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A COIJ-T ."ssão , nomeada por Aviso da Secretaria de
Estado dos JS. ^ocios da Justiça com data do l.° de Setembro
de 1836 par.i dar a sua opinião sobre a memória , que
lhe foi remettida por copia., observa que esta tem por
objecto mostrar: 1." que o Exm. c H."10 D. João da Purificação, Bispo Eleito, e nesta qualidade Governador do
Bispado de Pernambuco , tinha direito de perceber por
inteiro os rendimentos (ia Câmara Episcopal. 2.° que o
Cabido de Pernambuco , fie vacante pela renuncia do Bispo
de Cochim D. Pr., Thomaz de Noronha, nào tinha jurisdicção para dispensar nos impedimentos matrimoniaes ,
por existir nos sacerdotes, a quem o mesmo Prelado a
havia communicado antes da sua renuncia.
A mesma Commisaão he de parecer , que as duas
decisões sobreditas são exnctas: e sem entrar na analise
de cada hum dos argumentos do autor da memória , ( com
alguns doa quaes não pôde concordar , ) porque esse exame
levaria a luuna discussão prolixa , confusa, e de pouca ,
ou n e n h u m a utilidade, sustentará a sua o p i n i ã o , estabelecendo , e demonstrando as três seguintes theses de Direito
Publico Ecclesiastico Braziliense: \." Os Bispos do B i a z i l ,
c ano i tic ame i ite Eleitos, podem ser nomeados V igarios Capitulares, Governadores dos seus Bispados, antes de receberem a confirmação , sempre qne a necessidade e a utilidade das Igrejas o exigir. 2.a Os Bispos do Brazil, canoiiicaincntc Eleitos, sendo nomeados 'Vigários Capitulares,
Governadores dos seus Bispados , têm direito de perceber
por inteiro os rendimentos da Câmara Episcopal. 3." Os
Vigários Capitulares do Brazil têm jurisdicção para dispensar
nos impedimentos matrimoniaes , se os Bispos , antes da
sua morte , transferencia , ou renuncia , não houverem
communicado esta faculdade a Sacerdotes idôneos tios respectivos Bispados, com cláusula de a poderem exercitar
na Sé vaga.
TIIESE 1."
Os Bispos do Brazil, canonicamcntc Eleitos, podem
ser nomeados Vigários Capitulares , Governadores dos seus
Bispados , antes de receberem a confirmação , sempre
e
a necessidade, e a utilidade das Igrejas o exigir.
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DEMOHSTBACÍO.

Os primeiros dez séculos da Ijjreja não offerecem exemplos de Bispos Eleitos que entrassem na administração de
suas Igrejas antes de receberem a Ordenação , ou consagrarão, f^an Espcn, Jíi.t Ecclesiast. Unifcrs. Tom. l , P.
l , Tu. 14, Cap. 5. num. 8Esta disciplina principiou a soiFrer alteração nos séculos
11." e 12."; c no Can. 26 do Concilio Laleranense 4."
celebrado cm 1215 se estabeleceu, que os Bispos Eleitos,
cuja confirmarão dependesse cio Simimo Pontífice, erão
obrigados a apresentar-se ao mesmo, antes de entrarem
na administração de suas Igrejas, pessoalmente , ou por
procuradores , para receberem a plenitude do seu ministério ; com excepção somente dos Eleitos dos pai/.es remotos
da Itália , aos quaes ficava sendo permittido entrar na
admistração espiritual e temporal dos seus Bispados antes
de serem confirmados, sempre que tivessem sido canonicainenle eleitos, e a necessidade e utilidade das Igrejas o
exigisse « — Qiii ud Rtnntwum /irr/inci/l iiiiincdiale Ponti« ftcem , ud jicrcipicndaiu sui coitfirmationem offici' , fjit.f se
« Donspectui ( si coimnode firri pole.sl) pcrsonalilcr reprcsen« tent , üul pfr.tonnf transmitiam idôneas, per quas diligcns
<c in/juisitio super clcciionibiis , et cleclis habcri po.tsit: ut, .tic
u dcimim per i/i.ti circimspeclioncm coii.rilii, sul pleniludinein
« officii asscquanlar.
« lia (juod Ínterim valde renioti, vidclirel u/Ira Iialiam
« constiluli, si clccti fiierint in concórdia ( A ) , dispensalivc
« propirr neèe.fjitates et uiililates Ecclesiarum , in spiriinalibus
n et. tcmporalibiis adininisírent; sic laincn ut de rebus Eccle« siaslicis nihil pc.intns alienent. » Cap. 44. de Elect.
Sendo a referida determinação illudida por alguns
Eleitos, q u e , apezar de se não acharem no caso da cxcepção sobredita, se intromettiao por meios fraudolcntos
)io governo cios Bispados antes de serem confirmados , o
Concilio Lugodonense 2 ° , celebrado em 1274, querendo
obviar a taes fraudes , e abusos , probibiu que os Bispos
Eleitos entrassem, por si, ou por outrem , na administração temporal e espiritual de suas Igrejas, antes de receberem a confirmação. Acha-se esta disposição encorporada
na Constituição 4.a de Gregorio X — sívaritice Cecitas —
do theor seguinte.
Nullas de ccclcro aàininislrationcm dignitatis ad
« r j uai n clccíus ecl, priusijnam ccelcbrata de ipso electio con« jirmctur.... in SpintuaUkus , fcl tem/iora/ibits , per se ,

« vd per íi/iuin , pró parte , \>el in toluin, gcrcre , vcl rcc'« per e , f ei ti lis se iuimisccrc procsi/inal: nnincs idos t/ui
« secus fecerint, jure, si quod i/s per cleclioncm qtioesitum
« fueril, d: 'mentes co ipso privalos. » C. 5 , de ele.cl.
in ri.
Fundando-se nos Cânones e Decretaes sobreditas estabelecerão os Canonistas como regra geral de Direito , que
os Bispos Eleitos não podem entrar na administração espiritual e temporal de seus Bispados antes de receberem a
confirmação ; excepto se pertencerem a paizes remotos da
Itália — i/llra Ii<tlii:m consiituii—, tendo sido caiuin.cainrnle
nomeados — si, <:fcti fuerinl in concórdia — , por via de excepcão e como por dispensa da regra geral — dispensatwe—,
quando as necessidades e as utilidades das Igrejas o exigirem — prnpler necesstiates et itlí/itales F.celesiarnin, » p^an
Espen JusEccles. Univers, Tom. l , P. l, til. 14, Cap. 5,
§5. Tom. 8, P. 2. Dissertal. in Condi. General. Laleranense
iy. Observai. In Can. 26. Cmeincr In.dil. Jur. Ecclesiasl.
Tom. 2. § i 21. Rieger Jux Ecclesiasl. P. 2. § 260. Sulorzan.
De Jure Indiaruin Cap. 4 , e 13. c outros Escr piores.
E posto podesse parecer, que a excepção estabelecida no Concilio Lateranense 4." dispensalivc , devia entender—se derogada pela disposição do Lugodonense 2.° por
ser esta absoluta e posterior , todavia sempre a mesma
excepcTio permaneceu em vigor , como mostrão os autores citados , e provão muitos factos, que ao diante se
produzirão. E com razão ; porque o Concilio Lugodonense
2.° teve unicamente por fim impedir os abusos dos Bispos Eleitos , que procuravão intrometter-se na administração dos Bispados por meios fraudulentos: e como nesta
classe não pod/uo ser considerado; os Eleitos tios Bispados remotos da Itália , que não tinhão necessidade de recorrer a taes meios , pois que a excepção do 4.° de Latrão os autorizava para entrarem licitamente e sem obstáculo na administração espiritual e temporal de suas Igrejas, lie de toda a evidencia que a disposição do referido
Logodonense 2.° os não podia comprehender. (a)
Nem esta doutrina pôde padecer d u v i d a , pois que se
acha confirmada praticamente nas Decretaes Cap. 28 de
Eclect. a favor- dos Arcebispos da França , Alemanha , e
outros paizes remotos da Itália: produzindo-se ali por
fundamento o> graves males que as Igrejas virião a soffrer se ficassem privadas de pastor por todo o tei >
(a) Vide Documento N." 28.
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necessária paia que os Eleitos podessein obter a conlirmação de Roma.—
qitio si. tanto tum/>ort> i/iiousqtir
« f>ossct Kcleclu.i cniifirmalioneni iiiin /ia/l/o a .Sede sj/jusln« liai oblirérc , lirgutid non rcr.ipcrel , Ecdes/n, tjiive intu« rim admínitlratione carcrcl , non inudiciiin incnrrerel dc~
« irimentuin. »»
iMas he bem que se observe , que para verificar-se
caso licito de excepção — diipentati^ — , requer-se que
concorrão simultaneamente as seguintes rircmilancias : 1."
que a confirmação seja da competência do Papa: <". 44,
de F.lcci. 2. a <|ue os Bispados estejDo sitos fura da Itál i a — ultra Iitiliam ronsiiluti — 3." que a Eleição tenha sido canonicamente feita — ,<i clecti fnerinl in concórdia : 4."
que o exija a necessidade e a utilidade das Igrejas — /ira/>ter Ticccssilatcji cl utililalcs Ecclesiaruin. —
Todas estas exigências fundão-se em princípios de boa
razão: sem necessidade e utilidade da Igreja não deve dispensar-se na disciplina gerul : e esta necessidade nunca
pôde dar-se a respeito dos Bispados de Itália porque os
seus Bispos podem facilmente obter a confirmarão com
demora de poucos dias attenta a sua proximidade de Roma : c no mesmo caso est:o aquelles cuja confirmação
estiver aííecta aos Metropolitas (n).
E com m u i t o mais rnzão se requer que a Eleição seja
canonica; por ser principio admitlido, que os Bispos
Eleitos , sempre que a nomeação tiver sido canonicamente
feita , pelo simples acto da mesma nomeação adquirem
direito aos Bispados , a que os Canonistas chamão jus
ad rem; em virtude do qual, nem aquella pôde ser revogada sem faltar-se á justiça tio Eleito , nem a confirmação negada sem quebra dos direitos cie quem nomeou.
Gmeincr Jnstil. Jnr. Ecclesiasl. Tom. 2. § 119 e 123.
Os Soberanos de Portugal e do Brazil defenderão sempre zelosamente este principio : e exemplo bem recente
oíferece o Governo do Senhor D. João VI. na forma
enérgica com que sustentou a nomeação de D. Fr. Joaquim de Santa Clara Arcebispo Eleito de Évora. São clássicos na matéria os Avisos expedidos sobre este objecto
pelo Marquez de Aguiar , que muito bonrão o seu nome ,
ao referido Arcebispo, ao Ministro do Brazil junto a
Corte de Roma, c aos Governadores do Reino de Portugal, que podem ler-se nos Documentos N." 1.° 2.° e 3."
No que nada se innovou ; por ter sido pratica constante da Coroa de Portugal defender com firmeza e sem
quebra seus direitos contra as invasões de Roma. Bem

conhecidas são na historia Portugueza as serias contestações mais de liuma vez suscitadas a este respeito : e muito
principalmente no reinado de D. João I V . ; Príncipe tão
constante, e de caracter tão firme, que, sustentando com
a Curte de Roma huina luta de vinte e oito annos , preferiu ver Portugal reduzido a ter h um único Bispo, o
de Elvas , ao acto Immüiante de consentir que deixassem
de ser confirmado* os Bispos por elle nomeados, como
aquella obstinada e injustamente pertendia. Leilão, Tracludo Analítico c ApolÕgeltCO. Balatus ovitun.
Dos princípios estabelecidos segue-se, que não podem
ser licitamente nomeados Vigários Capitulares, Governadores dos seus Bispados , aquelles Bispos Eleitos , cuja nomeação não for incontextavelmente canonica por concorrer
nelles alguma irregularidade ou d e f I ei to declarado nos Cânones da Igreja ; não sú porque a excepçíio do Concilio
Lateranense 4." favorece exclusivamente aos canonicamente
eleitos , mas também porque a nomeação nesses casos não
induz como connexo O direito de obrigar a confirmação ,
por não estar o Summo Pontífice adslricto a dispensar
nos cânones contra sua vontade. Gineiner c-it. § 125. Leilão cit. Prn/to.f. 2.a Dcmonsl. 5.a
Não tem faltado escriptoros que se opponhão á doutrina sobredita, objectando que a nomeação do Poder
Temporal não pôde investir os Bispos Eleitos na missão
canonica indispensável para poderem entrar validamente
na parte esperitual da administração de suas Igrejas , pela
sabida regra de que ninguém pôde dar o que não tem.
O argumento não procede: porque os Eleitos em taes
casos recebem a missão canonica mcdiatamcnte do Canoii
26 do Concilio Lateranense 4 ° que authoriza a sua nomeação diípçsLsaLve, e immcdiatamenic dos Cabidos , ou
dos Metropolitas, quando por si os nomeão Vigários Capitulares na conformidade do Concilio de Trento Sessão
24 Cap. 16 De Rcformatione: ou quando , tendo sido nomeados Governadores dos Bispados directamente pelo Governo , ou iiidireclamenle por via de insinuações , como
tle tudo ha exemplos, os admittem e lhes dão posse.
Se esta razão não for sulliciente para convencer a
quem tiver opinião contraria , recorreremos a factos ; que
em pontos de disciplina valerão sempre para provar a
sua existência. Na Ungria os Bispos Eleitos entrão apenas são nomeados, e antes de receberem a confirmação
de Roma , na administração espiritual e temporal de suas
Igrejas, e ninguém questiona a falta de sua missão cann2
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nica. fíiegcr Ju.t Ecclesiast. P. 2. § 2tíO. A mesma Disciplina esta cm visor na Alemanha. Gmeiner no lugar
c liado , 5 145.
Na Hespanha , pelo menos relativameiv aos seus dominios ultramarinos, vigora o mesmo costumo , como affirma Leitão no lugar citado , Propôs. 6.a Dcmonst. 2." que
para mais esclarecimento se transcreve.
« . . . . costuma escrever El-Rey de Castella aos Ca« bidos das índias Occidentaes, encomineiidando-llies que
« commeilão a sua jurisdicção aos Bispos que elege, e os
« constituão logo seus Governadores, para administrarem
« em quanto não cliegão as Bullas , e assim se observa. »
Consultando-se a França, observa-se que a mesma
disciplina não tem sido ali estranha, pois, segundo affirma o autor do Traité dês Libertes de LEgi se Gallicane, os Bispos Eleitos não deixão de tomar posse, e exercer a jurisdicção temporal e esperit.ua], ainda que os Papas neguem , ou demorem as Bullas. O mesmo attesta
a Historia Pontifícia Jurisditionis , impressa em Paris em
1625: e Melchior Pastor, Professor de Direito na Universidade d'Aix, no seu Tratado De Bentfkiis, Lio. 2 ,
Tit. 15 N. 8. E he bem sabido , que IVlr. Nicoláo de
Briroy, Bispo Eleito de Coutances em 1587, scndo-lhe
individamente negadas as Bullas de Confirmação, tomou
logo posse, e exerceu toda a jurisdicçíio temporal e espiritual , por Ordem do Conselho do Rey , ainda que só
em 1597 pôde obter as mesmas Bullas : e o Parlamento
de Paris declarou, que devia ser considerado Bispo desde
o dia , em que , por virtude da sobredita Ordem , havia
tomado posse. Avis aux Príncipes Catlioliques, Memoire I.
Mas para que hir procurar factos ern Nações estranhas se em nenhuma abundao tanto, como em Portugal , e mesmo no Brazil, os exemplos de Bispos Eleitos ,
que antes do confirmados, entrarão no governo e administração assim temporal como esperitual de suas Igrejas;
liuns nomeados dlrectamcnte pelos Soberanos , outros in•dtreclcunenle por via de insinuações dirigidas aos Cabidos ,
ou aos Metropolitas ; insinuações que equivalião a huma
verdadeira nomeação , porque sempre forão obedecidas ,
nem poclião deixar de o ser ?
Antes de referirmos alguns factos especiaes transcreveremos huma passagem do Doutor Leitão no lugar citado
...imã. —
« . . . . Pela mesma razão dizem alguns autores
« antigos , c com clles D. João de Solorzano, autor
•
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«
«
«
«
«

Castelhano, que era louvável o costume que reterein havia neste Reino (Portugal^ de administrarem os
Eleitos suas Igrejas antes de confirmados: e com este
exemplo a^prova o referido costume de governarem o.f
Eleitos por commissão do Cabido. »
No citado Solorzano, De Jure Indiarum Can. 13,
se acha com effcito attestado ser costume antigo de Portugal o administrarem os Eleitos suas Igrejas antes de
confirmados. — Quod /a.di/icat consitcludinem Portugal/oe,
" per quam Elecli capiunl gtibcrnalioncm Ecclesiaritm ante
" confirmationem. »
Mattos fuctos atteslão com eífeito a existência deste
costume. Em 1416 D. João I. nomeou dircctamcnlc Governador do Arcebispado de Braga, vago por morte de
1). Martin Adenso Pires da Charneca , a D. Fernando
Bispo do Porto , e lhe mandou passar Provisão por elle
a-'siguaila , como refere D. Rodrigo da Cunha, na sua
Historia dos Arcebispos de Braga, onde se acha transcripta a mesma Provisão , que pôde ler-se no Documento
N. 4.° Com a notável singularidade de que a nomeação
dos Bispos não residia ainda áquelle tempo na Coroa de
Portugal. Todavia o Governador nomeado foi recebido
pelo Cabido, que logo o elegeu Arcebispo, c o Papa
Martiuho Y o confirmou em 1418 sem fazer duvida.
No tempo do mesmo Monarcba governou o referido
Arcebispado, antes de confirmado, o Arcebispo Eleito D.
Affonso Guerra: no reinado de D. João I I , o Infante D.
Duarte seu filho : c cm 1581 D. João AíVonso. Governarão também a Igreja do Porto antes de confirmados
os Bispos seguintes: D. Vasco , no tempo de D. Affonso
Henrique: U. Pedro da Conta, no de D Affonso IV :
D. Baltazar Limpo, reinando D. Manoel: D. Manoel de
Souza no reinado de D. João III: e D. Antônio de Menezes no Governo intruso dos Felippes de Castella. E
além destes outros muitos , como refere a importante
obra — Balatus ocium — impressa nas Línguas Latina, Portugueza, e Hespanhola , por occasião das contestações com
a Corte de Roma sobre a sua injusta denegação das Bullas dos Bispos nomeados por D. João IV.
Passando ao Brazil, o Senhor D. João VI nomeou
directamente Governador do Arcebispado da Bahia o Bispo de Malaca D. Francisco de S. Damazo , Arcebispo Eleito do mesmo Arcebispado , por Carta Regia de 30 de
Agosto de 1814, Documento N. 5."
Igual attribuição exerceo o Senhor D. Pedro I. nn2 ii
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meando tiirectamentc Governador do Bispado de Pernambuco o Bispo de Cocliim D. Fr. Thoinaz de Noronha,
Eleito para o mesmo Bispado, por Carta imperial de 10
de IWaio de 1823, Documento N. 6.°
E de Bispos Eleitos do Brazil nomeados Vigários Capitulares de suas igrejas em virtude de Insinuações Regias
e Imperiaes existem os seguintes exemplos.
Por Carta Regia de 20 de Abril de 1761 , ordenou-se
ao Cabido da Bahia, que elegesse seu Vigário Capitular o Arcebispo Eleito, ex-Bispo de Angola , D. Fr. Manoel de Santa Ignez: assim se cumpriu , dando-se-lhe
posse em 29 de Julho de 1762; e nessa qualidade governou o Arcebispado até 1771 , em que recebeu as Bullas
de confirmação ; como consta de huma consulta da Mesa da Consciência e Ordens , sobre requerimento do Deão
Antônio Borpes Leal, de 15 de Julho de 1818. Monsenhor Pizarro , refere o mesmo facto nas suas Memórias
Históricas do Rio de Janeiro Tom. 8, Part. 1.' Cap. 1.°
a pag. 68. (a)
D. Fr. Antônio de S. José Bastos, Bispo Eleito de
Pernambuco , e D. Fr. Antônio de Santa Ursula , Bispo
Eleito de Angola, forão nomeados Vigários Capitulares de
suas respectivas Igrejas, antes de confirmados, por insinuaç.io Regia coinmunicada em Aviso do 1." de Novembro de 1810, Documento N. 7. O Bispo de Malaca,
D. Francisco de S. Damazo, Arcebispo Eleito da Bahia ,
foi nomeado Vigário Capitular por insinuação Regia de
11 de Junho de 1814, Aviso Documento N. 8 (b) E
D. Joiio da Purificação , Bispo Eleito de Pernambuco , foi
insinuado por Aviso de 15 de Junho de 18I50 , Documento N. 9.
Exemplo temos também nos Patriarchas Eleitos de
Lisboa, que todos têm entrado na administração temporal e espiritual do Patriarchado antes de receberem as
Bullas de Confirmação. Sendo digno de notar-se o caso
do Patriarcha Eleito, Bispo do Porto, e Governador do
Reino , a quem o Papa negou as Bullas por defeito de
bastardia: e que não obstante esta negativa continuou a
governar o Patriarchado por muitos annos, até que falleceo sem ter chegado a ser confirmado.
E achamos até exemplos de Bispos Eleitos que governarão alheios Bispados: como foi D, Bernardo Ber(a) Documento N.» 27.
(h) Documento ,>'.> 28

nanliiio Botelho Beltrão , que , sendo Bispo Eleito de Pinliel , governou o Bispado da Guarda, vago por morte
do vencravel D. Jeronyino Rogado, nos nnnos de 1804
a 1805, em quanto não ebegário as Bullas de I). Joze
de Mendonça Arraes, transferido tTaquelle sobredilo Bispado.
Nem admira, que n'aquelle Reino se nomeassem os
Bispos Eleitos Governadores de suas Igrejas, quando até
he pratica muito antiga nomearem-se por insinuações do
Governo Presbiteros sem essa qualidade ; de que citaremos por ex. o Doutor Feliciano de Oliveira , conhecido
pelo seu Tractado — De Faro EcclLia- - - , o q u a l , depois
de ter sido Vigário Geral dos Bispados de Elvas e Viseu , c do Arcebispado de Braga , foi nomeado Governador do Bispado de Lamego. Dednc. Cronol. P. 2, a
, ig. 294. Disciplina que o actual Governo de Portugal
tem posto em exercício, como mostrão as Cartas Regias
constantes dos Documentos N. 10 e 11.
A' vista de factos tão positivos , de cuja veracidade
não he licito duvidar , forçoso he concluir , que está em
vigor neste Império a disciplina do Canon 26 do Concilio Laleranense 4.° E até pôde affirmar-se , que Roma
tem reconhecido e approvado lautamente a mesma disciplina: porque aliás tciia applicado aos Bispos Eleitos,
que tuão commemorados , a pena da perda do direito
pela nomeação adquirido aos Bispados, imposta no Canon 26 do Logodonense 2.° transcripto acima.
Nem obsta que a Santa Sé tenha expedido alguns
Breves dirigidos a Bispados de outras Nações, oppondose á Disciplina referida: por ser principio reconhecido
em Direito Canonico , que Bullas , Constituições , e Breves expedidos sobre casos particulares de huma Igreja não
aproveittío nem prejudicão a outras: c Insta que semelhantes letras Apostólicas não tenhão obtido o Beneplácito
dos Governos de Portugal , e do Bra/.il , para não poderem obrigar: sobretudo os factos produzidos provão plenamente que a sua disposição he absolutamente inapplicavel a este Império
O Breve — Non valdc ad laborandum Nobis.— expedido
pelo S. Padre Pio VII ao Vigário Capitular do Arcebispado de Florença , com data de 2 Dezembro de 1810,
oppondo-se a que entrasse na administração de sua Ig' •já autes de confirmado o Bispo de Nanei , Arcebisj.j
Eleito do sobredito Arcebispado por Napoleão, c pelo
mesmo nomeado Vigário Capitular , ordenando-se ao Ca-

"V

( 14 )
bido que o recebesse e llie desse posse, fado citado como
grande argumento em liuma Memória ha pouco publicada nesta Corte, lie muito mal trazido para a questão:
por quanto , estando Florença dentro dos li.nitcs da Itália , e favorecendo a excepcão do Canon 26 do 4.° Lateranense somente aos Bispos Eleitos dos Bispados que estão fora da Itália — ddelicet ullra 11 aliam constituti—, tinha Pio V II razão caiionica bem fundada para se oppor
á admissão sobredita.
O mesmo Breve he contraproducente: por clle mostrou Roma que estava firme na resolução de sustentar a
disposição do Concilio Lugodoneuse 2.°: mas tendo consentido que tantos Bispos Eleitos de Portugal e do Urazil tenluo entrado .na administração temporal e csperitual
de suas Igrejas antes de confirmados, sem nunca fazer
opposicão, da comparação desta sua conducta contradictoria e opposta em casos de idêntica natureza , rezulta
que ella tem reconhecido como boa a disciplina do LaternciTic 4." em vigor neste Império.
Allega-se mais na referida Memória com o facto de
ter o Núncio Apostólico Arcebispo de Nisibi, residente
nesta Corte, revalidado a nomeação do Bispo Eleito I).
Fr. Antônio de S. Joze Bastos para Vigário Capitular do
Bispado de Pernambuco: o facto he exacto , mas prova
contraproducente. O dito Bispo Eleito foi nomeado Vigário Capitular pelo Bispo cie S. Paulo , D. Matheus ,
na qualidade de Metropolita por ser o suflVaganeo mais
antigo, como se vê do Aviso Documento N. 7.°: e sabendo o Núncio da nomeação appressou-se a expedir liiim
Breve de confirmação , ou antes de authorizaçao para o
Bispo D. Matheus. Mas esse Breve nada iníluio para a
validado da nomeação : porque o Governo reconheceu no
Metropolita o direito de nomear, e este igualmente se
julgou competente , como prova o referido Aviso. E bem
examinado o caso , a questão não versou sobre a possibilidade da nomeação , a que o Núncio se não oppôs,
mas unicamente sobre a competência de quem a podia
fa/er: e o mesmo Núncio pelo facto de querer que lhe
pertencesse , e de a ter autorizado , reconheceu que numa
tal disciplina não era prohibida no Brazil.
Accresce que sendo muitos os Bispos Eleitos de Portugal e Brazil, nomeados Vigários Capitulares pelos Cabidos , ou pelos Metropolitas em virtude de Insinuações
Regias sem intervenção dos Núncios , o exemplo citado ,
e mais algum que possa produzir-sc , apenas prova que o
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Arcebispo de Nisibi nada mais fez do que imitar fielmente a pratica que Roma tem inalteravelrnente seguido
de revalidar por Letras Apostólicas os actos dos Bispos
em casos q ;tionados, que pertende sejfio de sua competência ; e üe conceder aos mesmos por Delegação faculdades que elles receberão com o poder da Ordem do
Episcopado.
Outro facto pôde apontar-se de igual natureza, mas
que só serve de provar que o sobredito Núncio continuou
nas suas tentativas , e que, apezar dellas , o Governo do
Brazil e os seus Bispos persistirão firmes em sustentar seus
direitos com energia. Por Aviso de 11 de Junho de 1814,
Documento N.° 8, insinuou o Governo ao Bispo de S.
Paulo D. Matheus , que , fazendo as vezes de Metropolita
como suffraganeo mais antigo, nomeasse Vigário Capitular
o Bispo de JVJalaca , D. Fr. Francisco de S. Damazo , Arcebispo Eleito da Bahia. Constando ao Núncio que este
Aviso se expedira, dirigiu-se ao Bispo D. Matheus contestando a competência da nomeação , que pertendia lhe
pertencesse por se achar munido de poderes illimitados da
Santa Sé. O Bispo respondeu , sustentando o seu direito ,
fundando-se no Concilio de Trento por sua qualidade de
Metropolita como suffraganeo mais antigo, e na pratica
constante do R e i n o ; e nomeou com efteito.
O Núncio não desanimou, recorrendo ao custumado
meio das revalidações; mas cara lhe sábio a impertinencia :
o Governo, para dar-lhe huma demonstração decisiva de
que permanecia lirme em sustentar o direito de nomear
Bispos Eleitos para Governadores tios Bispados, sempre
que o julgasse conveniente , nomeou dircclaincnte para Governador do Arcebispado da Bahia, por Carta Regia de
30 de Agosto de 1815 , Documento N." 5." ao mesmo
Arcebispo Eleito, cuja nomeação de Vigário Capitular o
Núncio estava contestando.
Não podia o Núncio deixar de sentir o terrível desengano ; não se atrevendo porém a impugnar abertamente
a nomeação , que bem sabia elle fora tempo perdido,
tentou faze-lo indirectamente, entregando pessoalmente ao
Senhor D. João 6.° lium papel contendo as opiniões Canonicas sobre os quesitos necessários para que podesse ter
lugar a nomeação de Vigário Capitular de hum Bispado a
favor de Prelado Eleito: mas baldada foi a tentativa: o
papel foi repellido e devolvido , extranhando-se a falta
formalidade com que fora apresentado , por Aviso de 15
ile Setembro do sohrrdito anno , Documento. N.° 12.
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K pois que se publicão factos desfigurados com o intuito
de tirar direitos á Coroa , e aos Bispos do Brazil , para
«e darem aos Núncios de Roma, não pareça extrariho que
se produza lium, que , apezav de alheio da questão, não
lie impróprio do fim. Fr. Alexandre de Santa Ursula .
íillio de João Pedro , Fazendeiro do districto de Tapoacorá ,
e Fr. Joaquim da Purificação , filho de Yenceslao de. . .
natural do Kio de Janeiro , ambos Religiosos do Convento
do Carmo da mesma Cidade , obtiveráo do expressado Bispo
de S. Paulo, D. Matlieus, annullação de votos, e secularisação, dentro do q u i n q u e n n i o . O referido N ú n c i o , sabedor do caso , escreveu ao Bispo , que o direito para taes
dispensas lhe competia ; este foi firme em sustentar o seu
acto e competência. O Núncio representou contra o Bispo
ao Marquez de A g u i a r ; porém debalde ; o Ministro não
quiz tomar parte na questão: e consta que escrevera carta
particular a 1). Matheus , de quem havia sido condiscipulo
na Universidade de Coimbra , enviando-Uie lium abraço
pelo bem que se houvera com aquelle. O rezultado final
foi receber o mesmo Bispo huma Bulla de Roma com
amplas faculdades para annullar votos , e conceder secularizações como Delegado da Santa Sc U! Por este facto
cumpre avaliar os Breves do Núncio , Arcebispo de Nisibi,
com que se pertende argumentar contra o direito, que
os Cabidos , e no caso de serem omissos os Metropolitas ,
tem exercido na nomeação de Bispos Eleitos para Vigários
Capitularei em cumprimento de insinuações do Governo.
Do que fica exposto he conclusão necessária , que os
Bispos Eleitos do Brazil não podem intrometter-se na administração de suas Igrejas antes de receberem as -fiullas de
continuação ; mas , sendo canonic cimente Eleitos , podem licitamente ser nomeados Vigários Capitulares, Governadores
dos seus Bispados , sempre que assim o exigir a necessidade
e a utilidade das Igrejas.

THESE 2.°
Os Bispos do Brazil, canonicamente Eleitos, sendo nomeados Vigários Capitulares , Governadores dos seus Bispados , têm direito de perceber por inteiro os rendimentos
da Câmara Episcopal.
DEMONSTRAÇÃO.

Determina o Concilio de Treuto Sf.t.t.

24, Cnp. 16,

}

i ,' í(i:Jiu'i;iut., que os Cabidos Sc vacuittn nomeem lium ou
mais KconoHiQS encarregados de arrecadar os rendimentos
da IMilra pau, "'.irem entregues a quem pertencer, e assim
se pratica.
iSo iira/.il consistem os rendimentos da Mitra na Congrua
dos !iis|)os , e em certos emolumentos da Câmara Episcopal. A congrua , d u r a n t e a Sc fngtt, continua a vencer-se;
sendo applicada h u m a lerça parte para o gasto das Bullas ,
e a j u d a s de custo do Bispo futuro , outra para as obras
da líMrj.-i , e outra para o mesmo Bispo futuro com ella
compor a sua casa : devendo observar-se , que a primeira
deve lirar-M: do monto maior; e do que restar se fazem
as outras duas terças parles . na conformidade da Provisão
d<- l l de Agosto de 1682. Documento N.° 13. Conta-se a
i e l ; ' i i ; l a Coiigrua do dia da morte do Dispo lallecido até
i* da expediç&O das Bullas de confirmação tio seu successor ,
em que este a principia a vencer por inteiro.
Os rendimentos da Câmara Bcclesiastica -ião arrecadados
pel.is Economos da Mitra nomeados pelos Cabidos na for m u
que dispõem Q Concilio Tridentino no lugar citado, e delles
dão couta , c; fazem entrega ao novo Bispo logo que toma
pos.e. Esta pratica funda-se em varns disposições Ecclesiasiic.as. f.\i/>. t//ii<i .ta*j>c, 40, Dn Elecl. in G." Clententin.
.'t!<:'.ti(itiií 7. fiidciii , &c.
lie tão reconhecido o direito dos novos Prelados á
percepção dos referidos rendimentos, que assim se tem
julgado por sentença : e huma existe nos cartórios da
Bahia , obtida por 1). Marcos Teixeira no anuo de 161!).
E no livro 1." dot. Registros do Cabido daquella Cidade
se encontra huma Carta Regia dirigida ao mesmo Cabido ,
ordenando-lhe , que desse \mr empréstimo ao Almoxarife
das Reaes Fragatas d.e/esete mil cruzados , importância dos
emolumentos de Chancellaria , Registros , c luctuosas , reservados ao futuro Arcebispo , com declaração de que este
empréstimo seria pago pelas Rendas dos contractos.
Até o anno de 1818 reservavao-se os rendimentos da
Gamara Episcopal por inteiro para serem entregues ao novo
Bispo depois da sua posse : mas o Alvará da Mesa da Consciência e Ordens de 16 de Agosto do mesmo anno alterou
esta pratica , mandando entregar ao Vigário Capitular do
Arcebispado da Bahia , o Deão Antônio Borges Leal, a terça
parte cio que este rendesse , excluída a Congrua , e que
percebesse por inteiro as assignaturas dos Provimentos que
não tivessem Cliancellaria. Documento. N.° 14 e 15.
O Vigário Capitular successor de Borges Leal, seguin-
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cio este precedente, cobrou igualmente.- a terra parte dos
rendimentos da Gamara Episcopal : e o mesmo fez depois cm Pernambuco o Vigário Capitular IVlanoel Vieira ,
fundado nos dons exemplos da Bahia. E 1 i irão liem ,
porque, não havendo Lei geral do Império que d e t e r m i n e
o contrario, o citado Alvará, ape/.ar de ler tido em vista hum caso particular, estabeleceu regia geral para Iodos os semelhantes, na conformidade da íinl. Liv. 3,
tit. 64, § 2 . ° , — Determinações d' EI-Rey não somente
« sTio dezembargos daquelle leito de que se traiu , mas
« são Leis para dezcmbargarem outros semelhantes. » Cumprc observar que o Soberano que assiguoii o referido
Alvará reunia em si o Poder Legislativo ; por isso linha
lugar a disposição da citada Ordenação , que hoje não
pôde mais vigorar , attenta a divisão de Podei es.
He verdade que em alguns Bispados , como acontece
no do Rio de Janeiro , ainda os Vigários Capitularei não
recebem parte alguma dos rendimentos da Câmara Kpiscopal: mas este lacto serve só de p r o v a r , ou que elles
não tem sabido requerer o seu direito , ou que se lhes
têm feito injustiça no indeferimento: porque, no entender da Commissão , o Alvará de 16 de Ago.ito de 1818 estabeleceu hum precedente, que pela dita Ord. Liv. 3 , t i t .
64, § 2.° he applicavel a todos os Vigários Capitulam*
do Império; por se dar a respeito de todos a mesma 1
razão da disposição do dito Alvará : nem ha principio algum
de direito natural , d i v i n o , ou humano, em que possa
fundar-se o injusto costume de serem obrigados os Vigários Capitulam a trabalharem de graça para os futuros
Bispos!
Diversa tem sido a pratica usada com os Bispos Eleitos nomeados Vigários Capitulares , Governadores de suas
Igrejas: a todos, ou quasi todos se mandou perceber os
rendimentos da Câmara Episcopal por inteiro, e até a
Congrua, como mostrão os documentos N. 03 16, 17, 18,
19 e 20.
Esta pratica hc sem duvida bem fundada pelo que
respeita aos rendimentos da Câmara Ecclesiastica. Se estes
se mandão guardar em deposito para serem entregues aos
Bispos logo que tomão posse , he porque indubitavelmente os fazem seus á proporção que se vão cobrando:
lo<ro toda a questão se reduz a saber , se os podem ou
d vem receber antes dessa posse? Parece que de justiça os
devem perceber , porque , se sua nomearão for canonka ,
único caso de que se trata , necessariamente lhes hão de

vir a ser entregues: e o recebimento por anticipacão se
lhes não pôde negar como meio necessário para sua subsistência. E fora manifesta contradicção de princípios re•conhecer nos' Bispos Eleitos o direito de poderem ser nomeados Vigário:. Capitwlares para entrarem por este meio
na administração espiritual e temporal de suas Igrejas
antes de serem confirmados , e negar-lhes a faculdade
<le perceberem os emolumentos provenientes do expediente
dessa mesma administrarão ; sendo este direito hum efleito
daquelle , e sem d u v i d a de menos valor e importância.
Fora até suinma injustiça collocar os Bispos Eleitos
anticipadamentc na elevação de sua alta cathegoria , exigir delles o trabalho de residência e administração , e
hum tratamento correspondente ao caracter que representai) na sociedade, distingui-los até com honras só concedidas aos Bispos depois de confirmados, como he estilo,
e neg.i
n e . i r - l h e ; ao mesmo tempo os meios necessários de
huiiia decente subsistência: e que meios? Aquelles mesmos que s r. o seus desde o momento em que se cobrão ,
e que alguns mezes depois necessariamente llies hão de
ser entregues.
IVão podem porém perceber as Congrnas, porque só
têm direito a ellas do dia da data das Bullas da sua confirmação em Roma. E posto lhes pertença a terça parte da que se vencer do dia do óbito do seu antecessor até o da sua confirmação , mesmo essa se lhes não
pôde pagar; porque, na conformidade da citada Provisão
de 11 de Agosto de 1682, tem de deduzir-se do monte
maior a parte applicada para a despeza das Bullas , o que
só pôde verilicar-sc depois que estas se receberem.
Embora haja exemplos de se ter mandado pagar a
Congrua por inteiro a alguns Bispos Eleitos, Governadores
dos seus Bispados antes de confirmados: estes precedentes olfendcm pelo menos o direito que as fabricas das
Igrejas respectivas têm adquirido ás terças partes applicadas para as mesmas fabricas, com violação manifesta
da Provisão sohredita : e precedentes , que offendem Leis
existentes , e direitos adquiridos , são verdadeiros abusos ,
que não fonnão usos legaes por serem reprovados pela
Carta de Lei de 18 de Agosto de 1769, § 14. Do mesmo parecer foi a citada Consulta de 15 de Julho de 1818,
como pôde ver-se no Documento N.° 21.
Quanto aos rendimentos da Câmara Ecclesiastica, pôde suscitar-se a questão, se os Bispos Eleitos, no caso
de não serem confirmados , serão obrigados a restituir os
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que tiverem percebido na qualidade de Vigários Capitnlares? A Coinraissão decide-se pela negativa: p o r q u e ,
tomando por base que só podem ser licitamente nomeados Vigários Capitulares os Bispos que foi»;;n eanonicninentc Eleitos , nlío reconhece 110 Papa o direito de lhes
negar as Bullas de Confirmação : e se as negar Jie rignroso dever do Governo sustentar a nomençíio , procedendo
nos termos prescriptos 110 Aviso do Marque/, de Águia: ,
Documento W.° 3." E como em taes circunstancias os
Eleitos percebem os emolumentos na boa fé <íe (jiie licitamente lhes pertencem , lie de toda a evidencia jm lira
que não são obrigados á sua restituição , segundo os prindpios gcraes de direito, de que o possuidor de boa Ir
faz seus os fnictos.
E o caso não bc sem exemplo. O Pai i iarcha E l e i t o
de Lisboa, Bispo do Porto , e Governador do K e i n o , de
que se foliou acima, falleceo sem chegar a ser c.onfirjnado; e todavia seus herdeiros n;io forão obrigados a
rnstituir ao Patriarcha successor os rendimentos do Patriarchado por aquelle percebidos na qualidade de Vigário Capitular.
TIÍESE 3."
Os Vigários Capitulares do Brazil têm jurisdicção para
dispensar em todos os impedimentos matrimoniacs , se os
Bispos antes da sua morte , transferencia , ou renuncia ,
ntio houverem cotnmunicado a mesma faculdade a Sacerdotes
idôneos dos seus Bispados , com cláusula de a poderem
exercitar durante a Sc vaga.
DEMONSTRAÇÃO.

He principio certo em Direito Canonico , que os Cabidos , e por estes os Vigários Capitulares , succedem em
toda a jurisdicção Ordinária dos Bispos , com cxcepção dos
actos que se adiarem expressamente probibidos , dos que
são privativos do Caracter da Ordem Episcopal , e daquelles,
que os Bispos n3o podem exercitar na qualidade de Orilinarios por serem da privativa competência do Papa , e
lhes tiverem sido commettidos por especial delegação da
'«anta Sé. fan Expc.n Jus Ecr.lc.ii<ist. Unirei:*. Lil>. \ , Tom.
i , Tit. 9, Ca/}. 1. c 4. Cindn. Instil. Jur. Eccletiast.
Tom. \, §§ 203, 204, c 205, Coral. Rir.gc.r P. 3. $228.
A faculdade de dispensar nos impedimentos matrimo-

nines, posto não possa deixar de ser considerada comoallribuirão ord naria dos Bispos , essencialmente inberente ao caracter da Ordem do Epi-.cop.ldo, (R) , reside actualmente no
Papa pelo direito das Rc-,cn'a.i Pontifícias , que os Próprios
Bispos, por i n d e v i d a condescendência , têm reconhecido.
Felizmente os Bispos do Brazil acbão-se reslituidos ,-í
posse e exercido do direito de dispensar nos impedimentos
matrimoniacs, porque o d i r e i t o das .Reservas para elles
tem cessado , em virtude das delegações da Santa Sé , que
por diversas Lettras Apostólicas lhes têm sido c o m m e l l i d a s ,
como s5o entre outros o Breve <K: Renedicto X I Í I datado
em 22 de Fevereiro de 1725, referido na obra intitulada
íírii.iilia Pontifícia, c dons de Benediclo IV , l i u m de 1750,
e outro de 5 de Julho de 1753.
Pio VI pulo Breve — Mdffnam profecia curam — com
d a t a de 2(i de Janeiro de 17!)6, impetrado a instâncias
da l l n i n h a Fidelissima D. Maria I , ampliou as faculdades
anteriormente concedidas por mais vinte cinco a n n o s : e,
lindos estes, íorão as mesmas prorogadas por outros vinte
cinco annos pelo lireve de Pio MI. — Apostólica Scdi.i
licnií<iút<i.i — datado em 4 de Outubro de 1822, com a
nnica restriccão de limitar ao numero de cincoenla as
dispensas no i m p e d i m e n t o de afinidade licita cm primeiro
grau da l i n h a collateral , a que vulgarmente se chama de
« cnnlínlio — éispensandi <•< quinquaginta duntaxat easiòta,
« dnninir. s/>titit> niprodictorum viginis quinque nnnoritiii , i n.
ei nitilr/jnonii.i Iam coiitrucUx , quain conlrahendis .tti/icr i/ujici. iliuifiil» ]irim: affimtatis grudai l/nitr tran.ifcr.iir. »
A (]ommissiío , referindo-se a este ultimo Breve, não
pôde omittir huma circunstancia digna de notar-se , porque
ella prova que os Bispos doBrax.il têm exercido a faculdade
de dispensar nos impedimentos matrimoniacs por direito
ordinário. Findarão os vinte cinco annos da graça concedida
pelo Breve de Pio VI.—Magnnin pruferio curam — cm 25
de Janeiro de 1821, c no intervalo que decorreu até 4
de Outubro de 1822 , em que a mesma graça foi prorogada pelo Breve de Pio VII — Apostetícce Scdis Benigniteu — ,
e no mais tempo que se seguiou até que pôde ser recebido no Brazil , continuarão os Bispos deste Império a
exercer a faculdade de dispensar, como consta do Breve
de Sanação, Documento N." 22. Este fado prova que os
Bispos do Brazil se julgarão autorizados para dispcn^r
por direito ordinário , alias houverão cessado de conceuv.
dispensas, que clles mesmos deviao reputar nullas. Embora
se queira a r g u m e n t a r com o Breve de Sanação: ellc não
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pode destruir o f;ieto dos Bispos , que ra/Iío canonica tem
j)ara se deverem j u l g a r reslilnidos aos seus direitos : nem
faz pezo a quem conhece qiu: Iloina já mais deixou de
expedir Breves de semelhante natureza para poder a todo
o tempo allegar que tem conservado illesos seus pertendidos direitos.
líste íacto lie de summa importância , porque , segundo
os principies de direito C uionico , sendo a faculdade du
dispensar na sua origem do Poder Episcopal Ordinário , e
tanto que nos melhorei séculos da Igreja os Bispos dispensavão jurr próprio (>•:) , tirada a reserva pela repetição
dos Breves Apostólicos referidos , deve julgar-se restituida
aos Bispos do Brazil a sua jurisdifçao Ordinária : e no parecer
da Coimuissão não podem estes já mais ser privados do
direito ordinário de dispensar a que se achão restituidos ,
sem que eües nisso consinlão tão laxamente , como consentirão os Bispos da meia idade: o que não lie de esperar
á vista do precedente sobredito, c de outros que se poderiSo produzir. CF)
Pelo principio de que os V i g á r i o s Capitulares não
succedem nas faculdades commeltidas aos líispos por delegação especial da Sé Apostólica , não se julgavão os do
Brazii ,com jurisdicçno para dispensar nos i m p e d i m e n t o s
inatrimoiiiaes. Era este bum grande mal , altent.as as diíliculdades de recorrer a Roma : proveu com remédio opportuno Bencilicto Xlít na sobredita B u l l a , chamada das
Decenaes, concedendo pela 28." faculdade que os Bispos
do Brazii podessem communicar em sua vida as faculdades
na mesma Bnlla concedidas , com excepçao somente daquellas
que requerem o podei1 da Ordem Episcopal , c que não
podem ser exercidas sem applieaclo de óleo sagrado, a
Sacerdotes idôneos dos próprios Bispados , para não faltar
no tempo da Sc vaga quem sitlixliluisxc a.í .tuas t>c:<;s.
Não sendo suíliciente esta providencia , porque a morte vinlia sempre antes que os Bispos tivessem nomeado
Sacerdotes que substituíssem as suas vezes na Sé vaga,
Henedicto X I V , pela Constituiçüo— F.K sublimis—communicada aos Prelados do Ultramar pela Carta Encyclica —
Qiianivi.t in calce. — da Sagrada Congregação — de Propaganda fido, — d a t a d a em Roma aos 16 de Fevereiro de
1743 , Documento N." 2 4 , autorizou os Vigários Capitulares do Brazii para poderem dispensar, como Delegados
tiit Sé Apostólica, nos impedimentos matrimoniaes , pela
mesma forma concedida aos Bispos , no caso destes terem
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í.iüecido sem liavcrcm communicndo n faculdade de dispensar a Sacerdotes idôneos dos seus próprios Bispados.
A' vista da sobredita Constituição — !\x
lie fora de q u e s t ã o , que os Vigários Capitulares do Bra/il podem dispensar , como Delegadas da Sc Apostólica , em
todos os impedimentos matrimoniais, com a l i m i t a ç ã o ,
( U i a n t o ao de aaihadlo , do citado Breve — Apostólica! scdis
Jicniifitiias — , no caso de não lerem os Bispos autorizado,
antes da sua m o r t e , transferencia para outra Igreja, ou
Sacerdotes idôneos dos seus Bispados , com clau—
exercerem a faculdad e
sula
Lipeusas durante a
Sc t'
A Coni;',ii:;;ão admittindo , que os Vigários Capitulares do Brazii podem dispensar nos impedimentos matrimoniaüs , rmnn Delegados cia Santa Si1 , ir:o renuncia ao
principio de que a mesma faculdade lhes vem por direito
oriliitario , na qualidade de suceessores de toda a jurisdicç.iO ordinária dos Bispos , os quaes considera reslituidos á que lhes competia jure proprin antes das Reservar; , que tem cessado pela renovarão dos Breves de Delegação jior tempo de mais de lium século.
11 uma questão porém se ollerece de grave importância: se os Bispos tiverem comnumicado em sua vida a
íarnldade de di.-.pensar , sem cláusula de que os Sacerdotes autorizados poderr.o exerciíar a mesma faculdade na
Sc 1'íí^'Yí , a quem passará esla ; a esses Sacerdotes , ou
aos Vigários Capitulares? A Commiss;io entende , que passa
pa;a os segundos j ]ionjue a (Àai'la Encyclica Ot/anci.f In
calce assim o determina quando diz — ... « decesserit
" ( o 13ispo ) non comnmnicatis facidtatibus . . . . alicui idôneo
« prolaio (/n/: Saccrdoli , ali illo exercendis quandiu Arci chiepiscopalis , .vice Episcopalis sedes vácua fucril. . . » .- a
expressão — ab illo exercendis — não admitte outra intelligencia , ou se attenda ao seu sentido litteral , ou ao espirito e fim de todo o contexto da Carta.
Em apoio da doutrina estabelecida , se cila para alguém he duvidosa , não parecerá fora de propósito que
se transcreva aqui a opinião de Monsenhor Pizarro nas
suas Jlfemwias Históricas do Rio de Janeiro ; varão probo ,
e sem suspeita , e Canonista muito versado nestas matérias , que foi Deputado da Mesa da Consciência e Ordens ,
e Procurador Geral das Ordens.
« Supposto que (diz este Escriplor no I.iv. 5.° Cap,
" 8.° j o sobredito Diploma (Breve citado de Pio VI —
pro/ècto curam — ) não declarasse , em confor-

( 25 )
w idade da Constituição antecedente de Benediclo XIV ,
substituídas pelo Cabido Sn/r ciifiinlc , ou pelo s e u V i gario Capitular , tu faculdades referida» , como essas
graças não respeilão á pessoa mas ;i d i g n i d a d e perpctu.1! , ou ollicio | u) r serem concedidas em favor dos Povos Brazilieu»ei , passa com tudo o uso da jurisdicçiio
competente no Cabido , ou ao seu Vigário , como suecessor dn Dignidade Episcopal j por ser assa/, notório
q u e , morto o B i s p o , se tlUHSmitte a sua o m n i m o d a
junsdicção ao Cabido , ainda que lhe competisse como
« Delegado da Santa Si'1 , á excepçfio doo que expressa
ii m e n l e lhe lie proliibido
K Por Aviso da
ii lembro de 17fi(> , e 3 de Abril de 1797 , que a m p l i a r ã o
u o A l v a r á das Facilidade.-; de 1-í de A b r i l de 1781 , li« cou autorizado o Cabido .SV t',ir;i/itn para exercitar a^
ii mesmas Faculdades concedidas aos liispos , e assim o
u o repetiu a Provisão da Mesa d n Consciência e Ordens
•i de 1(5 de Novembro de 1805 dirigida ao Cabido deste
•i Bispado , e a de 23 de Janeiro de 1807 ao Bispo , de11 clnrando , que por ausência , ou morte do liispo se
« devolvião ao Cabido as referidas graças a beneficio
u das Igrejas para melhor serviço dellas ; pois que em
ii consideração as mesmas , e n u n c a por contemplação
n i n d i v i d u a l com os Bispos , he que a.; Faculdades lhes
« foriio concedidas. »
S u m m a m e n t e importante e digna de transcrever-se he
também a iu<ta a pag. 7!) da citada obra , por e x p l i c a r
a causa de ser ignorada dos Cabidos a faculdade das dispensas.
« . . . . Os Bispos do B.ÍO de Janeiro /.ciando (assús
« ciosos) a ignorância das graças Pontiücias e llegias , ia*
u cultadas a beneficio da Diocese , e concedidas em sua
« falta ao Corpo Capitular, (como se ellas estivessem em
« iguaes circunstancias , que o IVlonila Secreta cios Jezui« tas permittido apenas aos do 4.° voto , ) já mais cum« prírão o que huus e outros Diplomas ordenarão , dei« xando de communica-los , e faze-los registrar nos livros
•i competentes do Cabido logo que os recebiüo — Stalim
« ai: illa.f accc/icrt.i , cxlralicrc , et nalifn:<irc non prtrtc.i-in 'tias ,
n ut (jitol/escu/iif/iie mcmoralu.t ca.nis cvc.ncrll , (jiú facultat&s
« prosdiclas in bonitm istiux Dievcnsis e.rerccre fialeat, mini—
ii me dc.tit — como determinou a sobredita Carta Encyclica
u da S. C. de Propaganda , em conseqüência da Consti« tuição cilada do SS. Padre Benedicto XIV , e igual-
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mente mandarão Varias Ordens dos nossos Soberanos,
que deixo de apontar por fugir ao fastio. Não era
desconhecida a Mtculdade 28.a do Indulto de Ucnedicto
X I I Í , porque a Brasília Pontifícia a tinha publicado:
mas era desconhecida a graça de üenedicto XIV , que
commettia ao Vigário Capitular, legitimamente eleito,
o uso delia como Delegado Apostólico , porque o autor
da mesma Brasília não a referio na reimpressão da obra
em 1758 , nem constava por meios ordinários. . . , Por
esse motivo foi sempre occulto ao Cabido o conhecimento de humas e outras disposições, (cuja scieiicia
lhe lie mui necessária , para em Sé Vaga reger o
.Bispado com acerto, e menos sujeito a perplexidades,)
até communica-las o então Arceáiago Joze de Souza
IMarmelo, na sua Memória Da Origem c Progressos do
Cabido, »
A mesma doutrina finalmente está reconhecida na
Igreja do Rio de Janeiro , na qual o actual Vigário Capitular se não nega a dispensar em todos os impedimentos matrimoniaes suceptiveis de dispensa, com excepção
somente dos impedimentos de afíinidade licita em primeiro grau da linha Collatcral, por lhe constar que o fallecicío Prelado tinha preenchido os cincoenta casos da
limitação do citado Breve do S. P. Pio Vil. —Apostólica S edis Uc/iigni/as.—E he tão notório , e bem merecido
o credito geral de que goza o Ex.mo e R. mo Monsenhor
Vidigal, por suas letras, e virtudes cívicas c religiosas,
e seu reconhecido respeito á Santa Sé , que a Commissão
só por este motivo, ainda quando lhe faltasse a consciência dos fundamentos produzidos , não duvidaria concluir, que o., \'igarios Capitularei do Brazil têm jurisdicção para dispensar nos impedimentos matrimoniaes , com
excepção somente do de cunhadio fora dos cincoenta casos
solrcditos, se os Bispos, antes da sua morte, renuncia,
ou transferencia para outra Igreja, não houverem communicado a mesma faculdade a Sacerdote ou Sacerdotes
idôneos dos seus Bispados, com cláusula expressa de a
poderem exercitar durante a Sé t^aga.
Aqui poderá a Commissão lindar a tarefa que se lhe
iinpôz: mas a opportuuidade do lugar oíferece a seguinte
questão : poderão os Bispos do Brazil , e os Vigários Capitulares na Sé Vaga , dispensar no impedimento de cunhadio , ainda mesmo além da limitação das cincoentas
dispensas—qtãnquaginta dnntaxat casibus — do Breve —
Apostólica: scdis Benignitas— de 4 de Outubro de 1822, nos
4
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easos urgentes , em que não for possível recorrer a Roma? Esta questão merece ser tomada em refletida consideração , por serem freqüentes os casos de impossibilidade de recorrer á Santa Sé, ou porque o recurso esteja probibido pelo Governo , ou por falta de meios dos
impetrantes, ou porque assim o diclem outras circunstancias reconhecidas pelos Canomstas. E de se niio concederem taes dispensas no pai/, deve resultar que muitos
casamentos se não possuo c o u t r a h i r : o que será lium
grande mal , quer o negocio se olhe pelos effeitos temporãos , quer pelos espirituaes. Ao que devem attender
escrupulosanienle as Autoridades a quem está incumbida
a adininistrar.no das dispensas ; pois o bem publico do
Estado exige que o -asamentos se não dillicultem , antes
se facilitem , c que o Povo se não desmoralize , e he do
interesse e dever da Igreja que se evitem occasiões de
peccados: devendo ter-se por certo, que da impossibilidade de obter as dispensas he conseqüência necessária,
que hão de precipitar-se em escandaloso concubinato muitas pessoas aliás dispostas para viverem honestamente unidas pelos laços do matrimônio : e o peior lie , que as
conseqüências aflcctao dolorosamente os filhos , que , por
serem de illicilo e damnado coito , não podem herdar os
bens dos pais.
Em attenção a estas considerações muito respeitáveis
Escriptores têm decidido a questão pela allirmativa com
irresistíveis argumentos ; pois a não conceder-se que , nos
casos de não ser possível o recurso a l!orna, podem os
Bispos dispensar por direito próprio e ordinário , resultará
necessariamente que as ftrxcwax Pontifícias servem mais
para ruína da Igreja , que para edilicaçãr ios lieis : resultado , que por ser absurdo não pôde admitlir-.se. « Daus
« cês sortes de cas cês empêchemeiis cessent d'ètre reserves
« au Pape: parceque Ia véservation qUi lui en est faite ,
« ei Ia puissance que J. C. lui a donnée , esl pour édilier
H et non pour délruirc. » M. Diicas.tc , Traité de Ia Jurf.tr/. Ecclcs. Tom. \. (^ap. 10, § 4 , num. 2.
Nos mesmos termos se expressa M. Collet , De Matrim. pag. 340. — « Reservatio postestatis dispensandi nou
« nisi ob publicam Ecclesine bonum instituía esl. Porro
« non desuni casus in quibus eadem reservatio iu grave
. Ecclesise malum cederei , eo quod ad Apostolicam Sedem ,
vel nullatenus , vel opporlune recurri non possit. >>
Da mesma opinião he J/ran Espcn, Jus F.cclesiasl,.
Uníi>tr.t. Tom. l. /'. 2 , Tit. 1." Cap. l , § 17— « Ea opi-
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nio huic itinititur fundamento . tjuucl credatur cessníe
reservatio , jure duntaxat mere positivo inducta , dum
chnrilas , aut necessitas proximi id c x i g i t : quemadmodum oninem casuum et censurarum reservalionem , sive
Episcopalem , sive Papalem cessare non a m b i g i l u r , si
charilas, vel necessitas p r o x i m i , seu salus animarum ,
quac suprema lex est, id exigal. »
« Quidni igitur dicamus generaliter, et hanc reser« vationem cessare , atque Episcopis liberam esse dispen« sandi auctoritatem, si salus a n i m a r u m , seu charitas,
« aut necessitas proximi id requirnt. »
Estes princípios estão em harmonia com a disposição
do Concilio Tident. Sess. 25, Gap. 18 — <• Quod fi urgens
" jtistaqiic r alio, et major f/iia/i(/n<///t' uii/ilas postulaverit,
« mm alií/iii/ui.s dispensandum esse, id, CHUSÍL cognila, ar
« sunima iiiítfiirilale , alqüc. grátis , a i/iiibn.tri(inijite, ad quns
« dispen.ta/i'i /larrincfnf,
cri! /ircslandiini—» ]>ois reconhecendo o mesmo Concilio a necessidade das dispensas, e
ordenando que , verificada esta , as mesmas se concedào ,
huma tal disposição ficaria inexequivel , por falia de quem
dispensasse , nos casos cm que fosse impossivel recorrer
a Roma , se os Ordinários do lugar as não podessem conceder : e isto valera o mesmo que ficarem as Igrejas sem
ter quem as governasse na parle relativa ás dispensas ,
aliás indispensáveis no sentir do referido Concilio. E se
nelle pertcndèrão muitos Prelados respeitáveis, que se
declarasse da competência dos Bispos a faculdade de dispensar em todos os casos por lhes pertencer de direito
ordinário , como fora possível admittir , que os mesmos
estão privados dellas nos casos extraordinários, em que
os impetrantes não têm possibilidade de recorrer a Roma?
Reforça—se este argumento quando se observa, que no
Concilio de Trento muito deliberadamente se não declarou a quem compelia o direito das dispensas , empregando-se na redacçao expressões applicaveis tanto ao Papa
como aos Bispos , segundo se mostra na Nota (E).
E p o r q u e , nos casos de ser impossível recoricr n
Roma , os Bispos dispensão em virtude do seu /mdcr ordinário , e não na qualidade de "Delegadas do Papa , lie
conseqüência necessária, que os Vigários Capitulares podem
igualmente dispensar nos mesmos casos, pela regia de
que succedem em toda a jurisdicçfio ordinária dos JJispos.
— « De lá vient. que q u a n d lês Prélats dispensem en (íes
« sortes d'empêehemeus, ils lê font en v e r l u de Ia ju«< risditiou qui leur rst nalurclle; et que leurs Grands
4 ii
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« Vicaires n'ont pás hesoin por cet effet d'une commií« sion particulière. » M. Durasse, no lugar citado a cima.
H um celebre Jurisconsulto tira destes princípios a
conclusão , de que em taes casos podem igualmente dispensar os Vigários Capitular es. • — « A i n s i , puisquc lê Cha« pitre d'une Eglise Catliédrale jouit, pendant lê siège
« vacaut, de toute jurisdition de FOrdinaire , et qu'il peut
« exercer tons lês droits qui cn dépendent, lês Vicaires
« Généraux auxquels lê Ckapitrfl en confie Fexercice , peu~
« vent sans aucuuc doute donncr , come lês Evèqiies,
« dês dispenses sur lê Ma ria pé , en vertu de Ia jurisdition
« ordinaire. » Aris aux Prjiccs Cal/ioliqiics, MemorieXIf
— Par fun Espcn.
Sendo esta doutrina reconhecida nas Igrejas da Europa , com muita mais razão o deve ser nas do Brazil; a
favor das quacs accresce, que os seus Bispos gozão de
muito maiores prerogalivas, concedidas, não para destinguir e honrar suas pessoas , mas em beneficio dos Povos
Bra/ilienses , como declarou a citada Provisão de 23 de
Janeiro de 1807. E se a Santa Sé , querendo attcnder á
salvação e necessidades das almas dos lieis destes Povos,
julgou necessário prover de remédio , autorizando os Vigários Capitulares do Brazil para dispensarem na Sc vaga,
a fim de que não faltasse, durante esse tempo quem concedesse as dispensas, Documento N. 24, não pôde deixar de ser do agrado da mesma Santa Sé, que elles
dispensem no único impedimento de cunliadio que está
reservado além das cinc.oeni.as dispensa*j nos casos em que
por algum motivo for impossível recorrer a Roma.
Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 1837.

antes de confirmados para que os nomeiem seus Vigários
Capitulares.
O 2.° contém a integra da Provisão pela qual o Bispo de S. Paulo , 1). Matheus, nomeou Vigário Capitular
da Santa Sé Metropolitana da Baliia o Arcebispo Eleito,
Bispo de Malaca, D. Fr. Francisco de S. Damazo, em
virtude de Insinuação do Senhor D. João VI , nomeação
de que se fez menção a paginas 12. Este documento precioso he a demonstração pratica dos princípios deduzidos
na These 1." Nelle reconhece o luminoso Prelado, que
aos Cabidos, c se forem omissos aos Meliopolitas , K
não aos Núncios , compete por direito Canonico a nomeação dos Bispos Eleitos para Vigários Capilulares , sobre
Insinuação do Governo : que lie applicavel ao Brazil a
disposição do Canon 26 do Concilio Lateranense 4.°: e que
o direito de fazer Insinuações para as nomeações de Vigários Capitulares , verdadeiros Empregados Ecclesiasticos , compeli .tos Soberanos do Brazil pela sua Alta
Cathegoria tlc Chefes Supremos d a W a ç ã o , e pela de defensores e protectores da Religião. Gmneiner Instit. Jur.
Eccles. Tom. 2, § 288 e 305.

Jozc Clemente Pereira.
Doutor Antônio Joze Coelho Louzada.
Caetano Alberto Soares.
ADDITAMENTO.

Depois de entregue este parecer recebeu a Commissão os Documentos N. 27 e 28 , que por sua importância merecem ser additados aos mais , que fazem a prova
da These 1." O i . " lie a Carta Regia de 20 de Abril
de 1761 , citada a paginas 12. Por ella se prova a antiquissinia posse em que se achão os Soberanos do Brazil de
designarem por via de Insinuações aos Cabidos, e no caso
de serem omissos aos Metropolitas, os Bispos Eleitos

JYOTAS.

A disciplina da Igreja sobre a forma das Eleições
dos Bispos tem sollrido a inconstância dos homens segundo os tempos e os lugares. Os Apóstolos elegerão por
sorte o Apóstolo S. Malhias para o lugar que deixou vago
Judas o traidor: S. Jacob foi nomeado Bispo de Jerusalém por S. JoTio de accordo com S. Pedro: e em geral todos os Apóstolos nomearão os Bispos dos Bispados
que creárão. Depois da morte dos Apóstolos intervinha
na eleição dos Bispos todo o Clero, Nobreza , e Povo ,
como se deduz da Eptío/a 68 de S. Cypria.ni> , e do Concilio de Calcedonia ; no q u a l , Estevão , Bispo de Epheso ,
querendo provar que fora canonicamente eleito , alliri n o u , que tinha sido ordenado por quarenta Bispos, c
eleito por voto de todo o Clero, Nobreza, e Povo —
« me (jttadraginla Episcopi Aíiani, suffragio claris.iimorum
« et prim atum , ei totiits reverendissimi c/cri, li nnini.i rií\>i taiis, ordmaverunt. »
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No século 9." ainda o Cloro , e o Povo íntervinha
nas Eleições: mas no 12." já esta attrlbuição residia exclusivamente nos Cabidos; e nestes se conservou, com
pequenas excepções, até o Século 14: e a i n d a mesmo
no 15 alguns Cabidos elegião , pois lie constante que o
do Arcebispado de Braga cm 1416 elegeu o Arcebispo
1). Fernando , Bispo do Porto. Depois da referida época
os Papas arrogárSo a si o direito das nomeações dos Bispos quasi geralmente em todas as Igrejas do Orbe Christão: e delles passou para os Soberanos t e m p o r ã o s , que
em compensação reconliecèrão nos mesmos o d i r e i t o da
confirmação: sendo bem digno de notar-se, que cadn lima
concedeu direitos que não tinha para receber outros de
quem llios não podia d a r ; pois que o da Eleição competia ao Clero c Povo desde o principio da Igreja, como
dito f i c a , e aos Metropolilas o da confirmação, como nu
seguinte nota se verá.
Todavia cm algumas Nações, como ilespanha , Portugal , e França , sempre os Reis intervierão mais ou menos indirectamente nas Eleições , propondo , designando,
ou insinuando aos Cabidos as pessoas que desejavào fossem eleitas. frn,n Kx/irii Jii.t F.cclcxia.tl. / /MYT.Í. J'. 1. iil.
13, Cd/>. l, 2, 3 c 4. Gmciiirr Tn.\-/it. Jtir. ]•".<•<•! c.<ia.<i.
tom, 2. ^ 79 r, seguintes.
Na Alemanha ainda hoje se conserva nos Cabidos o
direito de eleger os Bispos, em virtude de huma concordata celebrada em Vienna no anno de 1448. O mesmo
direito exercem na Prússia , dependente da approvação
do Governo , os Cabidos de M mister , Paderbon , e Corway :
todos os mais são nomeados pelo Rei.
No tempo do Concilio Lftteranense 4." estava em vigor na m a i o r parte das Igrejas a disciplina das Eleições:
([liando os Eleitos o b t i n l i ã o a totalidade dos votos , ou
pelo menos a maioria , a Eleição dizia-se feita — concordiler — ou — in concórdia — , e reputava-se rannn/ra , por
ter a seu favor a presumpção , de que a concordância.
de votos da unanimidade , ou maioria dos Eleitores não
podia deixar de rccahir em pessoa que reunisse todas as
qualidades cano nicas.
Depois que as nomeações Regias succedênio ás Eleições , todas as disposições de Direito Cimonico estabelecidas para estas se julgarão extensivas áquellas nu parte
ijiin i>i!(/i'in .«•/• (i/)f>!/cat'ci.t: por isso a Conunissão tradtizio
as palavras do Can. 26 do Lateranense 4.° — .ti rlerti fucrini in concórdia— por — ranonictimcnlc eleitos— E mnguem

dirá que a referida disposição deixe de ser applicavel ás
nomeações Imperiaes , pois a favor dellas muita igualmente a razão de presumir que devem ser canonicamente
feitas. Gineiner Jnslit. Jur. Eccles. Tom. 2, § 121. (a)
E porque no Brazil a nomeação dos Bispos lie attribuição do Imperador pelo A r i . 102 , n." 2." da Constituição , he fora de duvida que o referido Canon lie applicavel aos Jiispos do Brazil canonicamente Klcilux , como
mostra a pratica constante de muitos que teia governado suas Igrejas antes de conlirinados.

Por mais de treze séculos exercerão os Melropolilas ou Arcebispos a attribuicão de c o n f i r m a r os Bispos
seus suffraganeps , pela seguinte disposição do Canon 25
do Concilio de Nicea , o primeiro e o mais respeitável
dos Ecomcnicos , que nesta parlo nunca foi derogudo
por outro — 1'oii'slns xiinc , ccl conjlniiaiio per/iftekil per
sinifii/n.t Prwiucias iid Mclrii/tulildiiitin /''/i/xco/iimi — Este poder reside a c l n a l m e n l e nos Papas , que o arrogárão em
conseqüência do direito das licscr^a.t Pontificias j porque
tendo chamado a si por via dellas a nomeação da maior
parle dos Bispos, parecia, dizião clles , impróprio que
as nome;, 'ões do Summo Pontífice ficassem sujeitas ao
exame dos Metropolitas para declararem se estavão canonicamente leitas. Os Reis "uxdiárão esta iisnrpação tios
direitos dos Melropolitas ,
manifesta violação do Concilio de Nicea, por meio de Concordatas , recebendo em
recom pensa -o direito de nomeação.
Todavia alguns Arcebispos conservarão sempre até
hoje illeso o direito do conlirmar os Bispos seus suflraganeos; como he , por exemplo o de Salt/.bourg na Alemanha , que está na posse de confirmar os Bispos de
Chiemsée , Gurck , Seccau , e Lavantz. Ao tempo da celebração do Concilio Lateranense 4.° , 110 Século 13 , ainda muitos Metropolilas se mantinhão na posse de confirmar os seus suifraganeos : e foi por esta razüo , que
nas Decrelacs C. 44 De Elccl. se declarou , que a disposição do Canon 26 do clilo Concilio só podia ter lugar
a respeito daquelles Bispos Eleitos , cuja confirmação estivesse aílecta ao Papa : e com razão , pois que a res(a) Vicie Documento !N". 28. ihi - c< idem est ac in Kleclis a
« Sereníssimo Príncipe Regente. »
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peito dos outros se não dava o mesmo motivo das necessidades e utilidades das Igrejas, attenta a facilidade e
brevidade com que podião dirigir-se aos Metropolitas
para obterem a confirmação.
( c )

Desde que os Bispos principiarão a exercer attribuições temporãos mixtas com a jurisdicção espiritual ,
forçoso foi reconhecer, que na sua nomeação deviao
intervir os dons Poderes temporal e Espiritual; pois que
cada lium delles tem direito para não consentir na sociedade respectiva empregados que professem principies
por alguma forma destruidores da natureza e li m da
sociedade a que preside. Não se pôde por tanto deixar
de conceder ao Poder Espiritual o direito de negar o
seu assenso aos Bispos nomeados pelo Poder temperai,
quando por ventura nelles falte alguma das qualidades
exigidas petas Leis da Igreja , porque aliás perigaria a
santidade da Religião. Mas este direito não lie arbitrário : se o fosse, a Sociedade Civil iicaria exposta, por
identidade de princípios , a receber somente os Bispos
que estivessem nos interesses de Iloma ; c isto fora extremamente perigoso, porque esta mais de huma vez
se tem manifestado hostil ao Poder Temporal. Limita-se
por tanto a inspecção do Suinmo Pontífice a examinar,
se a nomeação dos Bispos está feita nos precisos lermos
que prescrevem os Cânones , que são as únicas Leis da
Igreja : e só lhe lie licito negar as liullas de confirmação
110 único e restricto caso de existir nos Eleitos algum
defteito canonico.
Apezar da exactidão destes princípios, como seja da
natureza de todo poder exorbitar , a historia das Nações
Catholicas está cheia de innumeraveis exemplos de confirmações injustamente negadas a Ecclesiasticos aliás respeitáveis pelas suas letras e virtudes, por motivos de
interesse particular da Corte de Roma.
Em Portugal, por exemplo , nunca os Papas declararão que faltasse qualidade alguma canonicn aos Bispos
nomeados por D. João IV; apezar disso a todos se negarão
as Bullas de confirmação por muitos annos consecutivos ,
pelo fim político de não desagradar á Corte de Hespanha :
isto lie , por interesse particular de Roma!
A França tem softVido iguaes aggravos , e pelos mesmos interesses ! Clemente VIII negou as Bullas de coníir-
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waçuo ao respeitável Mc. Rení Benedicto , Bispo Eleito
para a Igreja de Troyes por Henrique 4.", (de quem
Boina era declarado i n i m i g o , ) não por deffeito algum
Canonico , mas só por ter seguido a opinião de que
este Rei podia ser absolvido de numa injusta excommunbão do P a p a , sem intervenção deste! E Innocencio X I ,
e seus successores Alexandre VIU, Innocencio X I I , e Clemente XI , negarão por muitos annos as Bullas a doze
veneraveis Ecclesiasticos , Bispos Eleitos por Luiz X I V , unicamente por terem assistido á Assemblea de 1682 do
Clero da França , que proclamou os quatro orlhoJoxos artigos das Liberdades da Igreja Gallicann. A inademissão da
Bulla denominada da Cca — In caena Dnmiii — forneceu
novos motivos para taes repulsas. E resplandeceria acaso
nestas o zelo Apostólico pela sustentação da doutrina pura do Evangelho? Bem pelo contrario, manifestou-se
por huma maneira nada equivoca o sisthema pertinaz de
querer-se firmar por todos os meios, embora fossem
violentos, injustos, e abusivos, o dogma da infalübílidade
do Papa , c o da sua superioridade sobre os Concilias Geraes ;
e até , o que lie mais , sobre a Soberania do Império Civil! Nesta proposição não lia exageiação : tem a sua
prova na doutrina dos referidos quatro artigos, e na da
dita Bulla , que a própria Iloma a íinal se viu forcada a
fazer riscar dos seus Bullarios.
O 1." artigo das Liderdades da Igreja Gallicana declarou, que os Reis não estão sujeitos, nas causas ternporacs, a Poder algum Ecclesiastico, não podem ser depostos por authoiidade dos Chefes da Igreja , nem seus
subditos dispensados do juramento de fidelidade. O 2."
e o 3.° neg."iO á Santa Sé o poder de Invalidar os Decretos das Sessões 24 , c 25 do Concilio Ecumênico Az Constança , e fazem respeitosos votos para que a mesma Santa Sé regule suas determinações de modo, que sejiio
respeitados os usos e liberdades da Igreja da França ,
fundados naquelle Concilio. O 4 " artigo finalmente não
reconhece a infalibilidade do Papa.
E a expressada B u l l a — / / ; cama Dornini?— Obra dos
Jezuitas de 1567 , annullava todo o Poder temporal, fulminando copiosos raios de incendiarias excommunhões contra todas as pessoas , que se atrevessem a duvidar da iufallibilidade do Papa , ou tivessem a ousadia de pensar
que os Concilies Geraes lhe são superiores: contra os
Monarchas, que, sem permissão da Cúria Romana , impozessem tributos sobre os bens dos Ecclesiasticos , ou
5
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mandassem sã h ir ]>ara fora dos seus domínios os Legados
de R o m a : e contra todos em geral, que chamassem os
Clérigos perante Juizes seculares , ou para elles recorressem dos Ecclesiasticos: estabelecia finalmente outras muitas excominunhÕLVs do semelhante natureza , todas destruidoras do Poder Civi! , sobre o qual o Divino Fundador
da Santa Religião ChrisUia declarou não ter inspecção.
a l g u m a , quando disse — Rcgnum iiicmii iinn c.si de. hoc
mundo —.
Na Hespanha , e também por interesses particulares
de R o m a , negou Clemente XI as Biillas de Conürmação
ao Arcebispo Eleito de Sevilha: facto, que, por notoriamente injusto, deu lugar ao famoso protesto, citado
por bons Escriptores como modelo para semelhantes,
do Cardeal A l b e r o n i , Embaixador de Felippe V, declarando á Corte de Roma , que , se as Bullas se não expedissem sem demora , EI-Rei de Castella mandaria sagrar o Arcebispo sem cilas, fazendo reviver a disciplina
da antiga Igreja, por muitos am>os usada na flespanha.
E n i r e nós finalmente todos conhecem a injustiça com
que fora o negadas as Bullas ao Arcebispo Eleito de Évora,.
Fr. Joaquim de Santa Clara , ornamento da Ordem J3enedictina por suas letras , e virtudes, pelo motivo político de ter explicado , na qualidade de Lente de Theologia
na Universidade de Coimbra, as doutrinas do Concilio
de Pistola , que reconheceu a superioridade dos Concilios
Geraes sobre o Papa; e porque além disso, sendo orador nas exéquias do imniorlal Marque/ de Pombal, lhe
teceu devidos elogios: dando-se Roma por muito oflendida com este acto de justiça, pelo rancoroso ódio que
ainda hoje guarda ao nome do grande homem, que foi
causa da morte dos Jezuitas; aggravando-se as queixas
por terem sido dictadas por elle as Cartas, que o Rei
D. José lhe dirigio , do theor da do Documento JN. 25,
e sob cuja influencia apparecera a Consulta Documento
N. 26, que aqui se transcrevem para se perpetuarem, por
serem modelos clássicos na matéria.
Os factos que tic.iio commemorados , e outros sem
numero, que não podem ser comprehendidos no curto
espaço de numa nota, mostrão a necessidade que existe
de se restabelecer no Império a antiga disciplina da Igreja estabelecida no sobredito Concilio de Nicéa , que conferiu aos Metropolitas a jurisdicçao de confirmar os Bispos seus suílraganeos: direito de que estiveríio de posse
por mais de quatorze Séculos, e de que foríío esbulha-

tios por meios illegaes , porque aquelle Concilio nunca
foi derogado por outro.

A quem pertence legislar sobre os impedimentos
do m a t r i m ô n i o ? Eis huma questão de Direito Publico
Civil e Ecclesiastico , que conviria resolver praticamente
com acerto, dentro dos limites iialuraes dos dous Poderes
Temporal e Espiritual , como exigem os verdadeiros interesses da Religião , e os do Estado. Tudo quanto ha
de essencial na matéria reduz se á seguinte proposição :
— a Igreja tem direito de legislar sobre os impedimentos
inatrimoniacs na parte relativa ao matrimônio considerado
como Sacramento: o Poder Temporal pôde legislar sobre
os mesmos impedimentos relativamente ao matrimônio
considerado como conlraclo — N;io se precisa empregar
longos argumentos para demonstrar a proposição enunciada : á Igreja mio pôde negar-se o direito de legislar
sobre o espiritual , e por conseqüência sobre os impedimentos para a recepção dos Sacramentos , que são espirituaes : mas ao Poder Civil compete sem questão o
direito de legislar exclusivamente sobre contraclos , que
são cousa temporal : fora por conseqüência contradictorio reconhecer na Igreja o poder de declarar nullos,. os
contractos de matrimônio que a Lei Civil tiver declarado validos, Ilum semelhante aclo pelo menos romperia
a harmonia que deve reinar entre os dous Poderes , que
felizmente até hoje tem sido inalteravelmente conservada, nem ha motivo para receia r que se rompa; e fora
isso lium grande mal. Esta doutrina he orthodoxa , e
acha-se perfeitamente demonstrada em Gmeiner Instit.
Jur. Ecclesiast. Tom. 2." § 259 a 302.
E tal foi na verdade a origem dos impedimentos
matiimoniaes : antes que a Igreja os declarasse já elles
se achavão estabelecidos nos contractos do matrimônio
pelos Imperadores Romanos , como se lê nos Códigos de
Tlieodozio , e de Justiniano , e nas Novellas. Igual altri-r
buir.ão praticarão os Reis (iodos, e os Lombardos , e os
da primeira e segunda raça da França: e também he
certo que os mesmos Imperadores e Reis exercerão o
direito de dispensar nos impedimentos postos ao matii-r
inonio como Conlracto , segundo consta das formulas que
nos transmittiu Cassiodoro. Estes factos , e a licção da
Historia Ecclesiastica mostrào com toda a certeza , que
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« Igreja no principio nada mais fez do que declarar pelos Cânones os mesmos impedimentos que se achavão já creados pelas Leis Civis: e se alguma cousa innovou depois , principalmente na parte relativa ás dispensas, he
necessário reconhecer que recebeu o direito paia assim
obrar, pelo que pertence aos eííeitos Civis, do Poder Temporal , outorgado, já expressamente em muitas Leis, já
tantamente pelo consenso de muitos Séculos. JWas os direitos essencialmente inherentes á Soberania do Poder
Temporal nunca prescrevem, nem mesmo podem ser vaíidamente cedidos.
A necessidade de restringir os impedimentos matrimoniaes aos casos únicos em que as dispensas se não concedem está demonstrada pelo lácto de notoriedade publica , de que as mesmas dispensas diariamente se repetem , e a ninguém se negão: por forma que a excepcào,
que dispensa nos impedimentos , tem tomado o lugar da
regra da lei que os creou. E sendo isto assim , só quem
for obstinadamente emperrado em manter prejuízos inveterados será capaz de deixar de reconhecer a conveniência de derogar-se buma lei , que s e n ã o executa, pois
que as dispensas diárias delia eqüivalem a falta da sn
execução: lei de que por conseqüência nenhuns bens resultão á Religião, nem ao estado, antes muitos males,
pelr>s embaraços que oppoem aos casamentos, que convém facilitar: vexando-se os Povos com despezas desnecessárias , além do tempo consumido em diligencias indispensáveis, sempre vexativas por qualquer lado que
se encare o negocio. E se alguns impedimentos ainda
fosse útil conservar tia natureza daquelles , que, sem
o fie n sã do direito natural, e do d i v i n o , síio susceptíveis
de dispensa, fora conveniente que a lei marcasse os casos únicos em que esta podesse ter lugar ; devendo emanar do Poder Civil e não do Espiritual, como se praticava nos antigos tempos da Igreja.
Quanto aos meios práticos finalmente de levar a effeito esta reforma, conviria, que elles se limitassem afazer
a Lei, suspendendo-se a sua execução até dar tempo a
que a Santa Sé pela sua parte podesse dispensar nos Cânones que a ella se possão oppor: dispensa a que Roma
de certo se 11.10 recusaria , a fim de evitar que o procedimento do Poder Temporal passasse a medidas mais
positivas. Por esta forma se viria a obter hum grande bem sem quebra das conveniências necessararias.
Fortifica-se esta doutrina com o principio, de que

ao Poder Temporal he licito retirar o Beneplácito concedido ás Leis Ecclesiasticas , sempre que a execução destas se tornar prejudicial aos interesses da Sociedade Civil:
aliás resultaria que o mesmo Poder seria obrigada a faze-las executai , ainda que fossem prejudiciaes á mesma
Sociedade , se o Poder Espiritual as não quizesse derogar
pela sua parte : o que fora reconhecido absurdo , por
que repugna á natureza das Sociedades Civil e Ecclesiastica.
Gmciner tom. 2 , § 312.
Em todo o caso seria muito conveniente , e por ventura necessário, estabelecer por lei geral as solemnidades
externas para a validade do matrimônio como canlracto ,
e a forma porque deve ser inscripto nos registros Civis ;
donde a todo o tempo se possão estralar as certidões
necessárias , que hoje se mendigão dos livros Ecclesiasticos ; nos quaes muitos assentos se teu deixado de lançar,
e outros se têm perdido , ou desviado , ou indevidamente
escripto , com grave damno das partes.
Os eííeitos Civis dos matrimônios são de summa transcendência : e se a Lei Civil deve proteger estes , niio esta
menos obrigada a marcar as suas solemnidades para validade do contracto , e para certeza da sua existência ,
como meio de garantir os direitos delles resultantes. Separado assim o Contracto do Sacramento , e deixando-se
este inteiramente ao Poder Ecclesiastico , d;a César
o que he de César , e a Ueos o que he de jJeos.

JNão se faz mister possuir conhecimentos proíessionaes em Direito Canonico para conhecer, que aos Bispos compete por direito ordinário, inherente á Ordern
Episcopal , a faculdade de dispensar nos impedimentos matrimoniaes , cada hum dentro dos limites dos seus Bispados.
Verdadeiros successores dos Apóstolos, os Bispos têm
hum poder espiritual igual ao que elles exercerão , porque a Ordem Episcopal, por ser hum Sacramento, vem
immediatamente de J. Christo, de quem aquelles receberão o seu. E os Apóstolos receberão poderes iguaes aos
de S. Pedro , excepto somente os do Primado a este concedido exclusivamente , o qual , como diz Gmciner Instit.
Jur. Eccle.íiast. tom. ] ." § 7 5 , consiste unicamente no
exercício de todas as attribuições indispensáveis para
conservação da unidade da Igreja — Omnia , ri sola
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« ilUi jura , sinc t/iiii/us imitas in Ecclesia conservar/ neqitil ,
« cum Primata es.scnciali/er sunt conexa —. Mas nos poderes
recebidos por todos os Apóstolos se comprehende o de
conceder dispensas — (jttírriiniqitc solí'crills super tcrram ,
eriint. sulnla et in ccelo — S. Ma th. c. 18 : e a unidade
pôde conservar-se sem quebra em toda a Igreja, ainda
mesmo que os Bispos concedão dispensas nos seus Bispados; e até lie necessário que elles as possao conceder porque
estas síio indispensáveis para salvação dos fieis que llies estão
confiados , como reconheceu expressamente o Concilio Trident. Sés. 25, Cap. 18. Logo não póile duvidar-se que os
Bispos , por direito ordinário, podem dispensar nos impedimentos inatrimoniaes, cada hum no seu Bispado.
Esta doutrina lie tão pura , que S. Paulo a exprimiu na sua Epístola aos de C o r i n t h o , — Ejcisl/mo e.nim
nihil me inferiorem esse suj>er cnlelc ApostaUs — Assim o
attesta também o Concilio de Jerusalém , no qual tndos
os Apóstolos exercèrfio direitos ignaes com S. Pedro,
excepto somente o Primado da Presidência. Tal era finalmente a linguagem uuisona dos SS. Padres da primitiva Igreja. S. Cypriano escreveu, que cada pastor fora
estabelecido para governar a porção de fieis que lhe foi
designada , e que só a Deos tem de dar conta da sua
administração — Singulis P as In ribus /jorlio gregi1: fnil as« cri/ita, • 'uain regai n.niisí/id.sf/ue et subernet, rationeni
« domino rediturus—ES. Jeronymo deixou escripto , que
em toda a parte onde existe lium Bispo, ou seja em
Roma , ou em outro qualquer lugar , elle se acha igualmente revestido dos mesmos poderes , porque todos são
successores dos Apóstolos. — iibicuniqiic fncrit Episcopus ,
sive Romce , sive Eugubii, sive, Conslan/inopoli, sive Regii ,
sive Alexandria , sive Tliamis , ejusdein merili, eju.td.tm cs!
Saccrdolii. . . Ccelurum omncs j4poslolorum successores sunt.—
Esta passagem de S. Jeronymo mereceu ser encorporada
em Graciano Dist. 93, C. 24: prova de que até os successores de S. Pedro reconhecem a verdade da sua doutrina.
De facto lie constante , que , pelo menos até o Século 11.", estiverão os Bispos na posse do direito de
dispensar , sem delegação de Roma , nos impedimentos matrimoniaes ; e só depois que a Igi'eja contava mais de
mil e cem annos da sua existência se lembrarão os Papas de arrogar a si este direito, que os Bispos, por
numa degradação pouco decorosa do seu caracter, lhes
cederão.

He outro facto de igual certeza, que até hoje não
existe Concilio algum geral que confirmasse nos Papas
este direito usurpado aos Uispos , Van Es/>cn Ju.t Eeclesiast.
Unvcrs. tom. \.° P. 2. a lii. 14, Cap. 1." n." l.° De
Dispensai. Malrimon. Pelo contrario observa-se, que no
Concilio Lateranense 4.°, tratando-se de casos reservados
á Santa Sé , não se fez menção das dispensas inatrimoniaes :
e no de Trento , pertendendo alguns Uispos , entre os
quaes se distinguírão os de Hespanha e Portugal, que
se lhes restituisse o direito das dispensas malrimoniaes ,
os Legados de Roma impedirão que essa restituição se
fizesse; mas não poderão obstar a que na Sés. 24 o
Canon 3." se redigisse por forma que se não declarasse
a quem pertencia o direito de conceder as dispensas,
empregando-se a palavra — Ecclesiam -, que tanto he
applicavel ao Summo Pontífice como aos Bispos. O mesmo estilo se guardou no Cap. 5.° da mesma Scss. 24; e
na Sess. 25, Cap. 18, nas p a l a v r a s — a qiiibuscumque,
ad quos dispensalio pcrlinchit. —
Apezar com tudo de que aos Bispos compita por direito ordinário a faculdade de dispensar nos impedimentos
inatrimoniaes, exige o bem da paz que se não perturbe a disciplina actualmenle estabelecida , que reconhece
esta faculdade na Santa Sé pelo direito das Reservas Pontifícias: sendo só muito para desejar que se empreguem
todos os meios próprios para que Roma ivstitua aos Bispos amigavelmente o exercício de hum direito, que he
inhercnte ao Caracter da Ordem Episcopal , e que não
pode delles estar separado sem perigo das almas dos
fieis , impossibilitados de recorrer áquella pelas immensas
distancias que os separa. Quanto aos do Brazil a commissao os considera resumidos ao exercício do seu direito
ordinário de dispensar, pois que as prorogaçôes das Delegações Pontifícias, repetidas sem questão , e por tão
dilatados annos, têm , na censura de direito, feito cessar as Resercas nesta parte.
( r)

Os Archivos das Câmaras Ecclesiasticas estão cheios
de documentos que provão , que os Bispos do Brazil não
têm deixado de continuar a conceder dispensas depois que
espiral ao as Bullas das Faculdades que os authorisavão
por Delegação Apostólica. A Pastoral Documento N. 23,
mostra que ü. Fr. Antônio do Desterro , Bispo do Rio
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de Janeiro , apezar de ter cessado a faculdade Apostólica
que lhe fora concedida para dispensar no uso da Carne
e dos lacticinios — « . . .cessando a Faculdade Apostólica que
« Aos f ir concedida para dispensarmos nos diii.s de jejum ,
« c da Quaresma no uso da carne, e dns laclicinios — » dispensou no mesmo uso por direito próprio , e ordinário. Devendo merecer particular attenção o preâmbulo da mesma
Pastoral, na qual o dito Prelado estailelece , que aos
Povos do Brazil, por costume legitimamente prcsrri/ito , lie
livre, c licito o uso dos laclicinios no tempo da Quaresma,
jein que para isso seja necessário privilegio ou dispensa alguma. N Ho obstante esta doutrina a Santa Sé ainda não
desistiu de renovar todos os dez annos os Breves pelos
quaes autborisa aos Bispos para concederem estas dispensas como Seus Delegados! lie porem fácil de ver a consideração que taes Breves podem merecer aos Bispos , que ,
como U. Fr. Antônio do Desterro , estiverem, como devem
estar, convencidos de que os Povos do Brazil não precisão
de semelhantes dispensas, atlenla o costume legitimamente
prescriplo a seu favor , e que pelo menos a faculdade de
conceder estas dispensas lhes compete por direito ordinário. E bem farião os Bispos se , quando Breves de semelhante natureza lhes sí.o expedidos, respondessem á
Dataria, reenviando-os, que delles não necessitão , porque
a Ordem do Episcopado lhes confere maiores faculdades ,
como fez Aguiriano , Bispo de Calahorra em Hespanha ,
em caso semelhante. Essai Hisloriquc sur lês Libertes de
/„ Eglisc Gallicane.
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DOCUMENTOS.
N." 1.
Para o Arcebispo Eleito de Évora.
Ex. mo e R.'"° Sr. — Foi presente a El-Rei , Meu Senhor , a Carla que V. Ex. me dirigio com data de 24
de Abril passado, e a que lhe servio de post scriptuin,
e que contém h u m a Nota do Cardeal Golçalvi , Secretario
d'Estado , dirigida ao Ministro Plenipotenciario em Roma,
insinuando o methodo porque V. Ex. conseguiria a conf i r m a ç ã o , que se lhe-negava, do Arcebispado para que Sua
Magestade o nomeou ) confessando e abjurando erros, por
ss lhe imputarem suspeita em Doutrina , approvação do
Concilio de Pistola , e escândalo no Elogio Fúnebre , que
recitou do Marque/ de Pombal ; o modelo para a Carta
que V. Ex. deveria escrever ao Santo Padre em conformidade da referida N o t a , e huma copia da que em
conseqüência de tudo isto V. Ex. dirigio ao Sunimo Pontiíice , não de todo conforme ao modelo, mas segundo o
que entendeo podia fazer em consciência. Na sobredita
carta a mim dirigida dá V. Ex. as razões porque assim
procedeu , e pede a Sua Magestade o allivic , e escuse do
Arcebispado, para que o nomeou , pelos dissabores, que
lli- tem causado a duvida da Confirmação , c porque entende que pelos seus anuos e achaques he superior ás
suas forças o Emprego para que foi nomeado. O Mesmo
Augusto Senhor, a quciit foi muito desagradável que se
negasse a V. Ex. a confirmação do Arcebispado , de que
o julga mui digno , vio com muito desprazer tudo o que
a este respeito se tem praticado , desapprovando que o
Ministro Plenipotenciario em Roma acceitasse o indiscreto,
e injusto modelo , e o suggerisse a V. Ex. , quando devia
instar com toda a energia e eficácia, para que se concedesse a confirmação , pugnando pela conservação da Regalia de Sua Magestade , u do Direito do Real Padroado ,
adquirido por antiga e não interrompida posse , e não
consentindo que com tíío injusta denegaçao se oflendesse o
Seu Real Decoro, ar;;uindo-se-lhe pelo menos filia de
circunspecção ua escolha e nomeação , e attentando-se até
aos direitos que lhe competem como Protector da Religião ,
e da Igreja como Soberano; e dando immediatamente conta para que o Mesmo Senhor deliberasse o que conviesse
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ao Seu Real Serviço. Nesta conformidade se escreveo ao
Ministro Plenipotenciario em Roma , orduiiando-se-lhe que
assim o praticasse até conseguir a Bulla na forma ordinária , chegando ate a ameaçar com rompimento , e que
Sua Magestade estava deliberado a mandar fazer a confirmação dentro do Reino na fôrma da Disciplina antiga,
como por semelhantes motivos tem praticado outros Soberanos Orthodoxos , sendo hum delles Luiz XV na França , não lia muitos annos , posto que se llie vecomuiendou só usasse daquelle meio no ultimo extremo, e servindo-se de expressões conformes ao acatamento devido á
Pessoa, e Alta Jerarquia do Santo Padre; e no caso de
fistar já expedida a Éulla, e executada com o Placito,
instasse por h uma satisfação digna de tal olíensa. EI-Rei T
Meu Senhor, tendo assim deliberado neste negocio pelos
motivos expostos , me determinou fizesse saber a V. Ex.
que também lhe fora muito desagradável a sua condescendência em escrever a Carta se não cm tudo conforme
ao modelo , ao menos imitando-o, e confessando erros
que não tinha , quando o mais acertado era fazer saber
a Sua Magestade o que se lhe insinuava , paia Determinar o que mais conviesse , sem compiometter o Seu Real
Decoro, arguindo-se assim a nomeação,, e dando logo este
triunfo á Cúria Romana: ficam 1 Y. Ex. também na intelligencia de que o Mesmo Augusta Senhor não ha por
bem allivial-o do Arcebispado , porque entende que V. Ex.
desempenhara no exercício dolle c. justo conceito que z
sempre do seu saber e virtudes ; e que não he decente
esta renuncia tendo havido tãn inesperada e injusta contestação da Cúria Romana.— , •> Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro em 30 de Julho de 1816. —
Marquez de Aguiar.
N.° 2.
Para o Patriarcha Eleito.
Ex.m" e R.000 Sr. — Constando a Sua Magestacle por
tarta que me dirigio Frei Joaquim de Santa Clara , nomeado Arcebispo de Évora , que na Corte de Roma se lhe
negara a Confirmação por se lhe imputarem suspeitas em
doutrina, approvação do Concilio de Pistola, e escândalo
de algumas proposições no Elogio Fúnebre do Marquez
de Pombal recitado nas suas exéquias , e que só se lhe concederia se confessasse, e abjutasse os erros imputados,
escrevendo huma Carta ao Santo Padre em conformidade
de huma Nota do Cardeal Gonçalvi, e de hum modelo

sugerido , pata este fim , pela Cúria Romana ao Ministro
de Portugal, como este lhe fizera saber, e que apezar
de não recahirem na sua pessoa aquellas injustas e vagas
imputações , escrevera huma carta não de tudo conforme ao modelo , mas de algum modo confessando-as , e
de que remetteo copia. O Mesmo Augusto Senhor á vista
de tão estranho e maravilhoso acontecimento : Houve por
bem desapprovar o procedimento do Ministro em acceitar
o modelo , e suggeri-lo ao nomeado , quando o seu dever
era instar pela Confirmação, pugnando pela offerisa feita
com tão injusta denegação aos Seus Reaes Direitos do Padroado adquiridos por antiquissima posse nunca interrompida , e por ventura pela primeira vez em Portugal disputada , aos da Soberania , e ao Seu Real Decoro ; dando
conta tio resultado das suas instâncias, para que Sua Magestade deliberasse o que mais conviesse ao Seu Real Serviço : Ordenando-lhe que inste com toda a energia, e
eílicacia até conseguir a Bulla em forma ordinária , chegando até ameaçar no ultimo extremo com hum rompimento com a Corte de Roma , e fazendo-lhe saber que
está deliberado a mandar fazer a confirmação dentro do
Reino na fôrma da disciplina antiga. E foi outrosim
El-Rei, Meu Senhor, Servido desapprovar ao Arcebispo nomeado o suje:tar-se a escrever do modo que lhe sugerirão , com o que veio quasi a confessar defeitos que não
linha, e que arguem a sua nomeação , como consta dos
Ollicios a elle dirigidos, que vão com este por copia:
E para manter illesos os Seus Reaes Direitos e Regalias ,
Determina que os Governadores do Reino não concedão
no Seu Real Nome o Placito Regio á referida 15ulla , se
não vier expedida na fôrma geral e costumada, e sem
menção alguma deste estranho , injusto, e indecoroso pró»
cedimento. O que V. Ex. lhes participará para que assim
se execute. — Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 30 de Julho de 1816. — Marquez de Aguiar.
N.° 3.

Para Joze Manoel Pinto de Sousa.
Pelo Officio de V. S. de 20 de Março passado , que
foi presente a Sua Magestade , ficou o Mesmo Augusto
Senhor na intelligencia do que V. S. nelle pondera acerca
da Nomina de Cardeal, que lhe pertence , e qu/3 já se
verificou , e das intrigas, e máo caracter do Auditor da
6 u
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Nuuciatura eui Lisboa Vicenti Machi, que V. S. julga
conveniente ser tTalli removido , aproveitando-se da occasião opportuua da nomeação do novo Núncio para se evitarem as cabalas, e negociações que elle promove com
mão occulta, e de que tira vantajosos lucros, diüicultando-se a expedição dos Negócios de Portugal nessa
Corte, como V. S. experimentou, quando se tratou da
desinembraçíio da Jurisdicção do Arcebispado de Évora
para a Real Capella de Villa Viçoza, cn\ conformidade do que llie foi encarregado no Ofliiio de 8 de
Jullio de 1814. A's mesmas intrigas e malevolencia do
referido Auditor attribue V. S. a difficuldade que encontrou na coníirinação de Frei Joaquim de Santa Clara ,
nomeado Arcebispo de Évora, sendo obrigado a tratar
immediatamcnte com Sua Santidade, a fim de deslindar
os embaraços, que tinlia Lavido , imputando-se-lbe suspeitas nos princípios Religiosos, approvaçno dos do Concilio de Pisloia , e escândalo no Elogio Fúnebre , que recitou nas exéquias do Marquez de Pombal. O que tudo
V. S. suppoem urdido e forjado pelos inimigos do Arcebispo nomeado, e protegido e apadrinhado pelo sobredito
Auditor ; e sendo-llie necessário para esle fim , e para terminar este negocio decorosamente, dirigir ao Secretario
d'Estado diversas Notas , que proí ,Ue r«" 'tter em occasião opportuna. Não tendo estas ainda chegado , recebi
luima carta do referido Frei Joaquim de Santa Clara , acompanhada da Nota que á V. S. dirigio o Cardeal Gonçalvi , em que se exigia , que o nomeado para merecer a
confirmação deveria confessar os seus erros , pedir delles
perdão, sujeitar-se ás doutrinas da Santa Sé, pelos motivos que se lhe imputavlío acima expostos; de hum modelo por V. S. enviado para escrever o mesmo nomeado
Aicebispo ao Santo Padre nesta conformidade; e de huma
copia da Carta escripta por elle em conseqüência disto,
5em com tudo imita-lo absolutamente pelo não dever
fazer em consciência : na sobredita Carta , que me diridepois de ter dado os motivos por que assim o praticara , roga a Sua IVIagestade o allivie do Arcebispado,
que, pelos annos e achaques, julga superior ás suas forças. Èl-Rei , Meu Senhor , a quem forão presentes todos
estes Papeis , vio com muito despra/er este procedimento
da Cúria Romana duvidando c o n f i r m a r , e por ventura
a primeira vez em Portugal, hum Arcebispo nomeado ,
imput- io-sc-lhes defeitos tão graves por asserçóes vagas ,
e indeterminadas, e que não podem recahir cm hum

Lente de Theologia de muito saber , probidade , e regular conducta; c desapprovou que V. S. acceitasse o modelo que lhe dirigio o Secretario d'Estado , e o suggerisse ao nomeado para por elle escrever a Sua Santidade , níio podendo esperar das suas luzes e conhecimentos
nesta matéria , e do seu reconhecido zelo , (pie por este
modo aiintiisse áquclla indiscrerla pcrlencão , e refinado modo de ganhar autlioridntie p a i a vir a conseguirse, que sej. o só nomeados Bispos ' que prolessarem
Doutrinas ultramontanas, e agradarem por isso a Cúria
.Romana : Sendo este piocedin silo otíensivo aos direitos
do Real Patroado adquiridos , i' antiquissima , immemorial, e não interrompida posse , e que constituem huma das
Ilcgalias da Soberania ; e dos que a Sua Magestade competem como Prolector da Religião , e da Igreja , e como
Soberano a quem toca vigiar , que os Eleitos para os
Bispados e mais Prela/úas sejão pessoas idôneas , e também do seu Real Decoro por se pertender frustar huma
rioincaçiío de sujeito tão digno do Arcebispado, imputando-se-lhe capital de suspeição na doutrina , com o
que se argue a nomeação, lie além disto de péssimo
exemplo este procedimento , que daiá lugar á continuação
cie pertençòes immoderadas da parte da Cúria de Roma ,
e que será desapprovado e censurado nas Cortes dos Soberanos Catholicos.
Pelo que , e porque não convém por 1,1 .i.iimi modo,
que da Sua Ch natalidade , e 'veneração ao Santo Padre*ie
tire partido para invadir a Aulhoridade Real , Está ElRei , Meu Senhor , na firme persuasão de manter illesos os
Seus Reaes Direitos e Regalias, e me Ordena participe
a V. S. que o seu procedimento em tal caso deveria ter
sido não acceitar o desconiedido modelo, e menos suggeri-lo ao nomeado, instar e explicar com energia e vehemencia até conseguir a confirmação, expedindo-se a
competente Rulla limpa de qualquer imputação , que arguisse a nomeação , servindo-se a esle íiui das Doutrinas
de Direito Publico Ecclesiastico , e Universal , approvatlas pelos Escriptores Orthodoxos , e pela Universidade de
Coimbra , e que são familiares a V. S. , dando immediatamente conta a Sua Magestade para deliberar o que
mais conviesse ao Seu Real Serviço. Na mesma conformidade mandou o mesmo Senhor desapprovar ao Arce^po nomeado o haver escripto a Carla , confessando erros
que 11 í!o tinha , e que vinhuo arguir a injustiça e ialta,
de circunspecção , o que he assaz iudecoroso ; e com o
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que muito ganhuu já a Cúria Romana. Segundo o que
fica exposto deverá V. S. haver-se a este respeito no
caso que o negocio não esteja anula concluído, chegando até a ameaçar com rompimento , e com estar Sua Magestade deliberado , no caso de se não verificar a confirmação , a manda-la fa/.er dentro do Reino na fôrma
da antiga disciplina, segundo o exemplo de outros Soberanos Catholicos , como praticou em tempo não remoto Luiz XV em Fiança: O que com tudo só deve praticar-se no ultimo extremo, e com as expressões convenientes ao acatamento devido á Pesoa e Alta Jerarquia
do Santo Padre. E quando aconteça que esteja expedida
a Bullii , e já executada com o Placito Regio concedido
no Real Nome pelos Governadores do Reino , V. S. pedirá e instará eincazmente que se dê liuma competente
satisfação a Sua Magestade por este estranho e indeco—
roso procedimento , ficando V. S. também na intelligencia, de que aos Governadores do Ileino se expede ordem nesta occasiao para que não concedão o Placito Regio , se a Bulla da confirmação , de que se trata , não
vier em fôrma ordinária , e sem menção dos defeitos
imputados ao Arcebispo , e por elle de algum modo confessados. — Deos Guarde a V. S. Palácio do Rio de Janeiro em 30 de Julho de 1816.—Marquez de Aguiar.

N." 4.
Dom João pela Graça de Deos Rei de Portugal, e dos
Algaives . Senhor de Ceuta. A quantos esta carta virem
Jazemos saber , que nós, considerando, que quando algumas
dignidades j Arcehispados, e Bispados dos nossos Reynos
são vagos, aos Reis nossos antecessores, c a n o s pertence
das ditas dignidades aver a guarda , por nom padecerem
detremento, nem violência, ou oppressom alguma, até
que lhe seja provendo de Prelado ; e por quanto a Igreja
de Braga Primaz vagou, e a provisom delia se poderia
delongar por algum tempo, por mingoa de nom aver
pastor na Igreja de Deos , que por ora haja de prover;
e porque outro si a dita Igreja , e Arcibítppdo está em
comarca acerca do extremo , e outro si entre muitos fidalgos
grandes , e por os quaes em alguns tempos em semelhavel
caso a dita Igreja recebeo grandes danos, e agora esse
mesmo poderia ligeiramente receber e padecer , nom tendo
algum em especial guarda , custodia , ou defensom delia ,
porém nos pello carrego , que delia temos , e a nos per-
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louco, confiando da boi) lê , e descripçom de D. Feruaiido Bispo do Porto , noss;- sobrinho , que ei lie tal ,
que poderá, e saberá bem .ver a guarda , e custodia, e
defensom delia , a s< "ço de Duos , e prol da dita Igreja ,
como c u m p r e : qua. to em nos lie llie cometemos a guarda,
e custodia, e defensom da dita I g r e j a , e Arcubispado ,
que cl em nosso nome possa proceder, e p u n i r , segundo
que a tal guarda e defenso- i pertence. Km testemunho
deste mandamos ser feita est.i carta, nssinada por nossa
míio , e assellada do nosso sello pende
Dada em nossa
Villa de Santarém em 11 dias de Junho. El-Rey o mandou.
"Vasco Rodrigues a í'ez , era de 1454 (que são annos de
Christo 14 l ü ) El-Rey.

N." 5.
Deao , Dignidades, e Cabido da Santa Igreja Metropolitana da Bahia : Eu o IVmcipe Regente vos envio muito
«andar : Havendo o Bispo de S. Paulo , como sulliaganeo
mais antigo da Provincn , nomeado por M i n h a l Henl Insinuação Vigário Capitular dessa Metrópole o Bispo de
JMalaca D. Francisco de S. Dama/.o , a quem Tenho Nomeado
Arcebispo delia : e sendo conveniente ao bom sei viço de
Deos, e Meu, que elle seja munido de mais amplas faculdades, além das que lhe são próprias na qualidade de
Vigário Capitular: Usando doa Poderes, e Authoridades, que
Me competem como Soberano, Protector, e Defensor da
I g r e j a , e das Faculdade: que por Bullas Apostólicas Me
siio concedidas sobre as Igrejas Ultramarinas , como Governador , e Perpetuo Administrador que sou do Mestrado
da Ordem de Cliristo : Hei por bem , e Me Praz Nomear
o Mesmo Arcebispo leito, já nomeado Vigário Capitular ,
Governador desse Aicebispado, para que com estas duas
prerogativas o governe e administre com toda a jurisdiccão ,
e siiithorida.de, assim no Espiritual como no temporal, ern
quanto se não expedirem as suas Letras Apostólicas de
confirmação , e Instituição Canonica: e nesta qualidade o
recebereis, e lhe prestarei» a devida obediência , c todas
ujueÜM honras e respeitos , que cm razão dos seus cargos
ü»< competem. O que IV' pareceo participar-vos para que
assim o tenhaes entendido , e executeis. Esciipta no Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de Agosto de 1814.—
Príncipe.
Para o Deão , e Dignidades e Cabido da Santa Igrej,
Metropolitana da Bahia,
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N." t.
Reverendo Bispo de Cochiin , do Meu Conselho, Amigo :
Eu o Imperador Constitucional , e Defensor Perpetuo do
Império do Brazil vos Envio muito Saudar. Attendcndo á
triste viuvez da Igreja de Pernambuco , c á urgentíssima
necessidade , que ella tem de luiin Pastor com os pfoderea
inherenles á Urdem Episcopal , que administre o mais
saudável pasto ás suas Ovelhas com a doce caridade da
Religião de Jezus tibristo: E confiando dos vossos conhecimentos, e virtudes, que vós sereis este Pastor, conduzido talvez pela Mão occulta da Providencia da Ásia á
America, para que inspireis o amor (essência da Lei
Evangélica) nos corações de todos, e extirpeis os ódios,
e rivalidades , que tem dilacerado tanto aquella Província :
Por estes justos e santos motivos , Hei por hem , como
Soberano Protector , e Defensor da Igreja , Nomear-vos
Governador do liispado de Pernambuco, em quanto não
concluo, conforme ao Direito Publico deste Império, nova
Concordata com a Corte de Homa sobre os Negócios Ecclesiasticos, e sobre a vossa traslacinção daquella para esta
Diocese. O que Me Parecco Participar-vos para vossa intelligencia , e para que vos apresseis em ir derramar sobre
os Pernambucanos as bênçãos , e bens , que Eu lhes Desejo , e os quaes de vós Espero. Escripta no Palácio do
Rio de Janeiro em de/, de Maio de mil oitocentos vinte
três, segundo da Independência e do Império — Imperador —
Caetano Pinto de M i r a n d a MoYitenrgvo.-- Para o Reverendo
Bispo de Cochim.

N.» 7.
Ex."10 e R. m o Sr. Levei a Augusta Presença de Sua
Alteza Real o Oílicio de V Ex. de 13 do mez passado,
e antes tle o receber, já o mesmo Senhor me linha Ordenado participasse a V. Ex. , que he muito conforme
a sua Real intenção , e muito de Seu Real agrado , que
V. Ex. como Arcebispo Metropolitano haja de nomear para
Vigário Capitular do Bispado de Pernambuco a Frei Antônio
de São José Bastos, nomeado Hspo daquella Diocese ; e
para Vigário Capitular de Angola a Frei Antônio de Santa
Ursnla Hedovatho , Bispo também nomeado para este Bispado , vista a boa informação que tem das Virtudes , letras,
c mais circ.onstancias , qu nelles concorrem ; esperando o
mesmo Senhor, que V. Ex. com toda a brevidade haja

de dar esta necessária providencia, em quanto elles não
recebem a sua competente Instituição Canonica. Deos Guarde
a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro em o 1." de Novembro
de 1810. — Conde de Aguiar. — Sr. Arcebispo da Bahia.
N.° 8.
mo
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Ex. e R. Sr. Sendo conveniente nomear-se Vigário
Capitular para administrar e governar a Santa Sé Metropolitana da Bahia , visto que o Cabido o não elegeo em
tempo competente , e o Arcebispo Eleito ainda não tem
as Bullas da sua Instituição Canonica para poder entrar
na posse daquelle Arcebispado : o Príncipe Regente, Meu.
Senhor, me ordena haja de significar a V. Ex. que será
muito do Seu Real Agrado , que V. Ex. como Bispo mais
antigo desta Metrópole , em quem por falta de Metropolitano se devolve o direito cie semelhantes nomeações,
constitua \ i gari o Capitular do mencionado Arcebispado e
Bispo de Malaca D. Francisco de S. Damazo, que S. A. R.
tem eleito para Arcebispo da mesma Sé. Deos Guarde a
V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro 11 de Junho de 1814. —
Marquez de Aguiar. — Ex. mo eR. m " Sr. Bispo de S. Paulo.
N.° 9.

Ex.""1 e R."10 Sr. Accusando a recepção do ofticio de
V. Ex. datado de 6 de Março passado, em que V. Ex.
expõem o embaraço em que se acha sobre a eleição de
Vigário Capitular para o Bispado de Pernambuco , se me
ofíerece coimnunicar a V. Ex. que tendo S. M. Ordenado
ao Bispo Eleito , que partisse para aquella Diocese , o que
elle vai immedia lamente executar , cessa o embaraço em
que V. Ex. se acha, huma vez que a Eleição recaia, como
convirá , no mesmo Bispo Eleito; e como elle se destina
a partir no primeiro Paquete Brazileiro que deve seguir-se
a este , o qual segundo a escala da sua viagem toca nesse
Porto , convirá então que V. Ex. lhe faça mesmo a entrega
da sua nomeação , enviando entretanto outra via delia a
esta Secretaria de Estado para lhe ser por ella transmittida.
Deos Guarde a \ . Ex. Palácio do Rio de Janeiro em 15
de Junho de 1830. —Visconde de Alcântara — Sr. Arcebispo
da Bahia.
N. 10.
Deão , Digniclades , e Cabido da Santa Igreja
Cathe'
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tirai de LanvegO: Eu a Rainha vos euvio muito saudar:
Tendo Eu , por Decreto de lioje, Havido por bem exonerar a Jeronymo Joze da Costa Rebello , Abbade de Fonte-boa, da CouiBÚaaSo de Governador Temporal do Bispado de Lamego, e Nomear, por Decreto da mesma
data, para o substituir na referida Commissüo, a Diogo
de Macedo , Conego dessa Gatliedral ; assim Me Pareceu
participar-vos para vossa inteligência: e Espero que ,
cassando ao dito Jeronymo Joze da Costa Rt-bello a nomeação que de sua pessoa fizesteis para Vigário Capitular ,
nomeeis para este cargo o mencionado Diogo de Macedo,
com cessão de toda a jurisdicção, e sem reserva alguma.
E Me clareia pai te pela Secretaria de listado dos Negócios Ecclesiasticos e de Justiça de lia verdes leito a nomeação de Vigário Capitular na pessoa que vos designo.
Assim o cumprireis. Escripta no Paço das Necessidades,
em 19 de Setembro de 1836.—Rainha— Antônio Manoel
Lopes de Castro. — Para o Deão , Dignidades, c Cabido
da Santa Igreja Catbedral de Lamego.
N.° 11.

111.'-° e R.'"" em Christo Padre, Cardeal Patriarcha ,
Meu como Irmão muito Prezado : Eu a Rainha vos Envio muito saudar , como aquelle que muito preso. Tendo Eu Nomeado, por Decreto de 28 de Setembro ultimo,
o Presbitero Joze Chrysostomo Pereira Barbosa , para Governador Temporal do Bispado de Leiria ; e sendo-Me
presente, por informação que acaba de chegar á Minha
Real Presença , que o Cabido da Sé de Leiria consta de
quatro Concgos , três dos quaes se acbão actualmcnte impedidos e ausentes, não podendo por isso congregar-se
para cassarem a jurisdicção espiritual ao ex-Governador
Temporal João de Deos Antunes Pinto, e para a conferirirem ao novo nomeado para a sobredita Commissão; e
constando-Me outrosim que a decisão deste embaraço vos
acaba de ser conmiettida, para pró verdes convenientemente na qualidade de Prelado Metropolitano : Espero
que, pondo termo á fluctuação em que se acha este negocio com giave detrimento da Religião e do Estado,
hajnes de nomear Vigário Capitular da referida Diocese
de Leiria o mencionado Joze Chrysostomo Pereira Barbosa , com cessão de toda a jurisdicção, sem reserva alguma :
E me dareis parte de haverdes feito a nomeação de Vigário Capitular na pessoa que vos Designo. 111.mo e R.1""

em Christo Padre, Meu como Irmão muito Prezado:
Nosso Senhor Haja a Vossa Pessoa cm Sua Santa Guarda. Escripta no Paço das Necessidades, em 11 de Novembro de 1836.—Rainha—Antônio Manoel Lopes Vieira de Castro.
Para o Cardeal Patriarcha , Arcebispo da Sé Metropolitana da Província de Extramadura.

Ex. mo e R."10 Sr. — Tendo V. Ex. posto nas Reaes
Mãos do Príncipe Regente, Meu Amo , o pequeno livro
impresso em Londres , que contém as peças OíRciaes, que
formao a Historia dos acontecimentos que se praticarão
contra a Soberania , e Sagrada Pessoa do SS. Padre Pio
V I I , acompanhado de hunia espécie de quesitos a respeito das opiniões Canonicas sobre a possibilidade de verificar-se a nomeação de f^igario Ca/iitu/ar em hnm Bispado
a favor de Prelado Eleito para cUc, quando anteriormente
o era de differente Diocese, me acaba S. A. R. de Ordenar, que restitua a V. Ex. o referido Livro com o
papel que o acompanhou , a fim de que V. Ex. , quando queira sobre tal objecto dirigir alguma representação
a S. A. R. o haja V. Ex. de fazer com aquella formalidade que convém , para que o Mesmo Senhor , tomando então este assumpto em Sua Real consideração , possa
mandar transmitiu- a V. Ex. a resposta que julgar própria , e conforme ás Suas Reaes Intenções. Cumprindo
assim com esta Real Determinação , aproveito ao mesmo
tempo mais esta occasião de reiterar na presença de
V. Ex. os fieis protestos da minha respeitosa e distincta consideração. Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Paço do Rio de Janeiro . 15 de Setembro de 1814.
— De V. Ex. Obsequiosissimo e obrigadissimo Servidor —
Marquez de Aguiar , — Sr. Arcebispo de Nizibi , Núncio
Apostólico.

N." 13.
Eu El-Rei Faço saber aos que esta Minha Provisão
virem , que Fu Fui Servido Mandar passar a do theor
seguinte , &c. Eu O Príncipe , como Regente e Governador dos Reinos de Portugal e Algarves. Faço saber aos
que esta Minha Provisão virem , que por ser conveniente
dar forma ás Congrnas no tempo das vagantes dos Bis7 ii

pados , e a concessão eme fiz aos Bispos , que de preseut«
governão as Igrejas Ultramarinas, de que tivessem c lograssem as Coogruas a dic obitus , não foi geral para presentes e vindouros, mas particular para cada liimi deites ,
por Minha Grandeza e mera Liberalidade e não por justiça. Hei por bem e Me p rã z declarar que as Congruas
durante a Sé vacante se reparta o em três partes , liuma
para o gasto das Bullas e ajudas de custo do Bispo futuro , outra para as Obras da Igreja, e outra reservo
para o Bispo futuro com cila compor sua casa: com
advertência que a primeira parte se tirará do monte
maior, e do que restar se facão as duas: e desta sorte
se íica acodindo a todas as necessidades da Igreja c do
Prelado , c se tirarão todas as duvidas quo depois se originão (Testas mercês, e das instâncias que me fazem para
conseguir. Pelo que Mando ao Meu Governador e Capitão General do Estado do Brazil, c ao Provedor mor
da Minlia Fazenda delle , cumprão e guardem esta Pró visão muito inteiramente como nella se contém , sem duvida alguma , e se registrará nos Livros da Secretaria
(Taquellc Estado, e da Provedoria mor para a todo tempo
constar o que por ella Ordeno: e esta não passará pela
Chancellaria , e valerá como Carta , sem embargo da Ordenação do Livro segundo Títulos trinta e nove e quarenta
em contrario. E se passou por duas vias. Antônio Serrão
de Carvalho a fez em Lisboa em nove de Agosto de mil
seiscentos oitenta e dous. O Secretario André Lopes da
Lavra a fez escrever. — Príncipe—E por Mc representar
o Provedor Mor da Fazenda , Francisco Lamberto em
carta de vinte oito de Maio deste anuo , não se achar registrada a Provisão nesta incorporada nos Livros cTaquella Provedoria : Houve por bem Manda-la passar por mais
duas vias para o dito effeito , a qual se cumprirá inteiramente como nella se contém , sem duvida alguma. Manoel Felippe da Silva , a fez em Lisboa a quatorze de
Novembro de mil seiscenlos noventa e dous. O Secretario
André Lopez da Lavra a fez escrever.—Rei.
N." 14.

Parece á Mesa o mesmo que ao Procurador Geral das
Ordens, e da Coroa , e Fazenda , com os quaes se conforma
pelo que diz respeito á necessidade de se estabelecer ao
Vigário Capitular liuma porção correspondente ao lugar
que occupa: quanto porém á quantidade, parece, que

esta deve ser regulada não só pelo trabalho , e despeza»
do Emprego , mas também pela decência e representação
com que deve tratar-se o Governador de hum Arcebispado
Metropolitano : e que tendo-se arbitrado ao Reverendo
Bispo de Meliapôr , Vigário Capitular do Funchal , Bispado
SulFraganeo , a terça parte do rendimento do Bispado ,
não deve arbitrar-se ao Supplicantc menos da terça parte
dos rendimentos do Àrcebispado ; excluída porém a congma
destinada para os Arcebispos , que por Ordens Regias está
dividida e determinada para dillerentes applicações. Determinando "V. M. que esta terça parte seja paga ao Supplicante desde que principiou a governar o Àrcebispado
por morte do Reverendo Arcebispo D. Fr. Francisco de
S. Dainazo : ficando authorisado o mesmo Supplicaule para
receber c fazer suas as assignaturas dos Provimentos que não
tiverem Chancellaria , como ponderou o Cabido no fim dasua informarão. Vossa Mageslade porem Mandará o que
for servido. Rio de Janeiro 15 de Julho de 1818.—Visconde de Villa Nova da Rainha. —Monsenhor Miranda.—
Monsenhor Almeida. — Bernardo José da Cunha Gusmão
e Vasconcellos. — Antônio Felippe Soares de Andrade Brederocle. — Antônio Rodrigues Velloso de Oliveira. —"Como
Parece. Palácio da Boa Vista, 24 de Julho de 1818.—
Com a Rubrica de Sua Majestade.

N.° 15.
Eu El-Rey Como Governador e Perpetuo Administrador
que Sou do Mestrado , Cavallaria , e Ordem de Nosso Senhor
Jezus Christo. Faço saber: que Attendendo ao que pon
Consulta do Meu Tribunal da Meza da Consciência e Ordens
Subio a Minha Real Presença Sobre o requerimento do
Padre Antônio Borges Leal, Vigário Capitular do Àrcebispado da Bahia , em que Me pedia lhe fosse arbitrado
o estipendio, que deveria perceber por tão laborioso ministério. O que visto , informações a que Mandei proceder ,
e respostas dos Procuradores Gorai das Ordens , e da Minha
Real Coroa e Fazenda , que tudo Me foi presente na mencionada Consulta: Hey por bem que o dito Vigário Capitular , em quanto estiver encarregado tio Governo do mencionado Àrcebispado , perceba a terça parte do que render
o mesmo Àrcebispado , excluída a Congrua por inteiro , que
está estabelecida aos Reverendos Arcebispos ; a qual terça
parte do dito rendimento lhe será paga desde que principiou a Governar o Àrcebispado. E que também perceba*
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as assignatuias por inteiro dos Provimentos que não tiverem
Cliancellaria. Pelo que Mando a todas as pessoas a quem
o cumprimento desle Alvará compelir, o cumprão e guardem como nelle se contém , sendo passado pela Cliancellaria das Ordens, e valerá como Carta, posto que seu
elleito haja de durar mais de li um a n u o , sem embargo
da Ordenação L.° 2." Tit. 4." em contrario. Rio de Janeiro dezeseis de Agosto de mil oitocenlos e dezoito. —
Rey. — Por Immcdiata Resolução de Sua Magestade de
vinte e quatro de Julho de mil oitocentos e dezoito , e
Despacho da Meza da Consiencia e Ordens de sete de Agosto
do mesmo anuo. — Visconde de Villa Nova da R a i n h a . - Monsenhor Miranda. — Joaquim José de Magalhães Coutinho a Subscreveu. — João Gaspar da Silva Lisboa a fez. —
Monsenhor Almeida. — Pagou mil seiscenlos sessenta e
seis réis , e aos Olliciaes dons mil setecentos e vinte réis.
Rio de Janeiro nove de Setembro de mil oitocentos e
dezoito. — Francisco José do Canto e Castro Mascarenbas.

}>amenio tia dita Congrug. U que se participa á mesma
Junta , para assim o ter entendido c executai 1 , sem duvida ou embaraço algum. Apolinario Joze de Faria a fez,
110 Rio de Janeiro em 19 de Julho de 1811. — Francisco
de Paula Cabral de Mello a fez escrever — Conde d'Aguiar.

Havendo o Arcebispo Metropolitano nomeado Vigário
Capitular dessa Cathedral ao seu Bispo Eleito Fr. Antônio
de S. José Bastos, cuja jurisdicçSo vai agora exercitar:
Foi o Príncipe Regente , Nosso Senhor , Servido conceder-lhe os emolumentos da Cliancellaria desse Bispado. O
que partecipo a Y. S. para sua intelligencia. Deos Guarde
a V. S. Palácio do Hio de Janeiro , em 10 de Julho de
1811. — Conde de Aguiar. — Sr. Deão, e Cabido Sé vacante
da Santa Igreja Cathedral de Pernambuco.

N." 17.
O Conde cVAguiar, do Conselho d' Estado , Ministro Assistente ao Despacho do Gabinete , Presidente cio Real
Erário , e nelle Lugar Tenente Immediato á Real Pessoa , &c. Faço sober á Junta da Real Fazenda da Capitania de Pernambuco : que o Príncipe Regente , Nosso Senhor , Foi Servido Determinar , que essa Junta pague ao
Reverendo Bispo da dita Capitania a Congrua respectiva ,
tendo principio o seu vencimento desde o dia cm que
embarcou uo Porto desta Cidade , regulando-se pela Certidão
do Capitão do Navio , em que se transportar , ate chegar
ao lugar do seu destino ; mandando-lhe fazer assentamento na Folha competente para continuação do pá-

N.° 18.
Manda S. M o Imperador pela Secretaria de Estado
dos NegOCIOB da Justiça participar ao Deão , Dignidades,
e Cabido da Santa Gatbedral de Pernambuco, que Ha
por bem Conceder ao Reverendo Bispo de Cochim os emolumento j da Cliancellaria do mesmo Bispado , como Governador delle, para o qual lia iíe ser transferido logo
que se possa concluir com a Corte de Roma esta trasladaçHo. Palácio do Rio de Janeiro cm 2 de Outubro de
1823. — Caetano Pinto de Miranda Montcnegro.

N." 19.
Manoel Jacinto Nogcira da Gama , &c. Faço saber
á Junta da Fazenda Publica da Província de Pernambuco: que S. M. o Imperador, por Decreto de 16 de
Março u l t i m o , j u n t o por copia, assignada pelo Contador
Geral respectivo , Uouve por bem Nomear Governador desse
Bispado o Bispo de Cochim , percebendo a Coogrua respectiva. O que se participa á Junta para nesta conformidade mandar proceder ao necessário assentamento na conveniente
Folha , a fim de poder perceber a mencionada Congrua
na forma do estilo. Joze Alexandre de Amorim Garcia
a fez no Rio de Janeiro aos 2 de Outubro de 1823.—
Marcellino Antônio de Souza a fez escrever — Manoel Jacinto Nogeira da Gama.

N." 20.
O Conde de Aguiar, &c. Faço saber á Junta da Real
Fazenda do Reino de Angola. Que o Príncipe Regente,
Nosso Senhor, Foi Servido Determinar que essa J u n t a
pague ao Bispo eleito do dito Reino Dom Fr. Antônio de
Santa Ursula Rodovalho a Congrua respectiva , tendo o seu
vencimento desde o dia cm que embarcar no Porto desta
Cidade , regulando-se pela Certidão do Capitão do Navio ,
em que se transportar, até chegar ao lugar do seu destino , mandando-se-lbe fazer assentamento na folha com-
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petente para a continuação tio pagamento da mesma Congrua. O que se participa a referida Junta para assim o
ler entendido , e executar sem duvida, ou embaraço algum. Francisco de Araújo Landim a fez no Rio de Janeiro , em dezesete de Janeiro de mil oitocentos e doze.
Francisco de Paula Cabral de Mello a fez escrever. — Conde de Aguiar.
N." 21.

Tendo sido Vigários Capilulares os Arcebispos Eleitos,
elles , como futuros Prelados desta Diocese ( a Bahia),
entrarão logo na percepção da Congrua, que V. M. He
Servido conferir-lhes; e da qual se não pôde tirar emolumento algum para o Vigário Capitular, por ser destinada por V. M. privativamente, em conformidade da
Provisão de 11 de Agosto de 1682, em três applicações:
huiiia para os gastos das Bullas , e ajudas de custo do
futuro Bispo , outra para as obras da Igreja, e a outra
para com cila o Bispo futuro compor a sua casa: sendo
assim applicada a Congi ua , por isso nunca sabe da casa
da arrecadação da Real Fazenda para as nossas mãos.
Consulta de 15 de Julho de 1818 sobre o requerimento do Deão Borges Leal, Vigário Capitular do Arcebispado da Bahia.
N." 22.

Beatissime Patcr. — Alias, videlicet ab armo 1796,
ad instantiam recolendac Memória: Regina; Fidelissimce S.
V. per suas in forma Brevis expeditas litteras plures Facultates Antistibus Brasília:, ac Santi Thomse in insula,
Santi Jacobi Capitis viridis, et Angolen in África, ad
25 annos duraturas duntaxat , ut nempe inter certos
consagiiinitatis, vel aifinitatis tunc expressos gradas ad
contrabenda Matrinionia Christi lideles eis respective subejectos grátis dispensara , necnon ad Sacramentum Sac.
Coníirmationis in respectivis Dicecesibus administrandum
Prcsbyteros Sscculares , vel Regulares , sul) quibusdam pariter adjectis condilionibus cligere, et delegare licite possent , elementar impertita fui t.
Cum autem usque ab armo proxime praeterito 1821 ,
«lapso termino ut supra prefixo , Facultates prsefatse expiraverint, et praedicti Ântistites ob magnam locorum dis-

tantiain isdem Facultatibus pró animarum salute uti processerint.
I l l i a c illoruni consciência; tranquilitati opportune consulendo liuiuillime Supplicatur Sanct. V. , ad hoc ut omnes, et singulas dispensationes ex vi memoratac Facultatis ab eis concessas, uli etiam Delegationes Presbyterorum,
si quas egerint, pró administrando Confirmationis Sacramento approbare , sanare , ac convalidare, quatenus opus
sit , bemgne dignetur.
— Sanciissiiuo Domino Nostro Pio Papa; \ I I — E x audientia Sanctissimi die 19 de Novemlvis 1822.
Sanctissiinus attentis expositis benigne annuit iu omnilms juxta petila , etiam expressa et individua mentione
dignis , non nbstanlilnis quibuscumque — II. Cardeal Gonsalvi. — Lugar do Sello.—
Manila El-Ilei pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Justiça acordar o Seu Keal Beneplácito, para que se
possa executar o breve junto de Sanação. Palácio da Bem
posta , em 2 de Jadeiro de 1822.—Joze da Silva Carvalho.

N.° 23.
Pastoral que sua Excellencia Reverendissima mandou
passar a respeito da falta de azeite doce, e do que podia
usar-se na dita falta. — Dom Frei Antônio do Desterro ,
por Mercê de Deos e da Santa Sé Apostólica , Bispo do
Rio de Janeiro, do Conselho de Sua Magestade Fidellissima , &c. A todos os Nossos Subditos Saúde e paz em
o Senhor, que de todos he verdadeiro remédio e salvação : a Paterual caridade , com que por obrigação
do Nosso Pastoral Officio devemos cuidar não só no
bem espiritual, mas também no temporal de Nossos
Subditos , e caríssimos filhos em Christo , principalmente
quando do seu detrimento temporal pôde também resultar o de suas consciências , nos moveo a ponderar, que
na grande falta de azeite doce , que actualmente se experimenta nesta Cidade, e por conseqüência em todo o
Nosso Bispado, ou provenha esta da malícia dos Negociantes , ou da demora da Frota , ou de outra qualquer
embarcação do Reino de Portugal , donde nos vem o
provimento necessário daquelle gênero, pôde acontecer
que algumas pessoas obrigadas da necessidade usassem da
manteiga , c u n to de porco , e ainda do pingo do toucinho para o tempero de todo o comer de peixe, e isto^
nos dias em que a Santa Madre Igreja manda a absti'
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ncncia da carne, c também em todo o tempo de Quaresma , em que he prohibido o uso dos lacticinios, julgando com consciência erronia que peccão contra este
Preceito não obstante a necessidade, que experimentar),
resultando deste conceito lium grande danino espiritual
de suas Almas , que devemos atalhar e prover de remédio. Declaramos , que em todo o estado do Brazil , por
costume legitimamente prescripto , lie livro , e licito o uso
dos lacticiuios no tempo da Quaresma , sem que para isso
seja necessário previlegio , ou dispensado alguma : e s. .1do Doutrina seguida de muitos e graves Autores , que
no território oiule for licito o dito uso dos lacticinios,
também lie livre , e licito o uso da manteiga , e unto de
porco , e pingo Ao toucinho ; podem todos , e cada lium
dos Nossos Subditos, fundados na probabilidade desta
opiuiíío , temperar todo o comer de peixe em todos e
quaesquer dias prdhibidos , ou sejíío de je'um , ou somente de abstinência da carne , com a dita manteiga , e
unto de porco , e pingo de toucinho : e para que de todos se remova qualquer escrúpulo que possa haver nesta
matéria, ces.sanda a Faculdade Apostólica que nos fni concedida para, dispensarmos nos dias de jejum , e fia Quaresma no uso da carne , e dos lactic iiio.t , quando lhes parecer
conveniente: Attendendo ás referidas doutrinas, e á falta,
e carestia que coinmuinente ha de azeite doce nesta terra ;
dispensamos a iodas, e a cada hum dos Nossos Subditos , para que nos taes dias de jejum e da Quaresma
possuo usar da manteiga , e tinto de porco , e de pingo
de toucinho , ficando desta sorte remediada essa necessidade temporal, que commumente experimentai) na falta
daquelle gênero, e livres as suas consciências de todo o
escrúpulo de peccado: e para que chegue á noticia de
todos Mandamos aos Reverendos Parochos que á Estação da Missa Conventua! publiquem esta ; e depois de
publicada será registrada nos Livros de sua Igreja , e ntllxada em lugar publico. — Dada nesta Cidade do Kio de
Janeiro sob o Nosso signal e sello aos cinco de Fevereiro
de mil setecentos e cincoe.ita e sete. E eu o Padre Agostinho Pinto Cardozo , Escrivão da Câmara Ecclesiastica a
subscrevi. — Lugar do Sello. — Cardozo , com a Rubrica
de Sua Excellencia Reverendissima.

Quanvis iu calce Formula 1 taciiltalum , qua? ab Apostólica sede Singulis Archiepiscopis , et Epi-copis Indiarum,
tam Orientalium , quam Occidentalium , concedi solent .
expresse lega t u r eorum unicuique tributa potestas easdem
facullales coiniiiunicandi , non tamen illas , quão requirnnt
ordiiiem Episcopalem , vel non siue Sacrorum Oseorum
usu exercentur , Sacerdotibus idoneis , qni in ejus Uiajresi
laborabunt, et prsesertim tempore sui óbitos, u t , sede
vacante, sit, qui possit supplere donoc eadem Sedes Apostólica ceitior facta alio modo provideat: Nuporrime taineii buic Sacra; Cougregationi de propaganda lide innotuit , non semel contigisse, quod n o n n u í l i ex prwfatis
Anlistibus, vel inopina morte prairepli , vel memorata
potestatc non altenla , ex vivis excesserint , ante dictis
Facullalibus nemeni delegatis. Cumque ex bltjasmodi pra>
termissa comuiunicatione, sicut cidem Sacra: Congregationi relatum est, plurima, et non levia incommoda illarum Difccesium animabus obvenerint, piopterea quod durante lempore sedis vncantis, aut. saltem donec supervenerit Apostólica provisio , tiemo fuerit , qui earum indigentiis posset pró opportunitate subvenire , et potissiniuiii quoad dispensationes mati imoniales , adeo ut eam
ob causam plerique pecatorum vinculis miseriime alligati,
]>rompto (|ue destituti remédio , non sine evidenti alterna;
salutis discrimine interierint. Hiuc est, quod Sanctissimus
Domiiius noster BenodicUis divina providencia Papa decinms ( j u a r t u s , populorum illorum ab hac Saneia sede
remotissiinorum , incolumitati , corumque a n i m a r u m necessilatibus , pró Pastolaris oílicii sni cura prospectum esse
cupiens , de Emminentissiinoi'um P a t r u m , in tota Republica Christianna adversus heefeticam pravitatem , Generalium Inquisitorum Consilio benigne indulsit , ut in
posterum , quoties pra^fatarum Ecclesiarum pró tempere
Antistes decesserit non communicalis facultatibus m ante
dieta formula conlenlis , et cum limitationibus in ea expressis , alicui idôneo probato (|ue Sacerdoti, ab illo exercendis q u a n d i u Archiepiscopalis, seu Episcopahs sedes vácua fuerit, et usque ad novam piovisionem Apostolicam ,
ut s u p r a , in eo taiitum casu , et non aliter , \icarius
Capitulaiis legitime electus, illas libere et licite, et intia fines duntaxat illius Diaecesis , cxercere , tanquam Delegatus , possit et, valeat , iis lamem exceptis , ad quarum
usum E|)iscopalis ordo requiritur : superaddita quoque
eidem Vicario Capitulari potestate consecrandi , quandocumque necessitas urgeat , cálice^ , patenas, et aliaria
O
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N.° 24.

lllustrissime et Reverendissiene Domine nti Pratcr. —

tio ;
portalicia , cuia oleis sacris jam ab Episcopis bencdictis.
Mandatis itaque Sanclitatis suse, eo , quo par est, obsequio obtemperando,
de liac Ponliliciac Soliciludinis, et
providencia 1 gratia amplitudmem tuauí encyclicis hisce literis coniinoiiilaiii facimus , cuni in finem , ut casdem ,
vel nutlienticuin enruni exeinplnm in Capitulari archivo
asservandas , seu asservaiiduin , canonicis, et capitulo tu<e
kthis Metropolitanas, seu Episcopalis Ecclesise , statim ac
illas acceperis extrahere ac notificara non praHei n i i l l a s ,
Ut quotiescunique memoraius casus evenerit , qui facultates prsedicras i n bonum istius Dia^cesis cxercere valeat ,
ininime desit. Et ampliiiodinem tuaiu Deus incoluinem
diutissime servet. Roma; 10 Februaiii J/43.
Amplitudinis SUFC — uti Fratrer — Seguem-se as assignaturas , — Domino Episcopo Sancti Sebastiani in ludiis
Óccidentaliljus.
Registrado a f. 43 do L. 1." das Portarias e Ordens
de S. JÊx. R.'"" da Câmara Episcopal do Kio de Janeiro.

Beatíssimo P a d r e . — O Breve, que V. Santidade Me
dirigio em trinta de Agosto próximo precedente, accrescentou hum respeitável testemunho à certeza , que sempre tive, de que as intenções de V. Santidade são tão
puras , e tão santas , como em Mim tem constantemente
sido, e será sempre indefectível a suninia veneração,
que professo á Santa Sede, c á Cadeira de S. Pedro,
em que V . Santidade preside á Igreja Universal com tantas . e tão exemplares virtudes.
Entre ellas se fazem dignos do Pay com m um Espiritual os ardentes desejos, que V. Santidade Me exprime de ver consolidada no seu Pontificado a paz , que
faz huma das bases do Evangelho do Redemptor do Mundo. Eu que assim o reconheço , que venero em \. Santidade o centro da UnUio Cbristãa ; e que amo a Sagrada
Pessoa de V. Santidade com Filial t e r n u r a , não só imito,
e imitarei sempre a V. Santidade nestes Santíssimos desejos . mas nem delles Me separei até agora por hum
só instante, nem Me separarei nunca por facto algum ,
que se Me possa atribuir com justo fundamento.
A Suprema Dignidade , e a Religiosa Pureza do animo de V. Santidade f o rã o para Mim sempre sacrosantas: e como taes as sustentarei nas acções , que se oílerecerem , até onde chegarem as forças, que Deos depositou
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nas Minhas Mãos com o mesmo ardentíssimo zelo, que
se vio brilhar nos mais Religiosos entre os Meus Regios
Predecessores , que nesta Monarchia Me deixarão em hereditário Patrimônio os muitos , e muito assignalados exetnplos tte piedade , a que o Breve de Y. Santidade se
acha referido.
Não esteve porém certamente por Mim impedir, que
huma Ordem de Regulai es, que se piopoz por objecto
a Conquista do M u n d o , e por sistema o assassinato dos
Soberanos, c: as Sediçoes dos Povos, e que na Curte de
V. Santidade tem o Centro do seu Governo, maquinasse
dentro uella o malvado Plano, com que Me mandou
assassinar ás Portas do Meu mesmo Palácio.
Não esteve por Mim impedir as obrepçòes, e subrepções , com que na Corte de V. Santidade ( contra
toda a justa , c Paternal equidade dos Seus Ililigiosissimos sentimentos) acharão desde entíio ate agora os Cabeças daquella Conjuração infame a escandalosa protecção,
e i iva cooperação, com que c o n t i n u a r ã o , e conlinuão em perturbar a paz publica dos Meus Reinos, e
Domínios com os fados , e com escriptos , que têm sido
manifestos a toda a Europa com hum geral escândalo.
Não esteve por Mim impedir os nunca vistos desacatos, que (com outra obrepção e subrcpção contrarias
ás piissimas intenções de V. Santidade j se perpetrarão em
Roma á M i n h a Real A u t h o r i d a d e na presença do Meu
mesmo Ministro Plenipotenciario ; até ser este impellido
á força de repetidas, e successivas avanias, para sahir da
Corte de V. Santidade, por não poder já nella sustentar
o Meu Real Decoro , e para deixar asaim aos Meus notórios Adversários livre , e desembaraçado todo o campo ,
em que executarão, e estão ainda executando contra
M i m , e contra os Meus diguus M i n i s t r o s , e lieis Vassallos todos os temerários insultos , que , desde então até á
presente hora , se forão accumulaudo em Roma cada dia
mais declaradamente , com lium trato successivo , e publico a todo o Universo.
Não esteve finalmente por Mim impedir, que os
referidos adversários Me constituíssem com todos os factos , o escriptos que deixo indicados, na extrema necessidade, em que Me achei, e acho ainda, de sustentar
contra tão inormes a t tentados o Decoro da Mageslade ,
que reside na Minha Real Pessoa , a Dignidade e Direitos da Coroa , que a Divina Providencia Me devolveo,
e o socego publico dos Povos , que vivem debaixo da Mi-
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nha protecção: Imitando também a estes respeitos os
Meus mesmos Religiosos Predecessores, que desde os
princípios desta Mona reina sustentarão sempre nella constantemente a observância dos Direitos Natural , e Divino , c das Leis, e dos costiiniesdesl.es R e i n o s , em que se
estabelece a natural defesa daquellas teinporalidades, com
hum tão indi -isoluvol, e apertado v i n c u l o , que nem Klles ,
nem Eu , poderíamos renunciar a defesa daqnelles impreleriveis Direitos, Leis, e Costumes, sem perdermos
a Soberania, que esta Coroa reeebeo immedia lamente de
Deos Todo Poderoso.
Estes são em summa , Beatíssimo Padre , os escabrosos termos, cm que recebi o Breve de V. Santidade.
Eu os recordo com grande magoa, e igual violência,
que deixo á consideração da justiça , que V. Santidade
deve fazer á Minha Filial veneração. Sou porém foiçado
pela indispensável urgência de supplicar a Vossa Santidade,
que sobre a notória, e publica existência dos referidos
termos escabrosos , que pennitta V. Santidade , que Eu
desafogue com a sua Paternal , e Apostólica Prudência a
justa desconfiança, cm que fico, de que este lireve tão
cheio de palavras de Unção Apostólica, haja saindo (contra todas as pias intenções de V. Santidade) daquclla mesma Uilicina de obrepções, e subrepções, donde nestes
calamitosos tempos têm emanado outros Breves trio pios
110 modo exterior das suas expressões, como visivelmente
dirigidos na substancia do conteúdo nelles a fazer verter
sangue as mesmas feridas , que na apparencia se mostrava
quererem-se curar.
Pois que vejo , que não podendo occultar-se ao illuminaclo Espirito de V. Santidade (se houvesse sido informado do que na verdade passa ) que não cabe nas forças
humanas conseguirem-se fins, sem se applicarem a elles os necessários meios : nenhuns meios se podem descobrir no
Breve de V. Santidade, que direcla, ou indirectameute
sejfio applicaveis ao fim da reconciliação , que fez o seu
assunipto, ou que faç.'.o cessar com os escabroso;, termos,
que deixo indicados , as cousas , que necessariamente produzirão , e não poderão nunca deixar de produzir aquelle
sensihillissimo effeito, em quanto existirem.
M u i t o pelo contrario tudo o que se descobrio no relerido Breve , for;'.o protestos geraes diametralmente contrários aos factos específicos dos referidos termos escabrosos.
FoiTio as supposicões, de que pôde caber no Meu pio e
regulado arbítrio a condescendência ti e faltar á innegavel

justiça da indefectível protecção , que devo á IVlinlia própria Magestade , aos Aieus Keinos , aos IV]eus Dignos Ministros, e aos Meus fieis Vassallos; para todos abandonar
em presa , e sacrifício aos temerários insultos dos Meus ,
e seus inimigos, e adversários. E furão consequentemente
estimulos para alienar , e não remédios para lenir tão dolorosas, e inveteradas chaga».
Isto he o que como filho amantissimo , devotissimo , e
obedientíssimo de V. Santidade , com o coração roto de dor
e penetrado do mais fiel , e vivo zelo do Decoro de
V. Santidade, do bem coirnium da Igreja, e da veneração ao Supremo Apostolado, Sitpplico a V. Santidade
instante, e instaiHissriiamente , que V. Santidade queira
ver pela sur própria inspecçiio , ponderar com a sua illuminada , e Paternal prudência , e julgar com o seu finíssimo discernimento: para q u e , conhecendo V. Santidade
inteiramente , não só os grandes males , em que todos os
lieis destes Reinos Laboramos, sem mais causa do que
a obstinação dos ditos Regalares, sem os quaes existio
mais de quinze Séculos a Igreja de Deos; mas também
toda a extensão dos estragos , que elles já tem leito: i;
applicundo V. Santidade a estes extremos males os remédios mais .próprios, e efiicazes, possa V. Santidade felicitar, e coroar o seu Pontificado com luini t r i u n f o maior
do que em grande parte o forão aquelles que lizerr.o tão
veneraveis as memórias dos mais distinclos entre os seus
Apostólicos Predecessores: Possa V. Santidade ver reduzidos a c 11 ei tos os seus Paternaes , e piissimos desejos: c
possa Eu eximir-me de provar a cada hora o amarissimo
dissabor de não poder ter com a Corte de V. Santidade
a mesma União , que Me fará sempre isseparavel da sua
Sacratissima Pessoa.
Deus Guarde a V. Santidade pelos muitos annos , que
lhe desejo. Villa Fresca de Azei tão a 5 de Dezembro de
1767 — Muito obediente Filho de V. Santidade—Joze.
N."26.
SENHOR.
Por Carta do Secretario de Estado dos Negócios da
Marinha, e Domínios Ultramarinos, que também serve
dos Negócios do Reino, Francisco Xavier de Mendonça
Furtado , de vinte de Dezembro do anno proximamente
passado, foi V. Magestade servido mandar remctter a esta
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Mesa o Papel, que sobe ;í (leal Presença de V. Mageslarle, e que debaixo da forma das Hullas da Cruzada
se dirigio a V. Magestade pula Cúria de Roma , no Sagrado
Nome do Santíssimo Padre Clemente X11I , para que
vendo-se, e ouvindo-se sobre elle o Procurador da Coroa , se llie consultasse logo o que parecesse.
Deo-se vista ao Procurador da Coroa, que deu a
resposta , que sobe á Real Presença de V. Magestadc.
E sendo tudo visto:
Parece á Mesa , que ainda que a fiulla do 1." de
Setembro tio anuo proximamente passado fosse expedida
em o Sagrado Nome de S. Santidade, os insultos, e indecorosos termos em que foi concebida, alheios das piissimas intenções do Pay Com m u m , ordenadas sempre a
estabelecer, e conservai 1 a Paz, e União com os Príncipes
Chrislãos , Filhos beneméritos da I;;reja , e seus Proteclores,
c Defensores , dão huma idéia a toda a piwa , de que cila
foi só etluito do iispirito Jesuitico, sempre sedicioso , e
infesto a estes Reinos , que mediando entre elles , e o
Vigário de Cliristo, embaraç 10 aquella Santa conimunicação ,
e mutua correspondência , que devem ter entre si , acendendo por este , e por quantos modos pôde inventai' a
sua barbara iniqüidade, o fogo da discórdia para q u e ,
em quanto esta dura , sejão só dominantes as suas perniciosas máximas.
A este inipiissimo lim , e ao de mostrarem ao Mundo
o poderoso influxo , que tinhão , e têm ainda , com desconsolação de toda a Christandade na Sede Apostólica, se
encaminharão as Bullas— Apeslolicum Pascendi—c — Aniinarurn Salali — que com notória obrepção , e subrepçíio
obtiverão , sabendo muito bem o dissonantissimo estrondo ,
que havião de fazer em toda a Europa , e especialmente
nos Reinos donde bavião sitio expulsos: e seguindo o
mesmo sedicioso projecto íizerão com que se expedisse
ultimamente a Hulla da Ctu/.ada pura estes Reinos, cheia
de todos aquelles espólios, insultos, e attenlados, que
delia se manifestuo , e refere o Procurador da Coroa , para
que , impossibilitando com elles a sua acccilação , tivessem
pretexto para declarar-nos buma nova guerra na mesma
Cúria , e em todo o Orbe Catholico , a mais sensível , e
delicada, e a mais apta para ferir, e penetrar o Fidellissimo
e Calliolicis.;imo Coração de V. Magestade.
A Bulla da Cruzada entrou nestes Reinos por h um
Conlracto oneroso , dos que em Direito se dizem iunominados, em que íbrão contrahentes não menos , quu a

Cabeça da Igreja de liuma parte, e V. M. da outra;
aquella concedendo as Graças , e indulgências contbeudas
na mesma Bulla, e V. M. applicando o producto das
Esmolas para o sustento dos Lugares da África, e da Azia.
O principal etfeito deste contracto , e ainda a sua substancia consiste , en; que verificado o implemento de huma
das partes , fique a outra eílicazmente obrigada de Justiça ,
ao que respectivamente lhe pertence. V. M. e os Fidellissimos Senhores Reys, que lhe precederão no Tbrono ,
têm satisfeito copiosissimamente da sua parle ; e nesta
invariável certeza se reformarfio sempre sem demora , nem
hesitação alguma , os Sexennios da mesma Jiulla desde o
anno de Iõ9l , até a ultima concessão de 2 de Abril de
1757 , que findou em 1763. Agora se lhe nega o implemento da parte da Sede Aspostolica, por que o mesmo
he nega-lo , que conceder a reforma delle em termos de
não poder, nem dever acceitar-se. A lesTio da Justiça he
manifesta, e enonnissima a que padece a Regia Authoridade
de V. M. com huma Jiulla espoliativa , e insultante, e
summamente escandalosa entre os que têm toda a idéia
da Soberania.
Ainda que os contrahentes sejão da mais elevada, c
Suprema Dignidade, em tudo o que respeita á fiel e
prompla observância dos contractos , que celebrão, usSo
dos mesmos Direilos estabelecidos para os particulares,
porque assim o pede a boa Fé , e assim o persuadem os
princípios dos Direitos Natural, e tias Gentes , segundo os
quaes, depois de V. M. ter adimplido exuberantissimainente aquelle coutracto da sua parte , tem Direito irrefragavel para haver o implemento , que resta , pelos bens
da outra ; e esta só consideração bastaria para fazer justificadissimo o seqüestro , que aponta o Procurador da
Coroa, em quaesquer Rendas, Frutos, e Direitos Reneliciaes,
ou Camararios ; integrado por este modo do resto daqucllas
Esmolas o Cofre destinado para liiini tão pio , como indispensável subsidio, a que V. M. não pôde faltar sem
olfensa da sua Religiosíssima Piedade , c do bem publico
dos seus Reinos , em tudo superior á imaginada immunidade ,
que o Partido Ultramontano quiz suppor naquellas Rendas ,
como bem mostra o mesmo Procurador da Coroa corn
fundamentos , e provas as mais sólidas , e incontestáveis.
Esta providencia he mais necessária do que a mesma Bulla nestes Reinos , tanto porque as Rendas Ecclesiasticas são de sua natureza mais applicaveis para fin.s
tão pios , e Espirituaes , como os da conservação , e pró-
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pagação cia Fé naquellas conquistas, do que o produclo
ilas esmolas , que sahe na maior parte das Rendas dos
Seculares ; como porque concedendo a mesma Bulla Graças , e Indulgências, pelo que respeita a estas, se tem
aberto tanto , e tantas vezes os Thesouros da Igreja com
outras semelhantes , que para se verificar o subsidio das
esmolas, taxado pelas da Bulla , foi necessário , que por
ella se suspendessem as outras durante os sexennios da
sua concessão , e que nem liumas , nem outras se podessem lucrar pelos Fieis, sem tomarem a Bulla da Cruzada : E pelo que respeita ás mais Graças, que a dita
ikdla concede , ainda que algumas findem com ella , nunca cessa , nem pôde cessar o Poder dos Bispos , que como
Successores dos Apóstolos, dos seus Direitos, dos seus
Poderes , e do seu mesmo caracter , devem soccorrer os
seus Rebanhos em todas as suas necessidades, como são
princípios claros , e simples , fundados nas máximas incontestáveis de Direito natural, nos Oráculos infalliveis de
Ghristo Senlior Nosso , e no uso constante dos primeiros
Séculos da Igreja , que só a ignorância, e superstição podem fazer desconhecidos.
E principalmente porque be tal o abuso a que se tem
levado a immunidade daquellas Rendas, que até os Gasuistas dos Séculos passados se atreverão a negar aos Príncipes o Direito de impor , e fazer exigir dellas os mesmos
encargos Rcacs , a que estão sujeitas as dos Seculares , segundo o pedir a necessidade dos seus Estados, de que
elles são , e devem ser sempre unicamente os. Árbitros;
e he necesario, que se faça ver bem claramente a verdadeira Disciplina dos Cânones, e ainda a destes Reinos
neste Artigo , que refere o Procurador da Coroa.
Em conseqüência das considerações, que ficão tocadas , expendidas com grandes luzes pelo mesmo Procurador da Coroa, entende a dita Mesa, que a sobi edita
Bulla não deve conseguir o Regio Beneplácito de Y. M.
para a sua promulgação ; e que não só em compensação
do prejuízo , que da falta delia resulta a huni tão necessário, como indispensável subsidio ; m a s , e muito principalmente em defesa , e desaggravo da Regia Autboridade
de V. M. enormissimamente lesa , lie justo , e adequado
» meio do seqüestro , que aponta o Procurador da Coroa.
E ultimamente não pôde dispensar-se a mesma Mesa
de pôr na Real Presença de V. M. que ella não tem
proposto a V. M. a inexcusavel necessidade de outras
Providencias, na bem fundada esperança de que estaria

próxima a compor-se esta Corte com a de Roma ; ma*
vendo agora pelos mesmos intoleráveis, e incuriaes termos , com que se expedio aquella Bulla, que se acha
ainda muito distante a desejada communicação entre huma o outra Corte; ella se considera já habilitada para ir
successi vãmente propondo a V. M. o uso das ditas providencias uos casos occurrentes.
Lisboa 13 de Janeiro de 17G8. — Cardozo. — Fonseca. —
Castro. —Craeabek, —Viegas.
N." 27.

Deão, Cabido da Santa Sé Metropolitana da Bahia.
Eu El-Rei vos envio muito saudar. Conformando-me ,
como nas presentes circunstancias Me constou , que seria
mais conveniente ao Serviço de Deos , e bem da mesma
Igreja vacante , e á disposição do Concilio , de que Sou
Prolector nos Meus Reinos , e Domínios : Me pareceu
significar-vos , como por esta significo , que para o Governo do mesmo Arcebispado deveis constituir logo hum
Vigário Capitular com toda a jurisdicção , que por direito
compete a semelhantes Vigários, sem reserva alguma. E
por quanto Tenho Nomeado o Bispo de Angola D. Fr.
Manoel de Santa Ignez, para Arcebispo dessa Diocese ,
Vo-lo Recommendo , para que , com o referido Emprego
de Vigário Capitular com toda a jurisdicção , possa reger
o sobredito Arcebispado , em quanto se acha impedida a
i:ommunicaçíio entre esta Corte , e a de Roma , para nella
se expedirem as suas Letras Apostólicas. Escripta no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 20 de Abril de 1761.
— Rei. — Para o Deão, Cabido da Santa Sé Metropolitana da Bahia.

N.° 28.
Domnus Matlinms de Abreu Pereira , Paulopolilarms
Episcopus , Principisque Regentis a Corisiliis , &c. &c.
Cum a Jure Canonico Statutum sit Capituluni Ecclesia'
Calhedralis , Sede Vacante , intra dies octo post mortem
Antistitis eligere debêre Vicaiium Capitularem , seu Elcctum confirma ré , idque ab Illustrissimo , ac Reverendissimo Capitulo Bahiensis Archiepiscopaliis pra:stitum non
fuisse constei; Serinissimus Príncipes Regens, Dominus
Noster, Nobis significare fecit por Illustrissimum ac Excellentissimum Dominam Marchionem de Aguiar , ejusdem
9 ii
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Serinissiini Priticipis Regentis Ministram Priniarium , Secretaiiunique á Negotiis Brasiliensibus, Sua; Região Celsitudini pergratum íbre , si eligeremus in Vicarium Capitularem ejusdem Arcliicpiscopatiis Exccllentissimuin ac
.Reverendissinium Domnuin Fratem Franciscuin a Sancto
Dainaso, Episcopum Malacensem, jam ab Eodem Serinissimo Príncipe Electum ad Archiepiscopatum Baliien.sem.
Nos igitur c.jc jure. ad Nos dcvohitwn , utpotc qui intct
suftraganeos ejusdeni Metropóleos antiquior Episcopus , Serinissimi Principis voluntati obsequentes, ad quem ctiam
spectat de Jure Principum circa sacra , non solum titulo
Defensoris Canonwn, et Ecclesiastias Disciplinx /''indicis,
sei et iam Suprenii linpcrantis , persunas idôneas dcsignarc ,
ntqiic digere, ad Mnnera EeclesittíÜca nbcitnda , eligimus
pradictum Excellentissimum ac Reverendissinium Domiiuiii Episcopum Malacensem in Viçariam Capitularem
Babicnsis Arcbiepiscopatús. Nec obslat quod a sacris canonibus proliibitnm sit Electo ante confirmationem rés
Eoclesi«e administrare ev Cap. 17 et 44 de Elcct. , nam
justa príeclarum Berardum, et Anacletum id íolum intelligitur in Ecclesiis intra Italiam, non vero in Electis exI rã Italiam, et vcl máxima in Brasília ab l/alia calde remota , unde didicilis est rccursus ad Poiitiíiceni IMaxiinum,
et occurrere oporteat necessitaiibus ejusmet Archiepiscojiatus. QUÍC quidem Rerardi cloctrina dedticta est ex Cap.
•Í4 de Elect. ubi Innocentius III in Concil. Latcran. cxcipit Electos extra Italiam, d i c e n s — « Ita quod Ínterim
<i valde remou , videlicet extra Italiam couslituti, si Electi
ii fucrint in concórdia, ( idem est ac in Electis a Scrii! nisfimn Príncipe Regente) dispensative propter necessi<i tates Ecclesiarum , et utilitates , in spiritualibus , et teinii poralibus administrent, sic tamem ut de rcbus Ecclesiaslicis niliil penitus alienent. llinc nianifestum esl
quod Excellcntissimus ac Reverendissimus Doninus Arcbiepiscopus Elcctus jure , ac mérito jiirisdictionem suam
exercere possit. Datum in Civitate Sancti Pauli, sub
uostro sigillo signoquc , die 19 Julii ann. 1814. Et ego
Canonicus Pxnitenciarius Antonius Paes de Camargo , Excellentissimi Prcesulis a Secretis eas scribere ieci, ac
Subscripsi — Lugar do Sello — Domnus Matbaous Paulopolitanus Episcopus.
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