriva
das licenças aos vigários e conegos, excepção que tem
cm st;u favor a diuturnidade do tempo, e que é exigida
pelas mesmas necessidades da igreja, á vista das distancias de nossos bispados.
Não lia pois razão nenhuma para que continue a
pratica que se tem introduzido de o governo dar licença
a estes desembargadores. Entendão-se eües com seus
prelados quando precisarem de licença ; assim o aconselha a boa razão, e assim o exige a ordem hierarchica
das jurisdicções.
Se por um lado clcvom cessar essas licenças pola
autoridade temporal, por outro lado o direito que o
governo tem de autorizar o gozo das vantagens durante as licenças dos beneficiados não se estende ás
que são dadas pelos prelados aos desembargadores da
relação ecclesiastica. Aquelle é restricto aos vigários
collados e aos conegos. Todos os actos do governo relativos á esta matéria não se occupão senão com os
beneficiados, que são os únicos que contrahem vinculo
espiritual: é sempre de vigários e conegos que elles
tratão. Não se pôde pois applicar a uma classe de
empregados amoviveis, como são os desembargadores,
a doutrina relativa aos beneficiados, os quaes estão
em posição inteiramente diversa daquella.
Quanto aos vigários geraes e aos provisores dos
bispados, a seccão observará: 1.° que a .estes são rigorosamente applicaveis as razões expendidas a respeito dos desembargadores; 2." que a concessão do
ordenado aos primeiros trará necessariamente dupü-
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cala de despeza, por quanto, não podendo ficar suspensas as funcções, necessariamente hão de ser exercidas por outro; o resultado será que se pagaráõ
dous ordenados, um ao licenciado e outro ao substituto. No mesmo caso destes estão os coadjutores dos
vigários da corte.
A' vista deste desenvolvimento, parece claro que não
deve continuar a pratica de o governo e os presidentes
darem licença aos oííiciaes da administração ecclesiastica, e que, quando concedidas pelo prelado, nem o
governo, nem os presidentes podem autorizar a percepção de ordenado, o qual nestes casos cessa para o
thesouro; e seria conveniente que se firmasse esta
doutrina.
Destas observações deduz-se que é verdadeira a
doutrina ide que as licenças aos empregados ecclesiasticos não seguem as regras das que são concedidas
aos empregados civis.
Mas esta doutrina deve ser entendida somente em
relação aos beneficiados, que são os da 1." classe da
observação 1."; e de modo nenhum em relação aos da
2." classe, a respeito dos quaes o governo não tem que
intervir.
E deste modo ficão resolvidas todas as hypotheses
relativas a este objecto, e isto só pela legislação actual
sem .necessidade de novas regras.
Antes de concluir, a secçãò julga necessário fazer
notar o engano, em que labora o supplicante, de que,
uma vez concedida a licença pela autoridade espiritual,
a temporal não tem mais nada que fazer do que pôr
o visto e mandar effectuar o pagamento.
O desenvolvimento que precede mostra o erro deste
pensamento. E quando isto não fosse, bastava a leitura dos avisos do governo para se conhecer o contrario.
Torna-se digna de reparo a proposição com que o supplicante pretende combater a doutrina da intervenção
do governo na percepção do ordenado pelos que são
licenciados pela autoridade espiritual, dizendo que
aquella intervenção vem modificar e até annullar as
concessões dos prelados,
Uma tal proposição não tem por fundamento senão o
errado juízo que se fôrma da independência dos poderes
espiritual e temporal, como se essa independência, para
um, pudesse verificar-se em objecto da competência
do outro, e vice-versa.
Feitas todas estas observações, concluo a secçãò seu
parecer nos termos seguintes:

O presidente obrou regularmente, assim quando deu
a licença por trez mezes, como quando depois cassou o
despacho em conseqüência de representação da Lhesouraria de fazenda.
A secçãò não entra na questão da formula da decisão,
limitando-se a dizer que nada acha que censurar na
que ó usada na secretaria da presidência.
E quanto á nova licença que pede o supplicante com
todos os seus vencimentos, os princípios exarados neste
parecer repellem esta pretenção por ambas as partes.
Vossa Magestade Imperial resolverá couio melhor
parecer em sua alta sabedoria.
Sala das conferências da secçãò dos negócios do império do conselho de estado em 4 de maio ide 1868.
Marguez de Olinda. Visconde de Sapucahy. 'Bernardo
de Souza Franco.
RESOLUÇÃO.

Como parece. Paço 23 de maio de 18ÍÍ8, Com. a.
rubrica de Sua Magestado o Imperador. José Joaquim
Fernandes Torres.
Em cumprimento da imperial resolução foi expedido
este aviso:
4." Secçãò. Rio de Janeiro. Ministério dos
cios do império ern 27 de maio de 18(53.
Illm. e Esm. Sr. Foi ouvida a secçãò dos negócios
do império do conselho de estado acerca do requerimento em que o desembargador da relação metropolitana Antônio da Rocha Yianna representa contra a
deliberação de V. E*, acerca do pagamento de seu
ordenado durante a licença que lhe foi concedida pelo
reverendo arcebispo.
E Sua Magestade o Imperador, tendo-se conformado,
'nor sua inimediata resolução de 23 do corrente, com o
narecer da dita secçãò em consulta de 4 do mesmo mez,
junta por cópia, manda declarar a V. Ex para ps devidos effekos, que os desembargadores da relação metropolitana, quando licenciados, não percebem os respectivos ordenados.
Deus guarde a V. Es. José'Joaquim Fernandes Torres.
Snr. Presidente da província da Bahia.
Contra esta decisão representarão as desembargadores1 da relação metropolitana, o provisor e o vigário
geral ao arcebispado nos seguintes termos:
~-

*
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Senhor. 0.; desembargadores da rcla;;ão nipl.rop o l i l a n a , provisor, e vigário geral, do arccbispado,
abaivo urinados, vem respeitosamente pedir a Vossa
Magestadc Imperial a revogação do parecer de consulta
do conselho de estado de 23 de maio deste anuo, cai virtude do qual o presidente desta província tivera ordem
para não mandar pagar a n e n h u m dos supplicantcs,
([liando licenciados, ainda por motivo»de moléstia, pela
razão de que são clles oHioiaes dos bispos, sem perpetuidade, porque não são beneficiados.
Senhor, a razão fundamental do parecer do conselho
de estado parece contraproducente. Se os beneficiados
que tem. outros proventos, além da congrua paga
jiclos cofres públicos, devem perceber, e effectivajnenle percebem essa congrua quando licenciados,
com maioria de rã/.ao devem perceber os officiacs
dos bispos, os quaes não tem, quando doentes, nenhum
ouíro r e n d i m e n t o , além do seu mais que modesto
ordenado de 60Q$QQQ os primeiros, e de 300^000 os
segundos.
Depois disto, os lentes dos seminários também não
são meros delegados dos bispos? E entretanto Vossa
MSgesta.de Imperial não os privou de seus ordenados,
quando licenciados, como está disposto no a r t . 12 § 2.»
do decreto n." 3973 de 22 de abril de 1833.
Pela concordata que o governo da antiga metrópole
celebrara com a santa sé para ser elle quem arrecadasse
os dízimos, obrigando-se ao mesmo tempo a satisfazer a
todas as despezas do culto, ficando somente secularisado
o excedente a essas despezas, concordata que fora confirmada depois da independência do Brasil, porque conlirmado fora o alvará do 1.° de agosto de 1752 pela resolução de 13 de j u l h o de 1828 e carta regia de 8 de setembro
de 1832, não se fez diflerença entre empregados ccclesiasticos, beneficiados e delegados dos bispos, c todos
clles indistinctamente, desde então até a d a t a d o pare-'
.cer, sempre gozarão dos seus respectivos vencimentos,
quando licenciados, pois que, quer uns quer outros,
são empregados indispensáveis á administração do
culto catholico.
Senhor, os supplicantcs pedem a Vossa Magestade
Imperial que olhe com vistas de complacência para a
indigente classe ecclesíastica, tão mal aquinhoada entre
.as outras classes, e por fim não devendo- ter nem pão,
quando aliás delle mais precisa.
Como qualificarião os venerandos conselheiros, assignalarios desse parecer do conselho de estado, uma

medida legislativa que os privasse de minguados ordenados, mas necessários à sua subsistência, quando
no leito da dor se vissem na dura necessidade de pedir
licença ao poder competente para poderem legalmente
deixar o exercício de suas funcçõcs?
A qualificação de uma semelhante providencia seria
tanto mais enérgica quanto o seu espirito atribulado,
ato pelas precisões, recordasse que d'entre todos os
empregados do império, quer gcraes quer provinciaes,
só com os ccclcsiaslicos assim acontece.
E pois, Senhor, os supplicantes esperão do paterna!
governo de Vossa Magestade Imperial equitativo deferimento. E. R. M. Pnlro Antônio de Campos, desembargador e provisor. Desembargador Joaquim Cajueiro de
Campos. Desembargador Antônio da Rocha Vianna. Desembargador Dr. Raymundo José de Mattos. Desembargador
conego Antônio Muniz Gomes. Desembargador conego
Eduardo Augusto de Souza Mello. Desembargador eonego Manoel' dos Santos Pereira. Joaquim Jlmygdio Ribeiro, vigário geral.
A sccção dos negócios do império do conselho de estado, sendo novamente ouvida, sustentou seu primeiro
parecer na consulta que se segue:
Senhor. A secção dos negócios do império do conselho de estado , em observância das ordens de Vossa
Magestade Imperial, tem a honra de dar seu parecer
sobre o requerimento dos desembargadores da relação
metropolitana e do provisor e vigário geral do arcebispado, no qual pedem a revogação da imperial resolução de 23 de maio do anno próximo passado, tornada
sobre parecer da secção do império de 4 daquellc mesmo
mez, pela qual foi declarado que a esta classe de empregados ccclesiasticos não compete vencimento nenhum, quando licenciados ainda por motivo de moléstia.
As razões-em que se fundão os supplicantes são as seguintes ; as quaes serão tomadas em consideração cada
Uma separadamente:
A 1." é: « que a razão fundamental do parecer do
conselho de estado parece contraproducente. Se os beneficiados que tem outros proventos, além da congrua
paga pelos cofres públicos, devem perceber, e eifcctivamente percebem essa congrua quando licenciados,
com maioria de razão devem perceber os oííiciaes dos
bispos, os quaes não tem, quando doentes, nenhum
outro rendimento, além. do seu mais que modesto ov-
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denado de 000^000 os primeiros., e de 300|000 os se-,
gundos. »
Suppõc o requerimento que os beneficiados tem outros vencimentos além da congrua, e que essa congrua elles a devem perceber e efíectivamente a percebem quando licenciados. Não é exacto que os beneficiados tenhão outros vencimentos além da congrua:
isto pôde acontecer, mas não é certo que sempre aconteça ; mas, como o argumento em que se funda esta
pretenção exigia que assim fosse para valer a comparação, deu-se logo como certo o que na realidade não
existe.
Cumpre observar mais que os beneficiados não tem
direito de receber as congruas quando licenciados, como
se pretende no requerimento com a expressão devem
perceber. No parecer cie 4 de maio, de que acima se
fallou, já se expôza verdadeira doutrina nesta matéria:
« competindo a este (refere-se ao governo) regular
.assim a importância daquellas durante a licença,
como o tempo do gozo das mesmas vantagens; isto
consta de muitos avisos que se achão na coüecção das
leis, bastando apontar o aviso de 17 de janeiro de
1851,»
Já se vô que a percepção da congrua, durante as
licenças, depende de decisão do governo, assim quanto
ao tempo, como ao quantitativo. E effec ti vãmente assim se tem praticado: muitas licenças tem. sido dadas
a conegos, e vigários, som vencimento nenhum. Não
é exacta nesta parte, portanto, a asserção do requerimento em nenhuma de suas partes.
A mesma inexactidãp se nota no outro termo da comparação de que os offlciaes dos bispos não tem, quando
.doentes, nenhum outro rendimento além do seu modesto ordenado: c" outra proposição gratuita que se
quer fazer acreditar como verdadeira. Com estes acontece o mesmo que se acaba de dizer a respeito dos beneficiados ; e os supplicantcs provão com o seu próprio
exemplo o contrario do que affirmão. Os desembargadores assignados no requerimento são ou conegos ou
vigários collados, e estes não são privados de suas congruas. O vigário geral José Emygdio Ribeiro é reitor
do grande seminário; mas a secção tem informação
de que hoje serve interinamente este cargo o conego
Jacintho Villasbôas. E quanto ao provisor, consta á
secção que é vigário collado.
Entretanto tenhão ou não outros rendimentos além
do seu ordenado, esta circurnslaiicia não foi tomada
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e 111 consideração quando a secção estabeleceu a dout r i n a d o parecer de 4 de maio. Os fundamentos desta
doutrina constão do mesmo parecer, no qual se lê o
seguinte:
« E' necessário considerar as disposições de direito relativas á estes empregados (falia dos olüciaes da administração [ecclesiastica). Elles exercem jurisdicção meramente ccclesiastica; são nomeados c dernillidos • livremente pelos reverendos
bispos; c não tem com o governo temporal senão
as relações que resultão da percepção dot ordenado
pelo lhesouro.
« As leis não autorizão o governo para legalisar a
.suspensão do serviço senão em favor dos empregados
civis; a única excepção reconhecida é a que se deriva
das licenças dos vigários e conegos, excepção, que
tem em seu favor a diuturnidade do tempo, e que é
exigida pelas mesmas necessidades" da igreja á vista
das distancias de nossos bispados.>
E logo adiante:
« O direito que o govôrno tem de autorizar o gozo das
vantagens durante as licenças dos beneficiados não
se estende às que são dadas pelos prelados aos desembargadores da relação ecclesiastica.
« Aquelle é restriclo aos vigários collados e aos conegos; todos os actos do governo relativos a esta matéria não se occupão senão com os beneficiados, que são
os únicos que contrahem vinculo espiritual: é sempre
de vigários e conegos que elles tratão. Não se pôde
pois applicara uma classe de empregados amoviveis,
como são os desembargadores, a doutrina relativa aos
beneficiados, os quaes estão em posição inteiramente
diversa daquella. »
E quanto ao vigário geral, e ao provisor, no mesmo
parecer se lhes applica a mesma doutrina que ficou expendida a respeito dos desembargadores. De tudo isto
vê-se que não só não é exacto o que afíirma o requerimento, como que não se innovou nada nas regras estabelecidas. A secção 'não fez mais do que fazer reviver o
direito que existia e que só por pratica é que tem sido
postergado, e pratica bem. moderna. E sendo laes, como
se acaba de expor, os fundamentos das doutrinas do
parecer de 4 de maio, flcão sem força as argumentações do requerimento.
Argumenta também o requerimento com a legislação
relativa aos professores; e ainda aqui fallecem os
raciocínios dos supplicantes.
23
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Diz o requerimento: « os lentes dos seminários
também não são meros delegados dos bispos? E entretanto Vossa Magestade Imperial não os privou de
seus ordenados quando licenciados, como está disposto no art. 12 | 2." do decreto n.° 3073 dc22
de abril de 1863.»
Pondo-se de parte a denominação que se dá aos professores dos seminários de delegados dou bispos, que não
vale a pena de instituir discussão sobre isto ; cumpre
notar que esta matéria está exposta no requerimento
de modo que quem não tiver conhecimento das disposições do decreto ha de ficar persuadido que. os professores dos seminários continuão a perceber seus
ordenados ainda quando licenciados. Ora o art. 12 § 2.°
não favorece semelhante interpretação; e pode-se dizer
que aquelle art. 12 estabelece o contrario do que se
quer provar.
Diz o art. 12 | 2.°: « As que (falia das licenças)
forem concedidas por motivo de moléstia poderão
gozar do ordenado, não passando de seis mezes ; e de
metade do ordenado, se forem prorogadas até outros
seis mezes mais: o mesmo se observará se 'forem
concedidas primitivamente por um anno ou mais.»
E o mesmo art. 12 f 3.° dispõe o seguinte: « passado o anno, cessará de todo o ordenado, assim como
cessará se as licenças forem concedidas por outro
qualquer motivo que não seja o de moléstia. »
Ora, tudo isto é muito dífferehte do que sequer fazer
acreditar. Omittem-se circumstanciascssenches, e argumenta-se como se ellas não existissem.
E finalmente recorre o requerimento a uma apregoada concordata com a santa só, dizendo que o governo
da antiga metrópole a celebrara « para ser elle quem
arrecadasse os dízimos, obrigando-se ao mesmo tempo
a satisfazer a todas as despezas do culto. »
Esta referencia á concordata com a obrigação para o
governo de satisfazer a despeza do culto revela o pensamento de que o governo não pode suspender os ordenados uma vez que recebe os dízimos, pensamento que
vai de accórdo com a pretenção do reverendo desembargador da relação metropolitana, e que foi o objecto
do parecer de 4 de maio ; e era que, uma vez concedida
a licença pelo reverendo prelado, ao governo não toca
senão pôr o visto e mandar pagar o ordenado. E como
tudo isto tem sua osigem nessa concordata que se allega, releva se averigue o que ha de verdade ácurca dessa
concordata.

Era crença geral, o que ainda hoje voga para muita
gente, que o governo não arrecada os dízimos senão cm
virtude de uma concordata com a santa sé, ou pelo menos
em virtude de algum a c to especial do summo pontífice.
Pretendeu o governo portuguez, quando residente nesta
Capital, solicitar da santa sé isenção dos dízimos para
certos terrenos, assim dePortugal como do Brasil; e dessa
diligencia encarregou o ministro plenipotenciario portuguez. Para Portugal não se offerecêrão duvidas ; mas
para o Brasil, como se allegava que o governo nesta parte
da monarchia já eslava na posse de os arrecadar, duvidou
o cardeal secretario de estado reconhecer essa posse, não
achando documento nenhum que a autorizasse, e desgraçadamente o mesmo ministro portuguez não descobrio prova nenhuma que a abonasse. Mas insistindo o
ministro portuguez na existência dessa posse, o cardeal
secretario de estado fez inserir no breve a cláusula de
que aquella isenção que se allegava descansava unicamente na asserçao do governo portuguez. Isto consta
de ofíicios do ministro plenipotenciario portuguez Pedro
de Mello Breyner ao ministro dos negócios estrangeiros
no Rio do Janeiro ; e vem transcriplo no Direito civil e
ccdcgiastico brasileiro
de Cândido Mendes de Almeida,
tomo 1.° parte 2.a paginas 696 e seguintes, em nota. O
caso é que não se achou nem nos archivos de Portugal,
nem nos de Roma, documento nenhum que contivesse
semelhante concordata, e nem ao menos referencia a
tal documento; entretanto que o ministro plenipotenciario não cessava de instar pela verdade de sua asserçao,
e no seu oíficio exprime-se do modo seguinte: « me limitei a dizer-lhe que aquella posse era antiquissima,
e talvez desde o estabelecimento das igrejas do Brasil,
e era impossível que os Srs. reis deste reino, tão pios
e tão catholicos, usassem de um direito que não fosse
fundado, e que os mesmos provimentos dos bispados
ultramarinos com congrua, em lugar de dízimos, parenião corroborar esta doutrina. »
E tão geral era esta crença que os próprios prelados
eslavão persuadidos da existência da concessão pontiíicia ou por meio de concordata ou por acto especial da
santa sé; e de que assim se pensava temos uma prova
tia constituição do arcebispado da Bahia livro 2.° tit. 21
$ 413, ondo se lê o seguinte: « n ã o somente admoestamos com caridade chrislã e paternal amor a todos
os nossos subditos, mas também mandamos.... que
inteiramente e sem diminuição alguma paguem o dizimo de tudo aos rendeiros de sua magestade, a
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pertencem por concessão pontifícia como grifo mestre f
administrador da ordem ecavallaria de Nosso Senhor
Jesus Ghristo.» Esta constituição é,de 1707. E não só os
prelados, como as pessoas do governo de Sua Magestade
Fidelissima no Rio de Janeiro' vivião na mesma persuasão, como se vê da resolução da consulta de 13 de
julho de 1826 tomada sobre consulta cia mesa da consciência e ordens, da qual consta a opinião do procurador geral das ordens nestes termos: «...sabendo-se que
os dízimos são o fundo principal applicado para tá es
despezas (tratava-se da conclusão das obras de uma
matriz) e que só do restante delles, depois de satisfeitas as obrigações com que forão concedidos aos soberanos, podem applicar-se a outros fins crn beneficio
publico. »
D'aqui se manifesta que não só o procurador geral
das ordens, mas os próprios ministros, os quaes todos
guardarão silencio sobre esta asserção do procurador
geral, mostrando assim aceitarem aquella opinião, ignorarão as verdadeiras disposições acerca dos dízimos,
e de sua applicação.
Dos documentos que acabão de ser transcriplos é
claro que ignorava-se completamente a causa que
tinha transformado os dízimos em recursos do estado.
Mas dos mesmos documentos se manifesta que o governo arrecadava os dízimos sem que ninguém, nem
ainda os prelados, levantassem duvida sobre o direito
que ao mesmo governo competia a este respeito.
Entretanto na ausência absoluta de qualquer documento que mostre a origem da arrecadação dos dízimos pelo governo, a secção aventura uma explicação
que lhe parece satisfazer todas as opiniões.
Os dízimos pertencião á ordem de Ghristo. Incorporado o grão mestrado na coroa no anno de 1551,
passarão os reis de Portugal a exercer os direitos de
que gozava a ordem, ou por si, ou por intermédio de seu
mestre. Isto feito, a conseqüência natural era que os
reis arrecadassem os dízimos que até ahi pertencião á
mesma ordem e do mesmo modo que ella os gozava.
E passados tempos, não se sabendo explicar a verdadeira causa desta innovação, que com eífeito alterava
as disposições geraes da igreja, e não se podendo duvidar do escrúpulo religioso com que os mesmos reis
respeitavão aquellas disposições, imaginou-se a existência de urna concordata, ou pelo menos de uma concessão especial da santa sé para aquelle íim, e daqui
vem a asserção da constituição do arcebispado e do

procurador geral das ordens. Com muita razão pois
e mui to legitimamente arrecadavão os reis de Portugal
os dízimos até ahi pertencentes á ordem de Ghristo ; e
os arrecadavão do mesmo modo que a ordem de Ghristo;
e, se algumas condições houvesse para essa arrecadação,
o arcebispo da Bahia, que publicou a constituição do
arcebispado, não deixaria de fazer das mesmas á conveniente menção.
Explicada a'origem da arrecadação dos dízimos pelo
governo, e estabelecida assim a competência legal deste
direito, torna-se claro que o governo podia livremente dispor dos dízimos e dispensal-os quando o entendesse em bcneíicio publico. E deste modo íica patente a legalidade dos decretos de 13 de maio de 1808
e o de setembro de jgll, que isentarão do pagamento
os indivíduos que se quizessem estabelecer nas margens
dos rios Doce, Tocantins e Araguaya. Nestes termos não
precisava o governo de nova permissão da santa sé,
porque para a isenção constante dos dous decretos já
tinha fundado direito. Mas, querendo remover qualquer
imputação de usurpar os direitos do poder espiritual,
mandou solicitar aquella dispensa. A boa fé pede, pois,
que se reconheça neste acto mais uma provadas boas
disposições do governo portuguez para com a santa sé.
Não pôde a secção fã liar com a mesma confiança a
respeito do decreto de 11 de abril de 1815 pelo qual
se concedeu isenção dos dízimos para os terrenos de
Portugal, os quaes na verdade estavão sujeitos á lei
geral dos dízimos. Mas, como censurar uma providencia que era reclamada por necessidades tão patentes
do reino de Portugal e em lugares que estavão completamente inutilisados ? Veja-se o preâmbulo do alvará de li de abril de 1815, que a secção não transcreve para não tornar longo demais este parecer, e
se reconhecerá a necessidade publica e a urgência da
medida. Com estes fundamentos é que foi expedido
o alvará ; e pela sua data vô-se bem quão cscrupuloso
foi o governo em recorrer logo á santa sé para evitar
censuras que se poderião levantar.
Entretanto, corno se allega essa concordata, com o
que se quer estabelecer um direito em que o poder
temporal não pôde tocar sem offensa das regalias da
igreja ; e se afiirma no requerimento que essa concordata fora confirmada pelo alvará do 1.° de agosto de
1752, e este pela resolução de 13 de julho de 1820 de
que já se 1'allou, importa observar que aquelle alvará de
1752 não tratou senão do imposto de l % anteriormente
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lançado sobre os cernirãoladores e rendeiros dos contraclos e rendas reaes, conflrraando-o o regulando sua
arrecadação ; e neste alvará, no § 2.°, apenas se falia nos
dízimos rcaes, parte dos quaes era applicada para a sustentação dos ecclesiasticos. Sobre isto importa observar
que este alvará de 1752 faz referencia a uma doação
regia de 1503, confirmada nos annos de 1579, 1584 e
1692 ; documentos estes que a secção não .pôde descobrir apezar das diligencias que fez; e sem estes documentos não é possível entender o § 2." acima referido. Cumpre entretanto notar que este § 2." falia
dos dízimos reaesda America, ilhas c mais partes ultramarinas. Ora, os dízimos de que trata o requerimento
entrarão sempre na classe dos eecles.iastjcos: não se
pôde portanto fazer applicação desta disposição para a
questão.
Quanto á allegação de que esto alvará de 1752 fora
confirmado pela resolução de 13 de julho de 1820, já
acima se expendeu e se explicou o pensamento daquella
resolução; além de que essa mesma resolução não tem
applicação senão aos dízimos ecclesiasticos que são os
que se entendião estar comprehendidos na concordata.
É quanto á carta regia de 8 de setembro de 1832, a
secção não a achou.
A secção escusa de entrar na questão da origem dos
dízimos, reconhecendo aliás que a igreja os considera
renda ecclesiaslica. Deixa de entrar nesta questão porque, qualquer que seja aquella origem, ticárão elles
pertencendo á ordem de Chiste por concessão pontifícia,
e sendo transferidos, por outra concessão pontifícia,
os direitos da ordem aos soberanos de Portugal, ficarão
estes no gozo dos mesmos dizimos. E, terminando esta
parte do parecer, a secção não pôde deixar denotar que
se queira confundir debaixo da administração do culto
catholico as despezas com os ministros do mesmo culto.
Entende pois a secção, em conclusão do seu parecer,
que são destituídas de fundamento as allegacões dos
supplicantes, e por isso que seja indeferido o requerimento.
A secção pede licença a Yossa Mageslade Imperial
para accrescentar que acha de toda necessidade se observe a regra, estabelecida no parecer de 4 de maio, de
o governo se abster de dar licença aos empregados da
administração ecclesiastica ; e agora acrescentará que
é igualmente necessário não continuem as aposentadorias aos beneficiados, as quaes não achão fundamento
em direito canonico ; se elles são conegos e se achão
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impossibilitados de servir, o direito os favorece; se são
vigários colhidos., o mesmo direito já instituio oscoadjutores, os quaes satisfazem completamente as necessidades parocliiaes. A respeito destes últimos, esta instituição—coadjutores—tem sido substituída pelos vigários encommendados ; mas estesystema exige repetidas
nomeações com gravame para os mesmos vigários encommendados.
Vossa Mageslade Imperial resolverá como melhor parecer em sua alta sabedoria.
Sala das conferências da secção dos negócios do império do conselho de estado em 28 de setembro de 1869.
Marquez de Olinda. Visconde da Sapucahy. Bernardo d e
Só aza Franco.
Esta consulta foi assim resolvida:
Subsista a resolução de consulta de 23 de maio de
1868. Paço cm G dê janeiro de 1870. Com a rubrica
de Sua Magestade o Imperador. Paulino José Soares de
Souza.

l

Para execução da imperial resolução expedio-se o
seguinte aviso:
4." secção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios
do império em 5 de janeiro de 1870.
Illm. e Exm. Sr. Foi presente a Sua Magestade o
Imperador o requerimento em que os desembargadores
da relação metropolitana, o provisor c o vigário geral
do arcebispado pedem a revogação da imperial resolução de 23 de maio de 1868 declarando que lhes não
compete vencimento algum, quando licenciados.
O mesmo Augusto Senhor,, conformando-se com o
parecer da secção dos negócios do império do conselho
de estado em consulta de 28 de setembro ultimo, houve
por bem, por sua immediata resolução desta data, indeferir o dito requerimento.
Deos guarde a V. Ex. Paulino José Soares de Souza.
Sr. presidente da província da Bahia.
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Consulta de « de agosto de 1863.
RESOLUÇÃO IMPERIAL DE 2 DE SETEMBRO DE 1863.

Autencia prolongada dos desembargadores da rdaçàs metropolitana.
Senhor. Mandou Vossa Magestadc Imperial, por
aviso de 20 de novembro ultimo, que a secção dos negócios do império do conselho de estado consultasse
com seu parecer sobro as medidas que convém tomar
para remover os inconvenientes que resultão da ausência prolongada dos desembargadores da relação metropolitana, alguns dos quaes achão-se nesta corte com
estabelecimentos de caracter permanente.
A secção tem a honra de dar cumprimento á ordem
de Vossa Magestade Imperial.
A ausência dos desembargadores da relação metropolitana ou é autorizada por licença do reverendo arcebispo, ou não. No primeiro caso está no prudente
arbítrio do metropolitano concedêl-a por espaço tal que
não prejudique o serviço publico. No segundo caso,
ou quando os desembargadores excedão o prazo concedido , abi está o art. 157 do código criminal que
deve ser applicado, visto como esses ministros são empregados públicos que exercem funcções judiciarias.
Sendo porém a ausência de natureza tal que importe
mudança da metrópole, como essa a que allude o aviso,
os desembargadores collocão-se na mesma posição dos
juizes que deixão, e como que renuncião seus lugares,
cabendo por isso para com aquelles o mesmo procedimento que se tem a respeito destes. Não occorre á
secção outra medida.
Vossa Magestade Imperial em sua sabedoria resolverá como houver por bem.
Sala das conferências da secção dos negócios do império do conselho de estado em 6 de agosto de 1863.
Visconde de Sapucahy. Bernardo de Souza, Franco.
Manoel Felizardo de Souza e Mello.
RESOLUÇÃO.

Gomo parece. Paço de S. Christovão 2 de setembro de 1863. Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. Marquez de Olinda.
24
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Aviso expedido para observância da imperial resolução.
6." sccção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios do império em 9 de setembro de 1863.
Exm. c Revm. Sr. Sua Magestade o Imperador
houve por bem determinar, por aviso de 20 de novembro ultimo, que a sccção dos negócios do império do
conselho de estado consultasse com seu parecer sobre
as medidas que convém tomar para remover os inconvenientes que resultão da ausência prolongada dos desembargadores da relação metropolitana , alguns dos
quaes achão-se nesta corte com estabelecimentos de caracter permanente.
A mesma secção foi de parecer que se a ausência dos
ditos desembargadores for autorizada por licença está
no prudente arbítrio da autoridade competente concedel-a de modo que não prejudique o serviço publico.
Se não for autorizada, ou se os mesmos desembargadores excederem o prazo da licença que obtiverem,
devem ser responsabilisados, como é regra geral de
direito. Sendo porém a ausência de natureza tal que
importe mudança da metrópole, como aquella a que
allude o referido aviso, os sobreditos desembargadores
collocão-se na mesma posição dos juizes que deixão, e
como que renuncião seus lagares, cabendo por isso para
com aquelles o mesmo procedimento que se tem a respeito destes.
E conformando-se o mesmo Augusto Senhor, por
sua imiuediata resolução de 2 do corrente mez, com
o referido parecer, assim o communico a V. Ex.
Revm. para os fins convenientes.
Deus Guarde a V. Ex. Revm. Marqmz de Olinda.
Sr. arcebispo da Bahia.

Consulta de %8 de novembro de 1863.
RESOLUÇÃO IMPERIAL DE 12 DE D E Z E M B R O D K 18(53.

Julgamento dos feitos na relação metropolitana»
Senhor. Tendo por aviso de 24 de fevereiro ultimo se ordenado pela secretaria de estado dos negócios do império ao Exm. e Revm. arcebispo da Bahia
prestasse informação sobre a marcha e organização da
relação metropolitana, a fim de que pudesse o governo
imperial propor á assemblóa geral legislativa as providencias que fossem necessárias ; e havendo o mesmo
arcebispo em seu ofíicio de 10 de abril seguinte exposto os embaraços que encontrava á marcha do mesmo tribunal, e que a medida de fazer julgar os feitos, por trez juizes somente lhe parecia indispensável,
e não estava longe de o fazer, foi V. M. Imperial servido mandar que a secção dos negócios do império do
conselho de estado consulte com seu parecer sobre esta
ultima parte.
O fim a que o reverendo arcebispo se propõe na reducção do numero dos julgadores dos feitos na relação
metropolitana a trez, em lugar de cinco hoje exigidos,
parece ser menos o maior acerto das sentenças do que
a sua promptidão, evitando assim os inconvenientes da
falta de alguns desembargadores ecclesiasticos que o.
reverendo metropolita informa permanecerem na corte
lia dous para Ires anrios, cuidando de negócios do seu
particular interesse, dirigindo coilegios.
Já a este respeito a secção, em parecer de G de agosto
do anuo corrente, (*) leve a honra de consultar que no
caso de excesso de licenças, ou mudança de residência, os desembargadores iicão incursos nas disposições
do art. 157 do código penal, e se collocão na mesma
posição dos juizes que, por igual facto, se entende terem'renunciado a seus cargos; e V. M. Imperial o
houve por bem approvar em 2 de setembro deste anno.
Os desembargadores da relação ecclesiastica, como
m u i t o bem diz o reverendo metropolita cm seu ofíicio
de 13 de marco do armo corrente, não tem ainda o caracter de perpetuidade, opinião que parece fundada
no regimento do auditório ecclesiaslico do arcebispado
da Bahia; e, pois, a demissão do cargo será o meio de
C) Eslá tia pás;. 183.
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tornar completo o numero dos desembargadores com
residência no lugar da relação.
A marcha dos processos no foro ecclesiastico, como
se vô do regimento do auditório do arcebispado., e
toda baseada na ordenação e leis em vigor, a que o
mesmo regimento se refere, o a pratica assim a tem
mantido; pelo que, e sobre tudo depois da promulgação da constituição do império, do código do processo, e mais leis modernas, deve cila continuar dependente de disposição legislativa, ou geral para o foro
civil e ecclesiastico, ou especial a este. E a assembléa
geral legislativa, reformando a administração da justiça, resolverá se mais convém reduzir o numero dos
desembargadores das relações, e o dos julgadores dos
feitos eiveis; disposição que terá então applicação á
relação ecclesiastica metropolitana, e parece á sccção
que "sem perigo para os julgamentos, que não tem
maiores garantias na razão do maior numero dos juizes.
A secção e portanto de parecer que o meio de conservar completo o numero dos desembargadores da
relação metropolitana, com residência para acudir ao
serviço, está lixado na resolução imperial de consulta
de 2 d"e setembro, ou dependente da providencia para
queoRev. metropolitano se acha autorizado; e, quanto
ú alteração do numero dos desembargadores necessários
para julgamento, ao poder legislativo ó que compete
resolver.
Vossa Magestadc Imperial decidirá com a costumada
sabedoria.
Sala das conferências da secção dos negócios do império em 28 de novembro' de 1863. Bernardo de Souza
Franco. Visconde de Sapucahy. Manoel Felizardo de Sou2a e Mello.
RESOLUÇÃO.

Gomo parece. Paço de S. Christovão 12 de dezembro de 1863. Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . Marqtiez de Olinda.
Aviso expedido em conseqüência da imperial resolução.
6." secção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios
do império em 17 de dezembro de 1863.
Esm. e Revm. Sr. Sua Magestade o Imperador houve
por bem que a secção dos negócios do império do
conselho de estado consultasse com o seu. parecei 1 sobre
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a medida., por V. Èx. Revm. lembrada em ofíicio
de 10 de abril ultimo, de serem julgados os feitos eiveis na relação metropolitana por três juizes somente,
a fim de se evitarem os inconvenientes, que resultão
para o regular andamento daquelle tribunal, das faltas
e dos impedimentos dos desembargadores.
Foi a dita secção de parecer:
Que, quanto ás faltas dos desembargadores occasionadas por qualquer dos motivos especificados no aviso
de 9 de setembro deste anno, (*) deve observar-se a disposição do mesmo aviso; accrescendo que, não tendo
aquclles desembargadores, como V. Ex. Revm. pondera, o caracter de perpctuidade, a destituição è um
ilos meios a que se pôde recorrer para conservar completo o numero de juizes com residência na metrópole.
Que^ quanto á ralucção do numero de juizes para
decisão cios referidos pleitos, sendo a marcha dos processos no foro ecclesiastico, como se vê dorogimento
do auditório do arcebispado, toda baseada na ordenação e leis em vigor, a que o mesmo regimento se
refere ; deve ella, sobretudo depois da promulgação da
constituição do império, do código do processo c mais
leis modernas, continuar dependente de disposição legislativa, ou geral para o foro civil e ecelesiastico, ou
especial para este. E o poder legislativo resolverão que
mais convier acerca dos mencionados julgamentos.
E conformando-se o mesmo Augusto Senhor, por sua
immediala resolução de 12 do corrente, com o referido parecer, assim o communico a Y. Ex. Revm.
para os fins convenientes.
Deus guarde a V. Ex. Revm. Marquez de Olinda.
Sr. Arcebispo da Hahia.
Ofício do reverendo arcebispo de 13 de março de 1863, que
foi presente á secção dos negócios do império do conselho
de estado.
lllm. e Exm. Sr. Por aviso de 24 de fevereiro ultimo me foi ordenado que prestasse as informações
que se me offerecessem sobre a marcha e organização
metropolitana; e satisfazendo a esta ordem vou dar a
V. Ex. as informações que me parecem necessárias
ao fim para que forão exigidas.
Na antiga disciplina da igreja liverão sempre os
metropolitas inspecção sobre os bispos da província,
") Knconlra-se na pag'. 186.
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mas a plenitude deste direito que os metropolitas
exercião, conjunctamcnte com os concilies proyinciaes,
coarctou-a o concilio tridentino, e a sua jurisdicção na
província limita-se hoje, fora do concilio provincial,
a trez pontos: -i.° visita determinada pelo concilio;
2.° devolução; 3.° appellação ordinária em todos os
casos em que esta não é expressamente prohibida.
Os direitos, pois, dos metropolilas estão dentro da
osphera do poder espiritual, e nenhuma autoridade, a
não ser o chefe supremo da igreja, pôde obstar ao
exercício de uma jurisdicção que a igreja sempre reconheceu e respeitou, como o mais bello e necessário
elo de sua sagrada hierarchia; e podem portanto os
metropolitas exercitar esta jurisdicção por si mesmos,
ou por seus delegados.
A jurisdicção metropolitica no Brasil foi sempre exercitada por um tribunal, que se tem denominado relação
metropolitana, o qual foi creado por provisão do primeiro arcebispo D. Gaspar Barata de 30 de novembro
de 1(577, e confirmado pela provisão regia de 30 de
março de 1(378: e de então para cá, quer as modificações em sua organização, quer as nomeações de seus
membros, tem sido feitas exclusivamente pelos metropolitas. E é o arcebispo a única autoridade competente
para nomear os que, em seu nome, e como seus delegados, devem exercer a jurisdicção espiritual nas
causas que são julgadas em segunda instância. E nem
de outra fôrma poderia ser constituído um tribunal
essencialmente ecclesiastico, que recebe a jurisdicção
que exerce immedialamente do arcebispo, para quem,
segundo o direito, sãoappclladas todas as causas ecclesiasticas ou espirituaes ; mas 6 o estado quem, depois
de ter approvado, no interesse do serviço publico, a
creação do tribunal, paga aos seus empregados, assim
como paga ao provisor c vigário geral, e outros funccionarios da privativa nomeação dos prelados.
Esta relação foi primitivamente creada com trcz
desembargadores, e tinha então o arcebispado por seus
suffraganeos os bispados do Rio de Janeiro e Pernambuco; o do Maranhão, e posteriormente o do Pará, aue
delle se desmembrou, pertencião á metrópole de Lisboa ;
eapezar da pequena população que tinha a metrópole
brasileira na época de sua fundação, e ainda por muito
tempo depois, nunca se reputou sufíiciente,o numero de
trez ministros para acudir ás necessidades dos que dependião dos julgamentos da relação ; e de tempo iinmemorial se introduziu o costume de chamar para o jul-

gamento das causas, com o titulo de desembargadores
extranumerarios, mas sem vencimento algum, alguns
ecclesiasticos que o arcebispo reconhecia serem idôneos para julgar na segunda instância: mas esta pratica cessou depois do aviso de 28 de agosto de 1834.
E porque não podia o tribunal funcçionar regularmente com trez juizes somente, a lei n.° 83 de 17 de
setembro de 1839 elevou a sete o numero dos desembargadores da relação metropolitana, que nas circumstancias acluaes, abrangendo o arcebispado da Bahia
todo o Brasil, e com o accrescimo de população, que
tem tido os bispados suffraganeos, e o próprio arcebispado, não satisfaz, e não pôde satisfazer ás necessidades
das partes, que soffrem delongas muito prejudiciaes
ao socego e interesse das famílias; mal que sobremodo
se tem aggravado com a permanência de dous desembargadores na corte, onde existem, um ha três annos, e
outro ha dous, com repetidas licenças, cuidando de negócios de seu particular interesse, e dirigindo collegios, como estou informado.
E para de algum modo adiantar os trabalhos, e
não se retardarem com grave prejuízo dos interessados,
o meu antecessor adoptou o expediente, que eu lambem
tenho seguido, de chamar para os julgamentos o vigário
geral do arcebispado, e também os das comarcas de
fora quando é urgente; o qual expediente, produzindo
o mesmo effeito que as nomeações cxtranumerarias,
visto como os vigários geraes julgão tão válidamente
quanto julgavãp os desembargadores extranumerarios,
todavia essencialmente differe daquellas nomeações,
porque no chamamento desses juizes interinos em caso
de necessidade, como tantas vezes acontece nas relações
civis, onde vão julgar os juizes de direito, não se dá
nomeação de desembargadores, e nem por esse fado
podem ser considerados como taes, do mesmo modo
que não o ficão sendo os juizes de direito que tomão
assento nas relações civis. Mas a experiência m e t e m
mostrado que não é bom esse expediente, porque o ofticio de julgador demanda conhecimentos, e exige habilitações que nem todos os vigários geraes de fora
podem ter.
A relação metropolitana toma conhecimento somente
das causas que, pelos cânones e pela legislação em vigor,
não podem ser julgadas no foro secular, e a jurisprudência das nações catholicas, e ainda mesmo das protestantes, tem feito privativas dos tribunaes ecclesiasticos, como são as de nullidade de matrimônio, divorcio
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9 separação dos cônjuges, delidos e responsabilidade
dos empregados ecclesiasticos, etc. E se governa pelo
regimento que vem appenso ás constituições do areebispado, com as modificações que a legislação moderna tem introduzido em o que é compativel com
a índole e fim da sua instituição e natureza ecclesiastica, nos termos do | 12 da lei de 18 de agosto de 1769.
Assim que, a marcha deste tribunal é regulada em
parte pelo direito canonico, e em parte pelas leis civis,
isto é, o código do processo criminal, disposição provisória, lei da reforma, regulamento de 31 de janeiro
de 1842, regulamento das relações civis de 3 de janeiro
de 1833, e mais leis do processo, algumas das quaes forão
expressamente, e outras implicitamente homologadas
p&la portaria do meu antecessor de 21 de maio de
1833, mas homologadas somente no que fosse compativel com a marcha dos processos ecclesiasticos e
com as leis canonicas em vigor ; portaria que foi approvada pelo citado aviso de 28 de agosto de 1834.
Mas, »omo é fácil de conhecer, havendo grandes difficuldades na applicação das leis civis a processos emanados de um poder differente, a necessidade de leis
especiaes que regulem a marcha dos processos ecclesiasticos, embora sejão idênticas ás dos processos civis
em tudo quanto puderem sêl-o, é reclamada de longa
data; e compenetrado de tal necessidade nomeou o meu
antecessor uma commissão, á qual encarregou de
apresentar um trabalho a respeito, com o fim de evitar
a reproducção de medidas de momento, e portarias em
que era obrigado a declarar em seu inteiro vigor
artigos do regimento dos auditórios ecclesiasticos, que
parecião revogados por leis civis e avisos do governo
imperial, como aconteceu com a portaria de 10 de outubro de 1859, em a qual fez sentir a todos os vigários geraes que o aviso de 16 de março de 1854 não
tinha applicação ao foro ecclesiastico.
Mas a commissão não deu andamento aos seus trabalhos na espectaliva de um código que regule a pratica dos processos civis, e do qual se possão extrahir
disposições applicaveis aos processos ecclesiasticos, como
praticarão os redactores do actual regimento dos auditórios ecclesiasticos, os quaes copiarão a ordenação
do livro 3.° em tudo quanto podia ter applicação ao
foro ecclesiastico.
E para tirar o tribunal da relação metropolitana das
difficuldades em que labora em quanto se não reformão
as leis do processo, me parece indispensável estabe-
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lecer que os feitos sejão julgados por In 1 ', juizes som e n t e ; e não estou longe de o fazer, v; to como st),,
acha de presente o tribunal fechado por moléstia de
u ia desembargador, occupacão do outro n i assembléa
provincial como deputado, e ausência interminável de
dous na corte com licença para curar do seus interesses particulares, c puramente mundanos, nora grande
prejuízo do serviço da igreja a que se votarão, e não
sern grave compromettirnento de suas consciências, a
menos que os não demitia, e homêe outros, visto como
não tem por ora os lugares de desembargadores da relação metropolitana o riracter de perpetuidade, que
aliás julgo indispensável á independência de juízos de
tal categoria, assim como a assignação de um ordenado, que os colloque na posição de occupar somente
w cargo de desembargador e os livre da necessidade
de accumular empregos para poder viver, e a concessão
de aposentadoria aos que, tendo um certo numero de
annos de serviço, não possão mais trabalhar.
Persuado-me que com estas breves informações
tenho satisfeito ao desejo de V. Es., mas, se assim não
for, darei as mais que me forem exigidas.
Deus guarde a V. Ex. Bahia 13 de março de 1863.
Illm. e Exra. Sr. marqucz de Olinda, presidente do
conselho do ministros, ministro e secretario de estado dos negócios do império. Munoel, arcebispo da
Bahia.
Recebendo csteoílicto, expedio o governo o seguinte
aviso :
6, a secção. Rio de Janeiro. Ministério dos negócios do império em 10 de abril de 1883.
Exm. e Revm. Sr. Pela exposição que V. Ex. Revm.
me fez em seu ofíiciodei3 do mcz findo, lico inteirado
da fôrma por que está organizada a relação metropolitana, assim como dos embaraços que tom occorrido
para a regularidade de seus trabalhos, em conseqüência
de ausência de alguns do seus membros, dous dos
quaes se achão com licença nesta corto, licenças que
tem sido concedidas, assim por V. Ex; Revm. e seus
antecessores, como pelo governo, de accordo com
aquelles.
Dizendo V. Ex. Revm., quanto a este segundo ponlo,
que não está longe de estabelecer julgamentos por trez
juizes, como meio tle facilitar ns trabalhos daquêülé

- 193 —
r i b u n a l , convém ponderar que esta medida, alterando
Essencialmente a organização judiciaria, pôde ser areuida, e com razão, de invasora de faculdades alheias,
e que de facto tem sido exercidas pela legislação civil.
Para evitar duvidas, vou consultar a este respeito a
serção dos negócios do império do conselho de estado.
E porque não se tem encontrado nesta cidade a
provisão do primeiro arcebispo D. Gaspar Barata de
30 de novembro de 1677, e a provisão regia de 30
de março de 1678, citadas no referido officio, sirva-sa
V. Ex. Rcvm. de rcmeUer-me cópia dellas.
Deus guarde a V. Ex. Revm. Marquez de Olinda.
Sr. arcebispo da Bahia.
Resposla do Arcebispo.
Illm. e Exm. Sr. Tenho a honra de passar ás
mãos de V. Ex., por cópia, a provisão do primeiro arcebispo desta metrópole brasileira, D. Gaspar Barata,
de 30 de novembro de 1677, e a provisão regia de 30
de março de 1678, em virtude do que me foi ordenado
em aviso de 10 do corrente, e mais a portaria do meu
antecessor de 21 de maio de 1833, por me parecer conveniente que o governo imperial tenha delia conhecimento, visto como pela sua autoridade ordinária estabeleceu o dito meu antecessor as regras que se devião
observar na relação metropolitana no julgamento das
causas eiveis, depois de publicado e posto em execução
nas relações seculares do império o código do processo
criminal e disposição provisória acerca da administração
da justiça civil.
Como V. Ex. pondera que na expressão, de que me
servi no meu officio de 13 de março lindo,—que não
estava longe de estabelecer julgamentos por trez juizes;
como meio de facilitar os trabalhos da relação metropolitana levando a effeito esta medida,—se altera essencialmente a organização judiciaria, e pôde ser
arguida de invasora de faculdades alheias, que de facto
tem sido exercitadas pela legislação civil, peço a V. Ex_
licença para declarar que não encontro disposição nenhuma de lei civil que estabeleça a regra de serem,
os julgamentos feitos na relação ecclesiastica por cinco
juizes, sendo neste ponto inteiramente, omissa a lei
n." 83 de 17 de setembro de 1839: foi o meu antecessor que, por sua própria autoridade, homologando as
disposições de direito civil ao regimento da relação

metropolitana feito pelo arcebispo D. Sebastião Monteiro da Vide, determinou que, nas causas eiveis que se
ventilassem na relação, o julgamento se üzesse por cinco
juizes, continuando a ser por trez nas causas criminaes;
mas elle mesmo reconheceu, por ultimo, que com sete
desembargadores, que ora tem a relação metropolitana,
não era possível dar andamento ás causas que vem à
relação por appellação, e propunha já em 1844 ou que
se voltasse á antiga organização do tribunal, ou que
os pleitos se decidissem por trez juizes somente.
Em toda a minha vida episcopal, que já excede de
onze annos, não ha um facto que possa ser taxado de invasor de faculdades alheias, e, se eiailti tal opinião,
fundei-me na doutrina de uma consulta da secção dos
negócios da justiça do conselho de estado, que a favorece. Abstenho-me porém de qualquer procedimento
a respeito, e aguardo a decisão do governo imperial,
visto como Y. Ex. me diz que vai consultar a secção
dos negócios do império do conselho de estado. Entretanto cumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex.
que a relação continua a estar fechada, e ainda hoje
não houve sessão por falta de numero.
Deus guarde a V. Ex. Bahia 28 de abril de 1883.
Illm. e Exm. Sr. marque?, de Olinda , presidente do
conselho de ministros, ministro e secretario de estado
dos negócios do império. Manoel, arcebispo da Bahia.
LEGISLAÇÃO C I T A D A .

Provindo de 30 de novimiro ilfl 1077.
D. Gaspar Barata de Mendonça, por merco do Deus e
da santa sé apostólica, arcebispo da Bahia, primaz do
Brasil, do conselho do principu meu senhor, etc.
Faço saber que por estar a eathedral do bispado do
Brasil elevada a metrópole á instância do príncipe
nosso senhor, e nós confirmado pela santidade d e l n nocencio IX, ora presidente na igreja de Deus, assignando-nos por sutiraganoos à nossa metrópole e
arcebispado os bispados conteúdos na bulla da creação,
e por ser conforme ao estylo conimum destes reinos o
haver relação ecclesiastica no dito arcebispado, pedimos
ao'príncipe nosso senhor nos taxasse numero sufficiente de ministros, que nomeássemos por desembargadores da dita nossa relação ecclesiastica, e lhes
assignassc ordenados competentes, a-o que foi servida
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deferir-nos para que pudéssemos nomeai'. Ires desembargadores, assignando-lhes de ordenado (se tivessem
beneficio em nossa sé) cento e cincoenta mil réis, em
cada um anno, e havendo desembargador que não
tivesse beneficio, haveria, em quanto não entrasse nelle,
de ordenado 300$000 por anuo impostos nos dízimos
reaes do estado do Brasil, como tudo consta da provisão e ordem que nos passou para assentamento dos
ditos ordenados, movendo-o a esta dilTereuça o terem
os ditos benelicios eongrua assignada nos dízimos reaes
do dito nosso arcebispado ; e, usando nós da dita faculdade, creamos pela presente e constituímos relação
ecclesiastica metropolitana ; e para não retardarmos
os recursos das appellações, c despacho das causas para
a boa administracção da justiça, a que somos obrigados,
em quanto não somos presente no dito nosso arcebispado,
nomeamos para servirem nos ditos três cargos ou
lugares de desembargadores aos doutores Pedro Cordeiro
de Espinoza, deão da nossa sé, Antônio Velho da Gama,
arcediago da mesma, e André Gomes Caveira; e lhes
pedimos queirão continuar na dita occupação ajudando-nos nessa obrigação (durante a nossa ausência) de
desembargadores da nossa relação ecclesiastica, por
confiarmos de suas virtudes^ letras e talentos, que
servirão bem, como convém ao serviço de Deus Nosso
Senhor, crendo delles administrarão justiça com toda
a inteireza e satisfação, como são obrigados ; e com os
ditos cargos haverão o ordenado taxado desde o dia em
qije entrarem a servir, conforme a provisão do principe nosso senhor, e os servirão com todas as preeminencias dos mais desembargadores das metrópoles destes
reinos, emquanío nós não mandarmos o -contrario, e
haverão os emolumentos, prós, e precalços, que direitamente lhes competirem. E mandamos ao escrivão
da nossa ctomara e auditório, e mais officiaes nossos,
e pessoas assim ecclesiasticas como seculares, a que
o conhecimento desta pertencer, tenhão, hajão e reconheção os ditos desembargadores por desembargadores da nossa relação e como a taes obedeção a seus
mandados, como se nossos próprios fossem, no tocante
aos seus cargos; e antes que os comecem a exercer
tomará o desembargador Pedro Cordeiro de Espinoza
o juramento nas mãos do Dr. Antônio Velho da Gama,
e depois tomarão em suas mãos os desembargadores
Antônio Velho da Gama e André Gomes Caveira, de
bem e verdadeiramente servirem os ditos empregos;
do que se fará termo por elles assignado nas costas
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desta nossa provisão, que só registrará no livro do
registro da nossa câmara. Dada em Lisboa sob nosso
signal e sello das nossas armas aos 30 de novembro
de 1677. Eu o padre José Fernandes Franco a fiz por •
mandado de S. Ex. Arcebispo da Bahia.
Provisão de 30 da março de 1678.
Eu o Príncipe como regente e governador dos reinos
de Portugal e Algarves, etc. Faço saber aos que esta
minha provisão virem que tendo respeito ao que me
representou o arcebispo da Bahia de Todos os Santos,
em razão de ser necessário haver alli relação ecclesiastica, como havia em todos os arcebispados, com três ministros, que assislão nella com ordenados competentes
para o seu sustento, em. razão da carestia da terra, e a
respeito do que levão os da relação secular daquelle
estado, tendo eu a tudo consideração, e ao que sobre a
matéria respondeu o procurador da minha fazenda,
a quem se deu vista : hei por bem que os trez sujeitos
a quem o arcebispo nomear para servirem de desembargadores da dita relação ecclesiaslica, sendo clérigos
de boa vida e costumes c formados pelas universidades
deste reino, tenhão e logrem cada um de seu ordenado
por anno 150,.>000. E por que tenho concedido ao arcebispo possa prover, por esta vez somente, as dignidad.es
de chantre, thcsoureiro mor e conezias vagas da dita
sé da Bahia, para que com o que a cada um tiver de dar
por conta da minha fazenda, venha a ficar cada um
destes desembargadores com perto de 300^000, para que
deste modo não possão faltar ás suas obrigações; com
declaração que, indo deste reino, veação os ditos 1SO$000
de ordenado, que lhes assignalo, do dia em que partirem
delle, e, estando na Bahia, do dia de sua posse : e, havendo dezembargador sem beneficio, terá, em quanto
não entrar nelle, 3QO$OOQ de ordenado por anno, pagos
pelos dízimos daquella cidade, como o hão de também
ser os ditos 150$000 de cada um, e se fará assento que,
havendo benefícios vagos, preferirão sempre os ditos
desembargadores da dita relação ecclesiastica, para que
entrem nélles, e assim cessar os ditos 1§0$000, que hão
de levar de ordenado, que fica assignalado, c tanto que
entrarem no dito beneficio, se reduzirá o dito ordenado
somente aos ditos 150$000, que hão de levar de mais do
ordenado que fica assignalado, que vencerão desde o
tempo que forem collaclos cm diante, e pelos ditos bc-
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neficios serem da minha apresentação e se escusar tant»
despeza á minha fazenda, e o recurso as partes, ordeno
também que no caso de que haja desembargador sem
beneficio, vagando algum na sé da Bahia, ou vigararia,
serão os ditos trez ministros ecclesiasticos preferidos
para serem providos nelles. Pelo que a mesa da consciência e os prelados futuros o tenhão assim entendido ;
e mando ao mestre de campo, general do Brasil, a cujo
cargo está o governo delle, e aos governadores que lhe
succederem e ao provedor mor da minha fazenda que
pelo que lhes toca cumprão e facão cumprir e guardar
esta minha provisão muito inteiramente, e como nclla
se contém sem duvida alguma; a qual valerá como
carta e não passará pela chancellaria, sem embargo da
Ord. liv. 2.°, tits. 39 e 40 ein contrario. Lisboa 30 da
março de 1678. Príncipe.
Portaria de 21 de maio de 1833.
A' vista das duvidas suscitadas em a nossa relação
metropolitana sobre as regras, que convém seguir no
julgamento das causas eiveis e crimes, depois de
publicado e posto já em execução na relação secular
desta província o código do processo criminal, e disposição provisória acerca da administração da justiça
civil; cujas duvidas nos forão presentes pelo nosso
reverendissimo desembargador chanceller , pedindo
promptas providencias para obviar á nullidade ou
á demora dos feitos pendentes, com grave prejuizo dos
direitos das partes : julgamos do nosso dever como
chefe desta repartição, e na falta de outra legitima
autoridade que possa dar a tal respeito as convenientes
instrucções, declarar o seguinte, para se observar
provisoriamente cmquanto o governo ouaassombléa
geral legislativa não determinar o contrario:
1.° A jurisdicção criminal da relação metropolitana
fica restringida ás causas puramente espirituaes, isto
é, áquellas que pertencem á jurisdicção essencial c
inauferivel do governo da igreja ; e ao conhecimento
dos delidos de responsabilidade dos empregados ecclesiasticos, segundo parece colligir-sc dos arts. l.°§8.°
e 155 | 4.°, abolindo-se nesta parte o antiquissimo
e sempre respeitado privilegio do foro plerical: nesta
intelligencia deverá proceder-se como determinão ps
mencionados artigos, e as instrucções que baixarão
com o decreto de 13 de dezembro'do anno passado.
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2." Quanto ás causas eiveis, não sendo expresso em
artigo algum da supradita disposição provisória que
«Hás devão devolver-se ao foro commum, assim como
declara mui explicitamente sobre os feitos pendentes
ante os difíerentes juízos especiaes, que ficarão extinctos; e tendo-se igualmente em vista o que determina a resolução de 20 de dezembro de 1830 no art.
6.° sobre as revistas das sentenças proferidas nos
tribunaes ecclesiasticos em causas que não forem
puramente espirituaes, devem as referidas causas eiveis
continuar a ser julgadas, como até agora, na relação
metropolitana, emquanto a assembléa geral não resolver
o contrario, ou não for publicado o código do processo
civil, onde devem regular-se taes matérias.
3." Sendo nós o presidente nato da dita relação ecclesiastica, e de tal sorte identificado com cila que.,
sein a delegação da nossa autoridade como ordinário
desta diocese e metropolita das que lhe são suffraganeas, ella se tornaria aeéphala, e sem legitima missão
para julgar as causas ecclesíasticas, não lhe pôde ser de
modo algum applicavel o art. 22 da citada disposição
provisória, e art. 1.° do regulamento das relações do
império, quanto á nomeação de um presidente triennal,
bem como o art. 7." do mesmo regulamento, que
marca as suas attribuições, a maior parte das quaes
não poderia transferir-se a outro, sem manifesto esbulho da nossa preeminencia e superioridade. E porque ainda no caso de serem exeqüíveis •semelhantes
artigos, nem nós, nem autoridade alguma constituída
desta província poderia nomear esse presidente triennal, ordenamos que a este respeito se siga a mesma
pratica antiga, e inalteravelmente observada, apesar
das variações que tem occorridp na legislação sobre
a presidência das relações civis, continuando nós a
ser reconhecido como único presidente da mesma
relação, e, em nossa falta ou impedimento, o nosso
reveVendissimo desembargador provisor, com áquellas
das preditas attribuições somente que forem compatíveis com o regimento interno da casa, conservandose por conseguinte sem alteração o antigo systema da
distribuição dos processos pelo nosso reverendissimo
desembargador chanceller com tudo o mais que tem
sido até o presente da sua competência, por entendermos que a decretada extincção dos chancelleres
só pôde ter lugar na hypothese da nomeação de um
presidente que o substitua. Todavia em matéria de
suspeição só conhecerá o mesmo chanceller das que
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forem postas aos desembargadores, pela fôrma prescriptu
no a r t . b'S e seguintes do regulamento das relações,
visto que para todos os mais casos se acha supprimida a jurisdicção dos magistrados, ' q u e julgão em
relação cm uma única instância com adjuntos.
4.,° Tudo o que diz respeito ás formulas do processo, assim no crime como no eivei, deverá regular-se pelo mencionado código, e disposição provisória,
quanto aos juramentos de cal umnia, liança ás custas, aggravos de petição, e instrumento reduzidos unicamente
aos do auto do processo, e bem assim quanto ás demais novas mudanças ou reformas eiveis no que for
conciliavel coíu as formalidades deste nosso juízo, seguindo sempre no restante aquillo que dclle for particular, nos termos da lei de 18 de agosto de 1769 | 12.
S." Julgando absolutamente indispensável á face das
alterações feitas pelo código e disposição provisória que
o vigário geral seja autorizado desde já para julgar
em primeira instância todas as causas eiveis, em
quanto subsistir esta parte da nossa jurisdicção accessoria, e nas criminaes que forem da competência
das justiças ecclesiasticas, parecendo-nos outrosim
•que não pude ter lugar a extinceão das varas dos
juizes ecclesiasticos, a quem commettemos o exercício
da nossa jurisdicção contenciosa c voluntária ; ordenamos que todos os vigários geracs desta diocese
julguem d'ora cm. diante todas as preditas causas cm
primeira instância, interpondo-se das suas sentenças
a competente appellação para a cúria metropolitana
na conformidade das leis existentes, e do sobredito
regulamento das relações do império, ficando obrigados a appellarem ex officio rias causas crimes e matrimoniaes,
6." Gomo no caso do artigo antecedente não possa
o nosso reverendo doutor vigário geral accumular
as funcções de desembargador effectivo, pois que nesta
qualidade, deveria também julgar em segunda e ultima instância, ordenamos que clle tenha a opção entre
os dous cargos de vigário geral e desembargador do
numere, participando-nos qual é o que prefere, a fim,
de darmos as ulteriores providencias. E quando haja
de occorrer qualquer duvida sobre a intelligencia
desta nossa portaria, não se procederá sem que primeiro no-la facão saber, para nós a resolvermos; assim
como as duvidas ou occurrencias sobre qualquer outro
objecto notável, na fôrma das nossas constituições,
que contimião no seu antigo vigor, salvas as alterações
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pela maneira acima indicada ; incumbindo semelhantes
participações aos nossos reverendissimos desembargadores provisor e chanceller, conforme os ns. 5 e 306
do regimento do auditório, que mandamos seja indeífectivel e religiosamente observado.
O nosso reverendissimo desembargador chanceller
publique esta nossa portaria na fôrma do cstylo, remettendo cópias authenticas a todos os nossos rever
rendos vigários geraes deste arcebispado.
Bahia, 21 de maio de 1833. Romualdo, arcebispo da
Bahia.
Lei de 18 de agosto de 1769 | 12.
Havendo-me sido presente que se tem feito na pratica
dos julgadores e advogados grande perplexidade e confusão com as palavras do preâmbulo da ordenação do
liv. 3.° tit. 64: « E quando o caso, de que se trata,
não for determinado por lei, f.stylo, ou costume de nossos
reinos, mandamos que seja julgado, sendo matéria que traga
peccado,por os sagrados cânones E sendo matéria, que não
traga peccado, seja julgado pelas leis imperiaes, posto que os
sagrados cânones determinem o contrario. » Suscitando-se
com estas palavras um conflicto não só entre os textos
do direito canonico, e os textos do direito civil, mas
até com os das minhas mesmas leis; e suppondo-se com
erro manifesto para sustentar o mesmo conflicto que
no foro externo dos meus tribunaes e da minha magistratura temporal se pôde conhecer dos peccados
que só pertencem, privativa e exclusivamente ao foro
interior, e á espiritualidade da igreja: mando que a
referida supposição daqui em diante se haja por não
escripta, declarando, como por esta declaro, que aos
meus sobreditos tribunaes e ministros seculares não
loca o conhecimento dos peccados, mas sim, e tão somente, o dosdelictos: e ordenando, como ordeno, que
o referido conflicto, fundado naquella errada supposição,
cesse inteiramente; deixando-se os referidos textos de
direito canonico para os ministros e consistorios ecclesiasticos os observarem (nos seus devidos e competentes termos) nas decisões da sua inspccção ; e seguindo
somente os meus tribunaes e magistrados seculares nas
matérias temporaes da sua competência as leis pátrias
e subsidiárias, e os louváveis costumes c estylos legitimamente estabelecidos, na fôrma que por esta lei tenho
determinado.
26
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Lei

83 de 17 desutewbro de 183(J.

A r t . i." Fica elevado a sete o numero dos desembargadores da relação metropolitana do império, vencendo cada um aunualmente o ordenado de 600$000.
A r t , 2.° Para exercer os sobreditos lugares serão
nomeados, com preferencia, bacharéis formados nas faculdades jurídicas.
Art. 3.° A presidência da relação, no impedimento
do arcebispo metropolitano, seu presidente nato, será
exercida pelo provisor do arcebispado, que será sempre
membro da mesma relação, e na falta deste pelo desembargador mais antigo.
Art. 4.° O secretario da relação vencerão ordenado
annual de 208^000, e p porteiro p de 180$000.
Art. 5.° Os moveis e utensis necessários para a
mesma relação serão, a pedido do arcebispo, fornecidos
pela fazenda publica.
Aviso n.° 291 ao 28 de atjotlu de 1834.

Exm. c Revm. Sr. Forão presentes á regência em
nome do Imperador o Sr. D. Pedro II os ofíicios de
Y. Ex. datados de 8 ele dezembro de 1832, 23 de maio
o 28 de setembro do anno passado, o 1.° servindo de
informação ao requerimento do desembargador supranutnerario da relação metropolitana Antônio José do
A m a r a l ; o 'á.°'acompanhando um numero do Diário
ria Bahia, no qual vinba inserta uma portaria por
Y. Ex. expedida e de que fazia também menção; e o'
3.° dando algumas providencias a respeito das duvidas
suscitadas na relação metropolitana relativamente ás
regras que coimnha seguir nos julgamentos das causas
eiveis e crimes, depois da publicação do código do processo criminal e disposição provisória acerca da administração da justiça c i v i l ; e ficando a mesma regência
inteirada de todo o expendido cm tacs officios, e porlaria citada, manda responder a Y. Ex. que muito
estranha a pratica ainda seguida na dita relação ecclesiastica de se tomar nella conhecimento dos feitos eiveis,
quando em conformidade daquelle código do processo
compete o seu julgamento ao foro commum, e á sobredita relação as causas puramente espirituaes, que menciona o ar t. 324, o que melhor se vò da letra do art. 8."
da disposição provisória, que diz que os juizes municipaos fir.íTo a u l o n z n d o s ;i preparar o processar
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todos os feitos eiveis até a sentença final exclusive,
e para execução da sentença; por onde se concluo
claramente que ojuizo ecclesiaslico não pôde c o n t i n u a r
a ter ingerência em matérias taes, não prevalecendo o
argumento de que na referida lei se não deu destino
às causas eiveis pendentes neste .juízo, porque é evidente que em semelhante caso as de primeira instância
devem ser remettidas aos juizes munieipues, e as de
segunda instância ás relações dos districtos: portanto
manda a mesma regência que Y. Ex. expeça as convenientes ordens para que fique de nenhum effeito a portaria de 21 de maio do auno passado nesta parte, e em
todos os mais pontos que forem de encontro ás leis
novíssimas e actualmente em vigor.
Passando agora a responder a Y. Ex. sobre os cinco
quesitos de que pede esclarecimentos no ofíicio de 8 de
dezembro de 1832, outrosim manda a regência em
nome do Imperador o Sr. D. Pedro II declarar a Y. Ex.,
quanto ao 1.°, que é evidente que uma mesma pessoa
não pôde ser juiz a quo e ad quem, e por isso é inadmissível que o vigário geral seja também desembargador; quanto ao 2.°, que nenhum fundamento tem,
pois que o alvará de 30 de março de 1678 não exige
que os desembargadores sejão beneficiados, mandando
somente preferil-es para os benefícios, se ao prelado
e á mesada consciência e ordens (então existente) assim
bem o parecer; quanto ao 3.", que não pôde uma
renuncia ser de tal maneira admittida, sendo necessário que ella seja perfeita, para o que deve o desembargador chancelier ser compeliido a declarar se com etfei to
renuncia ou não ; quanto ao 4.°, que é abusiva a nomeação de homens não formados para desembargadores
da relação ecclesiastica, á vista do alvará citado, o
que poderá ter lugar com dispensa da autoridade
competente; e q u a n t o ao b.°, finalmente, que se as
licenças forão obtidas com causa verdadeira, o tempo
dellas não deve prejudicar o impetrante; se porém
houve dolo ou falsa causa, então se deverá ver quaes
os pretendentes que tem mais tempo de serviço activo,
attendendo-se sempre ao dolo para t;e julgar como
espécie de obstáculo.
Deus guarde a Y. Ex. Palácio do Rio de Janeiro
em 28 de agostu du 183i. Aureliano da Sou^a e
Oliveira Coutinlio. Sr. Arcebispo da Bahia.
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