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RESUMO 

 

Este trabalho se propôs analisar a política administrativa eclesiástica do bispado de 

Mariana entre os anos de 1764 a 1817 a partir da perspectiva teórica da Nova História 

Política. Desta forma, avaliamos como a relação entre o Estado Moderno português e a 

Igreja Católica pós-tridentina interferiu na construção da ordem social das Minas 

setecentistas. As transformações no político e na forma de governar destas instituições, 

ocorridas na segunda metade do século XVIII, são observadas pelo ponto de vista do 

jurisdicionalismo. Este sistema que regulava o pluralismo jurídico da sociedade luso-

brasileira é avaliado no âmbito interno da jurisdição eclesiástica através do desvelo de 

seu campo de poderes e funções. O ponto de encontro e referência destes poderes no 

âmbito político administrativo eclesiástico do bispado de Mariana encontra-se na 

atuação dos bispos, esses que são avaliados enquanto agentes político-religiosos do 

Império português e da Igreja e Roma. Tendo que representar e conciliar ambos os 

poderes no processo de reconstrução das Minas Gerais.  

 

Palavras-chaves: Poder; Jurisdição; Campo eclesiástico; Governo episcopal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Jurisdiction and Government: Administrative policy Ecclesiastical in the bishopric 

of Mariana (1764 -1817) 

 

This study aimed to examine the ecclesiastical administrative policy of the Mariana 

bishopric between the years 1764-1817 from the theoretical perspective of the New 

Political History. Thus, we evaluate how the relationship between the modern state 

Portuguese and the Catholic post-Tridentine interfered in building the social order of the 

eighteenth century in Minas Gerais. The changes in the political and in the form of 

governing these institutions, occurred in the second half of the eighteenth century, they 

are observed by jurisdicionalismo's point of view. This system which regulated the legal 

pluralism of Luso-Brazilian society is evaluated internally ecclesiastical jurisdiction 

through devotion to their field of powers and functions. The meeting point and 

reference of these powers in the ecclesiastical administrative political context of the 

Mariana bishopric is in the actions of bishops. These are assessed as a political-religious 

agents of the Portuguese Empire and the Church and Rome. Having to represent and 

reconcile both powers in the reconstruction process of Minas Gerais. 

 

Keywords: Power; Jurisdiction; Ecclesiastical field; Episcopal government. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Não só não há religião sem separação, como toda separação 

contém ou conserva em si um núcleo genuinamente religioso”. 

 

 Giorgio Agamben 

(Profanações) 

 

 O dicionário do vocabulário português composto em 1712 pelo padre Rafael 

Bluteau, e reformado em 1789 por Antônio de Moraes Silva, definiu o termo político 

como um adjetivo que diz respeito à política; quem sabe política, estadista, urbano, 

civil. Já o termo política, substantivo feminino, é definido como a arte de governar os 

Estados; o governo
1
. Fato curioso, no entanto, é que os teóricos atuais, estudiosos da 

ciência política, promovem uma inversão das definições acima referidas. O político é o 

substantivo e a política o adjetivo. O político é o modo de instituição do social, é a 

pluralidade humana. E a política é uma derivação do político, um subsistema
2
.   

Recentemente a história política tem ganhado espaço no ambiente acadêmico. 

Pode-se perceber isso pela quantidade de publicações na área, e mesmo, pelo 

surgimento de grupos de estudos sobre os modos de governar, por exemplo. Laura de 

Melo e Souza, em seu livro, já clássico, O Sol e a Sombra, chamou atenção para a 

ausência de estudos sobre a história política nas décadas passadas. Segundo a autora, 

talvez por ser uma república recém-formada com certo rancor de seu passado colonial – 

entendido por subordinação – os estudos econômicos e sociais tenham ganhado maior 

destaque. Especialmente pela influência teórica do marxismo
3
.  

Acredito ser importante pensarmos no por quê do tema de nossas pesquisas. 

Como nos ensina Michel Foucault, os temas das ciências humanas são formações 

discursivas historicamente produzidas. Assim, talvez pela ausência de uma história 

política feita por brasileiros, o caminho para o tema tenha sido aberto. Talvez, seja pela 

necessidade de discutirmos a nossa política atual. Ou, pela descoberta de novas fontes. 
                                                           

1
 BLUTEAU, Rafael. “Político”. Dicionário da Língua Portuguesa composto pelo padre d. Rafael 

Bluteau reformado e acrescentado por Antônio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Lisboa: 

Oficina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. 
2
 ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do Político. São Paulo: Alameda, 2010; GAUCHET. 

Marcel. “Introduction. Les Figures du Politique”. In. La condition Politique. Paris: Galimard, 2005. 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad_. Roberto raposo. Posfácio de Celso Lafer. Rio de janeiro: 

Forense Universitária, 1993. 
3
SOUZA, Laura de Melo. O sol e a sombra – Política e administração na América Portuguesa do século 

XVII. São Paulo. Companhia das Letras: 2006.  
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Podemos ainda pensar que os diálogos com outras áreas das ciências sociais permitiram 

um afloramento da discussão política. Ou, ainda, pensando em termos bourdieunianos: 

estamos tomados por um habitus do campo acadêmico atual.  De todo modo, cada 

pesquisador identifica-se mais com uma ou outra influência, dependendo de seu 

interesse e de seu objeto, e de sua própria experiência.  

Este trabalho se insere nesta corrente de renovação da história política. A partir 

de um novo olhar lançado sobre o político, analisamos a política administrativa 

eclesiástica do bispado de Mariana entre os anos de 1764 a 1817. Justifica-se este 

estudo pela importância que a Igreja e a religião católica tiveram na construção da 

ordem social da América portuguesa. O período escolhido é favorável para se avaliar a 

relação entre o Estado Moderno português e a Igreja Católica pós-tridentina frente à 

efetividade das reformas políticas de meados do século XVIII. 

Para além das justificativas, encaremos o conceito em si. A chamada Nova 

História Política
4
 tem entre seus principais nomes,  Pierre Rosanvallon e Marcel 

Gauchet. Ambos são influenciados pelas reflexões acerca do político de Claude Lefort, 

que o considera abarcando a totalidade do social. Lefort concebe o político como 

domínio transcendente dos limites da política, entendida como subsistema social a 

articular a existência comunitária. Define o político como o modo de instituição do 

social. Dessa forma, o compreende como uma pré-condição da vida social na medida 

em que é ele que conforma a sociedade, do contrário, não passaria de uma multidão. O 

político garante a unidade na pluralidade. Conformidade e garantia que estão na 

referência a um lugar de poder, esse, segundo Claude Lefort, epicentro do político
5
.   

Pierre Rosanvallon esclarece que este lugar de poder não é mais visto como o 

exercício do monopólio legítimo da violência, como Weber definiu. Para o autor, a 

coerência do domínio político encontra-se na qualidade particular do poder como um 

meio de moldar a hierarquia e a organização da fábrica social. Dessa forma, o político é 

visto como um conjunto de procedimentos a partir do qual a ordem social se cria. No 

                                                           
4
 A chamada Nova História Política se originou a partir de um contexto de reinterpretações do conceito de 

político durante a segunda metade do século XX. Um dos principais nomes dessa renovação da história 

política foi René Remond, que em 1988 lança, na França, o livro Por uma História Política, no entanto, 

seu trabalho não definia bem o conceito de político, o que levou no Centro de pesquisas Políticas 

Raymond Aron, ao desenvolvimento de pesquisas para melhor definição deste conceito. Entre seus 

pesquisadores podemos citar, François Furet, Claude Lefort, Pierre Ronsavallon e Marcel Gauchet. Há 

ainda a escola alemã da história política, com nomes como Reinhart Koselleck, Otto Brunner; e também a 

escola inglesa com nomes como Quentin Skinner, John Pocock e Peter Laslett. 
5
 ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do Político. São Paulo: Alameda, 2010. 
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entanto, a elaboração das regras e formas de participação na comunidade é caracterizada 

por conflitos irredutíveis atrelados à pluralidade humana
6
.  

Marcel Gauchet compartilha com Rosanvallon a visão sobre o político como 

modo de instituição do social a partir da referência a um lugar de poder. Porém, 

Gauchet busca entender as formas que o político adquiriu em contrapartida à sua 

função. Por conseguinte, volta seu olhar para as sociedades primitivas nas quais afirma 

haver um recalque do político na religião
7
. A heteronomia religiosa das sociedades 

tradicionais assegurava uma coesão à sociedade sem falha de seus componentes. Era a 

religião, por seus fundamentos invisíveis, que garantia a existência coletiva e suas 

razões de ser. A pluralidade social não era questionada
8
.  

Essa forma inconsciente do político se transforma, segundo Gauchet, com o 

surgimento do Estado, levando à saída do político da religião
9
. Com seu nascimento 

criam-se elementos garantidores da ordem social. O autor destaca três deles: a 

hierarquia, mantida e representada através dos cultos e adoração para agregar o corpo 

social, antes unido pelos ritos; a dominação, que mantem a sociedade estruturada de 

acordo com a lei e sistemas simbólicos que sustentam a coesão social; e a conquista, 

que objetiva a redução da alteridade. 

 Inicialmente, o Estado também era o lugar do religioso, mas com o 

fortalecimento das categorias acima citadas o político se desassocia, paulatinamente, do 

religioso
10

. 

O processo de separação entre o político e o religioso está ligado a uma 

organização estatal compreendida como modo de personificação ou de difusão para o 

                                                           
6
 Idem. 

7
 O que Marcel Gauchet entende por religião – “primitiva ou moderna”- é ponto de divergências entre 

autores que estudam o “desencantamento do mundo”. No entanto, como o Charles Taylor diz, mesmo não 

concordando com sua visão sobre a religião, a tese de Gauchet não precisou fazer esclarecimentos 

profundos da nossa história religiosa para apontar a importância da religião no nosso modo de vida atual. 

GAUCHET, Marcel. “Foreword”.The disenchament of the world: a political history of religion; translate 

by Oscar Burge; with a foreword by Charles Taylor. Pinceton University Press: Princeton, New Jersey, 

1999,p. IX-XV. 
8
 GAUCHET. Marcel. “Introduction. Les Figures du Politique”. In. La condition Politique. Paris: 

Galimard, 2005, p. 9-43. 
9
 Frente às diversas teorias existentes sobre as origens do Estado cabe aqui explicar o que Marcel Gauchet 

entende como o “nascimento do Estado”.  Para ele, o Estado surge de quando as sociedades primitivas 

deixam de se organizar através da heteronomia religiosa – que para o autor seria a religião em seu estado 

puro. Assim, o Estado nasce junto com a saída da religião. Não a saída da crença. A religião deixa de 

determinar, estruturar a forma política das sociedades.  
10

 GAUCHET, Marcel. The disenchament of the world: a political history of religion; translate by Oscar 

Burge; with a foreword by Charles Taylor. Pinceton University Press: Princeton, New Jersey, 1999. 
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social do “Outro religioso”
11

, ganha uma nova face com o surgimento do Estado 

Moderno, e nele do Estado soberano do direito divino. O religioso, a economia do 

sagrado, centralizou-se nas mãos do monarca absolutista, tido como representante direto 

e escolhido de Deus na terra. Essa mudança na forma do político foi possível devido ao 

ponto central da doutrina cristã: o da encarnação do separado, do divino entre os seres 

humanos.  Por isso, Marcel Gauchet considera o cristianismo – a religião da saída da 

religião - como a primeira revolução política, capaz de unificar todas as potências 

divinas em um deus-uno e encarná-lo entre os homens
12

. 

A concentração da alteridade divina no monarca absolutista representa um 

momento central na passagem da transcendência para imanência do político. No 

entanto, o Estado soberano de direito divino esbarra com o problema da legitimidade de 

seus fundamentos do direito. Isso porque ao desassociar a organização da sociedade do 

religioso, externo e invisível, consequentemente, dá-se aos indivíduos, átomos de 

direito, a concepção da unidade política. Há, portanto, um processo de autonomização 

dos componentes da existência coletiva – que não é linear nem homogêneo –, levando a 

uma autonomização da prática do político e também a autonomização das práticas 

religiosas
13

. 

Tal metamorfose do político leva, segundo Gauchet, a duas revoluções: a 

primeira, no direito, como já mencionamos, que em sua acepção natural, ao tentar 

buscar legitimidade para nova forma do político aspira remover os fundamentos 

religiosos, deixando somente ao indivíduo natural seu aspecto político; e a segunda, a 

revolução na história, pois, a substituição da autoridade do passado se liga a um apelo 

ao futuro, assim, há uma emancipação perante os modelos do passado e uma projeção 

no futuro que libera a invenção do eu
14

. Esse processo de liberação do eu, da invenção 

de si mesmo, fez com que a historicidade se tornasse central na definição do político das 

sociedades modernas. 

 Com base nesses apontamentos teóricos sobre o conceito de político e a forma 

do político, apreendemos a política administrativa do bispado de Mariana entre os anos 

                                                           
11

 É preciso esclarecer o que Marcel Gauchet chama de religião. Ele se refere à religião das sociedades 

primitivas, que chama de religião e não de mito devido seu caráter político. Essas religiões - o plural é 

mais plausível - possuíam um caráter heterônomo, não eram institucionalizadas e não possuíam 

personificações no âmbito terrestre. Assim, as religiões monoteístas institucionalizadas, Gauchet 

denomina como “Outro religioso”.   
12

Idem. 
13

Idem. 
14

GAUCHET. Marcel. “Introduction. Les Figures du Politique”. In. La condition Politique. Paris: 

Galimard, 2005 
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de 1764 a 1817. Entendendo a função do político como o modo de instituição do social 

a partir da referência a um lugar de poder, e identificando uma de suas formas na 

concentração da alteridade divina pelo monarca absolutista, embasada pela Igreja de 

Roma, temos alicerces para compreender a relação entre o Estado Moderno português e 

Igreja Católica pós-tridentina.  

Compreendendo o cristianismo como a religião da saída da religião, o “outro 

religioso”, o Império português junto à Igreja de Roma, utiliza os preceitos doutrinários 

do catolicismo, através da política administrativa eclesiástica para manter a coesão da 

sociedade, justificando hierarquias, dominações e conquistas
15

.  Não se deve confundir, 

portanto, a religião católica, incorporada pelo Estado português, com a subordinação da 

instituição católica à coroa lusitana.  Porém deve-se ter em mente que, a Igreja lançou 

mão de conjunto de procedimentos para moldar a hierarquia e a organização da fábrica 

social, muitas vezes, independente, de preceitos religiosos. 

 Entretanto, segundo Gauchet, o processo de configuração do absolutismo papal 

- iniciado no século XI, com o papa Gregório VII se autoproclamando senhor absoluto 

da Igreja, e concretizado com o papa Inocêncio IV, no século XIII, se declarando 

representante de Deus - cristalizou a encarnação do sagrado, dando espaço para o 

surgimento do absolutismo monárquico no século XVII. Consolidação que levaria ao 

problema da legitimidade e consecutivamente à revisão do direito natural. Nesse 

contexto, tanto Igreja, quanto Estado, tentam se garantir legalmente diante de uma 

sociedade composta por indivíduos com direitos próprios.  

É exatamente nesse processo de jurisdiciação que procuramos entender a política 

administrativa do bispado de Mariana nos anos finais do setecentos. Diferentemente de 

Gauchet, Rosanvallon propõe uma metodologia para uma história filosófica do político. 

Podemos dividir sua metodologia em quatro pontos principais. 1) identificar o conjunto 

de procedimentos pelo qual a ordem social é estabelecida; 2) identificar como novas 

racionalidades políticas se organizam; 3) observar o modo pelo qual são projetados e se 

desenvolvem os sistemas representativos que permitem a concepção de uma vida 

comunitária a partir do entendimento de como em um tempo-espaço, um grupo social 

tenta construir respostas para aquilo que percebe como problema, e a partir da definição 

das áreas históricos-conceituais retirada da atividade intelectual, busca compreender a 

                                                           
15

 Gauchet defende que a religião não serve ou foi inventada para legitimar a ordem política e social. O 

“outro religioso” é dinâmico. Com a incorporação do separado na sociedade, a ideia religiosa que ele 
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interação entre a realidade e sua representação; 4) identificar como as representações da 

vida pública sofrem mudanças decorrentes das  transformações das instituições e das 

formas de relacionamento e de controle social
16

.  

O tempo de pesquisa exigiu um recorte desses procedimentos metodológicos. 

Sendo assim, neste trabalho empregaremos os dois primeiros tópicos descritos por 

Rosavallon para o estudo do político. Nele buscamos identificar quais e como os 

procedimentos estabelecidos pela relação entre o Estado português e a Igreja Católica 

refletiram na construção da ordem social da sociedade luso-brasileira. Como a 

racionalidade política, sintetizada no reformismo ilustrado, interferiu na divisão de 

poderes entre as duas instituições e como isso reverberou na politica administrativa 

eclesiástica. Logo, revelaremos as formas que a Igreja encontrou de hierarquizar e 

moldar a sociedade, mas também, sua hierarquia interna. Matizaremos, portanto, as 

transformações no direito natural, a aplicação de uma política racionalizante em um 

sistema jurisdicionalista e a questão em torno do privilégio/direito do padroado. 

Utilizamos neste primeiro capítulo o que denominamos de fontes reguladoras. 

São leis, ordens, constituições, alvarás, recursos por meio dos quais se definiram os 

direitos e deveres das partes: Estado, Igreja e fiéis. Em sua maioria são documentos já 

conhecidos e publicados, como as Ordenações Filipinas, as Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, fontes da história do direito português publicadas através do 

projeto Ius Lusitane e disponibilizadas on-line, além de obras de referência, como o 

Direito Civil e Eclesiástico brasileiro antigo e moderno de Cândido Mendes de 

Almeida. Lançamos mão de outros documentos menos conhecidos, como uma memória 

anônima encontrada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, documentos sobre o 

padroado encontrados na Biblioteca Nacional, e documentos referentes mais 

especificamente ao nosso objeto presentes no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de 

Mariana.  

O enquadramento feito no primeiro capítulo constitui a base para o entendimento 

da estrutura administrativa eclesiástica do bispado de Mariana. No segundo capítulo, a 

teoria de campo de Pierre Bourdieu é válida para demonstrar a divisão interna dos 

poderes na jurisdição eclesiástica e como os eclesiásticos construíram repostas para 

aquilo que viam como um problema. Para Bourdieu, o social é constituído por campos, 

espaços de relações objetivas que possuem lógicas próprias. Entende-se que vários 
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grupos, ou campos, lutam pela definição de regras próprias para o social, daquilo que, 

para cada um, faz mais sentido lutar por: um lugar de poder. 

  O conceito de campo de Bourdieu se aproxima da definição de político de 

Rosanvallon quando esse diz que no processo de constituição da ordem social todos se 

associam mediante a deliberação de normas de participação e distribuição. Campo, para 

Bourdieu, é um espaço de relações objetivas entre indivíduos, coletividades ou 

instituições que competem pela dominação de um cabedal específico. É um espaço de 

estruturação de posições, que resulta de um processo de diferenciação social.  O campo 

é sempre um “campo de forças” e um “campo de lutas”. Dentro dele os agentes atuam 

conforme suas posições relativas - com maior ou menor força -, conservando ou 

transformando a estrutura 
17

.  

 No segundo capítulo revelaremos as estruturas e os poderes internos da 

jurisdição eclesiástica. Identificamos como era o funcionamento interno desse órgão, 

quais as normas e regras o regiam; quais eram os funcionários eclesiásticos que, junto 

ao bispo, governavam a diocese de Mariana; quais suas funções; como era o 

relacionamento entre os órgãos e seus funcionários; como o poder foi assimilado e 

disputado. Para isso, nos valemos dos documentos publicados no livro “O cabido da Sé 

de Mariana”, de Caio César Boschi, ainda pouco estudado pela historiografia. Além do 

Regimento do Auditório Eclesiástico da Arquidiocese da Bahia, utilizado como modelo 

nos outros bispados da América Portuguesa. Também recorreremos a dois Regimentos 

da Câmara Eclesiástica do bispado de Mariana, um encontrado no Arquivo da 

Arquidiocese de Mariana e outro na Biblioteca Nacional. E ainda obras de referência 

como: “Arquidiocese de Mariana”, de cônego Raymundo Trindade, e “História da 

Civilização Mineira: Bispado de Mariana”, de Diogo de Vasconcelos. 

Depois de identificada a divisão interna e externa do poder eclesiástico analisar-

se-á, no terceiro capítulo, a função dos bispos enquanto funcionários político-religiosos 

do Estado português e da Igreja de Roma. Destaca-se sua atuação diante do contexto 

revolucionário das Minas e do mundo ocidental na segunda metade do século XVIII.   

Por meio do estudo dos governos episcopais pudemos ter uma visão de quais 

eram as preocupações do episcopado para região mineradora do Setecentos, e como eles 

propuseram soluções para resolver as questões da administração política religiosa da 

diocese sob o regime do padroado.  Destacamos o poder simbólico mobilizado pelos 

                                                           
17

 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Introdução, organização e seleção Sérgio 

Miceli. – 7. ed. - São Paulo: Perspectiva, 2011. 



 

20 
 

bispos como forma de legitimar as posições sociais e o sistema de representação do 

poder na sociedade das Minas setecentistas; seja através de medidas administrativas 

efetivas, com ordens e regulações, seja pelo poder retórico das cartas pastorais.  

 As fontes utilizadas no terceiro capítulo baseiam-se, sobretudo, na 

documentação dos governos episcopais de d. fr. Pontevel e de d. fr. Cipriano de São 

José, encontradas no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Mas também 

tiramos proveito de documentos já apresentados, em partes, nos capítulos anteriores e 

de outras fontes do mesmo arquivo, junto à historiografia sobre o tema.  

 Para finalizar gostaria de justificar a ênfase dada à legislação neste trabalho. 

Primeiramente, o nosso objeto solicitou um estudo mais profundo sobre a legislação. A 

política administrativa eclesiástica atuava conforme o sistema jurisdicionalista em vigor 

no Império português. Sem entender o jurisdicionalismo não seria possível desvendar as 

relações entre o Estado português e a Igreja romana.  Por outro lado, privilegiar a 

analise das fontes jurídicas e reguladoras não significa desconsiderar a atuação da 

sociedade na recepção dessas leis. Pautamo-nos na constatação de que a formulação de 

uma lei é uma das principais formas de organização social, sendo criadas com intenção 

de impor uma conduta, ou seja, de ordenar.  

 Fique claro, portanto, as regras e normas analisadas neste trabalho revelam os 

procedimentos para estabelecimento da ordem e hierarquia social denotando qual era a 

racionalidade política do período. No entanto, isso não significa que as mesmas leis 

foram cumpridas à risca. Elas podem ter sido descumpridas ou mesmo apropriadas de 

maneiras diversas. Dessa forma, o estudo das leis aqui é favorável para o entendimento 

das estruturas que enquadravam a organização da sociedade colonial.  
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Capítulo 1) O Estado Português e a Igreja Católica Romana:  Reformas Políticas,  

Jurisdiscionalismo e  Padroado 

 

Este capítulo discorrerá sobre as transformações do político ocorridas no 

setecentos, tendo em perspectiva a documentação legislativa produzida pelo Estado 

português vinculada aos poderes ordenadores da Igreja Católica pós-tridentina.  As 

mudanças no pensamento político da sociedade do Antigo Regime, marcadamente pelas 

Reformas e pelo movimento iluminista, foram fundamentais para o rearranjo de poderes 

entre Estado e Igreja na definição do ordenamento social. A progressiva 

jurisdicionalização da Igreja à imitação das formas estatais levou a uma secularização 

da administração religiosa.   

 

1.1) O Antigo Regime e a divisão dos poderes: antecedentes moduladores 

 

António Manuel Hespanha, ao estudar a cultura jurídica do Antigo Regime 

europeu, explica que o direito não se limitava à manutenção da ordem e da paz, ele, em 

grande medida, criava os próprios valores sobre os quais a “boa ordem” se estabelecia. 

A concepção de ordem social predominante até o século XVIII era a de uma “ordem 

universal” que orientava as criaturas para o fim último transcendental, identificado pelo 

pensamento cristão, como o próprio Criador. Por essa perspectiva, Deus e Natureza 

eram termos correspondentes. Portanto, o direito natural era aquele que respeitava a 

“natureza das coisas” 
18

. 

Sendo assim, um governo poderia compor um conjunto de direitos para 

organizar a sociedade. Porém, a sua constituição natural era o que conferia legitimidade 

ao produto normativo. Nesses termos, esclarece Hespanha, o direito natural 

desempenhava uma função constitucional, impondo-se a toda forma de poder.  

“Em virtude desta função constitucional do direito, toda a atividade política 

aparece subsumida ao modelo “jurisdicionalista”. Ou seja, toda a atividade 

dos poderes superiores – ou mesmo do poder supremo – é tida como 

orientada para a reposição da boa ordem, resolvendo conflitos entre 
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concessões particulares acerca do respectivo lugar (direitos e deveres) na 

ordem da cidade. Ao poder competia, portanto, “fazer justiça
19

.” 

 

A sociedade do Antigo Regime imaginava a sociedade como um corpo em que 

cada parte cooperava, em seu respectivo lugar, com seus direitos e deveres na realização 

do destino cósmico. Contudo, essa divisão era hierárquica, e, ao menos no plano 

terreno, aqueles que exerciam uma função considerada menor no funcionamento do 

corpo, eram tratados de forma desigual. Estas diferenças manifestavam-se no direito 

pelas noções de „estados‟, „privilégios‟ ou „direito particular‟.  

Portanto, a função da cabeça, representada pelo rei, era manter o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, garantindo a cada parte os seus direitos e, assim, realizando a 

justiça. Por outro lado, as partes também deveriam ter a autonomia necessária para 

realizar suas próprias funções (iurisdictio). Ao longo do tempo, as partes, ou 

jurisdições, além da faculdade de dizer o direito, incorporaram a faculdade de constituir 

suas leis e estatutos, de julgar seus conflitos e emitir certos comandos.  

O político na sociedade portuguesa do Antigo Regime era compreendido como 

uma atividade para manutenção da “ordem natural das coisas”.  Hespanha apresenta-nos 

a categoria Monarquia Coorporativa como ferramenta para revelarmos a organização 

do Estado e a política administrativa do governo português do Antigo Regime. Segundo 

ele, a corporação real portuguesa possuía quatro características principais: o 

compartilhamento de poderes, a limitação legislativa pela doutrina do ius comune 

(direito comum) e pelos costumes e práticas locais, a substancialidade dos deveres 

morais perante os deveres políticos e a liberdade dos oficiais régios perante os 

comandos reais
20

.  

José Subtil destaca que a justiça não era usada somente para resolução de 

conflitos, mas como mecanismo de ação administrativa do Estado português. Cada área 

da administração estatal era pensada sobre termos jurídicos, e de tal forma, 

denominavam-se jurisdições – o que permitia a contestação das ações administrativas
21

. 

Pedro Cardim, atentando-se para a realidade do Antigo Regime português, defende que 
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por existir uma pluralidade de poderes coexistentes, a jurisdição era a faculdade que 

menos expressava pretensões unilaterais de domínio e melhor atuava na busca de pontos 

de equilíbrio 
22

. 

A jurisdição representava o exemplo do exercício de um poder sobre 

determinado espaço 
23

.  A coroa portuguesa dividia o seu poder, sua jurisdição real com 

mais cinco jurisdições, a saber: civil, militar, fazendária, judiciária e eclesiástica. Como 

dito anteriormente, apesar de a jurisdição real ser superior a todas as outras, por seu 

caráter autoritário, cada jurisdição possuía certa autonomia para gerir seu espaço. Sendo 

assim, possuíam normas e regras próprias, manifestadas em estatutos, regimentos, usos 

e costumes.  

A pluralidade normativa e a imprecisão na definição dos limites jurisdicionais 

produziram o que Ana Cristina Nogueira da Silva denominou de alteridade 

administrativa
24

. A sobreposição das jurisdições nas circunscrições administrativas 

sejam elas, cidades, vilas ou paróquias, aliada à imprecisão dos limites jurídicos, 

geraram uma organização e administração territorial singular. Esse caráter particular de 

organização política administrativa causou diversos conflitos, pois, nas matérias em que 

duas ou mais jurisdições, alegavam o direito de “dizer o direito”, o embate era 

praticamente inevitável.  

Sob esses parâmetros organizacionais que pensamos a política administrativa 

eclesiástica do Estado português e suas transformações. A partir deles podemos refletir 

sobre o papel e o posicionamento da jurisdição eclesiástica na atividade política dos 

territórios portugueses. Lembra-se, todavia, que a atividade política eclesiástica exercida 

nas Minas setecentistas era delimitada pela relação política entre o Estado Moderno 
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português e a Igreja Católica pós-tridentina. Portanto, é preciso retomar alguns aspectos 

para esclarecer como essas duas instituições ajustaram seus poderes. 

Entre os séculos XVI e XVIII a relação entre os Estados modernos europeus e a 

Igreja católica romana foi pautada, em parte, pelas chamadas Reformas
25

 – protestante e 

católica. Estudiosos laicos viam no movimento da reforma protestante elementos 

garantidores da liberdade do homem, que por sua vez  implicavam na liberdade 

religiosa. Em contrapartida, estudiosos católicos ultramontanos acreditavam que aquele 

movimento reformista desestabilizava os princípios de autoridade, ordem social e 

disciplina, próprios da cristandade e da Igreja medieval. Para além das questões em 

torno da liberdade religiosa, podemos dizer que, naquele momento, a Igreja Católica 

sentiu uma eminente ameaça à sua soberania.  

 Rodrigo Bentes Monteiro faz uma releitura das obras de Lucian Febvre e Jean 

Delameau e chama atenção para a relação entre a reforma protestante e a crise moral 

religiosa na Europa dos seiscentos e setecentos, bem como a “fome de Deus” dos 

europeus que buscavam a palavra da vida e abominavam os pecados
26

. Como resposta à 

expansão protestante, Roma se renova enquanto capital religiosa, exigindo uma maior 

moralidade papal, promovendo sínodos, visitas pastorais, expansão das ordens 

religiosas - dentre essas os jesuítas, considerados por Delameau soldados de cristo no 

além-mar, e os carmelitas descalços, renovadores do catolicismo na Espanha de Felipe 

II.  Dessa forma, a reforma católica é vista como o endurecimento das estruturas – clero 

mais firme e uma ênfase na catequese, e como a promoção da santidade e da piedade, a 

partir dos exemplos heroicos religiosos do século XVI.  

A monarquia portuguesa, fortemente católica, publica em um alvará de 12 de 

setembro de 1564, um ano após o término do concílio, estabelece “a observância do 

sagrado Concílio Tridentino em todos os domínios da monarquia portuguesa
27

”. 

Mencionava a especial obrigação dos reis em assistir a jurisdição eclesiástica em todas 

as coisas em que convinham guardar a execução dos decretos dos ditos concílios, como 
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na reforma dos abusos introduzidos e aumentados pela negligência na execução das 

ordens dos cânones, concílios e decretos
28

. 

O movimento das reformas protestantes refletiu na relação entre os Estados 

europeus e a Igreja católica romana, não somente porque a Igreja romana teve que 

responder ao protestantismo, por meio das guerras de religião e da repressão 

inquisitorial interna, como indica Paolo Prodi. Mas, sobretudo, porque teve que garantir 

a manutenção da sua jurisdição universal – de sua soberania -, em um contexto de 

consolidação dos poderes locais nos seios dos Estados Modernos. A saída encontrada 

para tal ameaça foi a imitação das características jurídicas do Estado. Porém, ao mesmo 

tempo, buscou-se não coincidir definitivamente a sua dimensão normativa à dimensão 

estatal
29

. 

Giacomo Marramao (1995) observa que a ênfase dada à jurisdiciação da Igreja 

romana em sua reforma católica relacionava-se à afirmação de uma jurisdição secular, 

ou estatal, sobre setores da vida social até então sob o domínio da Igreja
30

. Giacomo 

Martina elenca oito direitos incorporados pelo Estado, entre os séculos XVI e XVIII, 

que demonstram a progressiva inserção do poder secular nos setores da instituição 

religiosa.  

São eles: o jus reformandi, que dava ao príncipe liberdade para realizar reformas 

consideradas necessárias para evitar e eliminar os abusos, e para tornar mais eficaz a 

ação dos órgãos eclesiásticos; o jus supremae inspectionis, que pretendia limitar o poder 

da Igreja dando ao rei o poder de inspeção sobre as entidades eclesiásticas, com o 

objetivo de limitar as relações dos eclesiásticos locais com a Santa Sé, vigiar concílios, 

missões, a criação de novas instituições, rever a administração patrimonial, etc
31

.  

O jus nominadi dava ao rei o poder de nomear bispos, abades e funcionários 

eclesiásticos. Martina destaca que na península ibérica esse direito já havia sido 

concedido aos reis portugueses e espanhóis em virtude das descobertas ultramarinas. O 
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jus exclusivae era complementar ao jus nominadi, pois permitia ao soberano excluir de 

um determinado ofício alguém que não fosse de seu desejo. O ponto extremo desse 

direito era o veto à eleição de um cardeal
32

. 

O jus placet e o exequatur submetiam à autorização civil os atos dos 

eclesiásticos das cúrias locais e de Roma para confirmar que eles não cometeriam nada 

contra a autoridade do Estado.  Tal prática era obrigatória em termos de jurisdição, mas 

também em termos dogmáticos. O exequatur e o placet foram fundamentais ao 

jurisdicionalismo. Devido a seu caráter impreciso, permitiu uma aplicação subjetiva 

pelo poder real 
33

.  

O jus circa temporalia oficia garantia ao Estado o confisco dos rendimentos de 

pessoas que não concordassem com as ordens do rei, ou que fossem consideradas não 

aptas a seus cargos pelo rei. O jus dominii eminentes autorizava a imposição de taxas 

sobre os bens eclesiásticos e a administração desses durante a vacância do titular. E o 

jus patronatus dava ao Estado, ou a alguma família, o direito de nomear como abades os 

reitores das igrejas sujeitas ao patronato
34

. 

A incorporação dos direitos eclesiásticos aos direitos da jurisdição real 

demonstra a progressiva centralização do conjunto normativo, bastante plural no Antigo 

Regime português, na figura do monarca. A partir da unificação dos reinos portugueses, 

e do nascimento do Estado nacional, ainda no século XIV, aliado ao contexto das 

Reformas, sobreveio um progressivo fortalecimento da instituição Estado. Com isso, 

houve uma centralização dos poderes de ordenamento social pelo governo monárquico.  

A tentativa de delimitação entre os poderes da Igreja Católica pós-tridentina e do 

Estado português pode ser observada no livro II, das Ordenações Filipinas (1603), que 

conta com cinco volumes, reunindo neles os direitos vigentes no reino. Basicamente, o 

livro II das Ordenações tratava de ajustar os deveres e privilégios dos oficiais do Estado 

e da Igreja, alertando para o modo pelo qual eles deveriam usar de suas jurisdições. 

Assim, ele descreve em que situações os clérigos responderiam à justiça civil, ou seja, 

nos casos em que a imunidade eclesiástica não era válida; em quais âmbitos a justiça 

civil deveria apoiar a jurisdição eclesiástica; e ainda, em quais casos deveriam atuar 

juntas. Destacava ainda quando os bens e as atividades eclesiásticas eram isentas de 

impostos. 
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O título VIII define em que casos a jurisdição eclesiástica deveria receber ajuda 

do braço secular
35

.  Justifica-se a ajuda para que as sentenças e mandados dos prelados
36

 

e seus visitadores fossem exercidas com a brevidade possível. Os parágrafos 

especificam os casos para os quais as ordens dos prelados receberiam ajuda, 

basicamente quando, em processos ordinários decidisse ou não pela execução de 

censuras; nos casos em que procedesse por visitação ou inquirição geral contra pessoas 

leigas, mostrando-se o traslado do sumário das testemunhas; nos casos civis que eram 

da jurisdição eclesiástica; no caso de ser alguma pessoa excomungada e nos casos em 

que, por decisão do prelado ou cabido, deveria haver interdito
37

. As situações 

mencionadas eram consideradas de polícia externa.  

O título IX nos apresenta os casos de foro misto (mixti-fori). Aqueles de 

jurisdição tanto secular quanto espiritual.  A proximidade entre o direito e a moral, 

através da indistinção entre delito e pecado, é perceptível em suas categorias, que são:  

“adúlteros, barregueiros, concubinários, alcoviteiros, e os que consentem as 

mulheres fazerem mal de si em suas casas, incestuosos, feiticeiros, 

benzedeiros, sacrílegos, blasfemos, perjuros, onzenreio (i.e., usurários), 

simoníacos, contra os que dão pública tavolagem de jogo em suas casas e 

contra quaisquer outros que cometerem público delito, que conforme o 

Direito sejam mixti-fori
38

”.  

 

A classificação das pessoas segundo essas categorias servia para definir os 

espaços sociais, para delimitar as posições dos indivíduos na sociedade através da 

definição de um estilo de vida. Por esse e outros modelos de organização 

comportamental, os indivíduos da sociedade do Antigo Regime precisariam guiar suas 

ações para agir dentro da lei, dentro dos padrões instituídos. Sendo assim, essas funções 

sociais tendem a funcionar como funções políticas na medida em que as divisões 
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Ordenações Filipinas. Livro II. Título VIII – “Da ajuda do braço secular”. Coimbra: Fundação 

CalousteGulbenkian, 1985, pp. 452. Devemos ressaltar que a utilização da nomenclatura braço nos 

remete à ideia de corpo – místico ou humano -, e neste caso, de corpo administrativo. Se pensarmos as 

jurisdições enquanto braços administrativos da monarquia portuguesa, essa deve ser vista como um corpo 

com múltiplos braços, portanto, um anômalo corpo humano. 
36

 Nota-se que a utilização do termo prelado indica a jurisdição ordinária e contenciosa do bispo. Prelado 

era um título dado a quem na Igreja goza de maior autoridade do foro externo: papas, cardeais, bispos e a 

outros ordinários de institutos.  Se tratando da exterioridade religiosa, das normas e regras que os fiéis 

deveriam seguir o termo usado para designar o poder do bispo nesta matéria era o de prelado. Pesquisado 

na Enciclopédia Católica Popular, no dia 18 de agosto de 2014, com a entrada – prelado, no site, 

http://www.portal.ecclesia.pt/catolicopedia/artigo.asp?id_entrada=1531 
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 Interdito é uma censura que priva o interditado de comungar e de receber sacramentos. Pesquisado na 

Enciclopédia Católica Popular, no dia 18 de agosto de 2014, com a entrada – interdito, no site: 

http://www.portal.ecclesia.pt/catolicopedia/artigo.asp?id_entrada=1026 
38

 Ordenações Filipinas. Livro II. Título IX - “Dos casos mixti-fori”. Coimbra: Fundação 

CalousteGulbenkian, 1985, pp. 453 
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efetuadas pelo pensamento religioso vêm recobrir as divisões sociais, definindo o que 

deveria ser a “boa ordem” 
39

. 

Os títulos mencionados das Ordenações Filipinas abordam as questões da 

jurisdição eclesiástica, sobretudo em seu caráter contencioso, da justiça propriamente 

dita. Isso não significa, porém, que o Estado português não interferisse no caráter 

administrativo desta jurisdição através de regulamentações normativas não compiladas. 

No entanto, como dito anteriormente, apesar de as jurisdições estarem submetidas, cada 

vez mais, a partir da criação do Estado nacional português, a um poder central, elas 

também possuíam autonomia para elaborarem suas próprias leis, em formas de 

regimentos e estatutos, de modo geral, sua administração. É preciso destacar, como 

assinalou Carlos Garriga e Andréa Slemian, que a ordem jurídica tradicional, com sua 

divisão por jurisdições, limitava a vontade política do monarca, já que o pluralismo 

jurisdicional era legitimamente constituído 
40

.   

 Na América portuguesa, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 

escritas em 1707 pelo arcebispo d. Sebastião Monteiro da Vide, discorrem sobre as leis 

diocesanas pelas quais o arcebispado deveria ser governado. Tornou-se, logo após sua 

publicação, artefato essencial em todas as dioceses da América portuguesa para alcançar 

o “bom governo espiritual”.  

As Constituições são organizadas em cinco livros distintos, que conformando 

com os sagrados cânones, os decretos do Concílio Tridentino, as constituições 

apostólicas e “as que convêm ao serviço de Deus”, compõem seus 279 títulos. Ela, no 

entanto, não era a única forma de regulamentar a atuação da jurisdição eclesiástica no 

território colonial da América portuguesa. Cada bispado possuía seus próprios 

regimentos quanto ao exercício dos ofícios eclesiásticos.  

Os livros das Constituições abordam tanto a jurisdição temporal da Igreja, 

quanto a jurisdição espiritual. Ambas discorrem sobre a disciplina eclesiástica a ser 

seguida nos ofícios de divinos, como sacramentos, missas e procissões; sobre as 

obrigações de cada oficial dentro da hierarquia eclesiástica na administração dos 

mesmos ofícios e bens patrimoniais das igrejas; os comportamentos considerados 
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 Este argumento foi construído a partir das concepções de Pierre Bourdieu sobre o „campo religioso‟. 

BOURDIEU, Pierre. “Gênese e estrutura do campo religioso”. In. A economia das trocas simbólicas. 

Introdução, organização e seleção Sérgio Miceli. – 7. ed. - São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 33-34. 
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 GARRIGA, Carlos; SLEMIAN, Andréa. “Em trajes brasileiros”: Justiça e Constituição na América 

Ibérica. IN. Revista De História. São Paulo, Nº 169, p. 181-221, julho / dezembro 2013; SLEMIAN, 

Andréa. A primeira das virtudes: justiça e reformismo ilustrado na América portuguesa face à espanhola. 

In. Revista Complutense de Historia de América. 2014, vol. 40, 69-92.  
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criminosos e os procedimentos cabíveis; a imunidade e os direitos reservados à Igreja e 

seus oficiais. 

 Sobre a questão da imunidade da Igreja, o primeiro título do livro quarto das 

constituições manifesta as concepções de autonomia e liberdade da Igreja em relação ao 

Estado
41

. Seu conjunto de privilégios. Aborda a questão da imunidade e isenção das 

pessoas eclesiásticas que a boa razão diz serem “dignas de serem tratadas com maior 

respeito e veneração”.  A isenção à jurisdição secular é respaldada pelas constituições 

no princípio e origem do direito divino, expondo que Cristo ordenou as coisas e 

distinguiu os poderes secular e temporal, querendo que o poder secular não usurpasse o 

poder eclesiástico e nem o contrário sucedesse.   

Apesar de afirmar a distinção dos poderes, no título seguinte, “sob pena de 

excomunhão”, declara que nenhuma pessoa usurpasse, impedisse ou proibisse a 

jurisdição eclesiástica, e sob a mesma pena estavam sujeitos os juízes seculares que 

procurassem trazer para o seu juízo as pessoas eclesiásticas. 

“Que nenhuma pessoa de qualquer dignidade, grau, e condição que seja, per 

si, nem por outrem, direta ou indiretamente, por qualquer via e modo, faça 

ou ordene coisa que seja prejudicial à imunidade, isenção e liberdade das 

Igrejas, pessoas eclesiásticas e seus bens ou direitos; nem tome, usurpe, ou 

embargue nossa jurisdição eclesiástica, ou por força, ou por quaisquer 

outros modos proíba, ou impeça usarmos livremente dela e nossos 

ministros
42

”. 

 

Segundo as Constituições do Arcebispado da Bahia a justiça secular teria direito 

de intervir na justiça eclesiástica somente nos casos acordados entre o clero e os 

seculares, sem especificar quais eram, e nos casos de flagrante delito. No entanto, o 

título I do livro segundo das Ordenações Filipinas explicita em que caso os clérigos 

deveriam responder à justiça secular. Pareando à justificativa de d. Sebastião Monteiro 

da Vide sobre a imunidade e isenção das pessoas eclesiásticas, fundamentada no direito 

divino, com os argumentos das Ordenações, coloca-se em questão se o privilégio de 

foro era uma questão do direito divino ou humano. Acordou-se que sobre as questões 

civis, ou questões em que fizerem “malfeitorias” às pessoas eclesiásticas deveriam 
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  VIDE, Sebastião Monteiro da. Livro IV. TT I “Da imunidade e isenção das pessoas eclesiásticas” In. 

As Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia feitas, e ordenadas pelo Illustrissimo, e 

Reverendissimo Senhor D. Sebastião Monteiro da Vide: propostas, e aceitas em o Synodo Diocesano, que 

o dito Senhor celebrou em 12 de junho do anno de 1707. Biblioteca Digital do Senado Federal: Obras 

Raras - www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/222291, p. 272. 
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 VIDE, Sebastião Monteiro da. Livro IV. TT II § 642 ”Que nenhuma pessoa impida, ou prohiba a nossa 

jurisdição eclesiástica” In. As Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia feitas, e ordenadas pelo 

Illustrissimo, e Reverendissimo Senhor D. Sebastião Monteiro da Vide: propostas, e aceitas em o Synodo 

Diocesano, que o dito Senhor celebrou em 12 de junho do anno de 1707. Biblioteca Digital do Senado 

Federal: Obras Raras - www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/222291, p. 273. 
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responder à justiça secular, prevalecendo o direito humano. Em matérias de crimes 

civis, os eclesiásticos eram considerados antes, homens, do que dignidades. 

Ao apresentarmos essas duas fontes normativas, apesar da diferença de um 

século entre as publicações, pretendeu-se demonstrar a relação política entre o Estado e 

a Igreja no Antigo Regime sobre do pluralismo jurídico. Nota-se, pelo lado secular uma 

preocupação do Estado, durante o século XVI, em delimitar os poderes da Igreja 

relativos à jurisdição contenciosa. Ao mesmo tempo, validava enquanto crime certos 

comportamentos sociais considerados, essencialmente, pecaminosos. Pelo lado 

espiritual percebemos uma tentativa de manter a imunidade dos eclesiásticos frentes às 

possíveis investidas do poder secular. Apesar de colaborarem entre si, ambas as 

instituições tentavam demarcar seu lugar de poder.   

 As Constituições do Arcebispado da Bahia confirmam a autonomia jurisdicional 

sobre a administração da exterioridade religiosa
43

 para o período. Deixam claro também 

as características da sociedade luso-americana do Antigo Regime, ressaltando os 

privilégios eclesiásticos, demonstrando a amplitude da doutrina católica no 

ordenamento da sociedade e na formação de sua cultura, guiando as formas de viver, 

conviver, e morrer. Consequentemente, revelando ser a Igreja Católica um poder tão 

importante quanto o Estado.   

 Assim, pôr em perspectiva essas duas importantes fontes normativas não 

significa dizer que as legislações eram cumpridas à risca, ou que não existissem desvios. 

Elas se apresentam como instrumentos para compreendermos como o político foi 

concebido na sociedade do Antigo Regime. Revelam quais os temas, quais categorias 

eram balizadas na relação entre o poder instituidor do Estado e o poder instituidor da 

Igreja. Tais normas nos fornecem o molde para entendermos a atividade política 

administrativa eclesiástica praticada na América portuguesa. Revela-nos a forma através 

da qual ela foi concebida: o jurisdicionalismo.   
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  Para entendermos a expressão exterioridade religiosa é elucidativo a contrapor com a expressão, 

interioridade religiosa. O foro íntimo religioso, ao nosso ponto de vista a partir da análise das fontes, diz 

respeito à individualidade espiritual do fiel. Ao modo como, internamente, exercia sua crença. À maneira 

pela qual seguia e aplicava os preceitos cristãos em sua vida. A forma de a Igreja controlar a interioridade 

religiosa seguia duas frentes: a primeira, através das definições destes preceitos, como os sete pecados 

capitais, e a segunda através da administração dos sacramentos, sobretudo, da confissão. Portanto, 

entendemos como exterioridade religiosa tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento e organização da 

instituição que não se referindo à doutrina e a administração dos sacramentos.  
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1.2) O Iluminismo jurídico e as Reformas Políticas portuguesas 

 

Durante o século XVIII, transformações importantes sobre a concepção do 

político influenciaram a relação entre os poderes do Estado e da Igreja. O processo de 

centralização da atividade política em torno da monarquia portuguesa, vindo desde a 

formação do Estado Nacional, ganha forças com a ascensão das ideias iluministas. A 

ênfase dada à razão estimulou uma reinterpretação da organização natural das coisas e 

da sociedade. O direito natural é reinterpretado. 

A concepção da sociedade como um corpo, que até então vigorava no 

pensamento político europeu, no qual os indivíduos eram classificados de acordo com 

as posições que ocupavam na sociedade, cede lugar à concepção de sociedade como um 

campo de forças. Nesse, os indivíduos, retiradas às categorias que os precedem, 

dependendo de seus lugares e práticas sociais, tornaram-se iguais. Desse modo, os 

indivíduos daquelas sociedades coorporativas começaram a questionar os modelos do 

passado e reivindicar direitos
44

.  

Francisco Contente Domingues (1994) afirma que o primeiro padrão de 

referência na filosofia Portuguesa do Setecentos foi o ecletismo
45

.  Acrescenta que a 

busca por novos modelos interpretativos condizentes com as questões levantadas na 

época, junto à falência das teorias tradicionais, consistiu na harmonização dos diversos 

sistemas que se revelavam adequados para explicação de cada fenômeno. Esse 

ecletismo filosófico, segundo Domingues, gerava muitas contradições, porém havia 

uma questão incontroversa: a separação entre, teologia de um lado, e a filosofia natural 

de outro. Isso significava que, em matérias religiosas, a autoridade da Igreja e a luz da fé 

dada por Deus eram inquestionáveis. Já nas matérias naturais, Deus deu aos homens a 

luz da razão e da experiência para um melhor governo da vida terrena. 

 António Manuel Hespanha destaca que o pensamento político ilustrado 

português questionava a possibilidade de se conhecer a vontade de Deus. Inferiram que 

somente era possível compreendê-la em sua manifestação externa, ou seja, naquilo que 
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  António Manuel Hespanha menciona que, embora não haja consenso em torno da genealogia do 

imaginário individualista, ele acredita que foi na escolástica franciscana quatrocentista, que houve o 

questionamento da compreensão da sociedade a partir dos indivíduos e não dos grupos. Ângela Barreto 

Xavier e António Manuel Hespanha. “A representação da sociedade e do poder”. In. História de 

Portugal. Vol. 4 – O Antigo Regime (1620-1807). Dir. José Mattoso. Coord. António Manuel Hespanha. 

Lisboa – Ed. Estampa, 1998. HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um 

milênio. Almedina: Coimbra, 2012. 
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 DOMINGUES, Francisco Contente. ”Modernidade cultural e ecletismo filosófico”. In. Ilustração e 

Catolicismo – Teodoro de Almeida. Lisboa: Edições Colibri, 1994, 59-74. 
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fosse visível aos olhos, que possuísse materialidade. Dessa forma, houve um 

questionamento do que era considerado o ordenamento natural e objetivo das coisas 

para a sociedade do Antigo Regime. Para justificar àquela ordem social, a vontade 

emerge como legitimadora do poder. A vontade soberana de Deus manifestada na terra 

(providencialismo, direito divino dos Reis), ou a vontade dos homens, instituída pelo 

pacto das vontades (contratualismo). Dessa concepção do político se entende pela 

perspectiva providencialista que Deus poderia enviar tiranos para governar os homens. 

Pela perspectiva contratualista que as leis fundamentais, o pacto entre as vontades, 

variavam de acordo com momento histórico
46

. 

Para rematar o debate acerca do iluminismo jurídico e seus reflexos na política 

administrativa do Estado Moderno português, trago aqui o pensamento do jurista 

português, Paulo Ferreira da Cunha (2012)
47

. Cunha busca entender o jusracionalismo
48

 

a partir de sua diversidade, e distante da ideia de ruptura entre o direito natural clássico 

e moderno no contexto luso-brasileiro. Afirma que houve, sim, mudanças no âmbito 

ideológico-político, entretanto, questiona: o que realmente mudou com o 

jusracionalismo? Se houve mudanças, foram qualitativas ou de “cor local”? 

Para isso, Cunha estuda o jusracionalismo em quatro juristas: Antônio Diniz da 

Cunha Silva, Tomás António Gonzaga, Paschoal José de Melo Freire dos Reis e 

Antônio Ribeiro dos Santos.  Destaca a especificidade de cada um deles ao observá-los 

dentro de seus tempos. Aponta suas contradições pessoais e as inerentes da época, 

chegando a três aspectos conclusivos. 

 Primeiro, que nem todos jusnaturalistas modernos são contratualistas partidários 

da teoria do contrato social. Pois, segundo Cunha (2012), ainda havia uma ligação com 

as filosofias políticas do início da época moderna, representada, sobretudo, para os 
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 HESPANHA, António Manoel. “A dissolução do corporativismo e o advento do paradigma 

individualista”. In. Cultura Jurídica Europeia. Síntese de um milênio. Coimbra: Almedina, 2012, p, 111-

114. 
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 CUNHA, Paulo Ferreira. Do jusracionalismo luso-brasileiro e da unidade essencial do jusnaturalismo 

– Reflexão problemática filosófico-histórica. CEMOrOc-Feusp/ IJI – Universidade do Porto. Collatio 12 

– jul-set 2012. 
48

 O jusracionalismo ou racionalismo jurídico foi uma escola do pensamento jurídico desenvolvido a 

partir do século XVII na Europa Ocidental. Utilizando métodos matemáticos pretendia deduzir um direito 

puramente racional. Defendiam que o direito racional deveria ser utilizado para corrigir os vários direitos, 

tanto consuetudinários como positivos. Cf. Wikipedia – Jusracionalismo. 
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juristas luso-brasileiros pela filosofia aristotélico-tomista e seu jusnaturalismo não 

contratualista
49

.  

Em seguida, Cunha diz que os autores do direito natural moderno não 

inventaram os conceitos que utilizaram, e, sim, os inovaram diante do cenário político, 

social e cultural do setecentos. Afirma não ser nova a ideia de posse dos direitos 

naturais, à sua transferência pelo contrato social, à constituição da soberania, à eventual 

resistência ao poder constituído. Por fim, rejeita a conexão entre as ideias de contrato 

social com uma versão totalmente laicizada por não consoar com as características 

político-culturais do século XVIII. A ênfase no poder contratual feito entre os homens 

não implica sua total independência, mesmo em aspectos da jurisdição divina.   

De todo modo, apesar de negar a originalidade do iluminismo juspolítico diante 

do direito natural, diz que houve uma originalidade na formatação deste direito diante 

das especificidades dos contextos locais, expressada por Cunha como a “cor local”. 

Contudo, para o autor, essas singularidades estavam sendo formatadas na América 

portuguesa desde o século XVII.  O mesmo olhar lança sobre a concepção dos direitos 

individuais. Não devemos desconsiderar sua existência antes do século XVIII.  

Portanto, é preciso analisar as transformações na concepção do político através 

do jurisdicionalismo ilustrado, tendo em vista as consequências singulares geradas a 

partir da separação entre as esferas divinas e seculares no direito na política 

administrativa do Estado Moderno português. Porém, como bem apontado por Cunha, 

as reformas não introduziram novidades. Foram feitas a partir da concepção jurídica já 

existente. Para investigar essas transformações, iremos escrutinar as medidas 

legislativas adotadas pelo governo português no governo de D. José e de D. Maria (e 

regência de D. João) até a invasão do exército napoleônico em Lisboa e a transferência 

da corte portuguesa para o Brasil.  

A “Lei da Boa Razão” promulgada em 1768, pelo então ministro do Estado 

português Sebastião José de Carvalho e Melo, sintetiza o estabelecimento da concepção 

racionalista no direito. Essa lei pode ser vista como um conjunto de regras para 

interpretação das leis que compunham o sistema jurídico imperial português. Somente 

desembargadores, ou chanceleres como suplentes, eram responsáveis pela interpretação 

autêntica das leis. Contudo, não havia um tribunal encarregado somente pela 
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interpretação autêntica. Apesar disso, a centralização da interpretação das leis foi a 

medida encontrada pelo Estado para acabar com as “interpretações abusivas”. 

 

“faço saber aos que esta minha Carta de Lei virem, que por quanto tempo 

depois de muitos anos tem sido um dos mais importantes objetos de atenção, 

e do cuidado de todas as nações polidas da Europa, o de precaverem com 

sabias providências as interpretações abusivas, que ofendem a majestade das 

Leis, desautorizam a reputação dos Magistrados, e tem perplexa a justiça dos 

litigantes, de sorte que no direito, e domínio dos bens dos Vassalos não possa 

haver aquela provável certeza, que só pode conservar entre eles o público 

sossego
50

.” 

 

Hespanha destacou a pluralidade do direito na sociedade portuguesa do Antigo 

Regime estreitados nos direitos adquiridos pelo uso e costume (ius comune). A “Lei da 

Boa Razão”, ao tentar demarcar as fontes de direito em que os desembargadores 

deveriam pautar suas interpretações e decisões, conformou todas as diferentes fontes 

normativas em uma única lei. A contradição parecia inevitável. Isso porque os preceitos 

morais, definidos pela ética do direito romano e pelos costumes dos povos, continuaram 

sendo considerados verdades essenciais. Apesar de esse mesmo direito romano ser 

considerado ultrapassado em matérias de política, economia, comércio e navegação, já 

que desconsiderava os preceitos do direito divino e do direito natural. Assim, a “Boa 

Razão”, 

“... que consiste nos primitivos Princípios, que contem verdades essenciais, 

intrínsecas, e inalteráveis, que a ética dos Romanos havia estabelecido, e que 

os Direitos Divino, e Natural formalizaram para servirem de regras Morais e 

Civis entre o Cristianismo: ou aquela boa razão que se funda nas outras 

regras, que de unanime consentimento estabelece o Direito das Gentes para 

direção e o governo de todas as Nações Civilizadas
51

.” 

 

A “Lei da Boa Razão” determinou que as normas do direito romano só seriam 

aplicáveis quando, no caso, se mostrassem concordantes com a boa razão.  A nova lei 

tenta definir as distâncias e proximidades entre as antigas concepções do direito e busca 

fortalecer o direito pátrio. Há um processo de recategorização através da separação das 

esferas de poder da justiça. Interferir no direito canônico é considerado erro manifesto 

por se supor que no foro temporal “se pode conhecer dos pecados que só pertencem, 

privativa e exclusivamente ao foro interior e à espiritualidade da Igreja” 
52

.  
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O jurisdicionalismo iluminado buscou secularizar as categorias de ordenamento 

social. Procurou distinguir os delitos dos pecados delimitando a cada esfera da justiça 

seus devidos casos. Todavia, a Igreja Católica, através de seus sistemas simbólicos, 

ainda exercia papel importante na modelação dos comportamentos e consciências. A 

cultura da sociedade setecentista luso-americana estava permeada por símbolos do 

catolicismo e da organização eclesiástica, o que refletia no comportamento tido como 

secular dos homens. 

Pela relevância na construção nos modos de ver e pensar o mundo, e pelo poder 

mantido pela Igreja, as “matérias sagradas” deveriam ser vistas e analisadas com 

cuidado pelos professores de direito da Universidade de Coimbra.  

 

“Sobre os Ofícios, e Direitos do Summo Império Civil a respeito das coisas 

sagradas, e negócios da Religião, se deterá um pouco mais, do que os outros 

artigos, por ser este, não menos importante que delicado. E dará a conhecer a 

legítima e indispensável, inspeção e autoridade, que tem o Summo Império 

Temporal, sobre a administração exterior da Igreja; e sobre o exercício das 

coisas sagradas; para vigiar, e impedir que daí não venha mal ao Estado; e 

para emendar e acautelar o que lhe tiver já resultado
53

”.  

 

 O Sumo Império dava ao rei e a seus ministros o poder de interferir nos 

negócios e funções da religião, na economia do sagrado. Esse poder de inspeção sobre a 

administração exterior da Igreja, como dito no trecho, já era observado nos vários 

direitos concedidos ao rei durante os séculos XVI e XVII, como o jus patronatus e jus 

nomindi, citados anteriormente. No entanto, a noção de imperium, antes renunciada pelo 

modelo corporativista por estar associada ao exercício da tirania, agora é legitimada 

pelo voluntarismo, reforçando e ampliando aqueles direitos anteriormente concedidos 

ao rei.  

 Os professores de direito público deveriam ensinar que entre o sacerdócio e o 

império não deveria haver desarmonia. Mostrando, desse modo, a separação dos dois 

Sumos Impérios, espiritual e temporal, “do fim da Sociedade Cristã que Cristo fundou, 

e da Sociedade Civil que o mesmo Cristo não quis, nem veio perturbar com a fundação 

da Igreja”. A Igreja, enquanto instituição, não deveria intrometer-se na organização da 

sociedade, pois, apesar das duas soberanias buscarem o bem comum, a sociedade civil 

tinha por finalidade o bem comum social. Por outro lado, a sociedade cristã buscava o 
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bem comum sobrenatural. Ou seja, o poder temporal tinha por objetivo o bem na terra, e 

o poder espiritual o bem no “céu”.  

 

“Confrontando todas as suas deduções com a Revelação, que lhes servirá de 

critério, e que terá sempre diante dos olhos para não errar; com a doutrina dos 

Santos Padres, Concílios, e dos verdadeiros Cânones; e também com a 

disciplina antiga da Igreja: e aproveitando-se da combinação de todos estes 

princípios, para bem estabelecer e fixar os verdadeiros e imprescritíveis 

limites que prescreve a razão a um e a outro Poder, Eclesiástico, e Civil; os 

quais por serem por ela demonstráveis são diretamente de jurisdição desta 

parte do Direito Natural
54

.” 

 

O caráter demonstrável das leis em contraposição ao caráter revelador e 

misterioso das leis canônicas convém à legitimação da interferência do poder temporal 

em matérias religiosas demonstráveis. Dessa forma, tenta limitar o poder eclesiástico a 

matérias sobrenaturais. A distinção feita entre bem comum social e bem comum 

sobrenatural, entre sociedade civil e sociedade cristã, propicia uma separação jurídica 

dessas duas virtuais sociedades e de seus interesses.  

A historiografia confessional, no entanto, acredita não ser possível a total 

separação entre as duas esferas de poder. Rapahel Llano Cifuentes (1989) defende que a 

coexistência dos poderes instituidores do Estado e da Igreja criam conexões particulares 

nas ações dos indivíduos.  

 

“Ao fundir-se no vértice da unidade pessoal a vertente espiritual e temporal, 

criam-se realidades sociais que participam de ambas as esferas. Pense-se, por 

exemplo, no direito da Igreja à educação e no direito do Estado na mesma 

matéria; na propriedade eclesiástica que pertence à soberania da Igreja e está 

radicada no território do Estado; na sociedade conjugal que tem 

consequências jurídicas, sociais, econômicas e políticas e é, ao mesmo 

tempo, uma instituição constituída por sacramento, etc 
55

.” 

  

É impraticável desconsiderar a validade deste argumento, sobretudo, em uma 

sociedade sem liberdade de crença ou religião como a luso-brasileira setencentista. 

Portanto, é preciso esclarecer que a delimitação entre os poderes espiritual e temporal, 

entre as soberanias do Estado e da Igreja, praticadas pelo jusrisdicionalismo ilustrado, 

não pretendiam laicizar a política administrativa do Estado português e nem mesmo as 

práticas sociais. No século XVIII, houve, sim, uma forma de secularização da jurisdição 

eclesiástica, considerando que ela ficou, cada vez mais, subordinada ao Estado 
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português, e não aos Estados pontifícios. Portanto, acredita-se que a secularização da 

administração eclesiástica está inserida em um processo de nacionalização, que não 

surge no século XVIII, mas tem correspondências nele, tanto no direito quanto na 

administração estatal.  

As transformações nas concepções do político observadas no século XVIII 

refletiram, como exposto, na relação entre a soberania do Estado português e a 

soberania da Igreja católica romana. A centralização do poder nas mãos do monarca – 

sem, contudo, mudar o sistema jurisdicional - ao lado da progressiva jurisdiciação da 

Igreja pós-tridentina levou a um conflito diplomático em meados do século XVIII. Os 

jesuítas foram o estopim do embate. Entender esse conflito é importante para esclarecer 

as medidas administrativas tomadas pelo governo português no período. 

Lembra-se que a Companhia de Jesus foi a Ordem religiosa reconhecida pelo 

papado durante a chamada reforma católica, e seus membros, os jesuítas, eram 

considerados verdadeiros soldados de Cristo no ultramar. A expansão dessa Ordem 

religiosa, entre os séculos XVI e XVIII, foi uma das medidas tomadas pelo Concílio 

Tridentino para renovação da fé e moral católica. Desse modo, os Estados europeus 

católicos que adotaram os pareceres do Concílio deveriam proteger e aceitar o trabalho 

dos jesuítas.  

Em um alvará publicado em 05 de outubro de 1768, denominado “Contra o 

puritanismo”, encontramos alguns elementos capazes de elucidar os motivos pelos quais 

o conflito diplomático deflagrou. A contenda começou quando o rei mandou a Mesa de 

Consciência e Ordens consultar o compromisso da confraria do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de Santa Engrácia, formada em 1663, para reunião da nobreza. Decidiram 

sobre ele: 

“(...) que em lugar de conter em si as pias regras com que a mesma nobreza 

devia unir nos exercícios de devoção(...) continham em si muito pelo 

contrário a base de uma associação ordenada a semear cizânias na mesma 

nobreza, para levantar no meio dela sedições, e discórdias, e para denegri-la 

com injúrias atrozes e ofensivas da paz pública de Minha Corte ( ...) 
56

.” 

 

O alvará acrescenta que o compromisso da confraria tinha sido composto em 

uma conjuntura em que a “feroz sociedade jesuítica” tinha tomado o “despótico 

arbítrio” de todas as disposições do governo, da corte e da cidade, incitando sedições e 

perturbações. Para isso, afirma que os jesuítas buscaram os subterfúgios da “Liga da 

França” e do “infame puritanismo inglês”. E foi deste último, indica o alvará, de quem 
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copiaram o ideal de pureza de sangue que aparece no compromisso como “fidalgo e 

cristão velho de tempo imemorial”. Induzindo, assim, os estrangeiros a acreditarem que 

em Portugal só havia pureza de sangue naqueles que eram confrades de Santa Engrácia. 

Para “arrancar o mal pela raiz”, d. José toma uma série de providências. Reprova 

e condena todos os casamentos arranjados pelas famílias “puritanas”. Manda aos chefes 

dessas famílias que casem seus filhos solteiros com qualquer outra família, sob pena de 

desterro. E com objetivo de “evitar escândalos”, essas e outras determinações ficariam 

reduzidas apenas ao alvará “secretíssimo” que se apresentava. Assim, buscava a total 

extinção e abolição do puritanismo nas terras portuguesas.  

Além da intromissão dos jesuítas nas ordens religiosas, causando separações e 

desavenças, outro fator que contribuiu para expulsão dos jesuítas do território 

português, segundo declaração do ministro Conde de Oieras
57

, foi a nomeação de 

jesuítas para inquisidores gerais. Usando da influência que tinham em Roma, os jesuítas 

influenciavam os oficiais da Cúria romana a passarem as letras apostólicas de 

confirmação para o cargo inquisidores gerais para eles, os jesuítas, sem que nelas se 

mencionasse as nomeações pertencentes ao rei. Além disso, ocultaram e procuraram 

destruir os livros que tratavam dos títulos da fundação e das jurisdições da inquisição. 

É, no mínimo, curiosa a contradição presente no conflito diplomático acerca dos 

jesuítas. Pois, se a Companhia de Jesus foi uma das principais Ordens religiosas 

expandidas pela reforma católica, com objetivo de reforçar a fé católica, e dirimir a 

expansão protestante, espanta que os jesuítas incitassem ideias protestantes no seio de 

um estado católico.  Pelas cartas enviadas ao Papa por Dom José, inferimos que o 

pontífice pedia o retorno dos jesuítas às terras portuguesas. Pedido não acatado pelo rei 

português, que questionava: “tudo o que se desvanece no referido breve foram protestos 

gerais diametralmente contrários aos fatos específicos dos referidos termos 

escabrosos”
58

.  

A expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses e a extinção do critério de 

limpeza de sangue reflete na política administrativa eclesiástica do bispado de Mariana 
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do setecentos. De modo mais direito, os processos para ordenação sacerdotal, 

conhecidos como de genere, essencialmente feitos para averiguação da limpeza de 

sangue e antecedentes morais dos candidatos à ordenação, ficaram restritos ao segundo 

critério. De forma indireta, a administração do seminário de Nossa Senhora da Boa 

Morte, fundado em 1750 por d. fr. Manuel da Cruz, estava, na época da promulgação da 

lei, nas mãos dos jesuítas. Com a ordem régia de expulsão, a administração do 

seminário teve de mudar de mãos. Apesar de não nos atermos a esses eventos falaremos 

um pouco mais sobre eles no segundo capítulo. 

Tendo em vista as mutações na forma do político ocorridas na época, dando ao 

rei, através do poder de imperium, a capacidade de interferir na exterioridade religiosa, 

ao lado dos conflitos oriundos da presença dos jesuítas nas terras portugueses, 

percebemos uma tentativa do Estado em obter um maior controle sobre as Ordens 

religiosas.  Tal hipótese pode ser corroborada com uma carta do rei D. José para o 

Abade geral e definitório da congregação de São Bento passada em 14 de dezembro de 

1768
59

. Por ela, d. José instrui o abade a punir os congregados que se autodenominavam 

jacobeus, beatos e reformados, com a pretensão de uma “maior perfeição religiosa”, 

provocando separações internas na Ordem de São Bento.  

A penetração das ideias reformadoras dentro das Ordens no território português 

preocupava os governantes do Estado pelas incitações e separações que causavam 

dentro das instituições religiosas, mas também pelos questionamentos que faziam à 

autoridade régia. Como se percebe em uma resolução da Mesa Censória, em março de 

1769, acerca das teses, máximas e estatutos da pretendida jacobéia
60

.  Da qual se 

conclui: “falta missão e autoridade legítima; soberba e hipocrisia; obediência cega; 

cisma e sedição 
61

”. 

Nesse contexto, a coroa portuguesa reconsiderou os direitos concedidos à Cúria 

Romana. Em 20 de abril de 1769, a respeito do “não efeito sobre as regras da 

chancelaria romana, se não procedesse ao beneplácito régio”, dom José manda que as 

regras da chancelaria romana não fossem acatadas em seus reinos e domínios, sem se 
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proceder anteriormente ao seu real beneplácito 
62

. Justifica tal decreto pelo fato de que 

as regras da chancelaria romana eram vitalícias de cada papa, expirando-se junto com 

seu mandato.  

As limitações sobre o beneplácito régio aos documentos recebidos pela Cúria de 

Roma são descritas com mais detalhes em uma carta enviada ao cabido de Mariana em 

23 de agosto de 1770 por d. José.  

 

 “E, porquanto a minha régia e pia intenção, expressa na sobredita lei, foi a de 

preservar a independência temporal da minha soberania, a constante firmeza 

das minhas leis, a observância dos louváveis costumes dos meus reinos, as 

justas decisões dos meus tribunais, para assim preservar o sossego público 

dos povos que vivem debaixo da minha proteção sem que de alguma sorte 

cogitasse impedir os legítimos recursos ao Sumo Pontífice e tribunais da 

Cúria de Roma nas matérias que são da sua competência, me pareceu 

explicar-vos, como por esta explico, a sobredita lei, declarando-vos, como 

declaro, que nela não foram ou devem ser compreendidos nem os breves 

expedidos pela Penitenciária, nem os escritos ordinários pertencentes a 

negócios e nem particulares quando nele se envolver matéria concernente ou 

respectiva a alguns dos sobreditos pontos que constituem princípios sempre 

inalteráveis para a tranquilidade pública da minha Coroa e dos vassalos 

dela
63

.” 

 

Como se percebe pelo trecho da carta endereçada ao cabido de Mariana, o 

beneplácito régio não era ilimitado. Ele era usado com a justificativa de se preservar o 

poder e a independência temporal, mas não podia impedir o acesso dos fiéis a fim de 

que recorressem a uma justiça legitimamente constituída naquela sociedade, denotando 

as limitações da vontade política do monarca.  

Em meados do ano de 1774, mais duas medidas refletem o cisma com a Cúria 

Romana, particularmente com os jesuítas. Primeiro, em 11 de março de 1774, uma 

ordem real passada pelo secretário de Estado, Marquês de Pombal, mandava que se 

procedesse a uma devassa a todos os livros de irmandades, confrarias, misericórdias e 

corporações, e avaliassem se ainda faziam a distinção entre cristãos novos e velhos
64

. 

Diferenciação abolida e proibida nos territórios portugueses desde 1755. Se caso 

encontrassem nos livros a distinção, deveria proceder à prisão dos responsáveis.  
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Aos 16 de maio de 1774 uma carta dirigida ao Papa assinada por dom José, 

tratava da impugnação da bula “ceia do senhor” 
65

. Ela listava os casos em que deveriam 

se proceder pela excomunhão do fiel.  Dom José, após verificar a dedução cronológica e 

analítica que se fez a respeito da bula, concluiu que a bula era “clandestina, dolosa e 

furtivamente introduzida em Portugal pela pravidade jesuítica”. Mandou, portanto, 

suprimir a dita bula. Além disso, o novo pontífice (Clemente XIV, assumiu o mitra em 

19 de maio de 1769), “conhecendo das luzes”, publicou uma encíclica em que 

estabeleceu os princípios mais “sãos e pacíficos” para se efetuar as excomunhões, afora 

mandar suprimir os abusos censurais da igreja, “que nunca podem ter por objetos 

matérias temporais, nem fulminar-se nas espirituais”. Dessa forma, d. José afirma: 

 

“Tive certa informação de uma parte de que havendo sido, no que diz 

respeito aos ditos Pontos, as Constituições da maior parte das Metrópoles, e 

Dioceses destes Reinos formados pelas Máquinas Jesuíticas do espírito da 

referida Bula, chamada de Ceia do Senhor, das falsas Decretaes, e reprovadas 

doutrinas dos Casuístas, e dos abusos dos legítimos Cânones, com que se 

tentaram fazer as referidas censuras extensivas a todas as matérias, e a todos 

os casos da Espiritualidade e Temporalidade, sem diferença ou distinção 

alguma: E pela outra parte de que em diferentes Dioceses, e na prática do 

Auditório Eclesiástico deles, não só se não tratou até agora de expurgar e 

reformar as ditas Constituições corrompidas; mas que muito pelo contrário se 

está alegando e julgando por elas, se estão fulminando censuras 

incompetentes e nulas por sua natureza; e se está procedendo aos sobreditos e 

outros respeitos (com desprezo Meu e prejuízo público) neste presente Século 

Iluminado, como se nele existisse as preocupações, que infeccionaram, 

perturbaram e comoveram os séculos da ignorância, quando não se 

distinguiam as ditas Decretaes falsas das verdadeiras, os Direitos do 

sacerdócio dos do Império e a superstição sediciosa da Verdadeira Religião 

Católica, santa e pacífica por sua natureza
66

”.   

 

O conteúdo da carta enviada ao patriarca por d. José demonstra não somente o 

cisma do Estado Português com a Companhia de Jesus, mas também a busca pela 

separação entre os poderes espiritual e temporal oriundas de uma racionalidade política 

do setecentos, que ressaltava o caráter demonstrável das leis terrenas. Por conseguinte, a 

legitimidade que a razão dava às medidas legislativas adotadas pelo governo português, 

separando jurisdição temporal e jurisdição espiritual, no século XVIII, colocava em 

pauta a historicidade dos regimes políticos e jurídicos.  

Podemos dizer que o reinado de d. José (1750 a 1777), o “Reformador”, a 

administração do Estado em suas relações com a Igreja Católica pós-tridentina, 
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orquestradas por sua equipe de ministros, alargou as bases seculares do Estado Moderno 

português. Através do que ficou conhecido como uma política regalista.  Pois, como 

dito, desde o século XVI, no contexto nas reformas católicas, o Estado vinha 

incorporando direitos em relação à administração da economia do sagrado a partir do 

sistema jurisdicionalista. Ao mesmo tempo a Igreja Romana se adequava às demandas 

políticas dos novos tempos, compondo medidas jurídicas à imitação da forma de 

ordenamento social do Estado, mas sem, contudo, coincidir-se com ela.  

A ascensão do pensamento racionalista durante o reinado de D. José favoreceu a 

separação entre os dois poderes, dotando ao Estado maior jurisdição sobre assuntos 

considerados anteriormente eclesiásticos. No entanto, podemos dizer que a principal 

singularidade do reinado de d. José em relação à Igreja foi à expulsão dos jesuítas dos 

territórios portugueses, com suas repercussões na constituição das Ordens religiosas e 

na política educacional. Isso, no entanto, não relegou o catolicismo das políticas de 

Estado. A religião e os preceitos católicos, reconsiderados em certas medidas ligadas à 

concepção da Companhia de Jesus, continuaram exercendo forte influência nos modos 

de organização da sociedade.  

Com a morte de d. José, d. Maria é coroada em 1777. Uma nova equipe de 

ministros é nomeada. Considerada grande devota do catolicismo, chegando a ser 

chamada de “Piedosa”, sua ascensão ao trono fez com que religiosos insatisfeitos com 

as medidas tomadas no reinado de seu pai em relação à administração religiosa e 

eclesiástica reclamassem antigos direitos. Assim, logo que assume trata de abrandar as 

medidas tomadas contra os jesuítas e retomar as relações com a Santa Sé
67

. 

Por alvará de 05 de outubro de 1777, a rainha manda dar quarenta contos de réis 

anuais para o sustento dos jesuítas que se encontravam nos estados pontifícios 
68

. Em 

1779 decretou que os ministros do Ultramar acatassem as Ordens expedidas pela Bula 

                                                           
67

 Durante certo tempo, acreditou-se que a saída de Pombal do governo português e ascensão de d. Maria 

interromperam as políticas reformistas do Estado português. O reinado de D. Maria ficou conhecido, 

então, como a “Viradeira”, por não ter dado continuidade às políticas do Marquês de Pombal. No entanto, 
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governo de D. José tiverem continuidade no reinado de D. Maria. No entanto, devem-se considerar as 

implicações da conjuntura revolucionária internacional do século XVIII, que trouxe novas questões para o 

governo de D. Maria.  NEVES, Guilherme Pereira das. “D. Maria I.” In.VAINFAS, Ronaldo (Dir.)  

Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 173-175.  
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 Alvará de 05 de outubro de 1777. “Mandado dar quarenta contos de réis anuais para sustentação dos 

Jesuítas proscritos que se acham nos Estados Pontifícios”. Coleção de Leis. 
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da Santa Cruzada
69

 (a respeito do uso de correntes nas casas dos Bispos) anteriormente, 

suspensa. D. Maria recebeu ainda bulas e breves papais acerca do cumprimento dos 

legados pios
*
 entre os anos de 1779 e 1784

70
.  

Pela documentação analisada - as fontes legislativas – conclui-se que as medidas 

descritas acima, em relação à política administrativa eclesiástica, foram as que se 

diferenciaram durante o governo de D. Maria da prática reformista do reinado de d. 

José. A progressiva incorporação de direitos sobre a administração da economia do 

sagrado nas mãos do Estado através da “política regalista de Pombal” continuou a 

vigorar no reinado mariano e na regência de seu filho. Destaca-se em seu governo a 

intervenção secular na administração das Ordens religiosas e militares, e a defesa do 

direito do padroado. 

Acerca dos conflitos de jurisdição entre regulares e os bispos do Ultramar, d. 

Maria decretou em 1779 que os párocos regulares, de qualquer ordem, não poderiam 

servir nem exercitar funções paroquiais sem a devida autorização do bispo diocesano. 

Estavam sujeitos, assim, à sua visita, inquirição e punição, sem oposição prelados 

regulares
71

. Os párocos regulares que quisessem pregar e receber confissão deveriam 

tirar licença com o bispo diocesano. E alertava, nas fazendas, granjas e quintas dos 

regulares, que não existia privilégio a respeito dos ofícios religiosos. Ao bispo também 

era permitido conhecer nos delitos dos regulares cometidos fora dos seus conventos, e, 

formar culpa sobre elas, sendo que essas deveriam ser remetidas ao prelado regular para 

se aplicasse o castigo, caso contrário, poderia o bispo aplicar as penas.  

A preocupação do governo português com o funcionamento e as estruturas das 

ordens religiosas na segunda metade do século XVIII, considerando a transformação 

política e social do período, colaboraram para a criação, por decreto de 21 de novembro 

de 1789, da “Junta do Exame do Estado Atual e Melhoramento Temporal das Ordens 

Regulares”. A junta deveria realizar um levantamento do número de casas religiosas 

presentes no reino, valor e natureza das suas rendas, encargos que as oneravam, e a 

partir dele, propor alternativas para melhoria das ordens. Não encontrei nenhuma 

referência dessa Junta para a América portuguesa, e, pelas referências historiográficas, 
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 Decreto de 14 de maio de 1779. “Providenciando que os ministros do Ultramar cumpram as Ordens 
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parece que a criação da junta não conseguiu promover as mudanças nas ordens de 

Portugal
72

. 

Contudo, cabe ressaltar, a instituição da Junta responde a um processo de 

secularização da administração eclesiástica, ampliado pelo Estado português durante a 

metade do século XVIII. Essa hipótese pode ser corroborada por um decreto de 1791 

em que a rainha d. Maria manda que nenhum breve ou graça da Santa Sé apostólica, ou 

de seus delegados, que diga respeito às ordens regulares ou a seus indivíduos, tivesse ou 

pudesse ter execução sem que passasse pelo exame da Junta do exame atual e 

melhoramento temporal das ordens regulares. E ainda, a mesma Junta deveria ponderar 

sobre a necessidade dos conventos aceitarem noviços, pois estavam proibidos de recebê-

los, já que foi a “principal origem da relaxação” das ordens. Se a Junta concordasse com 

a concessão deveria passar, por escrito, licença para atestações
73

.  

Ainda durante o tempo em que governou d. Maria (até 1792, quando seu filho d. 

João passa a governar em nome de sua mãe) publicou mais algumas medidas 

normativas a respeito da administração eclesiástica. Como a oposição as irregularidades 

nas renúncias de canonicatos e benefícios eclesiásticos
74

 (no segundo capítulo 

abordaremos os cargos e funções eclesiásticas); a maneira como os bispos deveriam 

prestar juramentos
75

; e sobre questões do padroado e suas relação com as ordens 

militares, que abordaremos a seguir. Como regente d. João deu continuidade à política 

de secularização da administração eclesiástica. Suas medidas, até a invasão napoleônica 

e a transferência da corte para o Brasil, se concentraram na cobrança de impostos sobre 

os bens eclesiásticos, como a sisa e décima
76

. Mas também decidiu sobre matérias como 

o padroado os conflitos de jurisdição
77

.  
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76
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* 

 

Para António Manuel Hespanha, o ano de 1750, início do reinado de d. José, 

marcou também o princípio do fim do Antigo Regime e de seus paradigmas políticos. 

José Subtil considera que a aplicação da “justiça racional” na segunda metade do século 

XVIII inaugurou a era da “administração ativa”. Essa possuía quadros legitimadores, 

métodos e agentes, diferentes da “administração passiva” jurisdicionalista, na qual não 

se planejava intervenções para a otimização do governo ou para o bem-estar social, 

preocupando-se, unicamente, com a manutenção dos equilíbrios sociais. Com o 

surgimento de uma “administração ativa”, interventora, Subtil afirma que a capacidade 

dos atos do governo passou a ser medida pela efetividade de seus programas políticos.  

Subtil defende a tese de que com a ascensão dos novos paradigmas políticos, em 

meados do século XVIII (individualismo, contratualismo, voluntarismo), a justiça perde 

sua primazia para o direito legislativo. Devido à classificação mais temática e 

institucional, à administração do Estado confere-se uma maior especialização orgânica e 

funcional (caso das juntas, intendências...). Por outro lado, a perda de centralidade da 

justiça faz com que os órgãos tradicionais de justiça cedam espaço para as secretarias de 

estado, reforçando a centralidade política
78

. 

Contudo, Pedro Cardim afirma que ao invés de fomentar um novo tipo de função 

executiva, distinta da função judiciária, o que ocorreu, naquele contexto, a partir da 

aplicação dos recentes modelos políticos, foi o alargamento da própria função judiciária, 

                                                                                                                                                                          
cavaleiros das Ordens Militares”;  24 de outubro de 1796. “Decreto ordenando que as Ordens Militares 
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sem criar para isso uma nova “cultura de serviço” 
79

. Em decorrência disso, explica 

Cardim, os oficiais comissariados foram adquirindo outras funções para além da mera 

obrigação de “declarar o direito”, como a cobrança de impostos e o policiamento.  

Cardim adiciona que o modelo administrativo jurisdicionalista era um modelo de 

intervenção punitiva e não preventiva. Desse modo, quando os oficiais da coroa foram 

chamados para desempenhar as novas tarefas a eles atribuídas, agiram conforme a 

técnica judiciativa, relegando para segundo plano a atividade interventora.   Porém, aos 

poucos, uma noção de atividade administrativa, mais técnica e de gestão, foi sendo 

introduzido na atividade governativa.   

Esse também é o posicionamento de Andréa Slemian e Carlos Garriga sobre as 

inovações do reformismo ilustrado nas monarquias católicas ibéricas. Para ambos, a 

ordem jurídica tradicional contribui para a persistência dos dispositivos de 

administração pública.  Essa ordem tradicional comportava uma certa ontologia do juiz, 

impondo uma “justiça dos juízes”
80

, e não das leis. Dessa forma, os elementos centrais 

do Antigo Regime, como o jurisdicionalismo e o pluralismo jurídico, continuaram a 

prevalecer na atividade política racionalista do setecentos
81

. 

Dentro desse processo, em vista das alterações políticas e jurídicas analisadas, 

observa-se duas frentes de transformação da jurisdição eclesiástica: a primeira, em um 

perspectiva teórica, em que o Estado português busca diferenciar os poderes temporais e 

espirituais na política-jurídica de ordenamento social; a segunda, decorrência dessa 

nova teoria política-social, que tenta limitar as competências temporais da jurisdição 

eclesiástica, exercendo maior controle sobre a administração da exterioridade religiosa, 

como,  por exemplo, a partir do controle sobre as ordens regulares e ordens militares 

 Assim, as políticas reformistas aplicadas à jurisdição eclesiástica nos anos finais 

do setecentos tentariam pôr limites a uma autonomia jurisdicional eclesiástica praticada 
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nas terras do ultramar. Como se percebe nas memórias anônimas de um funcionário 

ilustrado do Estado português. 

 

“É inquestionavelmente uma das obrigações do lugar que ocupo obstar ao 

contínuo ataque que fazem na América à Jurisdição Real os Prelados e seus 

Ministros: Diferentes ordens da SM assim o recomenda, e não menos, que se 

atenda a que pelos mesmos se não faça violência aos povos, ou seja, 

querendo exercitar sobre eles maior jurisdição do que devem, ou 

extorquindo-lhes indevidamente seus bens: A prevaricação neste parte em 

chegado a excesso tal, que o Ministro régio que quisesse cumprir a este 

respeito com o seu dever, sacrificar-se-ia numa guerra contínua e ia ser-lhe 

necessário diariamente dar conta a SM destes excessos, e ainda assim, não 

remediaria a desordem, antes, tendo de contender com partes poderosas, 

poria em risco o seu crédito e sua reputação, e se ficasse unicamente com a 

note de espírito inquieto, poderia dar-se por satisfeito 
82

”. 
 

Porém, como dito, as reformas foram feitas a partir dos modelos da ordem 

político-jurídica tradicional do Antigo Regime. Portanto, quando o Estado tenta exercer 

maior controle sobre a administração da exterioridade religiosa, através da 

racionalização da jurisdição eclesiástica, faz isso por meio dos elementos tradicionais. 

Assim, os bispos passaram a desempenhar funções que antes não eram de sua 

competência, sendo eles os juízes administradores da justiça eclesiástica. Mas, como 

veremos no terceiro capítulo, apesar da racionalidade política de meados do século 

XVIII, ao propor uma separação entre os poderes espiritual e temporal, a Igreja exercia 

papel fundamental na organização e controle dos povos nos territórios ultramarinos. Os 

dados censitários produzidos pelas paróquias infiltradas nas Minas setecentistas seriam 

essenciais para o conhecimento da população e do território utilizados pelos governos 

das capitanias, inclusive, como estratégia militar. 

 

1.3) A secularização da Ordem de Cristo: da centralização à delegação de 

poderes 

 

A relação jurídica entre o Império Português e a Igreja Católica Romana até 

meados do século XX foi, em grande medida, definida pelo padroado
83

. Muito já se 

discutiu na historiografia sobre o direito de padroado da coroa portuguesa nas terras 
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ultramarinas
84

. Ele tem sido evocado, sobretudo, para explicar a interferência do Estado 

em assuntos eclesiásticos.  Nosso objetivo é analisar o conceito de padroado dentro do 

processo de secularização da administração eclesiástica promovido pelo Estado 

português, por meio do qual observamos uma incorporação de competências 

eclesiásticas à jurisdição da Coroa portuguesa ao mesmo tempo em que delega aos 

bispos ultramarinos essas competências.  

Segundo Raphael Blutheau, padroado é o “ direito de patrono que adquire o que 

funda de novo uma Igreja, e assim o que a dotou ou reedificou em parte principal”; por 

ser o benfeitor, o patrono tem direito de “apresentar os curas ou ministros que a sirvam 

ao legítimo prelado
85

”. Assim, o padroado se constitui da ereção ou reforma de igrejas 

feitas pelo patrono, quem financia tal obra, e, por isso, adquiria o direito de apresentar 

os curas ou ministros ao bispo. 

 Para entendermos melhor como o padroado tornou-se o direito do patrono de 

apresentar os nomes aos ofícios eclesiásticos é preciso entender como era a relação 

entre o a monarquia portuguesa e a Igreja católica romana à época de sua criação. O 

papa Alexandre VI foi o primeiro a passar uma bula em 23 de agosto de 1495, na qual 

autorizava o rei d. Manoel a apresentar os bispos da diocese que fundasse
86

. Antes 

disso, os prelados eram eleitos pelo cabido, e o padroado dos benefícios e dos conventos 

era distinto.  

 A pergunta que se faz é por que os papas concederam esses direitos aos 

soberanos portugueses? Além do fato do direito do padroado - enquanto patrono de uma 
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igreja - ser uma prática no reino português, é preciso lembrar que no século XVI os 

Estados ibéricos iniciaram o processo de colonização do ultramar. Uma das formas de 

legitimar essas conquistas foi através do argumento da cristianização. Igreja e Estado 

formaram uma parceria. Desse modo, ao cotejar o padroado como um direito do Estado 

ou como um privilégio concedido pelos papas romanos aos reis portugueses, o 

apreendemos como um mecanismo jurídico responsável por compactuar os interesses de 

ambas as partes.  

 No entanto, o ponto central para entendermos o regime do padroado, dentro do 

processo de secularização da administração eclesiástica, está em outra questão: a 

incorporação do mestrado da Ordem de Cristo à coroa. Primeiro é preciso saber que era 

o grão-mestre da Ordem de Cristo quem apresentava os nomes para os benefícios de 

suas igrejas. A ordem formada a partir da reforma dos extintos Templários, em 1319, 

possuía grande poder (militar, econômico e simbólico) em um período marcado por 

intensas guerras civis-religiosas. No século XV, o grão-mestre da ordem, Infante d. 

Henrique, usa os rendimentos dela em suas incursões ultramarinas. Como resultado, foi 

dado à Ordem de Cristo, por bulas papais, - a primeira delas passada pelo papa Calixto 

III, em 1456, denominada, Inter cetera - o direito espiritual sobre as igrejas 

ultramarinas, consideradas território nullius dioceses. Significava isso que o vigário-

geral da sede diocesana, no caso, Tomar, era quem exercia a jurisdição eclesiástica
87

.  

 D. Manoel, sucessor no mestrado, após a morte do infante d. Henrique, 

subiu ao trono em 1495 e não se desfez da administração da ordem. Solicitou ao papa, 

quando d. Jorge, Duque de Coimbra e mestre das Ordens de Avis e Santiago, ainda era 

vivo, a sucessão desses mestrados, recomendando em seu testamento a incorporação de 

todas essas dignidades à Coroa. D. Manoel havia pedido ao pontífice junto à 

incorporação dos mestrados à coroa que consentisse ao padroado real somente as igrejas 

do ultramar – não mais as igrejas e benefícios, passando os benefícios ao mestre da 

Ordem de Cristo
88

.  

A espiritualidade da ordem ficou nas mãos do Prior do Tomar, como delegado 

do papa, e depois passou para a diocese do Funchal. Para facilitar a administração das 

jurisdições nomeou-se o vigário de Tomar, bispo do Funchal. Porém, a confusão das 
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duas jurisdições, a da ordem e a episcopal, fez com que o rei d. João III pedisse o 

retorno a Tomar da jurisdição espiritual da congregação, concedida por bula de 1536. 

Entretanto, em 1554, outra bula restringiu, para o melhor governo, a jurisdição do Prior 

de Tomar ao próprio convento, ficando o encargo de colar as igrejas do ultramar e de 

Portugal passado a um administrador nomeado pelo mestre (que seria o próprio mestre, 

no caso, o rei).  O padroado das igrejas que pertenciam à Ordem de Cristo passou para o 

mestre da mesma. Porém, por bula de 1551, o mestrado foi incorporado perpetuamente 

à Coroa, passando a administração da ordem para a Mesa de Consciência e Ordens, 

criada em 1532. 

Dessa forma, argumenta Cândido Mendes, o padroado conservou sua natureza 

sobreposta, o régio e o da Ordem de Cristo, o secular e o eclesiástico. Pois, no que 

respeita à apresentação dos benefícios pelo mestre, esse coincidia com a pessoa do rei 

desde o ano de 1551, quando o mestrado se incorporou à coroa
89

.  

 A divisão dos padroados em secular e eclesiástico gerou conflitos em torno das 

competências de cada um na nomeação e apresentação dos benefícios eclesiásticos das 

igrejas do ultramar. Isso porque discutia-se se os privilégios das ordens militares 

deveriam estar sujeitos ou não a normas do Concílio Tridentindo. Se sujeito fosse, 

Cândido Mendes defende que os privilégios estariam extintos. Para ele, o padroado da 

ordem deveria ser considerado eclesiástico e, por isso, obrigava o padroeiro a realizar 

concursos para todos os benefícios curados, sujeitos às reservas pontifícias. Porém, o rei 

também tinha sua reserva: a apresentação da primeira dignidade da Sé – nas igrejas do 

ultramar, o arcediago, e nas do reino, deão.  

Entretanto, d. Maria, por um alvará publicado em 5 de março de 1779
90

,  diz que 

o concílio de Trento, na sessão 7, capítulo 13 e sessão 24, capítulo 18, claramente 

decide que nenhum provido em igreja paroquial possa ser colado sem que primeiro seja 

examinado pelo prelado diocesano.  Todavia, esta “sagrada decisão não tem lugar, nem 

se pode adotar aos benefícios das ordens militares” 
91

. Apresenta quatro motivos para 

não acatar as determinações do concílio: 1) porque os decretos do concílio nunca foram 

praticados e recebidos pelas ordens militares, e eles não alteravam os privilégios das 

ordens; 2) porque quando diz que todas as igrejas sejam providas por rigorosos exames, 

d. Sebastião se opôs por não compreender as ordens militares; 3) o concílio não 

                                                           
89

 Idem. 
90

 Alvará de 5 de março de 1779, acerca dos conflitos de jurisdição entre os regulares e Bispos do 

Ultramar. Biblioteca Nacional- Seção de Manuscritos. Localização: II-30,34, 4 
91

 Idem.  



 

51 
 

derrogou os privilégios concedidos às ordens militares do reino; 4) porque a questão dos 

privilégios foi debatida na junta que fez d. Sebastião para compreensão do concílio.  

Cândido Mendes comenta que a junta, supostamente feita por d. Sebastião, 

aconteceu em Évora, depois da reunião do concílio tridentino, e tinha por objetivo 

discutir os pontos que feriam os privilégios das ordens. Pontos esses apresentados por d. 

Maria em seu alvará junto a outros argumentos, como a sessão 24 do capítulo 11. Esse 

capítulo diz que onde não houvesse menção às ordens militares, devia-se considerar 

supérfluo e fora de razão. Mendes afirma que o objetivo da junta de Évora foi qualificar 

o padroado das ordens como misto.  

 

“O Padroado das Ordens, evidentemente eclesiástico, e que o Rei exercia não 

como Rei, mas como administrador dessas corporações, entendeu-se que pelo 

fato da incorporação dos mestrados à coroa, tinha perdido a natureza e já não 

era puramente eclesiástico [pelo fato da anexação entendia-se que o Padroado 

das Ordens perdia sua natureza de eclesiástico, por que o anexo segue o 

principal, a despeito das decisões da Santa Sé] ainda que para tudo o mais nas 

Ordens se considerasse distintas as duas personalidades - Rei e Mestre”.92 

 

Os privilégios da monarquia portuguesa inseridos no direito do padroado, como 

a nomeação dos benefícios, o controle sobre os negócios eclesiásticos, o recebimentos 

dos dízimos, implicavam também em uma série de deveres, como a escolha dos “mais 

dignos” para ocupação dos cargos eclesiásticos, o provimento de todas as despesas do 

culto, a manutenção e restauração dos edifícios, a remuneração do clero, e, obviamente, 

a promoção e expansão da fé cristã
93

.  

Em razão da incorporação do mestrado da Ordem de Cristo à coroa, e a 

desconsideração dos decretos do concílio tridentino sobre os privilégios das ordens, o 

padroado eclesiástico das igrejas do ultramar passou a ser considerado como padroado 

régio. Por isso, caberia ao rei português, enquanto mestre da Ordem de Cristo nomear os 

benefícios e ofícios eclesiásticos. Porém, essa função em terras coloniais foi repassada 

aos bispos diocesanos - bispos esses que eram nomeados pelo rei português – para 

melhor administração espiritual no ultramar.  

As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, no título 22, comenta esse 

repasse. Por “zelo de Sua Majestade à religião” concedeu aos bispos ultramarinos o 

provimento das igrejas ultramarinas precedendo concurso a elas, a fim de garantir a 
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idoneidade dos párocos. E como o mesmo rei mandou por alvará de 1564, a observância 

do sagrado concílio, os concursos eram realizados conforme as disposições tridentinas. 

Os bispos pediam ao rei a carta de apresentação para o aprovado no concurso, conforme 

provisões reais, e recebendo-a eram confirmados e colados pelo bispo. 

O autor de uma memória anônima sobre a jurisdição eclesiástica na América 

portuguesa tem outra opinião sobre as nomeações dos ofícios eclesiásticos no ultramar.  

 

“Atendendo S. Majestade às despesas que teriam os clérigos residentes na 

América irem a Lisboa procurar que os apresentasse nos benefícios dela, em 

razão de serem de seu Padroado, como Grão-Mestre, concedeu por carta de 7 

de fevereiro de 1576, que o Bispo pudesse nomear os clérigos que lhes 

parecessem hábeis para bem os servir, e que esta nomeação se apresentasse 

ao Governador Geral do Estado, o qual em nome de SM apresentaria para os 

benefícios os clérigos nomeados,  estes seriam confirmados pelo Bispo; cujas 

nomeações concedidas por SM na dita corte ao Bispo, bem se mostra serem-

lhe permitidas por especial graça, desencarregando SM nesta parte a sua 

consciência na do Bispo, e governador, e sem ofensa ao Real Padroado, que 

os Bispos da América pretendem hoje, não negar, mas iludir quando podem, 

procurando razões aparentes para não darem, ou demorarem as posses dos 

benefícios, aqueles que tem sido providos por SM, sem que nomeado por 

eles.94” 

 

É interessante ressaltar que no alvará de 1779 em que d. Maria defende a 

jurisdição da Ordem de Cristo sobre as igrejas ultramarinas, por motivo dos bispos 

alegarem errada jurisdição temporal pelos decretos do sagrado concílio, a questão não 

gira mais em torno do caráter do padroado, se eclesiástico ou régio, mas sim, nas 

jurisdições competentes aos bispos ultramarinos. 

 

“(...) sem quererem persuadir-se que todos os benefícios das conquistas 

ultramarinas são benefícios regulares, e isentos da sua jurisdição, cujos 

provimentos, colação e instituição, somente pertence a Sua Majestade como 

grão-mestre da Ordem de Cristo, onde reside toda a jurisdição temporal 

daquelas igrejas95.” 

 

A busca por uma demarcação mais clara entre as jurisdições está inserida nas 

reformas políticas de meados do século XVII. No mesmo alvará d. Maria faz uma 

distinção entre jurisdição ordinária e jurisdição espiritual a fim de defender a jurisdição 

da Ordem de Cristo sobre as igrejas ultramarinas. Alega que os bispos ultramarinos não 

tinham o direito de apresentar os benefícios eclesiásticos, uma vez que não possuíam 

jurisdição própria e ordinária como os bispos do reino. Além disso, a jurisdição 

espiritual e ordinária que foi concedida à Ordem de Cristo, ainda antes da criação dos 
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bispados, sempre ficou na ordem in habitu, e somente foi concedida aos bispos do 

ultramar a exercitarem in actu, como vigários delegados da mesma Ordem96.  

Destarte, a jurisdição espiritual e ordinária que os bispos exerciam no ultramar, 

segundo o alvará, era uma concessão de poder feita pelo administrador da ordem, no 

caso, a rainha. Portanto, destaca, a única jurisdição própria que os bispos ultramarinos 

tinham era a de ordem episcopal – crismar, dar ordens, administrar sacramentos, 

conhecer os casos matrimoniais, a interioridade religiosa – e não a que pertence ao 

governo econômico e administração das igrejas. Logo, não lhes competiam direitos de 

colação dos benefícios e providências sobre os mesmos.  Somente podiam realizar o ato 

da colação sobre imposição do barrete do benefício apresentado pelo grão-mestre97.  

 Interessante, no entanto, é notar que ao mesmo tempo em que d. Maria reclama 

para si, como Grão-Mestre da Ordem de Cristo, a posse de todos os benefícios 

ultramarinos, informa ao bispo de Mariana, d. Pontevel, por alvará de 23 de julho de 

177998, que na apresentação das dignidades e benefícios eclesiásticos que a compete 

seriam providos aqueles propostos pelo bispo. A transferência de poder aos bispos, 

como disse o memorialista anônimo, era concebida pela coroa portuguesa como graça 

real e não como direito de jurisdição, levando a diferentes usos nos contextos coloniais. 

 Entendida como graça ou como direito, fato é que a apresentação dos benefícios 

eclesiásticos causou diversos conflitos. Ao que parece, a coroa, conforme seu interesse 

aumentava ou diminuía a jurisdição dos bispos do ultramar com relação à nomeação dos 

ofícios e benefícios eclesiásticos. Os bispos de Mariana, até a publicação do alvará de 

1786, d. fr. Manoel da Cruz e d. fr. Pontevel tinham o poder de nomear os benefícios 

eclesiásticos da diocese de Mariana. Isso não impedia o monarca de indicar os nomes 

para esta diocese. Mas demonstra a credibilidade dos prelados marianenses diante do rei 

português.  

 Esse cenário muda com a publicação do alvará de 1786 sobre as dissenções dos 

bispos e ordens militares. D. Maria, como grã-mestra, governadora, e perpétua 

administradora das Ordens de Cristo, Santiago e Avis, para dar fim às “porfiosas 

questões sobre a jurisdição dos bispos ultramarinos” declara que eles possuíam 

jurisdição ordinária, assim como os bispos do reino, sobre todas as igrejas e clero de 

seus bispados. Por conseguinte, podiam prover todos os ofícios e cargos eclesiásticos 
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para o serviço das igrejas ou para uso da jurisdição contenciosa. Autorizava ainda que 

os freires da Ordem de Cristo pudessem ser providos nos benefícios do ultramar, posto 

que sejam seculares. Deste modo, os bispos ultramarinos tinham jurisdição ordinária 

sobre eles, no tocante à cura do ofício pastoral99.  

 Os párocos e beneficiados sem cura de almas estavam sujeitos somente às 

ordens militares, porém, seus ministros não residiam nas colônias. Assim, para a 

administração da justiça não padecer, d. Maria nomeia e cria os bispos ultramarinos 

juízes das Ordens, para nessa qualidade conhecerem em primeira instância todas as 

causas cíveis e crimes.  Aos bispos do ultramar passaria à jurisdição ordinária dos 

beneficiados. Por tal delegação de poder e secularização da jurisdição espiritual 

pertencente à Ordem de Cristo, a rainha diz: 

 

“E sou, outrossim, servida, por uma necessária consequência de tudo o que 

fica referido e por outros justos respeitos que se fizeram dignos da minha real 

consideração, impor perpétuo silêncio às pretensões da Ordem Militar de 

Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a jurisdição ordinária eclesiástica dos bispos 

do ultramar100.” 

 

A secularização da Ordem de Cristo em 1789, tornando-a uma ordem honorífica, 

ampliou o poder dos bispos ultramarinos, como podemos perceber pelo alvará de 25 de 

julho de 1793. Por ele a rainha ordenou que as renúncias e demissões de quaisquer 

igrejas ou benefícios do ultramar e das Ilhas do Açores e Madeira poderiam ser feitos 

pelas mãos dos bispos respectivos. Antes eles eram somente aceitos pelos bispos que 

deveriam repassar o pedido a Mesa de Consciência e Ordens101. 

Essas ordens foram recebidas no bispado de Mariana. A centralização do poder 

eclesiástico no ofício episcopal, a partir da delegação dos poderes do padroado da coroa, 

gerou conflitos em torno das nomeações para os benefícios eclesiásticos na diocese 

marianense. Como veremos no segundo capítulo, o cabido entrou em desavenças com o 

bispo a respeito das nomeações que esse fazia - por poder concedido do rei e depois por 

direito – aos cargos do cabido e do tribunal eclesiástico. A concentração dos poderes 

políticos administrativos eclesiásticos em torno do prelado fez com que os membros do 

cabido instituíssem reservas de jurisdição durante os períodos de vacância da sede.  
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Cândido Mendes diz que a secularização do padroado tornou os monarcas 

portugueses, quanto ao espiritual, quase papas na América portuguesa
102

. Apesar da 

ironia presente na afirmação não podemos deixar de notar que o regime de padroado 

conferiu uma especificidade à Igreja luso-brasileira pela divisão de jurídica e simbólica 

do poder que gerou. Inserindo o padroado em um contexto de jurisdiciação da Igreja 

romana, junto ao reformismo ilustrado do Império português, mantendo o 

jurisdicionalismo como um dos principais mecanismos de ordenamento político-social, 

objetiva-se analisar a política administrativa eclesiástica do bispado de Mariana entre os 

anos de 1764-1817. 

 Assim, pretendemos revelar a divisão interna do poder na jurisdição eclesiástica 

do bispado de Mariana, bem como os conflitos oriundos do processo de centralização 

do poder episcopal derivado das reformas políticas do setecentos. As funções 

administrativas, políticas e sociais da Igreja e seus funcionários. A relação de poder 

entre o Estado e a Igreja sintetizados na função episcopal. O grau de autonomia e 

dependência da política administrativa eclesiástica do bispado de Mariana diante da 

Coroa portuguesa e da Igreja de Roma.  A importância política da jurisdição eclesiástica 

na reconstrução das Minas.  
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Capítulo 2 ) O campo político administrativo do bispado de Mariana colonial: as 

divisões internas do poder 

 
“Por esse pão para comer, por esse chão para dormir 

A certidão pra nascer e a concessão para sorrir 
Por me deixar respirar, por me deixar existir 

Deus lhe pague” 
 

Chico Buarque 
(Deus lhe pague) 

 

O objetivo deste capítulo é identificar o aparato institucional que, junto ao bispo, 

conduzia a política administrativa eclesiástica do bispado de Mariana durante o período 

colonial. Para isso, lançaremos mão de regimentos e estatutos a fim de revelar os cargos 

e ofícios da jurisdição eclesiástica. Analisaremos também as atas de reunião do cabido, 

destacando seu importante papel durante os períodos de sede vacante. Pretende-se, com 

isso, revelar o campo político administrativo eclesiástico que, junto a outros campos, 

conformavam os modos de instituição do social das Minas setecentistas.   

 

2.1) Administração dos ofícios divinos e as reservas de jurisdição: o papel dos 

párocos e a “ousadia” dos capitulares 

 

O ano de1551, ano de incorporação dos mestrados das Ordens de Cristo, Avis e 

Santiago à coroa portuguesa foi também o de fundação do primeiro bispado da terra de 

Santa Cruz. O bispado de Salvador tinha por limites territoriais toda a América 

portuguesa.  No dia 19 de julho de 1570, por breve do papa Gregório XIII, d. Sebastião 

criava a prelazia do Rio de Janeiro, separando a cidade do Rio e demais capitanias do 

sul do bispado da Bahia. Por ser uma prelazia, o prelado era nomeado pelo rei que 

poderia removê-lo a seu arbítrio, sem precisar recorrer à Sé Apostólica.  Devido ao 

desmembramento,o bispo da Bahia passou a ser considerado bispo metropolitano dos 

prelados do Rio de Janeiro, já que as apelações eram a ele remetidas
103

. 

 Em 1614, por bula do papa Paulo V, criou-se a prelazia de Pernambuco, que 

mais tarde, no ano de 1624, passaria a ser sufragânea da diocese de Salvador. Somente 
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no ano de 1676, por bula do papa Inocêncio XI e a requerimento do rei Pedro II que as 

prelazias do Rio de Janeiro e de Pernambuco elevaram-se a bispados. No mesmo ano, 

por outra bula de Inocêncio XI, o bispado da Bahia é promovido a arcebispado. Os 

limites territoriais do recém-criado bispado do Rio de Janeiro ficaram os mesmos da 

antiga prelazia, correspondendo ao espaço centro-sul da colônia
104

.  

Destaca-se a criação da diocese de São Luís, em 1677, como resultado do 

desmembramento da diocese de Lisboa, e por isso, sufragânea a ela. Em 1719, durante o 

pontificado de Clemente XI e reinado de d. João V cria-se o bispado do Pará, 

separando-o do bispado de São Luís 
105

. Em 1745 são criados por desmembramento da 

diocese do Rio de Janeiro, os bispados de São Paulo e de Mariana, e as prelazias de 

Cuiabá e Goiás, por bula de Benedito XIV, no reinado de d. João V
106

.  

Passaram quase duzentos anos desde a criação do primeiro bispado da América 

portuguesa até que a catedral de Mariana fosse erguida. Cabe destacar que a importância 

econômica da mineração e das capitanias da parte sul do território colonial, durante o 

início do século XVIII, foram fatores fundamentais para instituição dos novos bispados 

e prelazias na região sul. Todavia, meu principal objetivo ao trazer esse retrospecto da 

criação dos bispados foi indicar a existência de uma estrutura eclesiástica secular nas 

terras do Brasil. De certa forma, essa estrutura serviria de modelo para a organização da 

política administrativa eclesiástica do bispado de Mariana.   

A instituição do bispado de Mariana, aliada a elevação da vila a cidade em 1745, 

mobilizou a criação de um aparato administrativo eclesiástico para gerir as almas das 

Minas Gerais. A primeira providência tomada foi a transferência do então bispo de São 

Luís do Maranhão, d. frei Manuel da Cruz, para o bispado de Mariana. Existe uma 

historiografia consistente a respeito do governo de d. frei Manuel da Cruz, sobre sua 

chegada às Minas, sua entrada triunfal, suas pastorais
107

. O objetivo deste trabalho, no 

entanto, é destacar a primazia dos atos políticos administrativos a níveis estruturais. 

Revelar a forma pela qual d. frei Manuel da Cruz deu consistência institucional ao novo 

bispado.   
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metropolitana.  
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Paulo/IPE. Dissertação de Mestrado em História, 1996. BOSCHI, Caio César. “E não põe logo no 
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Ao assumir o governo do bispado de Mariana em 1748, d. fr. Manuel da Cruz 

deveria, prontamente, compor os estatutos de sua catedral - o que só veio a acontecer 

em 1755, quando enviou uma cópia dos escritos para aprovação real em Lisboa. Antes 

de me ater à análise dos estatutos, no entanto, considero importante apresentar os 

regimentos que foram produzidos pelo prelado no ano de 1751
108

.  

 O regimento se divide em sete pequenos capítulos. O primeiro trata dos 

emolumentos cobrados no bispado. O bispo Manuel da Cruz afirma que seus excessos 

têm levado a repetidas representações dos moradores do bispado, e por isso deixavam 

de celebrar as festividades e os ofícios pelas almas dos defuntos. Dessa forma, mandava 

que se moderassem os emolumentos a fim de que se pudesse realizar as festividades e 

sufrágios das almas ”com decências”.  

 O segundo e terceiro capítulos dão continuidade ao primeiro, estabelecendo a 

quantia que os párocos deveriam receber nas festividades, procissões e também a 

quantidade de velas para cada local da igreja.  Já o quarto, quinto e sexto capítulos 

tratam dos ofícios e taxas da morte.  O quarto ordenava que, para todo freguês falecido, 

tendo bens que poderiam resultar à igreja a terça parte, ou a “tercinha da alma” lhe 

fizessem três ofícios. De corpo presente, de mês e ano do falecimento, com nove ou três 

lições, conforme o recebimento da terça, pelos quais receberiam os párocos, diáconos, 

subdiáconos e mais assistentes que houvesse. 

 O quinto especifica o recebimento das esmolas das missas celebradas pelos 

párocos para os sepultamentos, sendo diferente a quantia por local a ser enterrado. Na 

Vila do Príncipe a quantia era maior para sepultamento de escravos. O sexto capítulo 

informa que se houvesse algum “esquecido de sua alma” não determinando em seu 

testamento que se fizessem os ofícios pela sua alma, o pároco deveria desconsiderar o 

regimento e cobrar os emolumentos conforme o costume antigo.  

O sétimo e último capítulos exigiam, sob pena de excomunhão, que se cumprisse 

o regimento e revogasse quaisquer outros costumes antigos. Nota-se que o pequeno 

regimento do bispado de Mariana, de 1751, definia a quantia a ser cobrada sobre os 

emolumentos acerca dos ofícios referentes à espiritualidade da religião católica, como 

missas, procissões e extrema-unção.Sendo que essas atividades religiosas eram 

praticadas nas Minas antes mesmo da instituição do bispado e de suas estruturas 
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administrativas. Encontramos, porém, outro regimento para os párocos do bispado de 

Mariana, com a mesma data, tratando do mesmo assunto, mas com estruturação 

diferente
109

.   

 

Quadro 1 – Ofícios realizados pelos párocos de Mariana e respectivos 

valores em réis recebidos por eles 

REGIMENTO DOS PÁROCOS DO BISPADO DE 

MARIANA           Párocos  

    

Ofícios Valor em réis 

    

Missa Cantada   

    

Ao ver o pároco da missa (mais as 6 velas da banqueta depois de acabada 

a festa) 6000 

Ao diácono da missa  3000 

Ao subdiácono da missa  3000 

Ao sacristão da missa  1500 

A fábrica tinha o resto das duas velas que o festeiro deve pôr em cada um 

dos dois altares colaterais   

    

Ofício dos defuntos   

    

Ao reverendo pároco do ofício (mais as 6 velas que fizerem da banqueta) 6000 

Ao dito na missa cantada no dito ofício (mais a vela do ofício) 6000 

Ao diácono da missa  3000 

Ao dito do ofício em missa rezada (mais a vela do ofício) 3000 

Ao subiácono 3000 

Ao sacristão de administrar o ofício 1500 

Ao dito de administrar a missa cantada (mais uma vela) 3000 

A cada padre do ofício com uma missa rezada ( mais uma vela) 3000 

Havendo missa de corpo presente quando não se estipular a esmola,fica 

pelo regimento velho que era 3000 

A cada regente do ofício se paga pelo regimento velho ( mais uma vela) 1500 

A fábrica tem o resto das 6 velas da missa ou túmulo e das duas de cada 

altar colateral   

    

Acompanhamento de enterro dentro dos limites da povoação   

    

Ao reverendo pároco 3000 

A cada padre 1500 
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Ao sacristão 750 

A fábrica da cruz 750 

    

Vésperas solenes   

    

Ao reverendo pároco 3000 

A cada acólito assistente 1500 

Ao sacristão 750 

A cada regente (mais uma vela) 1200 

A cada pároco nada falha o novo regimento, e como pelo velho era 

exorbitante ou se ajustará com eles, ou te darão  1200 

    

Semana Santa   

    

Ao reverendo pároco por todas as funções (mais 8 velas ) 48000 

A cada diácono e subdiácono  18000 

A cada padre  6000 

Ao sacristão  9000 

A cada regente em cada ofício (mais uma vela ) 1500 

    

Procissões   

    

Ao reverendo pároco  1500 

A cada acólito  750 

A cada padre (mais uma vela) 600 

    

As capelas de missas da irmandades que se refere ao reverendo 

pároco   

    

A cada missa 1125 

    

Nos batismo e casamentos   

    

Ao reverendo pároco vela e oferta sem taxa 

    

Enterros de pessoas livres e adultas   

    

Ao reverendo pároco de estola e encomendação 3000 

Ao dito uma missa de corpo presente  3000 

Ao dito mais 2 missas a 1500  e a vela  3000 

A fábrica da sepultura no adro se não dá coisa alguma por direito   

A fábrica da sepultura dento da igreja 6000 

A fábrica e assistência da cruz na encomendação 750 

Ao fabriqueiro de apontar a sepultura dentro  750 

Ao fabriqueiro de apontar a sepultura fora 375 
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Enterros de inocentes livres ou cativos, todos se sepultam dentro da 

igreja 
  

    

Ao reverendo pároco de estola e encomendação  1500 

A fábrica da sepultura  3000 

Ao fabriqueiro de apontar a sepultura sendo livres  750 

Sendo cativos  375 

    

Admoestações e certidões   

    

A reverendo pároco de 3 admoestações  750 

Ao dito da certidão delas  750 

Ao dito por qualquer certidão  750 

    

Testamentos   

    

Tem o reverendo pároco que registra no livro de cada 100 pares de regras  

(cada regra são 30 letras) 1200 

    

Escravos adultos sepultados dentro da igreja   

    

Ao reverendo pároco de estola e encomendação  2250 

Ao dito por 2 missas de cada uma a $750 cada uma  1500 

A fábrica da sepultura dentro  3000 

A fábrica da assistência da cruz na encomendação  750 

Ao fabriqueiro de apontar a sepultura dentro  375 

    

Escravos adultos sepultados no adro   

    

Ao reverendo pároco de estola e encomendação  1125 

Ao dito de 2 missas cada uma a 750 e uma vela  1500 

A fábrica de assistência da cruz  750 

Ao fabriqueiro de apontar a sepultura no adro  375 

    

Obs: Em 1770 o cabido promulgou uma pastoral acatando a ordem real 

de se cobrarem o regimento em ouro não quintado. Desta forma, onde se 

lê 1500 se entende uma oitava de 1200.    
Quadro 1- Ofícios realizados pelos párocos de Mariana e respectivos valores recebidos por eles. BN. 

“Regimento dos párocos do bispado de Mariana”. Fundo: Bahia - localização: I -31, 24,18. 

 

Por meio desses regimentos conseguimos identificar os ofícios dos párocos do 

bispado marianense. É importante revelar suas funções na administração eclesiástica, 

pois, muitas vezes, eles eram os funcionários da Igreja mais próximos da população. 
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Como descrito no quadro, eles coordenavam os ritos e sacramentos do viver e morrer 

nas Minas Gerais.  

Com a criação do bispado de Mariana em 1745, a matriz foi elevada a catedral, 

dedicada à Nossa Senhora da Assunção. Ela era administrada pelo bispo e por seu corpo 

capitular. Assim, logo após a criação do bispado, em 1746, o alvará régio determinava a 

criação do cabido. Um ano depois, d. fr. Manoel da Cruz nomeou, com especial 

autorização do rei, as dignidades e os cônegos para ocupar os catorze cargos da casa 

capitular
110

. 

 O cabido era uma instituição organizada sob a forma de clérigos seculares que 

praticavam a vida apostólica. Dedicavam-se à leitura do martirológio, do necrológio e 

de artigos de regras monásticas ou canônicas, incumbindo-se das atividades litúrgicas 

mais solenes das catedrais e assumindo funções de coadjuvação no pastoreio episcopal. 

Recebiam remuneração própria - as côngruas – através da Real Fazenda, a que se 

somavam os emolumentos - distribuições
111

. Para além das definições, os capitulares 

exercerem um papel que ultrapassava a coadjuvação no bispado de Mariana. 

A definição das funções e dos direitos dos capitulares ficaria registrada nos 

estatutos da catedral. Os estatutos eram um conjunto de regras e regulamentos que 

formalizavam o instrumento para a direção e o governo da catedral do bispado. Como 

vimos anteriormente, as jurisdições que compunham o sistema político administrativo 

do Estado português, apesar de serem partes de um todo ligadas a um poder central, 

possuíam autonomias, manifestadas, por exemplo, nos estatutos que, contudo, 

necessitavam do aval real.  

 Como dito, o estatuto composto por d. frei Manuel da Cruz só foi enviado para 

Lisboa em 1755. Depois de tramitar nos órgãos reais, especialmente na Mesa de 

Consciência e Ordens, ficou pronto em 1759 quando o arcebispo metropolitano da 

Bahia, d. José Botelho de Matos, terminou seu trabalho de “emendar e reformar” os 

estatutos da catedral marianense a pedido do rei. Durante o período de formulação dos 

estatutos a Sé de Mariana deveria seguir os estatutos da Sé do Rio de Janeiro. 

Dois estatutos foram escritos para regular o governo da Sé marianense. O 

historiador Caio César Boschi, já cotejou essas versões em seu livro, ainda pouco 
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estudado pela historiografia, “O cabido da Sé de Mariana: Documentos básicos (1745-

1820)”. Dessa forma, apresentaremos aqui uma breve síntese sobre essas versões a fim 

de não repetir informações já publicadas. 

Embora existissem diferenças estruturais entre os dois estatutos, ambos 

tratavam, basicamente, das funções dos membros do corpo capitular; do hábito que as 

dignidades deveriam usar; da forma de eleição dos oficiais; dos juramentos e profissões 

de fé; da ordem do coro; dos lugares dos assentos; da primeira residência; das missas de 

cada dignidade; do vencimento das distribuições e falhas; das horas canônicas; dos 

procedimentos nas doenças e mortes dos capitulares e prelado; das regras do cabido; do 

regimento do coro; da observação do silêncio e canto do órgão; do toque dos sinos. 

O corpo capitular, como afirmou Boschi, destacava-se por sua atuação durante a 

sede vacante, ou mesmo pela participação de seus membros da vida social, econômica e 

cultural do bispado de Mariana. Configurava-se em um importante órgão para o sucesso 

da atividade pastoral e administrativa. Desse modo, torna-se imperioso identificar quais 

os direitos e as competências de cada membro do cabido a fim revelar a política 

administrativa do bispado em sua divisão interna de poder.   

 

Quadro 2 – Cargos e Ofícios do Cabido de Mariana 

Cargo 

 

Função 

Arcediago 

 Primeira dignidade do bispado; 

 Obrigação de atender o clero e dar 

parte ao bispo dos desvios da 

religião; 

 Presidir todos os atos eclesiásticos, 

como o coro e cabido, e assistir a 

colação das ordens com o bispo e 

ao sacramento da crisma; 

 Substituir o bispo, caso faltasse, nas 

procissões levando o arcediago as 

santas relíquias; 

 Obrigação de convocar o cabido 

nos dias ordinários e em casos 

extraordinários; 

 Executar o juramento dos novos 

capitulares e fiscalizar o preparo 

das igrejas; 

 Fazer sinal ao hebdomadário no 

princípio de todas as horas 

canônicas para que iniciasse o coro, 
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e, também para que se saísse dele; 

 Fazer as pautas por turno dos que 

deviam ir ao altar nos dias 

pontifical e outras solenidades; 

 Observar que nenhuma pessoa fora 

os ministros da catedral assentasse 

no coro, e que não houvesse lugares 

deputados para pessoas 

particulares; 

 Cessar os ofícios divinos quando 

algum excomungado declarado 

estivesse na igreja; 

 Mandar que observassem o 

cumprimento dos estatutos. 

 O arcediago não poderia ter 

jurisdição exterior ou interior e nem 

obrigação de curar almas. Não 

gozava das mesmas prerrogativas 

dos reinos da Espanha e Ultramar.  

 

Arcipreste 

 Segunda dignidade da catedral; 

 Sua principal obrigação era 

examinar se os capitulares, capelães 

e todos os mais presbíteros 

observavam a rubrica do missal 

celebrando o santo sacrifício da 

missa com perfeição, advertindo e 

admoestando à todos para que não 

faltassem com sua obrigação; 

 Substituir o prelado, caso falte, na 

benção da pia batismal; 

 Não deveria intrometer-se nas 

missas cantadas quando o mestre de 

cerimônias estivesse presente; 

 Era sua obrigação examinar se o 

mestre de latim - responsável por 

ensinar os capelães e moços do 

coro - cumpria bem suas 

obrigações. Emendava também os 

erros de latim que ocorriam no 

coro; 

 Tinha obrigação de visitar as 

escolas públicas que houvesse na 

cidade de ler solfa e latim, 

informando se os mestres davam 

mal exemplo aos discípulos ou se 

ensinavam algum erro na doutrina 

cristã e bons costumes. Também 

deveria se informar do 

procedimento e aproveitamento dos 
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discípulos a fim de que a catedral 

pudesse escolher os melhores para 

si; 

 Assim como o arcediago, algumas 

obrigações e direitos do arcipreste 

não possuíam validade na América 

portuguesa (não indicam quais 

eram). 

Chantre 

 Terceira dignidade da catedral; 

 Tinha a obrigação de reger o coro 

no canto, advertindo que se 

cantassem os salmos com a pausa 

que a solenidade pedisse, e, impedir 

que os versos dos salmos se 

confundissem; 

 Mandar à estante todos que 

tivessem essa obrigação; 

 Distribuir as lições, antífonas e 

profecias; 

 Observar se na missa se cantava o 

Praefatio e Pater Noster, 

observando se correspondia ao que 

mandava o missal, e da mesma 

forma, Gloria, Credo, e Ite missa 

est, e do mais que houvesse de se 

cantar; 

 O chantre era responsável por 

observar o cumprimento das 

obrigações do subchantre; 

   O chantre governava nas 

procissões tudo o que ia debaixo da 

cruz do cabido, exceto quando 

tinha que cumprir obrigações de 

outras dignidades em suas 

ausências. 

Tesoureiro-mor 

 Quarta dignidade da catedral; 

 Pertencia a guarda de todos os 

vasos sagrados, pontificais, 

ornamentos e mais alfaias que 

serviam no culto divino, e tinha que 

dar conta de tudo ao prelado, e para 

isso havia um livro de inventário; 

 Ao tesoureiro-mor cabia mandar 

todas as despesas que fossem 

necessárias para a igreja, e não 

mandaria fazer obra ou despesa que 

passasse de seis mil réis sem 

informar ao bispo; 

 O tesoureiro-mor tinha obrigação 
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de cuidar da limpeza dos objetos 

sagrados e prepará-los para as 

cerimônias, observando se tudo 

(cinzas, lâmpada, óleos, palmas, 

etc) estava nos conformes. 

 

Cônego penitenciário 

 O cônego penitenciário tinha a 

obrigação de ouvir a confissão dos 

penitentes de toda a diocese, por ser 

o pároco dela, ouvindo por isso as 

confissões da quaresma. Absolvia 

todos os penitentes, exceto nos 

casos reservados ao bispo. 

Cônego magistral 

 Tinha obrigação de ditar dentro da 

catedral lição da escritura sagrada e 

teologia moral na hora determinada 

pelo bispo, que era sempre depois 

do coro. 

 

Cônego doutoral 

 Tinha por obrigação aconselhar e 

fazer todos os papéis de direito que 

eram necessários ao cabido, e lhe 

encomendavam muito particular 

cuidado em que, por omissão ou 

ignorância, se não perdessem os 

direitos da Catedral. 

Cônego fabriqueiro 

 Todos os anos eram nomeados em 

cabido e tinham por obrigação 

cobrar tudo o que pertencesse à 

fábrica - mesadas e côngruas, 

multas e pontos. E de tudo deveria 

prestar contas. 

 

Prioste geral 

 O prioste geral era uma dignidade 

ou cônego eleito cada ano em 

cabido;  

 Tinha obrigação de cobrar todas as 

côngruas dos ministros e da fábrica 

da Sé, e o que mais lhe pertencia, e 

pagar as mesadas no tempo em que 

fosse determinado conforme a 

conta do contador, e se alguém 

quisesse ver a dita conta, lhe 

mostraria. 

 Também era sua obrigação ser 

prioste das benesses, tendo o 

comprometimento de receber todas 

as benesses e esmolas, assim das 

missas como outras quaisquer, 

assentando-as em um livro para 
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este efeito, declarando nelas as 

pessoas que as davam, e se eram 

testamenteiros, e juntamente os dias 

e o ano, para que em todo o tempo 

se pudesse passar certidão, 

pedindo-se, e também declarava as 

tenças (rendas) das missas para a 

distribuição delas. 

 

Cônego contador 

 O contador era eleito em cabido no 

princípio de cada ano; 

 O contador era obrigado a limpar as 

folhas do apontador, abatendo as 

falhas e somando o que das multas 

e perdas de distribuições resultou 

para a fábrica, assim como as 

somas que lhe apresentava o prioste 

das benesses; 

 Ao contador também pertencia 

fiscalizar o cônego fabriqueiro. 

Sacristão e altareiro 

 O sacristão deveria guardar com 

grande cuidado e vigilância toda a 

prata, ornamentos, roupa de linho e 

tudo o mais que lhe entregava o 

tesoureiro-mor para o serviço da 

igreja e culto divino, e cuidava para 

que tudo ficasse limpo;  

 Ao sacristão cabia o tratamento dos 

altares, cuidando para que 

estivessem limpos e que se 

pusessem frontais nas festas e 

ofícios de cada dia; 

 Era também obrigado a abrir e 

fechar as portas da igreja nas horas 

determinadas. 

 Era sua obrigação incensar e levar 

as cruzes nas festas; 

 Dispunha de um subsacristão para 

ser seu coadjutor. 

Secretário 

 Eram eleitos todos os anos em 

cabido; 

 Tinha obrigação de estar presente 

em todas as reuniões do cabido, e 

nele ler e escrever todas as cartas, 

requerimentos, despachos e 

procurações; 

 Deveria lançar em um livro de 

tombo as bulas pontifícias e posses 

dos prelados, juramentos e 



 

68 
 

profissões da fé dos capitulares, 

graças e privilégios que se 

concederam à Catedral, as ordens 

de Sua Majestade, as do seu 

Tribunal da Mesa da Consciência e 

Ordens e as dos prelados; 

 Obrigação de passar certidão dos 

livros que tinha em seu poder; 

 Nos dias de cabido deveria ter 

sobre a mesa os Estatutos e ler ao 

menos um em cada dia. 

Assinadores 

 Eram eleitos em cabido, todo ano, 

dois assinadores, que tinham a 

obrigação de assinar todos os 

papéis que se fizessem no cabido, 

sendo subscritos pelo secretário. 

Procurador 

 Eram eleitos todos os anos em 

cabido; 

 O procurador era obrigado a 

defender e zelar pelas causas do 

cabido pela especial procuração in 

iscriptis, dada e lançada no livro 

que para isso servia. 

Porteiro da massa 

 O porteiro da massa devia saber ler 

e escrever e servia enquanto seus 

superiores quisessem; 

 Tinha obrigação de comparecer a 

todas as reuniões dos cabidos, 

tocando a campainha para chamar 

os capitulares e preparando o que 

era necessário no cabido; 

 Também era obrigado a 

acompanhar o cabido em todas as 

suas funções quando saía em 

comunidade da catedral; 

 Não recebia coisa alguma 

Organista e mestre da capela 

 Tinha obrigação de ir todos os dias 

à Catedral à missa do dia;  

  Era também obrigado a tocar o 

órgão, quando o prelado entrava e 

saía da Sé, e todo o tempo antes de 

começar a missa Pontifical ou outra 

alguma função sagrada, e, depois 

de acabada, enquanto permanecesse 

na Sé antes de sair, com pena de ser 

multado a arbítrio do mesmo 

prelado, e debaixo da mesma pena 

tocava o órgão em “tom grave, 

devoto, honesto e bem ordenado”. 
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Mestre de cerimônias 

 O ofício de mestre de cerimônias 

era o mais importante de uma 

catedral porque deveria servir de 

regra para as demais igrejas na 

perfeição das cerimônias; 

 Pertencia ao mestre de cerimônias 

assistir no coro, acompanhar o 

celebrante e ministros da missa 

conventual, dirigindo-os para que 

não cometessem erros. 

 Oito dias antes de qualquer 

celebração solene, sabendo quais 

eram os ministros que iriam assistir 

as funções, treinava-os para que 

não cometessem nenhum erro. 

 Em um dia de cada semana, depois 

das completas se ajuntavam os 

capelães na sacristia, e o mestre de 

cerimônias lhes explicava algum 

capítulo do cerimonial, 

perguntando a cada um deles como 

deveria de exercitar o que lhes 

expunha. 

Subchantre 

 Registrava o que se havia de ler e 

cantar na estante; 

  Iniciava os hinos nas horas 

menores e completas, levantando o 

cântico = Nunc dimittis etc = e os 

responsórios em todos os noturnos, 

fazendo compasso em todo 

cantochão; 

 Deveria cantar entoadamente todos 

os versos dos salmos e com voz 

inteligível os cantos à órgão; 

  Verificava se os capitulares faziam 

corretamente as pausas no canto. 

Sineiro 

 Tinha obrigação de tocar o sino, de 

determinada forma, conforme a 

ocasião ou solenidade. 

Apontadores 

 Havia dois apontadores que eram 

todos os anos eleitos em cabido; 

 Cada um dos apontadores tinha 

livro de ponto e a eles se davam 

inteiro crédito ao apontar. Deveria 

logo no coro apontar as falhas; 

 Nos dias de cabido estavam 

presentes para executar as falhas e 

multas em que cada um incidia; 

 Os apontadores entregavam no fim 

dos primeiros seis meses o livro das 
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faltas ao contador, para que 

soubesse os pontos e as multas a 

rebater nas mesadas. 

 A eles pertenciam não só apontar as 

faltas de assistência no coro, 

procissões, e mais funções da 

igreja, como também, às multas 

determinadas no estatuto e as outras 

que arbitrariamente fizessem; 

 Eram obrigadas a assistir no coro 

do princípio ao fim. 
Quadro 2 – Cargos e Ofícios doCabido de Mariana. Quadro produzido a partir dos estatutos de d. fr. 

Manoel da Cruz e d. José Botelho de Matos. In. BOSCHI, Caio César. O cabido da Sé de Mariana (1748-

1820). Documentos básicos. Op. Cit., p. 69-141. 

 

Os cargos do cabido se dividem em três categorias: dignidades, sendo essas o 

arcediago, arcipreste, chantre e o tesoureiro-mor; os canonicatos, em que serviam os 

cônegos (o prioste-geral poderia ser um cônego ou uma dignidade) e os capelães e 

demais ministros.  Mas qual, afinal, a diferença entre essas categorias? Dignidade era 

“uma qualidade honorífica que revelava o estado de uma pessoa”, um título. As 

dignidades provinham de três princípios: do exercício do poder público, das ordens que 

davam algum título honorífico e dos senhorios, diferenciando-se entre, dignidades 

eclesiásticas e temporais
112

. As dignidades eclesiásticas ainda se subdividem em 

dignidades maiores: papas, cardeais, arcebispos, bispos e abades; e dignidades menores: 

deões, arcediagos, arcipreste, chantre, tesoureiro-mor e vigários do coro.  

A dignidade eclesiástica, em geral, relaciona-se aos benefícios atrelados a um 

cargo. O benefício era, portanto, o direito que um clérigo no exercício de um ofício 

eclesiástico tinha de utilizar da renda de certos bens destinados a Deus. Os benefícios 

poderiam ser seculares ou regulares. Os primeiros, que aqui nos importa, referem-se aos 

bispados, cabidos, canonicatos, priorados, vigararias perpétuas e às capelas
113

. Desse 

modo, as dignidades e cônegos do cabido tinham direitos aos benefícios atrelados a seus 

cargos, além das côngruas - quantia paga pela coroa para o sustento dos párocos. 

 Os capelães e demais ministros do cabido, além da côngrua, tinham direito à 

prebenda, assim como as dignidades e conzeias. Apesar de prebenda significar também 

o direito de receber remuneração pela realização de ofícios divinos, assim como o 
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benefício, o que acaba gerando certa superposição de significados, a diferença que 

notamos entre as denominações é a de que a prebenda, diferentemente do benefício, 

podia ser distribuída a leigos
114

.  

Apesar de parecer demasiadamente glossarial, trazer à face informações acerca 

das categorias envolvidas no estudo dos ofícios eclesiásticos revela um traço da 

sociedade coorporativa setencentista que lhe é próprio: a complexidade de direitos 

vinculados ao exercício de um cargo público.  Pelo quadro de cargos e funções do corpo 

capitular, percebe-se que as dignidades exerciam papéis de fiscalização e liderança nas 

atividades litúrgicas e na administração interna do cabido. Os cônegos desempenhavam 

funções na administração das atividades cotidianas internas e externas do cabido, como 

atividades jurídicas, educacionais, financeiras etc. Já os capelães auxiliavam para o bom 

desempenho, tanto dos ofícios litúrgicos encarregados às dignidades, quanto dos ofícios 

administrativos das conezias. Essa divisão deve ser considerada quando o cabido 

funcionava como corpo auxiliar ao bispo, porém, quando em sede vacante, as funções 

do cabido reformulavam-se. 

Não existem muitos estudos sobre os cabidos na América portuguesa. 

Referências ao cabido de Mariana encontra-se em uma historiografia mineira clássica, 

como em Diogo de Vasconcelos, História do Bispado de Mariana, e em Arquidiocese 

de Mariana: subsídios para sua história, de cônego Raymundo Trindade. Ambos 

autores enfatizaram os conflitos entre membros do cabido e o primeiro bispo de 

Mariana, d. frei Manoel da Cruz. Apesar desses conflitos revelarem as disputas e 

tensões políticas na administração do bispado, eles fogem ao nosso foco de analisar a 

política administrativa eclesiástica com a estrutura de administração do bispado já 

constituída
115

. Por isso, não os analisaremos detalhadamente, mas os pontuaremos. Pois, 

os conflitos entre o primaz bispo e os membros do cabido se refletiram na administração 

da diocese após a morte de Cruz, marcando o início do período de sede vacante. 

Durante o período de vacância de um bispado - tempo decorrente entre a morte 

ou renúncia do bispo até a nomeação de outro pelo rei - a execução da política 
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administrativa do bispado ficava nas mãos de um vigário capitular eleito em cabido. 

Muitas dúvidas ainda pairam sobre a função e jurisdição deste vigário capitular. Nas 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia encontramos somente um título 

referente ao cabido durante a sede vacante: o título 243 em que se proibia o cabido de 

passar reverendas, ou letras dimissórias, no primeiro ano de vacância, exceto em casos 

em que já estivessem obrigados
116

. Essa mesma recomendação encontramos nos 

decretos da reforma do concílio tridentino
117

.  Neles, verificamos uma recomendação 

quanto à sede vacante. No capítulo XVI, sobre a obrigação do cabido em decorrência da 

vacância, diz se: 

 

“Também esteja obrigado depois da morte do bispo, a eleger um oficial, o 

vigário, que ao menos seja doutor em Direito Canônico, ou licenciado, ou 

aliás idôneo quanto poder ser; e obrando-se do outro modo, semelhante 

deputação se devolva ao Metropolitano (...) O Bispo porém, que for 

promovido para a dita Igreja vaga, peça conta dos seus encargos, jurisdições, 

administrações, ou quaisquer obrigações, ao mesmo Ecônomo, Vigário, ou 

outros quaisquer oficiais e Administradores, que, Sede Vacante, foram 

constituídos em seu lugar pelo Cabido; e poderá punir os que achar 

delinquentes em seu ofício, ou administração: ainda que estes oficiais, dada a 

sua conta, fossem pelo Cabido, ou pelos deputados por eles absoltos, e 

livres
118

.” 

 

Esse trecho é de fundamental importância para entendermos a questão em torno 

das reservas de jurisdição reivindicadas pelo cabido de Mariana durante a 

administração do bispado em sede vacante. A primeira reivindicação de jurisdição pelo 

cabido veio logo após a morte de d. frei Manuel da Cruz em janeiro de 1764. Seguindo 

a recomendação dos cânones e do concílio tridentindo, o cabido se reuniu para eleger 

um vigário capitular geral, o dr. Alexandre Nunes Cardoso, que sucederia o bispo na 

administração do espiritual e temporal, 

 

“com todas e cada uma das faculdades, privilégios, honras, encargos, 

preeminências e prerrogativas necessárias e oportunas para exercer a mesma 

obrigação. Para o que lhe damos um pleno e liberal poder de exercer todas e 

quaisquer coisas que o cabido sede vacante, em um e outro foro, por direito, 

se permitam; e, da mesma sorte, lhe damos poder de ouvir, prover e decidir 

todas as causas, tanto civis como criminais, e mistas, ainda de heresia e 

matrimoniais, e isto com faculdade de comungar e absolver; e, mais também 
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lhe damos poder de fazer tudo  que Nós podemos fazer e mandar, ainda que 

precisem mandado especial, reservando para Nós o regimem do seminário, a 

faculdade de conhecer de coisas e suspeições, e da justiça denegada servatis 

da jure servantis a de delegar a outro. Porém, queremos que não possa, sem o 

nosso expresso consentimento, havido capitularmente, conceder licença de 

ordenar, ainda de prima tonsura, nos casos permitidos ao cabido pelo sagrado 

Concílio Tridentindo
119

".     

 

Depois de terminada a ata de reunião do cabido para eleição do vigário capitular 

geral, outra reserva de jurisdição é citada entre a data e as assinaturas: “declaramos que 

reservamos mais a colação, instituição e promoção de benefícios e ofícios”. Seriam 

esses os cargos de promotores, vigários gerais, vigários da vara, seus respectivos 

escrivães, e os capelães da sé
120

. 

 Tanto cônego Raymundo Trindade quanto Diogo de Vasconcelos condenaram a 

atitude dos capitulares de reservarem para si o direito de declarar o direito em alguns 

domínios da administração eclesiástica. Vasconcelos afirma que com a morte do bispo a 

jurisdição ordinária passava ao cabido por “acidente”, sendo assim, o vigário capitular 

eleito exercia-a com poder virtual e não delegado
121

. Trindade compartilha da opinião 

de Vasconcelos. Classifica as “reservas” como ultrajantes, dizendo que feriam os 

princípios dos cânones e do concílio tridentino. Para Trindade “o cabido só poderia 

exercer jurisdição atual
122

”. 

Apesar de mencionar a ilegalidade das reservas de jurisdição, Trindade não cita 

a lei ou cânone a que essa medida feria. Tendo em vista o decreto do concílio sobre as 

obrigações do cabido em sede vacante, mencionado acima, não se pode assegurar que as 

“reservas” efetuadas pelo cabido fossem ilegais. Pelo decreto infere-se que a situação da 

vacância era premeditada. Por isso, refuta-se a afirmação de Vasconcelos de que a 

jurisdição ordinária passaria ao cabido “por acidente” com a morte do bispo. A vacância 

era inevitável, sobretudo em terras coloniais. Além disso, o fato de as reservas de 

jurisdição conservarem-se em todos os períodos de vacância, ao menos até 1820, 

demonstra a conformidade dessa medida com as práticas políticas do Estado português 

e da Igreja de Roma. 

Portanto, o decreto do concílio ao recomendar que os bispos nomeados para as 

sedes vacantes se informassem com o cabido sobre seus encargos, jurisdições e 
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administrações deixa implícito que os capitulares poderiam reservar para si algumas 

dessas funções. No entanto, o mesmo texto adverte para as penas que poderiam ser 

aplicadas pelo bispo se ele constatasse abusos no ofício e na administração.  

Outro episódio ocorrido na gestão do vigário dr. Alexandre Nunes Cardoso 

deixa tácito, mais uma vez, a legalidade das reservas de jurisdição feitas pelo cabido. 

Isso porque, como vimos anteriormente, o cabido reservou para si a administração do 

seminário de Nossa Senhora da Boa Morte
123

, o que implicava a nomeação do reitor. 

Porém, d. frei Manuel da Cruz havia deixado uma carta dirigida ao bispo sucessor, na 

qual constava uma escritura de doação e administração do mesmo seminário da Boa 

Morte ao futuro bispo. E, enquanto o novo bispo não assumisse o governo do bispado, a 

administração do seminário ficaria a cargo do tesoureiro-mor, Teodoro Ferreira 

Jácome
124

.  

Os capitulares então pediram ao cônego procurador que avaliasse a regularidade 

da doação de Manuel da Cruz. Esse, depois de “se aconselhar com letrados da melhor 

nota” resolveu que ao cabido pertencia, “por direito”, a administração e o governo do 

seminário, não obstante a carta do falecido bispo. E assim elegeram o novo reitor do 

seminário, Francisco Gomes de Souza, o cônego secretário. Entretanto, Teodoro apelou 

ao Juízo da Coroa no Rio de Janeiro, e permaneceu na administração até sua morte em 

1766
125

.  

O que chama atenção nesse episódio não é o fato de o cabido reivindicar a si, 

requerendo ao procurador o exame da carta de Manuel da Cruz, mas o fato de o mesmo 

bispo deixar uma carta a seu sucessor lhe doando a administração do seminário. Se, 

como Trindade e Vasconcelos afirmaram, o cabido, por seu representante capitular 

eleito, recebia toda a jurisdição ordinária por “acidente” devendo por isso exercer 

somente a jurisdição “atual”- ou seja, não alterando as atribuições que estavam 

delimitadas - por que o bispo deixaria uma carta com tal teor? A composição da carta de 

doação pelo bispo demonstra que ele antevia a ação do cabido. Logo, se essa medida 

                                                           
123

 O Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte foi criado por d. frei Manuel da Cruz no ano de 1750, 

com autorização real e recomendações pontifícias. Sua administração foi encarregada aos jesuítas. 

Medida que, após a expulsão dos jesuítas, em 1759, gerou bastante incômodo à administração do 

seminário. Os primeiros estatutos do seminário foram escritos por Cruz em 1760, e vigoraram até o 

governo de d. frei da Santíssima Trindade (1819-1835). TRINDADE, Raymundo. A Arquidiocese de 

Mariana. Subsídios para sua história. Op. Cit., p, 371-400. 
124

 Administração do Seminário de N. Sra. da Boa Morte de fevereiro de 1764. In. BOSCHI, Caio César. 

O cabido da Sé de Mariana (1748-1820). Documentos básicos. Op. Cit., p. 290.  
125

 Idem 



 

75 
 

fosse ilegal, tal carta nem precisaria ter sido escrita. Foi, imagina-se, uma tentativa de 

barrar a ação do cabido.  

Surpreendentemente, o dr. Alexandre Nunes morre 9 meses depois de eleito. Um 

novo vigário capitular é eleito em 18 de outubro de 1764. Inácio Correa de Sá insurge 

contra as reservas de jurisdição. Em 1768 é denunciado pelos próprios colegas do 

cabido pelo crime de inconfidência, e preso em 1769. É eleito o terceiro vigário 

capitular em menos de cinco anos, o cônego Vicente Gonçalves Jorge de Almeida. 

Eleito em 05 de agosto de 1769 com as mesmas “reservas” impostas ao primeiro vigário 

capitular geral eleito. 

Somente em fevereiro de 1772, quando o novo bispo nomeado por d. José, d. 

Joaquim Borges de Figueiroa, toma posse por seu procurador Francisco Xavier da Rua é 

que a jurisdição do cabido expira, como o próprio rei advertiu por um aviso remetido 

aos 15 de outubro de 1772
126

. D. Joaquim Borges de Figueiroa, porém, foi nomeado a 

arcebispo da Bahia em abril do mesmo ano. Outro bispo é nomeado: Manuel Mendes 

dos Reis. Ele também tomou posse pelo mesmo procurador em março de 1773. E pelo 

procurador Francisco Xavier da Rua o bispado foi governado até o ano de 1779, quando 

o pedido de renúncia do bispo Manuel Mendes foi aceito
127

. É então nomeado d. frei 

Domingues da Encarnação Pontevel como novo bispo de Mariana. Seu procurador, 

Inácio Corrêa e Sá, governa de 29 de agosto de 1779 até fevereiro de 1780, quando 

Pontevel assume interinamente
128

. 

O segundo período de vacância da sé marianense compreendido em nosso 

recorte temporal delimita-se entre os anos de 1793 a 1798
129

. Os autores da clássica 

historiografia mineira, já citados, afirmam que durante esse período o cabido se dividia 

em dois grupos divergentes. Os conflitos internos entre o cabido e os bispos não eram 

novidades. Também não surpreende a existência de divergências internas no órgão 
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administrativo eclesiástico. Afinal, é difícil imaginar uma homogeneidade de 

pensamentos em um corpo político. 

A eleição para vigário capitular ocorreu nos finais de junho de 1793 devido à 

morte do bispo Pontevel e rejeição do nome que ele havia deixado para que o sucedesse 

no governo do bispado
130

. Terminou empatada com quatro votos a favor de José 

Alexandre de Souza Gurgel e outros quatro a favor do cônego João Ferreira Soares. Na 

ata de reunião da eleição, os capitulares acordaram que o membro do cabido eleito 

deveria observar as reservas estabelecidas no acórdão de agosto de 1769, “exceto o 

artigo de haver vigário geral in temporabilus distinto, por haver empate nos votos
131

”. 

Adjacente à constatação do empate é eleito um ecônomo, o cônego Joaquim Cardoso de 

Camargo
132

.  

A irresolução do pleito gerou um novo arranjo administrativo no funcionalismo 

eclesiástico. Em reunião de 24 de junho de 1793, um dia após o escrutínio dos votos, 

decidiram sobre o empate. A ata é um tanto confusa. Entende-se que os capitulares 

resolveram separar e distinguir a vara de vigário geral do ofício de vigário capitular, 

acordando que o vigário capitular seria somente provisor. Ou seja, o vigário capitular 

não poderia acumular também o cargo de vigário geral, somente de provisor
133

.  

Todavia, aceitaram que vigário geral eleito pelo cabido aos 22 de junho de 1793, 

José Botelho Borges, servisse de provisor interino enquanto a questão sobre a eleição do 

vigário capitular não fosse resolvida. Não foi. Assim, indiretamente, o vigário geral, por 

ser o provisor interino, pode ser considerado o vigário capitular nesse momento
134

. 
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capitular também assumiria o cargo de provisor e, por conseguinte, de vigário geral, por sempre ter estado 

conjugado a este. 
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 22/06/1793 – Eleição de vigário geral de propriedade e de provisor interino. In. BOSCHI, Caio César. 
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O imbróglio em torno do empate da eleição para vigário capitular durou até o 

ano de 1798, quando o procurador de d. frei Cipriano de São José, Antônio Álvares 

Ferreira Rodrigues, nomeado em 1797, assume o governo da diocese. Nesse ínterim, 

houve suspeita de fraude nas cédulas das eleições, recurso ao arcebispo metropolitano, 

protestos, pedido de dispensa do ecônomo, morte do vigário geral José Botelho Borges, 

renúncia de seu sucessor Antônio Amaro de Souza Coutinho pelo “bem da Igreja e 

sucesso dos povos”, crise financeira do seminário entre outras contendas.   

Apesar de estarmos tratando do cabido no período de sede vacante, gostaria de 

apresentar uma contenda do cabido ainda durante o governo de Pontevel pelo 

esclarecimento que proporciona à política administrativa eclesiástica praticada no 

bispado de Mariana. Aos 17 de dezembro de 1790, João Luís de Souza Sayão pede ao 

cabido para ser instituído e colado em uma das cadeiras de dignidade da casa capitular, 

em razão de um aviso expedido pela secretaria ultramarina para que fosse provido em 

prebenda vaga ou inteira. Como, porém, essas prebendas estavam todas ocupadas, 

pretendia Sayão ser colado em uma das dignidades de arcipreste ou tesoureiro-mor
135

.  

Como vimos no primeiro capítulo, ao rei, enquanto grão-mestre da Ordem de 

Cristo, pertencia todos os ofícios e benefícios eclesiásticos do ultramar. Porém, o rei 

poderia delegar aos bispos as nomeações aos cargos eclesiásticos, os quais, depois de 

nomeados, deveriam procurar a Mesa de Consciência e Ordens para que lhes fossem 

emitidas cartas de apresentação, que, por conseguinte, eram apresentadas aos prelados 

para a devida colação. Feito isso, davam entrada no Conselho Ultramarino para 

recebimento das côngruas por meio da Fazenda Real
136

.   

No termo de 17 de dezembro de 1790 em que consta o pedido de colação de 

Souza Sayão os capitulares questionam: 

“(...) e a principal dúvida procede de se não apresentar carta formal passada 

pela Chancelaria da Ordem de Cristo a que pertencem os benefícios, nem se 

especificar dignidade alguma das vagas, e consultadas como pretende o dito 

doutor Sayão, espera o dito reverendo procurador capitular todos esses 

princípios para com o melhor acordo se deliberar os meios e atenções 

indispensáveis para com Sua Majestade e nosso excelentíssimo prelado, a fim 

                                                                                                                                                                          
Antônio Álvares Ferreira Rodrigues que assumiu em agosto de 1796, após a renúncia do cônego Dr. 

Antônio Amaro de Souza Coutinho – eleito após a morte de Botelho Borges em 1795 -, assumiu o cargo 

como provisor interino, já que após a renúncia de Souza Coutinho, decidiram em cabido “para nunca se 

unirem as duas varas de provisor e vigário geral e se conservarem sempre divididas”. 
135

 17/12/1790 – Colação e posse do doutor José Luís Sayão em prebenda vaga. In. BOSCHI, Caio César. 

O cabido da Sé de Mariana (1748-1820). Documentos básicos. Op. Cit., pp, 303 
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 Para saber mais sobre os processos de habilitação e ordenações. RODRIGUES, Aldair Carlos. “Poder 

Eclesiástico e Inquisição no século XVIII Luso-Brasileiro: Agentes, Carreiras e Mecanismos de 
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Filosofia Letras e Ciências Humanas, Departamento de História: 2012. 
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de reparar em tempo qualquer dano e prevenir introduções viciosas por não 

deixar exemplos prejudiciais à Catedral(...)
137

” 

 

O cabido decide então enviar uma carta à rainha pela secretaria ultramarina e 

Mesa de Consciência e Ordens expondo as razões pelas quais duvidavam do aviso da 

secretaria em favor do doutor José Luís de Souza Sayão. A carta datada de 13 de janeiro 

de 1791 expõe o não merecimento de Sayão à dignidade da catedral marianense, e 

destaca que o real aviso continha a “expressão enérgica e restrita de prebenda inteira de 

canonicato”, o que se subentende excluir as meias prebendas e dignidades
138

. 

Acrescenta à justificativa do protesto um caso semelhante de 25 de abril de 1790, em 

que o prelado d. frei Pontevel deixou de prover a dignidade o doutor Joaquim Veloso de 

Miranda, por esse ter sido recomendado para um canonicato. 

 

“Nós conhecemos que Vossa Majestade, como grã-mestra das Ordens 

militares, pode conferir os seus benefícios por qualquer modo que entender 

justo. Nem é questão de nome o único objeto que nos move a incomodar a 

Vossa Majestade. Proposto esse negócio em mesa capitular a que foi presente 

o ministro episcopal, confessou ele de plano a justiça da nossa causa e que, se 

Vossa Majestade quisesse prover ao bacharel João Luís em dignidade, assim 

o expressariam as reais ordens, porém, que os doutores abonavam a colação 

ordinária pelo direito da devolução, cujos sentimentos, aliás, reconheceu não 

serem seguros
139

”. [grifo nosso] 

 

É interessante notar a estratégia retórica dos capitulares. Apesar de 

reconhecerem que à rainha pertenciam todos os benefícios do ultramar, ressaltam que, 

eles, capitulares, abriam mão do direito da devolução e colariam o nomeado da rainha 

se assim fosse sua vontade. O direito canônico da devolução consistia no poder que o 

superior imediato dos coladores eclesiásticos tinha de conferir aos benefícios da sua 

colação, quando eles, por negligência, deixavam passar o tempo de seis meses 

determinado pelos cânones. Porém, esse tempo não valia para os benefícios do ultramar, 

e, além disso, os benefícios eclesiásticos por apresentação real não estavam sujeitos à 

devolução
140

. Portanto, os capitulares “abriam mão” de um direito que não tinham.  

Ao fim da carta o real motivo do protesto capitular fica mais evidente. O cabido 

nomeia o cônego Francisco Pereira de Santa Apolônia como procurador bastante para 
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 17/12/1790 – Colação e posse do doutor José Luís Sayão em prebenda vaga. In. BOSCHI, Caio César. 

O cabido da Sé de Mariana (1748-1820). Documentos básicos. Op. Cit., pp, 303. 
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 13/01/1791 – Carta capitular para sua Majestade sobre o provimento das cadeiras no cabido. In. 

BOSCHI, Caio César. O cabido da Sé de Mariana (1748-1820). Documentos básicos. Op. Cit., pp, 451 . 
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“haver vista do real aviso e despachos ordinários da colação”. Feito isso, e constatada a 

“genuína intenção de Vossa Majestade”, o cabido acataria a decisão. Porém, destaca: 

 

“(...) O misterioso segredo com que se ocultam a um cabido e senado 

episcopal os decretos e avisos de Vossa Majestade, que desejamos se 

cumpram exatamente, basta a desculpar qualquer equivocação nossa. Talvez 

o mesmo prelado consulte ainda a Vossa Majestade, mas esta presunção 

incerta não exclui a nossa defesa, e defesa dos reais benefícios 
141

”.  

 

 Inferimos que o protesto capitular sobre a colação de João Luís de Souza Sayão 

à vaga de dignidade motivava-se mais por um conflito com o prelado do que pela 

legitimidade da colação. Primeiramente, porque cita o exemplo de recusa à colação de 

dignidade do doutor Joaquim Miranda pelo prelado d. Pontevel, devido ao fato de esse 

ter sido recomendado somente para canonicato.  Sendo assim, a confirmação de Sayão 

ao benefício de tesoureiro-mor demonstra uma predileção do bispo pela pessoa em 

detrimento dos precedentes jurídicos
142

.  

Em um segundo momento fica clara a indisposição entre o cabido e o prelado, 

quando afirmam que esse último tem negado aos capitulares a vista das certidões e 

ordens reais. O cônego Raymundo Trindade já alertava para os atritos entre o senado e o 

ministro episcopal. Lembra-se que Pontevel mudou a residência episcopal para Vila 

Rica em 1788, nomeou por portaria do mesmo ano o chantre Vicente Gonçalves Jorge 

de Almeida para ser o governador diocesano
143

.  

  Se cabido é por definição o conselho do bispo, no bispado de Mariana, por 

exercício, não foi. Através dos acórdãos dos livros de cabido analisados infere-se que 

durante o governo de determinado bispo, o cabido parecia limitar suas atividades 

político administrativas à celebração solene do culto divino no coro da catedral, como 

claramente define os estatutos das catedrais. Não encontramos nenhuma referência que 

legitimasse sua definição enquanto conselho prelatício. Ao contrário, o cabido desde a 

instalação do bispado até a independência da colônia, é reconhecido, ao menos pelo 
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 13/01/1791 – Carta capitular para sua Majestade sobre o provimento das cadeiras no cabido. In. 

BOSCHI, Caio César. O cabido da Sé de Mariana (1748-1820). Documentos básicos. Op. Cit., pp, 451 . 
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 Não achamos o termo de posse e juramento de João Luís de Souza Sayão, porém, seu nome aparece 

nos acórdãos do cabido a partir do ano de 1793, sendo que no ano de 1792 não foi registrado nenhum 
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declaram a jurisdição e competência de uns e outros(...).” Coleção de Leis. 
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cônego Raymundo Trindade e por Diogo de Vasconcelos, como um colegiado contrário 

aos interesses e do bispo.  

Porém, durante a sede vacante o cabido ganha papel de destaque no cenário 

político. Com a morte do bispo a jurisdição que lhe competia era transferida para o 

cabido, por meio da eleição de um vigário capitular (os poderes de Ordem do bispo, 

sacramentos, crisma, catecismos não eram transferidos para o representante capitular). 

As reservas de jurisdição instituídas pelo cabido de Mariana em sede vacante, no 

período analisado, revelam uma demanda dos capitulares pela divisão dos poderes 

políticos administrativos eclesiásticos. Por outras palavras, demonstram uma tentativa 

de descentralização do poder. Se o jurisdicionalismo foi um sistema político que 

permitia aos componentes das unidades políticas o direito de dizer o direito, permitiu 

também, por outro lado, àqueles que não o detinham, o direito de reivindica-lo. Mesmo 

que indiretamente.  

 

2.2) O Tribunal e Câmara Episcopal: Cargos e Ofícios na administração do Juízo 

Eclesiástico 

 

Apesar dos nomes distintos, estabelecer os limites entre o tribunal episcopal (ou 

auditório) e a câmara (ou cúria) eclesiástica não é uma simples tarefa. O cônego 

Raymundo Trindade não diferenciou esses dois órgãos eclesiásticos. Compreendeu-os 

enquanto “cúria episcopal”, responsável por reger a diocese no lugar do bispo e o 

auxiliarem em seu governo a partir do desempenho das jurisdições graciosa e 

contenciosa. A primeira exercida pelo provisor e a segunda pelo vigário geral.  Além 

desses ministros a cúria, segundo Trindade, contava com os serviços do chanceler, 

promotor, defensor do vínculo, juízes e examinadores sinodais, auditores notários, 

etc
144

. 

Ao analisarmos o Regimento do Auditório Eclesiástico do Arcebispado da 

Bahia, difundido para as outras dioceses da América portuguesa, percebemos que os 

funcionários citados por Trindade compõem o corpo de ministros do tribunal 
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eclesiástico. Recorrendo a diferentes dicionários notamos uma sinonímia entre os 

termos, cúria, câmara e tribunal eclesiástico
145

. Como então resolver esse problema?  

Dentre os trabalhos a que tivemos acesso sobre o tribunal eclesiástico – do 

bispado de Mariana e do Maranhão – somente Pollyanna Gouveia Mendonça faz uma 

diferenciação entre o tribunal e a câmara eclesiástica
146

. A autora defende que a câmara 

eclesiástica ocupava-se dos processos de natureza espiritual como, por exemplo, exames 

de ordenação, assuntos matrimoniais e processos de genere. No tribunal eclesiástico 

eram tratados assuntos de natureza espiritual e temporal. Nele eram julgados os crimes 

tanto de clérigos como de leigos
147

.  

Comparando o Regimento do Auditório Eclesiástico com Regimento da Câmara 

eclesiástica do bispado de Mariana defendemos que a combinação do tribunal e câmara 

eclesiástica compunha o juízo eclesiástico. Significa isso que a câmara também 

administrava a justiça. E apesar de sua principal competência assentar-se no foro 

gracioso ou espiritual, através da atuação do provisor, juiz dos resíduos e juiz das 

justificações de genere, diversos papéis do foro contencioso passavam pela câmara 

eclesiástica, sobretudo pelo chanceler e escrivão da câmara.  

Em resumo, a câmara eclesiástica era uma espécie de cartório da justiça 

administrativa do bispado. Era responsável pela certificação, chancela, arquivamento e 

emissão dos papeis da justiça, seja ela espiritual ou temporal. Já o tribunal era 

responsável pelo desenrolar dos processos e julgamento dos autos.  

Dito isso, façamos uma análise sobre cargos, ofícios e competências do juízo 

eclesiástico (câmara e tribunal eclesiástico) a fim de verificar a organização interna 

dessa instituição. Acreditamos que as fontes por si só revelam a estruturação e o 

funcionamento do juízo eclesiástico, por conseguinte o modo pelo qual influenciavam 

no cotidiano da sociedade colonial
148

. Não será possível descrever com detalhes todos 
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os ofícios correspondentes aos respectivos cargos. Nosso objetivo é propor um 

panorama geral desses cargos e ofícios para revelarmos a organização interna do juízo 

eclesiástico e sua influência na configuração de sentido à ordem social estabelecida. 

São ao todo 23 funcionários, contando com os escrivães da vara, visitação e 

chancelaria que não possuem uma descrição separada. Todos eles eram providos pelo 

bispo.  

 

Provisor 

 

Convinha ao eclesiástico que assumisse o cargo de provisor ser sacerdote 

graduado em direito canônico com, no mínimo, 30 anos de idade. Ele detinha o primeiro 

lugar no assento do tribunal e também nas votações. Era o substituto imediato do 

presidente. Sua função, de modo geral, era a de despachar os negócios e causas mais 

graves pertencentes ao governo espiritual e da jurisdição voluntária, por isso, nessas 

matérias, votava em primeiro lugar, sendo o primeiro na hierarquia, ao contrário das 

matérias de justiça.  

Dessa forma, o provisor era incumbido de ver e registar o rol dos confessados; 

absolver os excomungados que não cumpriam as obrigações da quaresma; absolver os 

penitentes dos casos reservados ao bispo, com a devida autorização desse; passar cartas 

de excomunhão por coisas furtadas, perdidas, sonegadas, ou a fim de descobrir 

testemunhas; dar licença para se trabalhar nos domingo e dias santos, ou para enfermos 

poderem comer carne nos dias proibidos; dar licença para reconciliar adro ou igreja que 

não estivesse consagrado pelo bispo; conhecer das desobrigas e bulas apostólicas e tudo 

mais que estivesse ligado ao governo espiritual da diocese.  

O provisor tinha, além dos encargos mencionados, a obrigação de instruir os 

vigários e curas sobre seus cargos e ofícios, e fiscalizá-los. A ele competia o exame das 

dimissórias
149

 de outros bispados e a licença para que seu bispado exercesse as suas 

                                                                                                                                                                          
documento foi encontrado escrito de duas formas distintas. O primeiro datado em 29/03/1751 foi 

encontrado no fundo “Bahia” da Biblioteca Nacional, de localização: I -31, 24,18, denominado: 

“Regimento Novo da Câmara Eclesiástica de Mariana”, composto do d. Frei Manuel da Cruz e aprovado 

por provisão real.  O segundo foi encontrado no fundo “Escrituração geral da Cúria - Pastorais”, 

localizado no armário VI, prateleira 1, do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana e é datado em 

09/05/1785 e assinado pelo cônego escrivão da câmara, Vicente Gonçalves de Almeida. A principal 

diferença entre os dois regimentos encontra-se na descrição dos ofícios de chanceler e escrivão da 

câmara. O segundo acrescenta uma série de ofícios ao primeiro, que restringia a descrição, basicamente, 

aos ofícios de sacramentos.   
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Ordens pelo tempo que determinara. Também mandava passar dimissórias aos clérigos 

que queriam, somente por um ano, se ausentar do bispado; o rol dos aprovados para 

Ordens (subdiácono, diácono, e presbítero); passar cartas de curas, coadjutores e 

capelães anuais; passar cartas anuais aos confessores, depois de examinados por ele; o 

mesmo modelo deveriam seguir os que pediam licença para pregar. 

Ao provisor cabia ainda ter conhecimentos dos que quisessem ser compatriotas 

do bispado para assim mandar fazer as diligências necessárias; dos estatutos e 

compromissos das confrarias, decidindo se os aprovavam ou não; dar licença para os 

clérigos testemunharem nas causas cíveis da justiça secular; dar licença para que 

sacerdotes administrassem sacramentos a fregueses de outras freguesias sob justa causa; 

informar ao prelado quando vagasse alguma igreja que deveria prover por concurso; dar 

os traslados, certidões e instrumentos autênticos dos cartórios e registros da câmara e 

tudo mais que pertencesse à sua jurisdição voluntária.  

 

Quadro 3 – Ofícios realizados pelo Provisor da Câmara Eclesiástica 

e respectivos valores em réis recebidos por eles 

 

REGIMENTO DA CÂMARA ECLESIÁSTICA 

 Cargo Provisor 

Ofícios Valor em réis 

    

Assinatura de mandado de publicandis, de comissão, sentenças, 

requisitórios e outros quaisquer papeis que levem selo e fossem 

assinados com o nome inteiro  300 

Assinatura de mandado de segredo, de genere etmoribus e 

outros quaisquer em que se haja de assinar somente com rubrica  150 

Cada testemunha que perguntar por seis artigos 150 

Sendo testemunha perguntado fora da sua casa, mas na cidade  300 

Sendo fora da cidade se contará o caminho por seis léguas  4800 

Termo de juramento, abertura e outros semelhantes   150 

Depoimento do doador ou dotado  250 

Termo de não alienado  150 

Vistoria de patrimônio na cidade  2400 

Sendo fora da cidade se contava o caminho na forma que fica 

dito e também por cada dia de estada necessária  2800 

E além dos 2400 da vistoria mais 2400 

Sentença ou licenciatura não sendo por indulgências  600 

Auto de perguntas que fizer  2400 

Sendo fora de sua casa mais na cidade será mais  150 
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Quadro 3. Ofícios realizados pelo Provisor da Câmara Eclesiástica e respectivos valores 

recebidos por eles. Quadro composto a partir da documentação: BN. “Regimento da Câmara 

Eclesiástica do bispado de Mariana. Fundo: Bahia - localização: I -31, 24,18;  AEAM. 

“Regimento da Câmara Eclesiástica do Bispado de Mariana”. Fundo: Escrituração Geral da 

Cúria – pastorais. Armário VI, prateleira 1. 

 

Vigário Geral 

 

O vigário geral é, sem dúvida, o ministro eclesiástico de maior visibilidade. A 

ele competia “toda a administração da justiça”. Deveria “ter boa consciência, letras e 

experiência de negócios e inteireza de justiça”, ser doutor ou bacharel em direito 

canônico. Assumia por provisão passada pelo prelado com ressalva de ser removível 

conforme a vontade dele. Ao ofício de vigário geral pertencia o conhecimento de todas 

as causas crimes e cíveis do foro contencioso, e geralmente, passava os monitórios
150

 e 

citações pelos quais as ditas causas se principiavam.   

Assim, todas as denúncias, querelas, inquirição dos delitos, pronunciamentos dos 

culpados, e mandados de prisão deveriam ser feitos perante o vigário geral.  As 

testemunhas das causas crimes em que o degredo era a punição, querelas e 

denunciações, deveriam ser perguntadas por ele antes da pronunciação. Se o delito fosse 

fora da cidade deveria delegar o vigário da vara, não havendo esse, pároco mais idôneo, 

exceto nos casos de morte. As testemunhas das causas matrimoniais, por vínculo ou 

separação, também deveriam ser perguntadas por ele. Ao vigário geral também 

pertencia passar cartas de seguro (espécie de habeas corpus) nos casos a que cabia esse 

recurso. Deveria conhecer de todos os casos das visitações depois de serem expostos ao 

foro contencioso, e proceder em todos os casos desse foro. O regimento ainda traz 

recomendações de como o vigário geral deveria proceder no batismo dos adultos, nas 

citações (intimações), nas causas ordinárias, nos depoimentos e perguntas às 

testemunhas, nos embargos, sentenças, condenações e apelações. 

 

                                                           
150

 Os monitórios eram outra forma de empregar a excomunhão. Eram uma forma de censura eclesiástica 

contra aqueles que devessem as fábricas das paróquias, que previam a excomunhão caso o devedor não 

quitasse suas dívidas. SANTOS, Patrícia Ferreira dos. Carentes de Justiça: Juízes Seculares e 

Eclesiásticos na <<confusão de latrocínios>> em Minas Gerais (1748-1793). Op. Cit., p, 54. 

Sendo fora da cidade terá caminho e estadia necessária como 

fica dito   

Rubricar livros terá de cada folha  80 

Sentenciar autos de patrimônio de capelas, de moribus, 

compatriotado, semelhantes 600 

Qualquer interlocutório proferido nos autos 318 
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Chanceler 

 

Ao chanceler cabia fiscalizar o funcionamento do juízo eclesiástico e seus 

funcionários. Tinha o dever de prover e examinar com diligência as provisões, 

sentenças, desembargos e despachos do tribunal, como quaisquer outros monitórios, 

provisões ou mandados do prelado, provisor, ou vigário geral. Se considerasse que 

alguma destas ações judiciais era contra o direito, constituições ou continham injustiça 

notória ou escândalo, não assinaria nem selaria. Ao chanceler pertencia conhecer de 

todas as suspeições
151

 sobre o provisor, vigário geral, juiz dos resíduos e casamentos, e 

mais oficiais da justiça, e deveria acompanhar até a conclusão final.  De outro modo, se 

ao chanceler se pusesse suspeição, o provisor que deveria tomar o conhecimento da 

causa e acompanha-la até o final.  O exame e aprovação dos notários apostólicos e 

inquiridores era de responsabilidade do chanceler. A chancelaria contava com um 

escrivão encarregado da redação de todos seus papéis. 

 

Quadro 4 – Ofícios realizados pelo Chanceler da Câmara Eclesiástica e respectivos 

valores em réis recebidos por eles 

  

REGIMENTO CÂMARA ECLESIÁSTICA 

 Cargo Chanceler 

Ofícios Valor em réis 

    

Para Sacramentos   

    

Sentença de solteiro ou outras quaisquer  825 

Certidão de banhos para fora do bispado  825 

Provisão para casamento na própria paróquia  825 

Provisão para casamento em capela filial 1650 

Provisões para receberem as bênçãos os que casarem sem elas 825 

Carta de seguro  825 

Carta de crédito ou rematação  825 

Quitação geral de testamentos  825 

Carta citatória  825 

Mandado para absolver cadáver  825 

Mandado para reconciliar Igreja ou adro  825 

De sentenças de breves ou indulgências  Gratuito 

Da provisão de aprovação e afirmação de compromissos  3000 

De licença para trasladar ossos  2662 e ½ 

                                                           
151

 Desconfiança da probidade do juiz, ou de outra causa pela qual se receie que possa julgar mal. 

BLUTEAU, Rafael. “Suspeição”. Dicionário da Língua Portuguesa. Op. Cit.  



 

86 
 

De licença para sepultar perpétua  3000 

Da sentença de patrimônio  825 

Da sentença de dispensa de impedimentos para se casarem em virtudes 

das faculdades apostólicas  Gratuito 

  

 Para o cabido 

   

 Provisão para Arcediago 12525 

Da provisão de cada dignidade  10000 

Da provisão de cada cônego  7500 

De cada meio cônego  3750 

Da provisão de Subchantre  1612 e ½ 

Da provisão de capelão da catedral  2512 e ½ 

Da provisão de Mestre da Capela  3000 

Da provisão de Acólito da Catedral ou de Sacristão menor  1275 

Da provisão de Organista  1612 e ½ 

Da provisão de Porteiro da Massa  10 tostões 

  

 Para o juízo eclesiástico 

   

 Da provisão do Provisor do Bispado ou do vigário geral  7987 e ½ 

Da provisão do Juiz das Justificações ou Juiz dos Casamentos, ou, do 

Juiz dos Resíduos  7987 e ½ 

Da provisão do Promotor da Cidade  4000 

Da provisão do Promotor de alguma comarca  3000 

Da provisão do escrivão da Câmara episcopal  4000 

Da provisão do Escrivão do auditório assim da cidade como das 

comarcas  3000 

Da provisão do meirinho geral  4000 

Da provisão dos meirinhos das comarcas e escrivães da vara  3000 

Da provisão do vigário da Vara  4000 

Da provisão do Porteiro do Juízo  825 

Da provisão para se nomear Juiz de alguma causa  825 

Da provisão para se livrar por procurador ou por ante algum vigário da 

vara  825 

Da provisão de inquiridor, distribuidor e contador do juízo 3000 

Da provisão de carcereiro do aljube  825 

Do alvará de fiança  825 

Da provisão de corretor e fiel dos papéis  1050 

Da provisão de ajudante juramentado  825 

Da provisão de advogado do juízo  825 

Da provisão de solicitador do juízo  825 

Da provisão de visitador  4500 

Da provisão de sacerdote do visitador 3000 

Da provisão de meirinho do visitador 3000 
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Monitório a requerimento de parte  825 

Carta de excomunhão, declaratória de participantes, interditos ou 

cessação à divinis 1612 e ½ 

Mandado de absolvição ou de livramento de censuras  825 

Mandado de comissão por qualquer diligência  825 

  

 Para Clérigos 

   

 Da provisão de Provedor dos ausentes por 6 meses  6000 

Do título de colação de qualquer vigário  16000 

Da provisão de Vigário Encomendado ou cura amovível 5025 

Da provisão de coadjutor  2512 e ½ 

Da provisão de confessor ou de pregador  Gratuito 

Da provisão de Ermitão ou para pedir esmolas  1050 

Da provisão para ensinar publicamente para ler missa 825 

Da provisão para qualquer sacerdote usar das ordens  825 

Da provisão de adido da Igreja por gozar de privilégio  825 

Da provisão de Sacristão de alguma sacristia 1050 

Da provisão de Sacristão de alguma sacristia sendo também fabriqueiro 2137 

Do mandado de Publicandis ou edital de patrimônio  825 

De mandado de comissão para diligência de genere, patrimônio ou 

compatriota 825 

Da requisitória para fora do bispado  825 

De reverendas para dar e receber ordens fora do bispado 825 

Da dimissória por algum clérigo se ausentar do bispado  825 

Da sentença de genere ou de compatriota  825 

Da licença para se batizar ou receber em matrimônio fora da própria 

freguesia 1612 e ½ 

Da provisão para demarcar e benzer cemitério  2400 

Da provisão de capelão para qualquer capela  1050 

  

   

 Para igrejas e capelas 

   

 Da provisão para ereção de igreja ou capela nova  7987 e ½ 

Da provisão de reedificação da igreja ou capela  4000 

Da provisão de ereção de ermida por três anos  2400 

Da provisão de benção  Gratuito 

Da provisão de colocação de Imagem em Igreja ou altar  825 

Da provisão de ereção de Irmandade  3000 

Da provisão para haver o Senhor no sacrário em alguma matriz  3000 

Da provisão para se mudar o Santíssimo ou imagens para outra Igreja ou 

Capela enquanto se reedifica a própria 825 

Da provisão para haver pia batismal em alguma capela 3000 

De visita de oratório na cidade 825 
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Da provisão de padroeiro de alguma capela  3000 

Provisão para se expor o Santíssimo Sacramento com ou sem procissão 825 

  

 Do selo de qualquer provisão, sentença, instrumento ou papel que se 

passar pela chancelaria  75 
Quadro 4. Ofícios realizados pelo Chanceler da Câmara da Câmara Eclesiástica e respectivos valores recebidos 

por eles. Quadro composto a partir da documentação: BN. “Regimento da Câmara Eclesiástica do bispado de 

Mariana. Fundo: Bahia - localização: I -31, 24,18;  AEAM. “Regimento da Câmara Eclesiástica do Bispado de 

Mariana”. Fundo: Escrituração Geral da Cúria – pastorais. Armário VI, prateleira 1. 

 

Juiz dos Casamentos 

 

Para que os casamentos fossem válidos era necessária a presença de um juiz que 

realizasse os trâmites necessários para oficialização do matrimônio. A partir do 

momento em que os nubentes pedissem licença ao juiz para casarem, se o juiz achasse 

necessária a realização de algumas diligências, deveria, primeiramente, chamar os 

contraentes em particular, e junto ao seu escrivão, lhe tomaria os depoimentos 

perguntando nome; filiação; local de origem e de residência (terra, lugares e freguesias); 

ofício; se era viúvo, se sim, como sabia que a pessoa estava morta? Se já foi casado, se 

sim, quantas vezes? Com quem? Em que lugar? Quem realizou o casamento? Se fez 

algum voto de religião ou castidade. Não tendo nenhum impedimento, o juiz deveria 

fazer um sumário de testemunhas que conhecessem bem os contraentes e perguntaria o 

que acima se descreveu. Não sendo as testemunhas da cidade poderia delegar ao vigário 

da vara para que as perguntasse. Não resultando em impedimento mandava fazer os 

proclames do casamento. Deveria fazer pelo menos três proclames até que a especial 

licença do bispo para realizar o matrimônio fosse recebida.  

Aos contraentes que não eram naturais do bispado, além das diligências 

descritas acima, deveria acrescentar certidão de banhos
152

 passada pelo pároco de seu 

bispado natural. Porém, as longas distâncias, principalmente da metrópole, dificultavam 

o recebimento da certidão. De tal modo, se o juiz considerasse que o casamento não 

merecia esperar, poderia permitir que os banhos fossem feitos no lugar. Para isso, era 

necessário dar uma quantia caução determinada pelo juiz como garantia para que, em 

certo tempo, a certidão de banhos do local natural do contraente fosse apresentada. Caso 

a certidão de banhos viesse com impedimentos, a seu arbítrio, determinava se procedia 

ou não o impedimento.  

                                                           
152

 A certidão de banhos era uma atestação feita pelo pároco da freguesia de origem do nubente, em que 

se declarava que este não havia feito promessa de casamento em seu local de origem ou residência última.  
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Quadro 5 – Ofícios realizados pelo Juiz dos Casamentos da Câmara 

Eclesiástica e respectivos valores em réis recebidos por eles 

Quadro 5 – Ofícios realizados pelo Juiz dos Casamentos da Câmara Eclesiástica e respectivos 

valores recebidos por eles. Quadro composto a partir da documentação: BN. “Regimento da Câmara 

Eclesiástica do bispado de Mariana. Fundo: Bahia - localização: I -31, 24,18;  AEAM. “Regimento 

da Câmara Eclesiástica do Bispado de Mariana”. Fundo: Escrituração Geral da Cúria – pastorais. 

Armário VI, prateleira 1. 

 

Juiz das Justificações de genere 

 

Aquelas pessoas do bispado de Mariana que pretendiam ordenar-se deveriam se 

habilitar primeiro de genere, isto é, comprovar a pureza de sangue
153

, antecedentes de 

vida e costume. Na petição que os pretendentes ao sacerdócio deveriam enviar ao juiz 

das justificações precisavam declarar a filiação, avós paternos e maternos, se eram 

filhos legítimos, de onde eram naturais e moradores. Feito isso, o juiz informava-se com 

os párocos de onde os habilitandos eram naturais, secretamente, da limpeza de sangue 

                                                           
153

 Sabe-se que por um decreto de 1773 a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos foi abolida e 

proibida pelo Marquês de Pombal. Um precedente deste decreto foi o alvará de 1768 sobre o puritanismo, 

que abordamos no primeiro capítulo. Para mais informações ver: RODRIGUES, Aldair Carlos. “Honra e 

estatutos de limpeza de Sangue no Brasil Colonial”. In. WebMosaica. Revista do Instituto Cultural 

Judaico Marc Chagall. Vol 4. N° 1. (Jan-jun) 2012, p, 75-85. 

REGIMENTO CÂMARA ECLEISÁSTICA 

 

Cargo 

Juiz dos 

Casamentos 

Ofícios Valor em réis 

    

Assinatura de mandado de comissão, provisão ou outro 

qualquer papel ou sentença que levar selo assinatura com 

nome inteiro  300 

Assinaturas de mandados em que haja de assinar só com 

rubrica  150 

Cada testemunha que perguntar  150 

Termo de juramento, abertura e outros semelhantes 150 

Auto de perguntas esponsalícios e matrimoniais  2400 

Sentenciar o final sumário de solteiro e outras quaisquer 

justificações feitas para ele 600 

Qualquer interlocutório proferido em autos 300 

Saindo fora da cidade a alguma diligência se lhe contará o 

caminho como os mais ministros que saem por cada 6 

léguas 2800 

Depoimento de cada um dos contraentes  400 
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deles e de seus pais, sua vida e seus costumes. Realizado essas verificações o juiz 

mandava o habilitando ser examinado no auditório eclesiástico. Sendo considerado 

capacitado recebia, então, a petição. Deveriam nomear até sete testemunhas para serem 

perguntadas pelo juiz das justificações. Se fossem de outra freguesia, mandava por 

comissão ao vigário da vara do distrito, e não havendo, ao pároco de confiança. Se o 

habilitando não fosse do bispado, o provisor deveria julgar se poderia ser considerado 

compatriota. Se houvesse suspeita de impureza de sangue mandava-se fazer diligência 

no último lugar de origem. Lá procurariam testemunhas que fossem cristãs velhas e 

fidedignas. A sentença de compatriota deveria estar anexa à petição encaminhada ao 

prelado para admissão. 

 

Juiz dos resíduos 

 

O juiz dos resíduos era responsável pela execução dos testamentos, codicilos e 

das últimas vontades dos defuntos falecidos nos meses ímpares, janeiro, março, maio, 

julho, setembro e novembro
154

. Assim, intimavam os testamenteiros responsáveis por 

cumprir e executar qualquer última vontade do defunto. Os testamenteiros eram 

obrigados a prestar conta do que receberam e dispenderam pelas almas dos defuntos ao 

juiz dos resíduos, anexando todos os papéis e as certidões que juntaram para comprovar 

o cumprimento de seus encargos. Se não cumprissem, a execução dos testamentos 

voltava para o juiz. Alegando os herdeiros ou testamenteiros embargos às últimas 

vontades do testador, o juiz mandava averbar e enviava a reivindicação ao promotor, 

que despacharia. O tempo para que os testamenteiros cumprissem os dizeres do 

testamento podia ser prorrogado. Se algum legado fosse deixado à confraria, irmandade 

ou igreja, esse deveria ser lançado em seu inventário. E, se deixasse alguma capela entre 

seus bens com a obrigação de celebrar a missa, o juiz dos resíduos deveria mandar 

cumprir enviando a verba pertencente à capela. 

 

Visitadores 

 

As visitas pastorais poderiam ser feitas pelo próprio bispo ou por um visitador 

nomeado por ele. A historiografia já ressaltou a importância destas visitas, não somente 

                                                           
154

Conforme as Cconstituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Título 53. Sendo a execução dos 

testamentos casos mixti fori, a concordata do papa Gregório XV ordenou que nos meses ímpares a 

execução dos testamentos ficaria com o prelado e seus ministros, e nos meses pares, aos provedores reais.  
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para a administração eclesiástica, mas também para reafirmação do poder real através 

dos visitadores
155

. No terceiro capítulo falaremos um pouco mais sobre elas. O visitador 

ao chegar à freguesia deveria reunir o povo e explicar o motivo de sua visita que se 

pautava, sobretudo, no zelo das práticas espirituais através da reverência ao culto 

divino, a reforma dos costumes, a extirpação dos pecados e do zelo pelo governo 

temporal e espiritual da igreja.  Assim que chegasse ao local da visita pediria a seu 

escrivão que analisasse os livros da freguesia para verificar se estavam conforme as 

Constituições e orientações da última visita. O pároco tinha a obrigação de lhe informar 

sobre os pecados públicos que tinha conhecimento fora da confissão. Se caso 

ocorressem, deveria lhe nomear as testemunhas para averiguação do pecado informado. 

Interrogava sobre os crimes de heresia, apostasia, leitura de livros hereges, blasfêmia, 

feitiçaria, benzedeiros, bigamia, sacrilégio, simonia, injúria, se havia religiosos 

professos casados, entre outros pecados públicos.  A devassa que fazia da visita tinha 

um caráter geral, por isso o visitador não poderia perguntar sobre alguma pessoa em 

particular. Exceto em crimes de heresia. Ao visitador era permitido absolver, durante a 

visitação, as causas e censuras reservadas ao bispo. 

 

Vigários da Vara 

 

Os vigários da vara, como tivemos a oportunidade de observar na descrição de 

outras funções, eram verdadeiros colaboradores do juízo eclesiástico. Eles podiam 

receber denúncias, realizar devassas, fazer o sumário dos sacrilégios cometidos na 

freguesia de sua jurisdição, passar monitórios, realizar autos contra aqueles que 

usurpavam a jurisdição eclesiástica, proceder contra qualquer pessoa que, sem licença, 

recolhessem esmolas, dissessem missa e erguessem altar, absolver dos casos reservados 

ao bispo, e também condenar a quantia de meia pataca aos que trabalhavam nos 

domingos e dias santos. Estavam subordinados ao juízo geral da sede e ao vigário 

geral
156

.  

                                                           
155

 HESPANHA, Antônio Manuel. História de Portugal. Op. Cit.257-267. BOSCHI, Caio Cesár. “As 

visitas diocesanas e a inquisição na colônia”. In. Revista Brasileira de História. São Paulo, 

ANPUH/Marco Zero, vol. 7, N° 14, março/agosto de 1987. 
156

 As vigarias da vara são consideradas a primeira instância do juízo eclesiástico, ou, os juízes 

eclesiásticos locais. Entretanto, não encontramos estudos mais específicos sobre esta instância do juízo 

eclesiástico. Nem mesmo o número de vigararias, ou de vigários da vara, do bispado de Mariana para o 

período colonial, foi possível identificar através da documentação e obras analisadas.   Esperamos que 

pesquisas futuras revelem as lacunas da história da justiça eclesiástica a partir da investigação dos 

vigários da vara. 
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Promotor da Justiça 

 

 Necessitava ser graduado em direito canônico e, de preferência, sacerdote. Ao 

promotor da justiça cabia procurar e defender as causas eclesiásticas, defendendo a 

jurisdição ordinária eclesiástica dos juízes seculares que se intrometessem. Logo que 

assumisse o cargo pedia ao escrivão o rol dos culpados e de todos os feitos crimes e 

cíveis que lhe pertenciam e correram no juízo do vigário geral e no juízo dos resíduos. 

Era função do promotor da justiça acusar e denunciar os pecados públicos, também 

aqueles cometidos pelos clérigos, crimes e vícios, e proceder na execução dos 

testamentos quando necessário. Tinha a obrigação de falar em todas as audiências, não 

somente nas causas crimes, mas também nas causas matrimoniais e de resíduos, 

portanto, deveria sempre requerer vista dos autos. Passava citações, monitórios e mais 

cartas de diligência da justiça eclesiástica que os solicitadores requeriam e as mandava 

às freguesias. Deveria ter um livro rubricado e numerado pelo vigário geral em que 

registraria todas as cartas de seguro, condenações, penas e fianças. Poderia demandar 

que se aplicassem as penas dos processos, caso o meirinho não o fizesse, passando 

assim, parte do seu salário para o promotor.  

 

Quadro 6 – Ofícios realizados pelo Promotor de Justiça da Câmara 

Eclesiástica e respectivos valores em réis recebidos por eles 

REGIMENTO CÂMARA ECLESIÁSTICA 

 Cargo Promotor 

Ofícios 

Valor em 

réis 

    

De cada vista que lhe mandar dar de petição na mão ou 

autuada 1200 

De cada vista que se lhe continuar em autos camarários 1200 

De cada vista dos compromissos como procurador da 

mitra  1200 
Quadro 6.Ofícios realizados pelo Promotor de Justiça da Câmara Eclesiástica e 

respectivos valores recebidos por eles.BN. “Regimento da Câmara Eclesiástica do 

bispado de Mariana. Fundo: Bahia - localização: I -31, 24,18;  AEAM. “Regimento da 

Câmara Eclesiástica do Bispado de Mariana”. Fundo: Escrituração Geral da Cúria – 

pastorais. Armário VI, prateleira 1. 

 

Advogados do auditório 
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A presença de advogados no auditório eclesiástico é justificada para a boa 

administração da justiça e conveniência das partes que o requeriram. Mais do que 

descrições sobre o seu ofício, seu regimento apresenta uma série de recomendações, 

como, por exemplo, não colocar nos autos razões, requerimentos e comentários 

difamatórios contra as partes. Não usar palavras escandalosas, sob pena de multa. Ser 

breve nos artigos. Não estender o andamento dos processos com pedidos de vista, 

dilações ou restituições. Não deveriam fazer acordo entre as partes com o objetivo de 

ganhar algo e nem aceitar procuração contra alguma parte a quem tenha dado conselho 

ou descoberto o segredo. Os advogados do auditório eram obrigados e constrangidos 

com censuras a representar as partes que os escolhiam, e os pobres representariam 

gratuitamente. Não deveriam atuar em causas injustas. 

 

Escrivão da Câmara 

 

 O escrivão da câmara deveria ser pessoa de ordem sacra ou secular limpo de 

sangue (pelo menos até 1773). Servia por provisão do prelado e era removível ao seu 

beneplácito. Sua função, praticamente autoexplicativa, consistia em conhecer, guardar e 

cuidar todos os livros da câmara. Porém, alguns livros deveriam ter a rubrica do 

supervisor imediato dos registros que neles eram feitos. Por exemplo, em livro 

numerado e rubricado pelo provisor registraria as cartas dos curas, capelães e 

encomendas das igrejas em uma parte, na outra, registraria o rol dos confessados e 

comungados das freguesias e seus respectivos vigários. Em outro livro também assinado 

pelo provisor ou pelo bispo, deveria fazer o assento dos que concorreram a alguma 

igreja, identificando os aprovados, reprovados e seus examinadores. E em um terceiro 

assinado pelo provisor, arrolaria todos os culpados em visitação. No quatro, escreveria 

os termos de fianças dos casamentos que o provisor mandava passar aos que queriam 

casar antes de receberem a certidão de banhos.  Em um quinto, registaria todas as 

colações e confirmações de benefícios que deveriam ser assinadas pelo bispo ou 

provisor. 

Havia também os livros que não necessitavam da assinatura de outro eclesiástico. 

Como aquele em que deveria registar os termos de sujeição dos confrades que 

edificassem alguma confraria eclesiástica, pois essas estavam sujeitas à jurisdição 

ordinária do bispo. Os confrades também eram obrigados a prestar contas das recitas e 
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despesas da confraria, bem como cumprir o que a eles era determinado durante as 

visitações.  

Ao escrivão da câmara cabia passar todas as provisões, cartas de instituição, 

colação e qualquer provisão de ofício e benefício eclesiástico, além de todos os demais 

papéis que lhe mandassem passar. Pertencia também ao escrivão o registro das 

diligências dos processos de genere, de Ordens, patrimônios, matrículas, requisitórias 

(ou precatórias) de outros bispados, e ainda, licenças para dizer missa, dimissórias e 

reverendas (autorização do prelado para que o diocesano recebesse Ordens em outra 

diocese). O escrivão também deveria registrar as perguntas feitas às noviças para 

professarem seus votos, e dar licenças para se pedir esmolas pelo bispado. 

Cabia ainda ao escrivão a composição dos papéis relativos aos ritos espirituais. Os 

editais, mandados gerais das procissões, devoções e convocações para sínodo eram 

feitos por ele. A ele competia fazer os autos dos termos para autenticação das relíquias, 

publicar as indulgências vindas de Roma, dar licença para comerem carne nos dias 

proibidos, ouvir missa fora da paróquia, entre outros. Na tabela abaixo podemos 

observar mais concretamente as obrigações do escrivão da câmara. 

 

Quadro 7 - Ofícios do Escrivão da Câmara Eclesiástica de Mariana e 

respectivos valores em réis recebidos por eles por eles 

REGIMENTO DA CÂMARA ECLESIÁSTICA 

 

Cargo 

Escrivão da 

Câmara 

Ofícios Valor em réis 

    

Para os cargos do cabido   

    

Provisão para Arcediago 3150 

Da provisão de cada dignidade  2512 

Da provisão de cada cônego  1875 

De cada meio cônego  937 

Da provisão de Subchantre, capelão da Sé, acólito, sacristão menor 

ou mestre de cerimônias 525 

Da provisão de Mestre da Capela  750 

Da provisão de  Sacristão mor da Sé  750 

Da provisão de Organista  310 

Da provisão de Porteiro da Massa  525 

    

Do juízo eclesiástico   



 

95 
 

    

Da provisão do Provisor do Bispado ou do vigário geral  2025 

Da provisão do Juiz das Justificações ou Juiz dos Casamentos, ou, 

do Juiz dos Resíduos  2025 

Da provisão do Promotor da Cidade  1000 

Da provisão do Promotor de alguma comarca  750 

Da provisão do escrivão da Câmara episcopal  1000 

Da provisão do Escrivão do auditório assim da cidade como das 

comarcas  750 

Da provisão do meirinho geral  1000 

Da provisão dos meirinhos das comarcas e escrivães da vara  750 

Da provisão do vigário da Vara  750 

Da provisão do porteiro do juízo  310 

Da provisão para se nomear juiz de alguma causa  310 

Da provisão para se livrar por procurador, ou por ante algum 

vigário da vara  310 

Da provisão de inquiridor, distribuidor e contador 750 

Da provisão de carcereiro do Aljube  310 

De mandado de publicandis  825 

Do edital de patrimônio  525 

De mandado de comissão para diligência  de genere, patrimônio ou 

compatriota 825 

De mandado para seguro para diligências de genere  525 

De inquisitória para fora do bispado  825 

De reverendas para receber ordens fora do bispado 525 

De demissórias para algum clérigo se ausentar do bispado  525 

De sentença de genere  637 e 1/2 

De sentença de compatriota  525 

De carta de ordens  150 

De matrícula de cada ordem  262 e 1/2 

De certidão de matrícula  525 

De sentença de matrimônio ou outras quaisquer tiradas do processo  a rasa 

De alvará de fiança  525 

Da provisão de corretor e fiel dos papéis  750 

Da provisão de ajudante juramentado  310 

Da provisão de advogado do juízo  310 

Da provisão de visitador  1125 

Da provisão de secretário  750 

Da provisão do meirinho  750 

De monitório  310 

De carta de excomunhão declaratória, de participantes e interdito 

ou cessassão a divinis 
525 

De mandado de absolvição ou levantamento desta censura  310 

De autuação de quaisquer autos fora a rasa  75 

Do termo de conclusão de interlocutório 30 
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Do termo de conclusão de sentença definitiva  50 

Do termo de publicação do interlocutório  60 

Do termo de publicação de sentença definitiva  120 

Da assentada que deve fazer cada três testemunhas  75 

Das testemunhas a rasa 

Do termo de fiança ou outros semelhantes  400 

Do termo de juramento e abertura ou outros semelhantes  300 

Do termo de nome assinando, não repetindo livro  300 

Do auto das vistorias de patrimônio ou outro qualquer auto  1000 

E sendo fora da cidade se lhe contará se lhe contará o caminho na 

forma do nosso regimento que é por cada seis léguas 2400; de cada 

dia de estadia necessária terá os mesmos 2400 

  

De alvará de fora da corrida  120 

De certidão dela  150 

Das sentenças tiradas de processos e instrumentos terá de cada uma 

das três primeiras meias folhas escritas de ambos os lados tendo 

cada lauda vinte e cinco regras, cada regra trinta letras, umas por 

outras  

400 

Do auto de perguntas que o ministro fizer a quem quiser entrar 

freira  1000 

Sendo fora da casa do ministro, mas na cidade, teria mais 75. Indo 

fora da cidade se lhe contava além do auto das perguntas o 

caminho, e duas de estada.   

De reconhecimento de qualquer papel  150 

De qualquer certidão não passando da primeira lauda  150 

De qualquer certidão não passando da segunda lauda  250 

De busca dos autos no cartório (passando de seis meses)  48 por mês 

Se chegasse a ano 576 

Se chegasse ao segundo ano 288 

Se chegasse ao terceiro ano 96 

De busca a livro (passando de seis meses. Se chegasse a ano 

recebia conforme exposto acima) 24 por mês 

De termos de vista, de data, de assentada e outros semelhantes  a rasa 

    

    

Para os sacerdotes   

  2000 

Da provisão de provedor dos ausentes por seis meses  4000 

Do título da colação de qualquer vigário 1500 

Da provisão de vigário encomendado ou cura amovível  750 

Da provisão de coadjutor  450 

Da provisão de capelão de alguma capela  310 

Da provisão de confessor ou pregador  450 

Da provisão do Ermitão ou para pedir esmolas  310 

Da provisão para ensinar publicamente a ler missa 310 
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Da provisão para que qualquer sacerdote possa usar das ordens 310 

Da provisão de adido a Igreja para gozar de privilégios  450 

Da provisão de sacristão de alguma igreja  750 

Da provisão de sacristão de alguma igreja se for juntamente 

fabriqueiro 825 

Da provisão para demarcar e benzer cemitério  525 

    

Para Igrejas e Capelas   

    

Da provisão de ereção de igreja ou capela nova, ou de reedificação 

de alguma igreja ou capela velha  2125 

Da provisão de ereção de ermida por três anos  750 

Da provisão de benção  300 

Da provisão de colação de imagens  310 

Da provisão de ereção de irmandades  750 

Da provisão de aprovação ou confirmação de compromissos  750 

Da provisão para haver senhor no sacrário em alguma matriz  750 

Da provisão para ser mudado o santíssimo para outra Igreja ou 

capela enquanto se reedifica a própria 310 

Da provisão para haver pia batismal em alguma capela  750 

Da provisão de homenagem ou sua extinção  310 

De visita de oratório na cidade 825 

De visita de oratório na cidade fora da cidade 

832 mais o 

caminho 

Da provisão de padroeiro de alguma capela  750 

    

Para os sacramentos   

    

Da sentença de breves da indulgência, edital de breves apostólicos, 

oratórios, indulgências a Irmandades, confrarias ou de altares 

privilegiados  825 

De traduzir breves apostólicos  1000 

De licença para trasladar ossos  750 

De provisão para sepultura perpétua  750 

Da sentença de dispensa de impedimentos para se casarem em 

virtude e das faculdades pontifícias  825 

De mandado para absolver cadáver  310 

De mandado para reconciliar igreja ou adro  310 

Da provisão para se expor o santíssimo com ou sem procissão 310 

De sentença de solteiro ou outro tirada do processo  a rasa 

Da certidão de banhos ou outras semelhantes em conformidade 

para fora do bispado  525 

Da provisão para se receberem na própria paróquia ou em suas 

capelas filiais 310 
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Da provisão para se receberem as bênçãos os que casaram sem elas 310 

Da provisão para se batizar em alguma capela onde não há pia 

batismal ou fora da própria paróquia 310 

De mandado de comissão para a justificação de solteiro, 

depoimentos ou outros semelhantes 310 

De cada depoimento dos que querem casar ou semelhantes  250 

Do termo de remetimento de esponsais em casa do ministro  300 

De mandado citatório para desobriga de banhos, para entregar 

depósito ou outros semelhantes 150 

Se alguma testemunha além as três que deviam ter de banho de 

cada assentada se lhe contará por ela além de rasa 20 

Sendo tirada em casa particular, mas na cidade terá de mais além 

da rasa 75 
Quadro 7. Ofícios do Escrivão da Câmara Eclesiástica de Mariana e respectivos valores recebidos por eles por 

eles. Quadro composto a partir da documentação: BN. “Regimento da Câmara Eclesiástica do bispado de 

Mariana. Fundo: Bahia - localização: I -31, 24,18;  AEAM. “Regimento da Câmara Eclesiástica do Bispado de 

Mariana”. Fundo: Escrituração Geral da Cúria – pastorais. Armário VI, prateleira 1. 

 

Notário apostólico 

 

 Os notários apostólicos (tabeliões) deveriam ser examinados pelo provisor ou 

pelo vigário geral, a fim de verificarem se tinham as qualidades de leitura e escrita 

exigidas para o cargo. Seu livro de notas era numerado, rubricado e possuía termo de 

encerramento feito pelo provisor. A principal recomendação aos notários apostólicos era 

a de que não fizessem diligência ou qualquer outro papel que venha do juiz apostólico, a 

não ser que estivessem autorizadas pelo provisor ou vigário geral, ou que viessem do 

Tribunal da Legacia, por ser esse instância superior de apelação. As cartas precatórias 

ou outros papéis de outros bispados, também não deveriam ser cumpridos sem a devida 

autorização do provisor ou vigário geral.  

 

Escrivão do Auditório 

 

 O cargo de escrivão do auditório era considerado de extrema confiança. Sendo 

assim, servia com provisão passada pelo bispo, mas era examinado pelo chanceler, a fim 

de verificar sua capacidade para o ofício. Deveria ser graduado em direito. Ao escrivão 

do auditório pertencia redigir todas as causas ordinárias ou sumárias, cíveis ou crimes 

que se processavam diante do vigário geral. O registro das apelações, agravos e 

execuções que chegassem até o vigário geral também era sua responsabilidade. Era 

necessário que eles tivessem protocolos numerados e rubricados pelo vigário geral para 
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neles escreverem os termos das audiências e os requerimentos feitos pelas partes, que 

portariam em todas as audiências. A mesma forma exigia o livro das querelas e 

denunciações.  As sentenças vindas por apelação do tribunal da legacia ou da relação 

metropolitana não competiam ao escrivão do auditório distribuir, pois pertencia aos que 

redigiram os originais. 

 

Meirinho e escrivão da vara 

 

 A função do meirinho era prender os culpados por mandado do bispo, provisor, 

vigário geral ou visitador.  Era obrigado a acompanhar o bispo quando saísse da cidade, 

e ao vigário geral se sua casa para a audiência. Deveria ir à casa dos ministros do juízo 

eclesiástico quando fossem chamados. Para se ausentar da cidade por mais de um dia 

precisava da licença do vigário geral. Não poderia receber nenhum tipo de presente de 

algum culpado, clérigo ou pessoa da diocese, ainda que de boa vontade. Caso tivesse 

que proceder à busca de algum eclesiástico ou pessoa nobre em suas casas, era 

necessário tirar licença com o bispo, provisor ou vigário geral para isso, salvo em 

flagrante delito ou prisão. Nesse caso, era obrigado a mostrar o mandado de prisão.  

 O escrivão da vara deveria ser examinado pelo chanceler depois de recebida a 

provisão do bispo. Era obrigado a acompanhar o meirinho para dar sua fé do que se 

passava nas atividades feitas por ele. O auto de prisão era feito por ele.  

 

Quadro 8 – Ofícios realizados pelo Meirinho da Câmara Eclesiástica e 

respectivos valores em réis recebidos por eles 

 

Quadro 8. Ofícios realizados pelo Merinho da Câmara Eclesiástica e respectivos valores 

recebidos por eles. Quadro composto a partir da documentação: BN. “Regimento da 

Câmara Eclesiástica do bispado de Mariana. Fundo: Bahia - localização: I -31, 24,18;  

AEAM. “Regimento da Câmara Eclesiástica do Bispado de Mariana”. Fundo: Escrituração 

Geral da Cúria – pastorais. Armário VI, prateleira 1. 

REGIMENTO DA CÂMARA 

ECLESIÁSTICA 

 Cargo Meirinho 

Ofícios Valor em réis 

    

De cada prisão que fizer  600 

De cada penhora, embargo, ou sequestro  600 

De cada citação passando certidão com fé dela  400 

De caminho andado 6 léguas por dia  1200 
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Inquiridor 

 

Ao inquiridor cabia inquirir e examinar todas as testemunhas que haviam de 

serem perguntas no juízo eclesiástico, tanto nas causas sumárias como ordinárias, 

tratados perante os ministros do juízo.  As perguntas careceriam seguir os artigos da 

petição ou auto, e o inquiridor argumentaria sobre a verdade de suas respostas, 

buscando sempre elementos comprobatórios.  

 

Distribuidor 

 

A função do distribuidor era distribuir igualmente as ações, libelos, embargos, 

autos e todas mais diligências que haviam de ser feitas por distribuição. Em um livro 

numerado e rubricado pelo vigário geral registraria separadamente as causas cíveis e 

crimes. Era obrigado a acompanhar o vigário geral em todas as diligências.  

 

Contador 

 

 O contador era responsável por contar todos os feitos, autos, sumários e mais 

papéis que se processavam no juízo eclesiástico e de tudo que escreverem os notários 

apostólicos, declarando, assim, quando se devia aos ministros e mais oficiais que 

recebiam salários.  

 

Quadro 9 - Ofícios realizados pelo Contador da Câmara 

Eclesiástica e respectivos valores em réis recebidos por eles 

REGIMENTO DA CÂMARA 

ECLESIÁSTICA 

 Cargo Contador 

Ofícios 

Valor em 

réis 

    

Da conta que fizer em autos de genere, 

patrimônio e outros volumosos 600 

Da conta que fizer em autos de moribus, 

compatriotado, justificação de solteiro e outros 

semelhantes  300 
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Quadro 9. Ofícios realizados pelo Contador da Câmara Eclesiástica e 

respectivos valores recebidos por eles. Quadro composto a partir da 

documentação: BN. “Regimento da Câmara Eclesiástica do bispado de 

Mariana. Fundo: Bahia - localização: I -31, 24,18;  AEAM. “Regimento da 

Câmara Eclesiástica do Bispado de Mariana”. Fundo: Escrituração Geral da 

Cúria – pastorais. Armário VI, prateleira 1. 

 

 

Solicitador da Justiça e Resíduos 

 

Tinha por obrigação fazer as diligências necessárias à justiça eclesiástica, como 

nos resíduos. Para isso, em um caderno escreveria todos os feitos da justiça, tanto os 

que corriam nas audiências quanto os que estivessem concluídos. Registaria todos os 

culpados que haviam de se livrar e mandava notificar aos escrivães competentes ou 

vigários da vara.  

 

Depositário do juízo e seu escrivão 

 

 O depositário tinha a responsabilidade de receber todos os depósitos tanto das 

partes, como da justiça que os ministros mandavam fazer. Recebia também as penas e 

condenações que por qualquer via pertenciam a ele. O escrivão dos depósitos fazia o 

assento dos recebimentos e saídas. Era obrigado também, sem receber por isso, a redigir 

em livro separado todas as sentenças em que houvesse condenação para as despesas e 

obras pias. Eram fiscalizados pelo vigário geral.  

 

Porteiro 

 

 O porteiro do auditório era obrigado a abrir a casa e cuidar de seus bens e 

limpeza, como também obedecer às instruções dos ministros para o bom andamento das 

atividades do tribunal.   

* 

 É preciso tecer alguns esclarecimentos sobre a estruturação e o funcionalismo do 

juízo eclesiástico. Primeiro, cabe enfatizar que a descrição das funções dos oficiais do 

juízo eclesiástico a partir de seus regimentos não encerra os papéis que desempenharam 

na política administrativa do bispado de Mariana. Não analisamos os processos do juízo 

Da conta que fizer em instrumentos, traslados e 

outros semelhantes  150 
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eclesiástico
157

, por isso, não podemos contrastar as recomendações com o exercício de 

fato. Todavia, sabemos que muitos desses cargos eram acumulados por um mesmo 

eclesiástico.  

Vimos na primeira parte do capítulo que era costume o cargo de vigário geral e 

de provisor serem sobrepostos. Somente durante a sede vacante de d. fr. Pontevel esses 

cargos se separariam. Ao menos, teoricamente. O vigário geral também poderia 

acumular os cargos de juízes das justificações, casamentos, capelas e resíduos, por 

exemplo. Embora não fosse regra
158

. Cabe ressaltar a inexistência das descrições dos 

ofícios dos juízes de genere e juiz dos resíduos nos dois regimentos da câmara 

eclesiástica analisados. Ambos os cargos pertenciam ao chamado foro espiritual, e por 

isso, teoricamente, deveriam estar presentes nos regimentos. De todo modo, o acúmulo 

de cargos pode ser uma explicação para essa supressão. 

 Em segundo lugar, lembra-se que quase todas as sentenças ou decisões do juízo 

eclesiástico eram passíveis de recurso ou apelação.  Os leigos ou clérigos julgados na 

primeira instância do tribunal eclesiástico, pelo bispo diocesano, poderiam apelar para a 

segunda instância do tribunal eclesiástico, as relações eclesiásticas metropolitanas (o 

bispado de Mariana era sufragâneo da Arquidiocese da Bahia) 
159

. Podiam apelar ainda 

para a terceira instância, o tribunal da legacia ou nunciatura da metrópole Lisboa 

(segunda instância das dioceses metropolitanas)
160

. No entanto, havia a possibilidade de 

se apelar diretamente para as instâncias da justiça civil, como o desembargo do paço.  

 O tribunal da Mesa de Consciência e Ordens, junto ao Conselho Ultramarino, 

intermediava as questões eclesiásticas entre os diocesanos e o Rei. Como funcionava à 

forma de um conselho régio, deliberava sobre questões e dúvidas acerca de matérias 

                                                           
157

 Trabalho este já feito por: PIRES, Maria do Carmo. Juízes e Infratores: o tribunal eclesiástico do 

bispado de Mariana (1748-1820). São Paulo, Annablume, 2008; SANTOS, Patrícia Ferreira dos. 

Carentes de Justiça: Juízes Seculares e Eclesiásticos na <<confusão de latrocínios>> em Minas Gerais 

(1748-1793). Tese de Doutorado. USP, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Departamento 

de História: 2013 
158

 Digo isso porque encontramos referências na documentação. AEAM – “O doutor Ignácio de Souza 

Ferreira, vigário geral deste bispado de Mariana, Juiz das Justificações, casamentos, capelas, resíduos, por 

sua VER. A todos fiéis...” Escrituração Geral da Cúria: Pastorais. Armário VI, prateleira 1. Patrícia 

Ferreira dos Santos traz uma tabela em anexo à sua tese na qual identifica os nomes dos vigários gerais do 

bispado de Mariana, suas formações, filiação e os cargos que ocuparam tanto no tribunal eclesiástico 

quanto no do santo oficio, para os anos de 1748 a 1777.  SANTOS, Patrícia Ferreira dos. Carentes de 

Justiça: Juízes Seculares e Eclesiásticos na <<confusão de latrocínios>> em Minas Gerais (1748-1793). 

Op. Cit., p, 383.  
159

 Lembra-se que as vigararias das varas poderiam funcionar como a primeira instância do tribunal 

eclesiástico em alguns casos. 
160

 Com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro em 1808, o núncio apostólico instala o tribunal da 

nunciatura no Rio de Janeiro. 
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eclesiásticas. Sobretudo no que diz respeito às questões ligadas aos benefícios da Ordem 

de Cristo
161

.  

 Feito esses apontamentos podemos agora concluir. Neste capítulo revelou-se a 

estruturação e organização da política administrativa do bispado de Mariana. Seu 

objetivo foi o de apresentar o corpo administrativo da jurisdição eclesiástica, suas 

funções e ofícios. Mas, mais do que isso, desvendar os micropoderes que atuavam, 

juntamente com os bispos, na organização política e social das Minas setecentistas.  

Além disso, o desvelo do campo da política administrativa do bispado de 

Mariana guarda outra função essencial para entendimento da história política da Igreja: 

o poder simbólico da hierarquia eclesiástica. Como nos ensina Pierre Bourdeiu é na 

estrutura do campo, no seu modo de disposição e distribuição que reside o poder 

simbólico. Esse, baseado nos sistemas simbólicos (arte, religião, língua, mas também na 

própria hierarquia) funciona como instrumento de conhecimento e comunicação da 

realidade, firmando um consenso acerca do sentido da ordem social. O poder simbólico 

possui então uma função política, pois, segundo Bourdieu, funciona como instrumento 

de fixação ou legitimação da dominação
162

. O poder simbólico do campo da política 

administrativa do bispado de Mariana é um dos elementos responsáveis por moldar a 

organização e hierarquia da fábrica social nas Minas setecentistas
163

.   
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 SANTOS, Patrícia Ferreira dos. Carentes de Justiça: Juízes Seculares e Eclesiásticos na <<confusão 

de latrocínios>> em Minas Gerais (1748-1793). Op. Cit., p,148. 
162

 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Introdução, organização e seleção Sérgio 

Miceli. – 7. ed. - São Paulo: Perspectiva, 2011. 
163

 ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do Político. São Paulo: Alameda, 2010; GAUCHET. 

Marcel. “Introduction. Les Figures du Politique”. In. La condition Politique. Paris: Galimard, 2005. 
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Capítulo 3)  Modos de Governar:  Construindo as Minas e administrando as 

Almas  

  

Neste capítulo analisaremos a política administrativa eclesiástica dos governos 

episcopais, entre os anos de 1771 a 1817, a partir das ações dos bispos. Para isso nos 

valemos da documentação do fundo intitulado “governos episcopais” presente no 

Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana em conjunto com outros documentos 

analisados nos capítulos anteriores, bem como, a historiografia sobre o tema. Nosso 

objetivo é investigar o papel dos bispos enquanto funcionários político-religiosos do 

Estado português e da Igreja romana, revelando suas formas de atuação no contexto de 

reconstrução da capitania das Minas durante o estendido fim do setecentos. 

 

3.1) O governo dos procuradores: alguns apontamentos 

 

O primeiro bispo nomeado para a diocese Mariana, após o período de vacância, 

que efetivamente assume o bispado foi d. fr. Domingos da Encarnação Pontevel (1779-

1795) 
164

. No entanto, sabemos que no período de 1771 a 1780, ano em que Pontevel 

chegou à Mariana, o bispado foi governado por procuradores dos bispos nomeados, d. 

Borges de Figueiroa e d. Bartolomeu Mendes dos Reis. Sobre esse período, destacamos 

três episódios a fim de observarmos o exercício do poder pelos procuradores, o governo 

dos bispos à distância e a relação da coroa portuguesa com a administração eclesiástica 

sem o intermédio do bispo.  

O primeiro refere-se às ordens régias expedidas para o cabido entre os anos de 

1776 e 1777. Fato curioso, pois, apesar de Francisco Xavier da Rua ser representante do 

bispo Bartolomeu Mendes dos Reis, as ordens não são endereçadas ao bispo nem ao seu 

procurador. A primeira ordem régia de 21 de maio de 1776 demonstra a cooperação 

entre as jurisdições civil, militar e eclesiástica
165

. Nela, d. José diz ter incumbido aos 

governadores e capitães generais de suas capitanias ultramarinas que lhe remetessem 

todos os anos o mapa dos habitantes dos seus distritos, “servindo para este efeito do 

                                                           
164

 Antes de Pontevel assumir o governo do bispado de Mariana dois bispos haviam sido nomeados. D. 
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benefício dos párocos [...] que é o meio de se poderem conseguir essas relações com 

maior prontidão e facilidade” 
166

.  

A ordem régia evidencia o importante papel dos párocos diante do levantamento 

populacional das Minas setecentistas - enquanto funcionários da Igreja sobre o padroado 

português - além de revelar as categorias de ordenamento censitário propostas pelo rei.  

 

Quadro 10 – Categorias censitárias propostas pela 

Coroa em maio de 1776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - produzido a partir da ordem régia de 21 de maio de 

1776, endereçada ao cabido da sé de Mariana. AEAM - 

Governos Episcopais. D. Bartolomeu Mendes dos Reis. 

Arquivo 1 ; gaveta 3. Pasta 3: “Ordem régia para o cabido de 

17/05/1777” 

 

 

 Ainda sobre as ordens régias endereçadas ao cabido destacamos mais duas 

ordens sobre um único tema: os empregos e benefícios eclesiásticos. Em março de 1777 

uma ordem endereçada novamente ao cabido, mandava aos capitulares que 

empregassem nas igrejas párocos seculares ou regulares dignos para a administração das 

almas diocesanas
167

. Em maio, outra ordem expedida pela Mesa de Consciência e 
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régia para o cabido de 24/03/1777”. 

Categorias para levantamento populacional em 

Minas Gerais  

Classe Descrição 

1° classe Crianças até 7 anos 

2° classe Rapazes de 7 a 15 anos 

3° classe Homens de 15 a 60 anos 

4° classe 
Velhos acima de 60 anos (com 

observações para os que passarem de 90 

anos) 

5° classe Crianças do sexo feminino até 7 anos 

6° classe Raparigas de 7 a 14 anos 

7° classe  Mulheres de 14 a 40 anos 

8° classe 
Mulheres adultas e velhas entre 40 a 60 

anos (com observações para as que 

passarem de 90 anos) 

9° classe Nascimentos 

10° classe Mortes 
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Ordens pedia o envio imediato de uma relação das igrejas do bispado informando as 

côngruas de cada pároco e os rendimentos aproximados de pé de altar e benesses. Em 

outra relação, deveriam informar os cônegos, beneficiados e capelães da sé, com suas 

respectivas graduações e merecimentos. Se algum cargo estivesse vago, ele precisaria 

ser informado, assim como o merecimento daqueles que pretendiam se candidatar a 

ele
168

.  

Apesar de já existir um bispo nomeado e procurador empossado destas ordens 

régias específicas direcionavam-se ao cabido. As ordens sobre levantamento 

populacional e relação das igrejas do bispado não precisavam, necessariamente, do 

intermédio do bispo ou seu representante. No entanto, a ordem sobre o emprego no 

serviço das igrejas direcionada aos capitulares vai de encontro ao aviso régio de 1772 

sobre a expiração da jurisdição do cabido
169

.  Competia ao bispo nomear aos empregos 

eclesiásticos, tanto os benefícios quanto os ofícios/empregos - por poder delegado do 

grão-mestre da Ordem de Cristo - ou colar às igrejas àqueles nomeados pelo rei. 

Logo, infere-se que os capitulares continuavam autorizados a nomear os 

sacerdotes para as igrejas. Porém, a nomeação aos benefícios eclesiásticos era de 

responsabilidade do procurador do bispo Mendes dos Reis, Francisco Xavier da Rua.  A 

sobreposição das jurisdições não cessou com a nomeação do procurador.  

A extinção das nomeações feitas pelo procurador Xavier da Rua pelo novo 

procurador do bispo d. fr. Pontevel é o segundo episódio que destacamos. Um edital 

passado pelo procurador de Pontevel, Ignácio Corrêa de Sá, em setembro de 1779
170

 

esclarece melhor a divisão dos poderes político administrativos do bispado e expõe o 

conflito interno dos capitulares. 

 

“Faço saber, que pela posse que tomei do governo e administração deste 

bispado em nome do ERS d. frei Domingos da Encarnação Pontevel, bispo 

deste bispado, em 29 de agosto deste presente ano, todas as provisões, 

licenças, despachos passados em nome do Exmo e Rmo Snr d. Bartolomeu 

Manoel Mendes dos Reis, bispo que foi deste bispado (1773-79) aos R.R. 

D.D. vigários gerais da vara, promotores, escrivães e mais oficiais, que 

perante eles, reverendos vigários encomendados das freguesias, sacerdotes, 

confessores e pregadores de todo este bispado, capelães e sacristãos das 

freguesias que ficaram extintas, e de nenhum vigor, as suas jurisdições
171

”.  
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Com extinção das provisões passadas pelo procurador Francisco Xavier da Rua 

os oficias eclesiásticos, dentro de quinze dias, precisariam retirar novas provisões com o 

procurador Ignácio Corrêa de Sá para poderem exercer suas funções. Mas, por que 

Corrêa de Sá tomou essa medida? Para entendermos o que está por trás da extinção das 

provisões precisamos voltar ao início do período de sede vacante de d. frei Manuel da 

Cruz. 

 Ignácio Corrêa de Sá foi eleito vigário capitular em 1764 após a morte de 

Alexandre Nunes Cardoso. Como dito no capítulo anterior, Corrêa de Sá questionou as 

reservas de jurisdição impostas pelo cabido para o governo da diocese. Posicionou-se 

contra elas.  Em 1768 o conflito com os capitulares agravou-se. Os outros membros do 

cabido o denunciaram pelo crime de inconfidência. Em 1769, Ignácio Corrêa de Sá é 

preso em Mariana pelo crime de blasfêmia contra o monarca.  Sua prisão desencadeou, 

segundo Leandro Catão, uma revolução horrorosa na cidade de Mariana e em todo o 

bispado
172

.  

Considerando a querela entre o cabido e o cônego Ignácio Corrêa de Sá durante 

os primeiros anos da sede vacante - que acabou decorrendo em sua prisão - não é de se 

surpreender que ele revogasse todas as provisões passadas aos oficiais eclesiásticos nos 

anos anteriores quando assume o governo da diocese por procuração de d. fr. Pontevel. 

Apesar de tais medidas serem ilegais
173

. Talvez quisesse recuperar o poder perdido 

durante os tempos de prisão, ou, retaliar a acusação de inconfidente feita por seus 

colegas capitulares. Fato é que essa medida acirrou ainda mais os ânimos do cabido que 

ao fim do governo de d. Pontevel estaria divido em dois grupos contrários. 

A confusão das jurisdições durante o governo dos procuradores – a nomeação 

dos padres às igrejas pelo cabido, a nomeação dos benefícios pelo procurador e a 

exoneração desses mesmos ofícios e benefícios pelo procurador Ignácio Corrêa de Sá – 

revelam o reconhecimento por parte da coroa portuguesa da capacidade do cabido 

nomear os padres às igrejas do bispado. Por outro lado, demonstram uma hierarquia na 

distribuição dessas jurisdições, pois aos capitulares não competia a nomeação dos 

benefícios eclesiásticos. Entretanto, a extinção de todas as provisões passadas tanto pelo 
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cabido quanto pelo procurador Xavier da Rua, durante o governo à distância de d. 

Bartolomeu Mendes dos Reis, delata os conflitos de jurisdição eclesiásticos pelo 

exercício e lugar de poder. Se com a presença do bispo os conflitos já existiam, em sua 

ausência eles se acirravam.  

Para finalizar os apontamentos sobre o governo dos procuradores analisamos a 

única pastoral enviada à Mariana pelo bispo Bartolomeu Mendes dos Reis aos 

reverendos párocos do bispado, dando-lhes algumas recomendações
174

.  

  Primeiramente, recomendou aos párocos zelo e vigilância ao “apascentar as 

almas remidas, com o sangue de Jesus Cristo, enviadas ao paraíso”, pois, somente assim 

suas almas estariam salvas da eterna desgraça. Em seguida, pedia aos párocos que 

mantivessem a igreja com asseio, principalmente o sacrário. Mandava que se 

realizassem as cerimônias em trechos, edificando e causando devoção nos ouvintes, e 

por isso também, fazer “os momentos maiores do que eram e ensinavam, para não 

parecer que dormiam”.  Para o ofício da missa advertia que se falassem doutrinas 

sólidas e necessárias, tomando cuidado para não embaraçarem as consciências com 

diversidades de opiniões. Mesmo cuidado necessitariam ter com o catecismo, 

assegurando que os pais e superiores não confundissem os pensamentos da criança. 

 Sobre a vida pastoral fora da igreja, o bispo solicitou um cuidado especial com 

os enfermos. Ordenou aos párocos que se dirigissem até eles, mesmo antes de serem 

chamados, para lhes darem os sacramentos a tempo. Com os necessitados os párocos 

deveriam ser caridosos na medida do possível, já com os escandalosos
175

, extrema 

prudência. 

“Tenham maior cuidado em admoestar os escandalosos, usando nisso mesmo 

de muita caridade e prudência, e procurando que não se perca a boa fama de 

quem ainda amor tem perdido, nem se siga outros escândalos maiores. 

Consolar quanto puderem os que andam em inimizades, prosando-lhes o 

perigo em que traçam a sua salvação, e da mesma sorte procure-se evitar 

amizades falsas, escandalosas. Admoestes para que não use de cantigas 

pouco honestas, e provocativas, nem se façam bailes [...]” 
176

. 

 

 Recomendava aos confessores muito cuidados para não injetar “peçonha na 

fonte”, e benevolência ao tratar os penitentes. Lembrando-lhes da piedade do Salvador, 
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que não queria a morte do pecador, mas sim que se convertesse e vivesse eternamente, 

pois para isso morreu pregado na cruz. Nessa forma e palavras estava o principal ponto 

da verdadeira confissão para o prelado. A construção do caminho para o 

arrependimento. Aos pregadores, d. Bartolomeu Mendes dos Reis recomendou que não 

satirizassem pessoa alguma que pregassem contra os vícios, principalmente aqueles que 

reinavam no Brasil. Aconselhava que pregando algum sermão panegírico não se 

julgassem estar exímios de doutrinar os ouvintes, pois deveriam os persuadir a 

agradecer os benefícios, a devotarem ao senhor ou a imitarem a vida dos santos, já que 

para isso se realizavam as festas. 

  A pastoral é bem genérica. Não trata de nenhuma característica específica da 

vida espiritual, ou da administração eclesiástica da diocese de Mariana. Até porque o d. 

Bartolomeu Mendes dos Reis não conhecia pessoalmente sua diocese. A preocupação 

com a vida religiosa da colônia manifesta o quanto os bispos eram funcionários 

religiosos, agentes da Igreja propagadores da doutrina e disciplina cristã. E não somente 

funcionários políticos do Estado português. O poder secular se valeu da religião por 

meio do poder político administrativo dos bispos. Estes, através da manutenção da 

coerência e da uniformidade das práticas religiosas garantiam a eficácia simbólica do 

catolicismo que, por sua vez, guardava a capacidade de controlar e ordenar o 

comportamento dos fiéis.  

 

3.2) O governo de d. frei da Encarnação Pontevel e os rendimentos paroquiais  

 

D. fr. Domingos da Encarnação Pontevel chega à Mariana em fevereiro de 1780 

e governa até o ano de sua morte, 1793. Nascido em Santarém, Portugal, ordenou-se em 

1745 e professou os votos na Ordem Pregadores Dominicanos
177

. Segundo Luiz Carlos 

Villalta, Pontevel foi um bispo erudito. Sua biblioteca continha mais de 400 livros com 

variados temas, desde tratados de filosofia até livros sobre culinária
178

. Ficou conhecido 

também por sua atuação como mecenas. Contratou mestres para atuar na restauração da 

Sé, na reforma do Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte e do palácio episcopal
179

.  

Seu governo nas Minas setecentistas foi marcado pela cobrança da derrama e pela 
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Inconfidência Mineira. Além disso, o clima com o cabido não era o mais favorável, 

tanto que Pontevel se mudou para Vila Rica. Sua administração não ficaria imune a esse 

contexto.  

A primeira pastoral que encontramos data de julho de 1780.  Trata da usurpação 

que os moradores do bispado de Mariana faziam aos dízimos pertencentes à majestade, 

subtraindo deles o que pagavam de conhecenças aos párocos. Pontevel afirma ter 

recebido a notícia de que os mesmos párocos, ao invés de orientar seus paroquianos 

sobre a importância de se pagar os dízimos, descontavam desses as conhecenças
180

, 

entregando aos rendeiros somente o que sobrava. O prelado alertava para o furto que 

estavam cometendo, lembrando-os de que os dízimos no Brasil pertenciam à majestade 

real
181

.  

 Diante dessa situação, Pontevel mandou aos párocos e demais eclesiásticos com 

cura de almas que publicassem um edital nos três primeiros domingos junto aos títulos 

21, 22, 23 e 24 do livro 2° das Constituições do Arcebispado da Bahia, que regiam os 

bispados do Brasil, ordenando o pagamento dos dízimos. Ordenava também que os 

párocos, no primeiro domingo de cada mês, exortassem seus paroquianos da obrigação 

que tinham de pagar os dízimos sem nenhuma diminuição. E admoestava para a pena de 

suspensão caso recebessem qualquer pagamento referente aos dízimos.  

 A segunda pastoral do bispo Pontevel, passada um dia após a acima citada, trata 

do extravio do ouro e dos diamantes
182

. Segundo o bispo, tal matéria sempre teve 

especial cuidado e zelo dos prelados predecessores, por saberem as “consequências 

perniciosas” que o extravio causava à capitania das Minas Gerais e a real fazenda. 

Pontevel lembrava aos confessores que se tratavam de pecados para os quais não 

deviam passar absolvição, sob pena de serem cassados, pois o desvio de direitos régios 

era crime grave. Reforçava-se o rigor aos paroquianos para que não cometessem o 

pecado do extravio de ouro ou diamantes, para os quais ficariam sem o alívio do perdão. 

  Ainda sobre a cobrança de emolumentos
183

, encontramos uma provisão de d. 

Maria I, passada ao bispo de Mariana em 25 de janeiro de 1788, sobre o requerimento 
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que o Procurador Geral d. Francisco Sales havia passado em 1759. Tratava-se de uma 

queixa sobre avultados emolumentos que os párocos levavam
184

.  Na cópia do 

requerimento anexada à provisão, o Procurador Francisco Sales diz que no ano de 1719 

o bispo d. fr. Jerônimo mandou que os vigários cobrassem de desobrigas
185

 80 réis dos 

casais, 40 réis dos solteiros e 20 réis das pessoas que não comungavam. Justificava a 

cobrança pelas poucas pessoas residentes, naquele tempo, na capitania das Minas.  

Em 1759 d. José decretou que esse costume deveria ser modelo para a cobrança 

das desobrigas da comunhão. No entanto, o procurador argumenta que os vigários da 

Capitania de Minas Gerais acharam essa quantia insuficiente e passaram a cobrar 300 

réis pelas desobrigas das pessoas que comungavam e 150 réis das que não. Desse modo, 

no ano de 1775, afirma o procurador, juntando todos os habitantes da Capitania mineira 

que comungavam, pagaram somente de desobrigas 239 mil cruzados aos vigários
186

.  

 D. Maria ordenou pela provisão que os párocos cobrassem as desobrigas de 

acordo com o real decreto de 1759 e pelas Constituições do Arcebispado da Bahia, e 

ainda, que o bispo reunisse informações, ouvindo todos os párocos da capitania, e lhe 

enviasse as respostas deles junto às ordens régias expedidas sobre este assunto. 

Ordenou, porém, que ficasse livre o pagamento das conhecenças aos párocos, pois era 

costume geral de todas as igrejas paroquiais, em todos os bispados, tanto da América 

como do reino. 

 Não eram novidade os conflitos em torno da cobrança dos ofícios espirituais 

(sacramentos, indulgências, ofícios espirituais). No bispado de Mariana, a questão em 

torno das desobrigas repercutiu não só no requerimento do povo à coroa, mas também 

na legitimação das conhecenças feita pelo dr. Quintiliano Alves Pereira Jardim, vigário 

geral no governo de Pontevel, e na refutação dessa defesa por um fiel católico.  

 A provisão da coroa dando o parecer sobre o requerimento do procurador da 

capitania das Minas, dr. Francisco Sales, apresentada anteriormente, data de janeiro de 

1788. Localizamos uma súplica feita por fiel católico de 1798, – ano em que d. frei 

Cipriano de São José, sucessor de Pontevel, já havia sido nomeado – que discorre sobre 
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o imbróglio em torno da cobrança das desobrigas.  O objetivo do fiel católico era 

colocar d. frei Cipriano a par dos eventos ocorridos em torno da cobrança das 

desobrigas e seus desdobramentos. 

 A súplica desse fiel católico é proveitosa para iluminarmos um dos debates da 

historiografia acerca da cobrança dos dízimos. Alguns defendem que os párocos 

cobravam excessivamente os emolumentos paroquiais por viverem na penúria e miséria. 

Outros alegam que a abundância do ouro atiçou a cobiça dos párocos que, assim, 

sobretaxavam seus paroquianos. Veremos os argumentos de suas versões. 

 

“É uma verdade indubitável, que de instituição divina foram os dízimos 

estabelecidos para a subsistência dos sacerdotes, e levitas da antiga lei, e na 

lei da graça é também de instituição eclesiástica, que foram destinados para 

os pastores da primeira e segunda ordem, para reparação das igrejas, e para 

os miseráveis dos lugares respectivos. É também certo que por razões e 

motivos que ignoramos, e nas quais não entramos, foi permitido aos nossos 

augustos soberanos a percepção dos dízimos deste continente, com o ônus de 

fazer uma côngrua subsistência aos pastores da primeira e segunda ordem. 

Mas se a côngrua 200.000 réis, então suficiente e hoje o não será para grande 

ou maior parte dos prelados; a quem pertencerá fazer a indenização dos 

mesmos, senão ao nosso augusto soberano? E porque não lhe há de 

apresentar as nossas mais humildes, e submissas súplicas, pelo corpo dos 

pastores, e pelo nosso se certamente a vista do ônus, a que se obrigou, e como 

príncipe católico, e o primeiro fidelíssimo protetor dos sagrados cânones?” 
187

   

 

 Assim, o suplicante inicia sua argumentação contra o pagamento das taxas 

cobradas pelos párocos. Veja, ele não é contra o pagamento dos dízimos. Defende que 

se o valor das côngruas dos párocos estabelecidas pela coroa já não eram suficientes 

para uma vida digna, ao soberano caberia à correção desse valor, e não aos paroquianos 

com a cobrança de taxas abusivas. Logo, acrescenta:  

 

“É também de direito divino, imprescritível e verdade inegável, contra a qual 

nunca prevalecerão as portas do inferno: é lei eterna, e imutável que os meios 

da nossa santificação estabelecidos por Jesus Cristo/ quais são os 

sacramentos da nova aliança/ são mandados pelo mesmo senhor, que se tem 

de graça; pois que de graça foram recebidos pelos apóstolos e discípulos; e 

para que são os preciosíssimos frutos, e o preço incompreensível do seu 

preciosíssimo sangue tão gratuitamente derramado pela inefável caridade de 

toda a Trindade Santíssima para redenção dos nossos pecados” 
188

. 

 

 A partir desses dois argumentos centrais o suplicante constrói sua crítica à 

cobrança de conhecenças tabeladas. Ele cita os diversos concílios que condenaram, 
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taxativamente, a prática da simonia
189

 e sua nociva persistência, para descontruir 

principal o argumento do dr. Quintiliano de que a cobrança das conhecenças por cabeça 

era o costume das terras mineiras. Para o fiel católico, nenhum costume tinha maior 

autoridade que a lei e verdade imutável de Jesus Cristo.  O estabelecimento das 

cobranças por cabeça foi estabelecido nos primeiros anos exploração do ouro, 

justificado pelas poucas pessoas e sobrevivência dos párocos. Depois que a população 

aumentou e os arraiais se assentaram a cobrança não cessou, levando os paroquianos a 

se queixarem às autoridades do Rio de Janeiro. 

 As palavras do dr. Quintiliano, citadas pelo fiel católico
190

: 

 

“Mandamos que por costume da criação das Minas pagar-se as aleluias no 

tempo da confissão da quaresma, como conhecenças paroquiais: não sejam os 

párocos escandalosos no excesso das ditas conhecenças pelo perigo de se 

encontrarem com a administração dos sacramentos, e não parecer com os 

menos entendidos espécie de simonia: pelo que acomodando-nos ao costume 

antigo levará a oitava por cada pessoa de comunhão, e meia para cada uma 

que não for: com pena de que fazendo o contrário se lhe dar em culpa, e se 

proceder contra ele (...)Apesar de que Jesus Cristo rei da glória no seu 

evangelho determina aos apóstolos e discípulos, que os inefáveis bens, que 

ele lhes comunica de graça: o preço infinito do seu sangue gratuitamente 

derramado para salvação dos homens pela sua incompreensível caridade, 

sejam também de graça distribuídos aos fiéis pelos sacramentos: como 

devemos respeitar a soberania do costume desta igreja, que tem autoridade 

superior à de Jesus Cristo, mando que se recebas, e se cobre dos paroquianos 

a oitava de ouro pelo adorável corpo de cristo, todos os anos que lhe dá o 

pároco” 
191

. [ Suposto trecho da resposta do dr. Quintiliano ao requerimento 

do povo citado pelo fiel católico]. 

 

 A cobrança de costume foi mantida. O fiel católico questionava esse meio de 

apascentar os ânimos: fixando uma taxa para não parecer que fossem os ofícios 

venáveis uma espécie de simonia. A legitimação da cobrança pela insuficiência das 

côngruas e pelo estado de pobreza que viviam os párocos da capitania mineira feita por 

Quintiliano é contestada pelo fiel católico. Pois, indaga o fiel, se sua visão de pobreza 

era fundamentada no empréstimo de utensílios e enxovais para receber os prelados com 

maior dignidade na ocasião das visitas pastorais, “qual homem mais abastado do 
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continente, que ao receber em sua casa tão importante autoridade, não servisse de 

utensílios alheios, sem que disso se possa deduzir que vivia na miséria e pobreza?” 
192

. 

 De forma contrária, afirma que os párocos da capitania viviam com a pompa que 

tanto condena os evangelhos, “quer nas suas magníficas e delicadas mesas, quer no 

esplendor no pomposo trem que os acompanha com rico aparato e nas estradas e praças 

públicas” ou na grandiosidade dos palácios e fazendas “arrancados das mãos dos órfãos 

e viúvas”. A ácida crítica despendida pelo fiel católico à riqueza dos párocos da 

capitania é feita para rebater a suposta pobreza dos párocos, e por isso a justificativa da 

cobrança, feita pelo dr. Quintiliano.  

 

“Dir-me-ão agora os que contra a lei imutável do evangelho, e da Santa Igreja 

quiserem sustentar o absurdo sacrilégio, como necessário no Brasil, o odioso 

e horroroso abuso das chamadas conhecenças a preço taxado = de que se hão 

de alimentar os párocos uma vez que lhes for denegado o aumento de suas 

devidas côngruas, e que lhes seja proibido, como o abuso simoníaco, a 

cobrança das conhecenças taxadas? Respondo, que então é que tem lugar, e 

que estamos nas circunstâncias de abraçarmos com toda a docilidade a muito 

santa, pia, e sábia exortação do santo Concílio de Trento: porque suposto em 

todos os lugares deste continente superabundam os dízimos (...) cada um a 

proporção da sua possibilidade, e devoção; e então é que com justiça, se 

deverá chamar conhecenças a esta santa prática, porque vinha a ser 

legitimamente uma justa e meritória gratificação do reconhecimento, que 

devemos ter com aqueles nossos pais comuns, ditada pelo sentimento interno, 

medida pela possibilidade individual, e que sendo ato de voluntariedade de 

cada um, havia também ser concluído pela plenitude do coração, que é a 

residência da caridade de Jesus Cristo, de cujo sangue tão gratuitamente 

derramado emanam os inefáveis bens espirituais, que pelo ministério 

eclesiástico nos são comunicados por meio dos sacramentos, os quais são 

mandados semper at que semper que sejam dados gratuitos”
193

. 

 

 

 Para o autor da súplica, as conhecenças a preço taxado feriam o princípio da 

oferta voluntária. A venda de sacramentos era considerada ilegal não só pelo evangelho, 

mas pelo Concílio de Trento que repreendeu veementemente a prática da simonia.  De 

todo modo, a cobrança pela remissão dos pecados era institucionalizada tanto em 

Portugal quanto em suas colônias por meio da bula da santa cruzada. No ano de 1784, 

Pontevel publicou uma pastoral informando aos eclesiásticos e fiéis a aprovação da 

renovação da bula por mais seis anos pela rainha d. Maria.  

 A bula da santa cruzada tem sua origem ainda na Idade Média e foi extinta no 

Brasil somente no ano de 1828. As primeiras bulas foram passadas aos combatentes que 

iam até a Palestina, e por isso recebiam a bula como indulgência dos lugares santos. 
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Porém, com o passar dos anos a bula foi adquirindo outros significados. Era vendida por 

uma certa quantia (que dependia da condição social de quem a comprava) e abrangia 

uma série de transgressões. Os rendimentos adquiridos com a venda das bulas, 

geralmente, pelo comissário da bula da santa cruzada, eram aplicados, teoricamente, em 

empreitadas relacionadas com a defesa da cristandade e propagação da fé cristã
194

.  

Devido ao regime do padroado, o valor arrecadado com a venda da bula era 

administrado pela coroa por meio do real erário. Sua principal finalidade, em princípio, 

era formar um fundo para resgate de cativos cristãos. Na América portuguesa, em tese, a 

verba era destinada à catequese das nações indígenas
195

. Entretanto, a maneira de agir 

na arrecadação dos fundos era a mesma: a publicação anual da bula, com procissão 

solene na qual todas as autoridades presenciariam. A publicação da pastoral de d. fr. 

Domingos da Encarnação Pontevel informa aos fiéis a possiblidade de adquirirem os 

benefícios com a compra da bula. 

 

“E devendo nos corresponder dos pros e ardentes dispor da mesma 

Fidelíssima Senhora com todos nossos votos e com uma fidelidade igual a 

alegria e consolação que recebemos, vendo o nosso rebanho entrar a posse de 

um tão grande benefício qual é o mesmo tesouro de graças que nos oferecem 

e nos abrem e deitam preciosos indultos, não contente o zelo inseparável do 

nosso pastoral  ministério, padeceríamos de despertar aqui todo vosso fervor 

em atrelar a participação de umas graças, que pelo ínfimo preço do sangue de 

Jesus Cristo, de onde trazem seu valor e sua origem devem fazer estimáveis 

infinitamente [...] Aproveitai um fundo, que vos pode ser fecundo de uma 

riqueza infinita a troco da tênue esmola, que se vos pede para arrancar de 

vossos irmãos das prisões da tirania, ou ainda mesmo, das trevas da 

infidelidade, único fim a que se dirige [...]  Que se vos pede para vos 

límpidas não como a Naamã da lepra do corpo, mas da lepra e enfermidade 

da alma, mais que uma pequena esmola, podendo por isso apagar e extinguir 

pecado assim como apaga fogo, pode bem por virtude das indulgencias da 

Bula, até preservar vos dos incêndios do purgatório. Filhos, uma e muitas 

vezes vos rogamos, exortamos a que não desprezeis, nem malogreis tanto 

bem nesta graça tão grande”
196

. 

 

 

 Pela pastoral de d. Pontevel percebe-se, claramente, que a bula da santa cruzada 

era um dos meios pelos quais os fiéis conseguiam indulgências, nesse caso, pela 

compra. A arrecadação proveniente da venda das bulas não era pequena. Em 1785, o 

tesoureiro mor da bula da capitania de Minas Gerais informou à coroa que arrecadou o 

valor de 6.798.862 réis. O valor foi considerado inferior ao arrecadado nos anos 
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anteriores. Por isso, os bens do tesoureiro foram sequestrados como meio de liquidar 

sua dívida com o real erário
197

.  

 A preocupação com a administração interna da jurisdição eclesiástica é 

observada também em uma visita pastoral pelo bispo d. fr. Pontevel à freguesia de 

Borda do Campo, no ano de 1781. Cabe ressaltar alguns aspectos sobre essa localidade 

antes de analisarmos os capítulos da visita. A freguesia de Borda do Campo estava 

localizada na comarca do Rio das Mortes – comarca de maior crescimento econômico e 

populacional na segunda metade do século XVIII – às margens da serra da Mantiqueira. 

Localizada no Caminho Novo, a região era intensamente fiscalizada por ser considerada 

local propício para os descaminhos do ouro e pedras preciosas
198

.   

Atentos a essas informações partiremos agora para análise da visita pastoral 

realizada por d. fr. Domingos da Encarnação Pontevel à freguesia da Borda do Campo, 

aos 21 de outubro de 1781
199

. O documento traz informações sobre as regras e normas 

necessárias aos eclesiásticos para administrarem o pasto espiritual. Elenca os problemas 

encontrados na administração da freguesia e orienta quais atitudes deveriam ser tomadas 

pelos párocos para resolver à situação. 

  Quando o bispo chegava a uma freguesia realizava-se, primeiramente, a 

procissão das almas para recebê-lo. Participavam o reverendo pároco, clero, 

irmandades, nobreza e o povo. Em seguida, visitava o sacrário, pia batismal, santos 

óleos, altares, pedras d‟ara, imagens, ornamentos e o que mais pertencesse à igreja. 

Conferindo a suficiente decência dos ornamentos para a celebração do culto divino.  Na 

freguesia da Borda do Campo tal protocolo foi realizado e aprovado pelo bispo, no 

entanto, vários outros elementos foram reprovados.  

 Pontevel encontrou em Borda do Campo um descaso com os assentos de 

batismo, enterros e casamentos. Considerando que a maior parte dessa freguesia era 

composta de capelas que tinham cura de almas, não podiam os capelães satisfazer suas 

obrigações sem terem os livros necessários para isso. De tal modo, ordenou a todos os 

reverendos capelães da freguesia, sob pena de suspenção ipso facto, que em seis meses 

comprassem três livros para neles se assentarem os batizados, enterros e casamentos. 
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Deveriam ainda comprar um livro das Constituições do Arcebispado da Bahia e um de 

catecismo romano, todos à custa da fábrica da igreja.  

 Para completar o assunto, mandou aos reverendos párocos que, quando 

realizassem a cerimônia do matrimônio, fizessem o termo no respectivo livro e 

recolhessem as assinaturas das testemunhas antes que saíssem da igreja. Feito isso, os 

capelães remeteriam os livros de assentos, todos os meses ou de dois em dois, aos 

reverendos párocos para que lançassem os registros no livro da igreja matriz.  Ainda 

sobre a questão da negligência dos párocos com os assentos, o bispo diz que tem se 

passado anos sem concluir nem registrar o rol das desobrigas, impedindo a penalização 

dos rebeldes, “resultando desta omissão gravíssimo prejuízo ao bom regime da Igreja e 

bem espiritual aos nossos súditos” 
200

. 

O Estado português via na estrutura eclesiástica e na confiabilidade que os 

párocos tinham junto a seus paroquianos uma forma de produzir do conhecimento sobre 

a população – diversas ordens reais requeriam os mapas da população. Mais do que uma 

cooperação entre os dois poderes, neste aspecto, percebe-se certa dependência do 

temporal em relação ao espiritual. Não podemos esquecer que a eram cobradas taxas 

para realizar e registrar os batismos, casamentos e óbitos, que por sua vez, só eram 

reconhecidos pelo Estado com a certidão retirada na Igreja.  

 Outro assunto abordado na visita pastoral de Pontevel à freguesia de Borda do 

Campo refere-se à conservação da igreja e de seus ornamentos.  Pedia que se 

reparassem os estragos da “casa de Deus”, pois a indecência que se encontravam era 

argumento do pouco zelo e cuidado que os moradores daquela freguesia tinham
201

. Os 

ornamentos da igreja ficavam sobre a tutela e administração do reverendo pároco, sendo 

assim responsável por todas as perdas e prejuízos aos bens da igreja.  A preocupação 

com a conservação da imagem da e na igreja era um mecanismo utilizado pela 

instituição eclesiástica para manter sua coerência simbólica, que por sua vez, garantia o 

reconhecimento da autoridade divina pelos fiéis. 

 O próximo assunto abordado por Pontevel em sua visita à Borda do Campo 

refere-se à não realização das palestras de moral.  Elas eram uma espécie de conferência 

realizada entre os clérigos que estudavam e ouviam as instruções dos confessores nos 

casos pertencentes ao foro da consciência. O prelado advertia aos párocos que se não 
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comparecessem às palestras, com a devida atestação de presença passada pelo 

presidente da conferência, ficariam impossibilitados de requerer provisões para 

exercerem outros ofícios eclesiásticos na freguesia.  

 

“Portanto, mandamos com pena de suspenção ipso facto, ao reverendo pároco 

desta freguesia, e aos mais sacerdotes deste arraial [...] que daqui em diante, 

em todas as quintas-feiras [...] se ajuntem na sacristia da matriz nas horas que 

determinarem, ali façam as suas conferências de que será presidente o mesmo 

reverendo pároco, e na falta dele o que melhor censura tiver nas decisões da 

consciência, advertindo a todos que não poderão requerer a nós provisão para 

uso das ordens, confessar, pregar, nem pretender ordens sem nos apresentar 

certidão jurada do reverendo pároco porque nos conste a assistência que tem 

feito nas palestras de moral, o adiantamento que tem tido e o descuido que 

tem havido para louvarmos, ou estranharmos a quem o merecer” 
202

.  

  

 A inobservância das palestras de moral, segundo Pontevel, demonstra o 

descumprimento dos capítulos de visita feitos pelos bispos predecessores. Reforça, 

portanto, as recomendações episcopais, como, por exemplo, a residência dos párocos 

sempre em suas freguesias, para darem assistência contínua ao povo; a composição do 

rol dos sacramentos de todos os seus fregueses, lembrando-se de excomungar os pais de 

famílias que não permitiam os sacramentos ou os recusavam; formar o rol daqueles que 

eram obrigados a ouvirem missa na matriz; da obrigação que tinham de ensinarem a 

doutrina cristã todos os domingos e dias santos uma hora antes da missa conventual; de 

não ouvirem desobrigas dos casados que viviam separados sem causa legítima; de não 

admitirem confissão e mais sacramentos de pecadores públicos; não podiam admitir 

batismo de adultos de outras freguesias; da obrigação de fazerem oração mental pelos 

menos três dias da semana, incentivando seus paroquianos a mesma prática; praticarem 

nos domingos e dias santos a devoção do terço do santíssimo rosário, cantando ou 

entoando para que pudessem sair em procissão; os pregadores deveriam pregar sempre, 

e mesmo nos panegíricos, doutrina sólida e evangélica em toda a sua natural pureza e 

simplicidade, sem a profanarem com vãos e estéreis aparatos de lisonjear aos 

mundanos; de celebrar o santo sacrifício da missa como manda o missal romano; da 

proibição dos eclesiásticos de se ter mulher porta adentro; que todos os eclesiásticos que 

tinham permissão ou licença para usarem de tonsura e hábito clerical assim andassem; 

que não se admitissem bailes, serenatas com misturas de sexos, nem batuques por sua 

natureza escandalosa, e assim também deveria cumprir as irmandades; que todos 

acompanhassem com fervor o santíssimo na procissão do viático; que nas sacristias 

encontrasse uma tabela com os casos reservados e nas matrizes outra com o edital do 
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Santo Ofício; que os párocos dessem conta no fim de cada mês ao juízo eclesiástico ou 

secular, conforme pertencessem
203

.  

  A consideração com a qualificação dos clérigos é também ponto de encontro 

entre o espiritual e o secular porque explicita o zelo com o funcionalismo e a disciplina 

eclesiástica. Funcionários eclesiásticos representavam o poder da Igreja e do Estado nas 

distantes freguesias das Minas. A ligação do poder temporal e espiritual a partir da 

exigência dos livros com os assentos de batismos e casamentos, por Pontevel, dispensa 

maiores argumentos.  

Devido à importância do poder da Igreja no controle e ordenamento social das 

terras coloniais, a coroa portuguesa enviava cartas aos bispos relembrando-os de suas 

obrigações com a disciplina eclesiástica e com o poder temporal. O objetivo era reforçar 

as características do regime de padroado. Marcar a posição do Estado frente ao poder 

político administrativo eclesiástico do ultramar. Isso é exposto em uma carta enviada 

pela rainha, d. Maria, em 1789, ao então bispo de Mariana d. fr. Domingos da 

Encarnação Pontevel, intitulada “sobre os desvelos e cuidados que deveria ter das suas 

ovelhas” 
204

.  

A soberana justifica as instruções da carta pelo fato de que ela, enquanto 

protetora e auxiliar da religião, deveria zelar para que os bispos desempenhassem com 

todo o cuidado suas obrigações na instrução dos súditos para que fossem “bons cristãos 

e bons vassalos”. Ressalta ainda que nenhuma matéria lhe tomou tanta consideração 

quanto a “conservação da pureza da fé e regularidade da disciplina”. Sendo que eram 

objetos dignos de empregar o poder que Deus confiou a ela como protetora da Igreja e 

soberana, tendo por obrigação promover os meios pelos quais faria seus súditos 

felizes
205

. 

D. Maria elenca duas principais questões a que os bispos deveriam atentar-se. 

Primeiro, ao ensino da doutrina cristã, pois sendo o bispo primeiro mestre e instrutor do 

bispado deveria dar aos párocos e pregadores não só as instruções pastorais, mas o 

“santo exemplo”, para que assim obrigasse-os a serem como ele desejava.  Salienta que 

o ensino da doutrina cristã não poderia delimitar-se as crianças, mas a todos os cristãos 

que mereciam esse nome. O bispo sabia quais instruções “mais próprias do catecismo” 

deveria ensinar lembrando-os das obrigações que lhes eram anexas, “fidelidade, amor e 
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obediência” ao soberano, pois como a religião ensina e manda, “não é bom cristão, 

quem não for bom vassalo”, assim como, sem fidelidade, amor e obediência ao 

soberano não pode haver a Deus
206

. 

A equiparação do Rei a Deus apresenta-se como uma das formas de que o 

Estado tinha de fazer com que os povos reconhecessem e legitimassem o poder real. A 

coroa, muito sabiamente, utilizava as categorias de percepção da Igreja – como, amor, 

fidelidade, obediência, hierarquia, ordem, pecado, culpa, céu, inferno, etc – para o 

controle o ordenamento social.  

Na carta citada, D. Maria pediu aos bispos que mantivessem a regularidade da 

disciplina e que empregassem os maiores esforços e autoridade para restaurar o que a 

relaxação e abusos tinham desfigurado na doutrina cristã. Para isso, esclarece que o 

bispo deveria utilizar do seu discernimento na escolha dos meios adequados aquele 

tempo para se restaurar a ordem, e que se dependesse do seu auxílio era só a comunicar 

para que pudesse cumprir, eficazmente e sem demora, com a obrigação que tinha 

enquanto protetora da Igreja e de seus cânones
207

.  

No entanto, a rainha alertava que se os bispos não formassem um “clero sábio e 

edificante”, uma vez que sozinhos não conseguiriam satisfazer as obrigações que o 

episcopado lhes impunha, em vão trabalhariam pelo melhoramento da diocese. Dessa 

maneira, a rainha pedia que mesmo com sua licença, não deixasse o bispo de averiguar 

se o pretendente ao sacerdócio tinha as qualidades necessárias ao cargo que aspirava. 

 

“Encomendo-vos, portanto, a mais exata e séria averiguação sobre a perfeita 

idoneidade dos párocos que deveis escolher, ou aprovar, instituindo somente 

aqueles que forem capazes do deposito que lhes entrega sobre a doutrina e 

costumes dos ministros que autorizas para a administração dos sacramentos 

da penitência, e para anunciarem o evangelho da cadeira, ou púlpito não 

permitindo este apostólico exercício a ministros, ou ignorantes, ou que 

desmintam com a vida a mesma moral que pregam 
208

”. 

  

A prudência na qualificação dos clérigos demonstra uma tentativa da Coroa de 

regular o ofício dos bispos, caracterizando suas obrigações e ressaltando a importância 

de certas matérias, como o catecismo e a admissão ao sacerdócio.  Não podemos nos 

esquecer de que toda essa preocupação sobre a qualificação dos clérigos também se 

associava à Inconfidência Mineira. Muitos clérigos foram presos com as devassas e isso 

acirrou a fiscalização real sobre a jurisdição eclesiástica das Minas Gerais. A rainha d. 
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Maria I, de acordo com suas cartas e recomendações, tinha plenas noções das 

capacidades dos eclesiásticos de influenciar o comportamento de seus paroquianos. 

Seria prudente então, em um período de instabilidade, como foram os finais do século 

XVIII nas Minas Gerais, encomendar párocos prudentes para os cargos com cura de 

almas. 

 Tal preocupação com nomeação dos párocos pode ser sentida na ordem enviada 

ao Cabido da Sé de Mariana, em maio de 1797, em ocasião de sede vacante
209

. Nela se 

discute a necessidade de renovação dos concursos das igrejas de Santo Antônio do Rio 

Acima e Nossa Senhora da Conceição do Pouso Alto, pois os opositores de melhores 

notas foram colados em outros benefícios. Além disso, discute também a necessidade de 

se fazer novo concurso para a conezia da Vila de São José, que ocupava Luis Vieira da 

Silva e tinha como padre da mesma igreja Carlos Corrêa de Toledo, “antes de serem 

presos e remetidos a sua corte pela revolução e conhecimentos devassos de 1789” 
210

. 

Concedeu assim a faculdade ao cabido para renovar tais concursos e nomeou o Padre 

Antônio Xavier de Sales e Matos para ocupar a igreja da Vila de São José.    

 D. fr. Domingos da Encarnação Pontevel demonstrou também preocupação com 

o bom funcionamento do juízo eclesiástico. Em agosto de 1780, ano em que assume 

efetivamente o governo do bispado, publica uma portaria condenando o número 

excessivo de cartas de seguros que estavam sendo passadas pelas vigararias da vara e no 

juízo geral
211

. Segundo Pontevel, os vigários da vara não tinham a jurisdição para passar 

cartas de seguro aos réus culpados. No juízo geral, as mesmas cartas de seguro estavam 

sendo passadas sem o devido critério e determinações do direito. Como resultado, os 

criminosos ficavam soltos por vários anos até procurarem o juízo para se livrarem das 

culpas. Para solucionar tal abuso, Pontevel anulou todas as cartas de seguro até então 

passadas no bispado, ordenando que seus possuidores o procurassem para dar as 

providências necessárias. Determinou também que daquele dia em diante as cartas de 

seguros só seriam válidas com o beneplácito episcopal
212

.  

 O governo de d. fr. Pontevel não se resume a essas atividades, obviamente. 

Autorizou a ereção de ermidas, capelas e oratórios. Ordenou sacerdotes. Nomeou 
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vigários. Reformou o palácio episcopal e a capela do seminário. Mandou celebrar 

missas por diversos motivos. Publicou as indulgências papais. Resolveu pendências 

com as irmandades. E todas mais questões que requeriam seu poder episcopal.  

 Citamos algumas delas para esclarecer a relação entre o poder eclesiástico e o 

poder real. Relação, essa, de cooperação. Pontevel, como funcionário político 

administrativo da Igreja e do Estado, representou bem as duas instituições. Suas ações 

eram político-religiosas. Ou seja, através do poder religioso, por meio de medidas 

político-administrativas fundamentadas no padroado, conseguia controlar e ordenar a 

sociedade das Minas setecentistas. Dessa forma, suas ações repercutiam no poder 

temporal ajudando a instituir o social, definindo e legitimando hierarquias. Estruturando 

a sociedade por meio de leis e sistemas simbólicos. Conformando o político.  

 

3.3) O governo de d. fr. Cipriano e a ameaça revolucionária 

 

O próximo bispo a assumir o governo do bispado de Mariana foi d. fr. Cipriano 

de São José, nomeado em julho de 1797 e em março de 1798 institui como seu 

procurador o então arcediago da catedral de Mariana, Antônio Álvares Ferreira 

Rodrigues. D. fr. Cipriano era natural de Lisboa, Portugal. Foi ordenado presbítero na 

Ordem dos Menores Reformados de São Francisco em 1768
213

. Governou o bispado de 

Mariana de 1798 a 1817 e entrou solenemente em sua catedral em outubro de 1798
214

. 

 Foi um bispo visitador. Fez um levantamento das capelas curadas, não curadas e 

das ermidas em 41 freguesias do bispado de Mariana, das 51 que houve naquele tempo. 

Talvez por ter exercido o cargo de visitador geral em sua Ordem. Falaremos mais sobre 

elas adiante. O período em que d. fr. Cipriano governou foi marcado, sobretudo, pelos 

reflexos Revolução Francesa, como o 18 Brumário, e pela chegada da família real ao 

Rio de Janeiro em 1808. 

Primeiramente, iremos destacar algumas medidas relativas à gestão interna da 

administração eclesiástica tomadas pelo bispo Cipriano. Depois abordaremos um pouco 

sobre o contexto conturbado da invasão napoleônica e fuga da corte portuguesa para a 

América. Por fim analisaremos as visitas pastorais feitas por d. fr. de São José. 
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No ano de 1801, três anos após sua chegada ao bispado de Mariana, d. fr. 

Cipriano emitiu uma portaria ao juiz dos casamentos e das justificações e resíduos da 

comarca de Sabará
215

.  Ordenava ao vigário da vara e juiz dos casamentos da vila e 

termo de Sabará que autorizasse a realização dos casamentos em que os contraentes 

apresentassem atestado de pobreza, obtido gratuitamente, sem que tivesse que se 

dispender por isso até o prelado a fim de evitar o dolo que o trâmite acabava por gerar. 

Medida de descentralização e racionalização do poder. Solicitou ainda que o dito juiz 

dos casamentos não deixassem os reverendos párocos celebrar casamentos fora da 

matriz, lesando, assim, os direitos da mitra. Para fiscalizar o cumprimento da portaria e 

os direitos da mitra, o bispo mandou aos párocos que produzissem um mapa dos 

casamentos que se realizaram na sua freguesia, e daquela data em diante, o remetessem 

de três em três meses, com a declaração de que se celebrou o casamento na igreja matriz 

e capelas e certidão jurada
216

. 

 Ainda em 1801, d. fr. Cipriano mandou publicar um edital por todo o bispado, 

dizendo que, “havendo nos prevenido com o núncio geral a toda a diocese dos nossos 

preceitos a respeito da instrução da mocidade, para dela se fazerem perfeitos 

eclesiásticos”, com a intenção de reedificar o seminário, abria-se matrícula para os 

cursos de teologia moral e gramática latina durante um mês
217

.  Em fevereiro de 1802, 

Cipriano enviou por um edital, um convite a todos os fiéis para participarem dos cursos 

oferecidos no seminário. 

 

“Fazemos certo que por mais de um ano temos feito soar por toda a diocese a 

nossa voz, convidando para o seminário episcopal a todos que se quiserem 

instruir, e habilitar para o sacerdócio, e para o serviço da república, certos de 

que neste extenso bispado não há uma só casa religiosa, em que se regulem 

os modernos costumes da mocidade e se instrua nas faculdades, sem as quais 

não pode ter todo o uso a mesma razão do homem e que habilitam para o 

serviço da Igreja e do Estado, que o podem fazer bom sacerdote e bom 

vassalo 
218

”.  

 

O seminário de Nossa Senhora da Boa Morte não apresentava uma boa condição 

financeira à época do governo de d. fr. Cipriano, apesar dos investimentos anteriores de 

d. fr. Pontevel. O cônego Raymundo Trindade responsabiliza o cabido pela decadência 
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do seminário. A má administração do cabido levou, segundo ele, a suspenção de seu 

funcionamento
219

.  Apesar dos esforços do bispo para reedificar o seminário a partir da 

convocação de seminaristas, a partir de 1811 o alunos começaram a minguar e o 

seminário fecha as portas novamente. Voltaria a funcionar somente em 1821 no governo 

de d. fr. José da Santíssima Trindade
220

.  

Se o contexto interno da administração do bispado de Mariana no governo de d. 

fr. Cipriano não era um dos melhores, o contexto externo era visto por ele como uma 

ameaça. A Revolução Francesa, assim como as mudanças políticas, particularmente, 

para os reinos ibéricos as invasões napoleônicas nos estados europeus, repercutiram 

escritos do Cipriano. 

No primeiro capítulo analisamos como as mudanças de pensamento do século 

XVIII influenciaram as reformas políticas do Estado português. A ênfase dada à razão 

garantiu aos homens a capacidade de compreender e solucionar os problemas gerais da 

sociedade. O poder secular era proeminente. A sociedade passou a ser vista como um 

conjunto de átomos individuais, com suas próprias vontades e necessidades em 

detrimento da vontade de um corpo uno – como era concebida a sociedade do Antigo 

Regime. Com o individualismo posto em cena, a concepção de contrato social emerge 

como meio ordenador das relações sociais. Porém, como dito no primeiro capítulo, as 

respostas para às mudanças na concepção do político e da sociedade, insufladas nos 

meados do século XVIII, basearam-se nas formas tradicionais de organização social, 

como, por exemplo, o jurisdicionalismo. 

A ênfase à razão e a ascensão de um humanismo autossuficiente, a partir de 

meados do século XVIII, ocasionou duras consequências à religião, sobretudo ao 

catolicismo. Houve um fortalecimento das religiões protestantes e uma disseminação da 

maçonaria na Europa setecentista. Com a eclosão da Revolução Francesa e de suas 

ideias anti-aristocráticas e de anti-privilégios, as monarquias católicas e a própria Igreja 

romana tentaram se blindar das investidas jacobinas. Neste momento, o contrato entre o 

trono e o altar se reafirma. 

 

“A religião fornecia estabilidade social para as monarquias e aristocracias, e 

de fato para todos os que se encontravam no alto da pirâmide. Tinham 

aprendido com a Revolução Francesa que a Igreja era o mais forte amparo ao 

trono (...) Os povos analfabetos e religiosos viveriam contentes na pobreza 

para qual Deus os havia conclamado, sob a liderança de governantes que lhes 

foram dados pela Divina Providência, de maneira simples, digna e 
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ordenadamente imunes aos efeitos subversivos da razão. Para os governos 

conservadores depois de 1815 – e que governo da Europa continental não o 

eram? – o encorajamento dos sentimentos religiosos e das Igrejas era uma 

parte tão indispensável da política quanto a organização das políticas e da 

censura: o sacerdote, o policial e o censor eram agora os três principais 

apoios da reação contra a revolução 
221

”. 
 

Portugal, no extremo do continente, não passou imune aos revérberos da 

Revolução Francesa. Porém, somente com a execução de Maria Antonieta e Luís XVI 

sentiu a fio da navalha ameaçar sua ordem política-social. Tem início, então, a “guerra 

de diplomacia”. Tratados foram feitos e desfeitos. Os principais países envolvidos eram 

Espanha, Grã-Bretanha e França
222

. É importante salientar que a hipótese de 

transferência da corte para a um espaço colonial já havia sido cogitada em outros 

diferentes momentos e por diferentes motivos. A escolha do local para abrigar a nova 

sede do império condiz com a importância da América portuguesa para a economia do 

império atlântico português no início do século XIX – aquela época a principal rota 

marítima era a afro-americana
223

.   

 No bispado de Mariana, aos 09 de fevereiro de 1802, o bispo Cipriano publica 

um edital em que se diz preocupado com “depravação dos tempos” 
224

.  Por meio do 

edital, informava aos párocos de sua diocese a obtenção de indulgência plenária, 

consentida pela Sé apostólica, para todos os fiéis confessados e comungados que 

orassem durante três dias no ano “pelo bem da Igreja e do Estado”. Agindo de tal forma 

os párocos deveriam instruir os mesmos paroquianos sobre qual indulgência lhes eram 

mais favoráveis, além de aumentar o número de pessoas, tanto nas igrejas matrizes 

como nas capelas filiais
225

.  

 Se antes de a família real chegar à terra de Santa Cruz o bispo já pregava o 

enlace entre o altar e a Igreja, quando ela aporta no Rio de Janeiro o entusiasmo pastoril 

de d. fr. São José inflama. Aos 23 de janeiro de 1808 o prelado mandou passar um edital 

determinando que o Senhor fosse exposto na boca do sacrário com a presença de todos 
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até a chegada da família real, que estava a caminho
226

. Mas é na carta pastoral de 7 de 

novembro de 1808 que observamos todo o poder retórico do prelado
227

. 

“As noticias que tem chegado aos nossos ouvidos, relativas ao reino de 

Portugal são públicas e notórias a todos os habitantes desta capitania e 

bispado: por isso mesmo não preciso de repeti-las a novas exposições. O que 

desejamos e deve expor-se aqui é para que as tais notícias, se olhem pela 

parte da opressão injusta, que os portugueses sofreram constantemente mais 

por fidelidade e obediência as ordens régias do nosso príncipe soberano, que 

por susto ou temor das forças inimigas, ou se considerem pelo dado do valor, 

intrépidas com que os portugueses carregam repentinamente sobre os 

opressores universais; curvam lançando fora com vigor bastante aos portos 

do mar, e das cidades e praças do interior, que com tanta injustiça, sem 

piedade o culpavam e oprimiam; tudo isto, e mais que constam dos papéis 

públicos, é muito digno das nossas lágrimas, e sentimentos” 
228

.  

 

O texto é claro.  D. fr. São José não pretende expor os acontecimentos ocorridos 

em Portugal, e sim mostrar a perspectiva pela qual eles deveriam ser avaliados. A defesa 

do brio do príncipe d. João pela fuga de Lisboa sob o iminente domínio napoleônico 

pretendia minar as visões de um príncipe covarde.
229

. Podemos pensar que, a Igreja era, 

naquele momento, de certa forma, patrona da monarquia absolutista ilustrada 

portuguesa.  

 

“Somos homens, somos cristãos, somos portugueses, e debaixo destes títulos 

tão nobres, e respeitáveis, há tu de presumir que se oculte algum mérito da 

humanidade que se esteja reputando insensivelmente nas vistas de objetos, 

que tem sido, e por nossos pecados terão ainda de consequências mui 

perigosas e funestas” 
230

. 
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 O bispo Cipriano pedia aos fiéis que “implorassem socorro ao céu” a favor do 

príncipe de Portugal e de seus vassalos em razão da “injusta opressão” que sofriam, pois 

esse era o socorro que podiam dar 
231

. Solicitava aos fiéis que rogassem a favor do 

príncipe soberano e seus “projetos de paz e guerra”. Que suplicassem a Deus pelos 

portugueses, dando-lhes ânimo e conforto para triunfar sobre os opressores. E, como 

bom cristão, pedia que os fiéis rogassem também pelos inimigos, autores de tantos 

males ao Estado e a Igreja, “que os remova daquele caos de impiedade e de irreligião, 

onde vivem sepultados há tantos tempos”.  

“E como as nossas rogações e preces, sendo particulares não são tão 

agradáveis ao céu, nem tão eficazes, como as públicas, que a santa igreja lhes 

dirige; ordenamos aos reverendos párocos e aos capelães, de maior 

população, que nos três dias sucessivos depois de receberem estas nossas 

letras, convoquem aos fregueses e aplicados da sua direção espiritual, os 

convidem para assistirem com ardente e fervorosa as preces e rogações, cujo 

motivo lhes explicarão primeiro, e que deverão ser cantadas ou rezadas na 

Igreja, na presença do nosso Deus sacramentado, aonde houver sacrário. Na 

nossa catedral estará exposto na capela maior, para maior comodidade dos 

fiéis assistentes” 
232

.  

 

Para atrair mais fiéis, autorizava aos párocos que concedessem indulgências 

plenárias aos fiéis que confessassem e comungassem, rogando a Deus pelas tensões 

declaradas. Também autorizava aos confessores a absolverem todos os pecadores do 

bispado, “sem exceção alguma”. A concessão de indulgências plenárias, muitas vezes 

compradas pelos fiéis, através da bula da santa cruzada, demonstra a importância do 

acontecimento e o forte poder simbólico da Igreja.  

Junto com a corte, veio para o Rio de Janeiro o núncio episcopal português. Lá 

instalou, então, o tribunal da nunciatura. Instância de apelação dos tribunais 

eclesiásticos dos bispados. Trouxe consigo sua visão sobre os acontecimentos passados 

na Europa e a transmitiu, através de cartas, ao bispo marianense. 

 

“É que anunciavam aqueles papéis tão respeitáveis que sucesso continham 

eles. Ali seria necessário amados irmãos e filhos, sim, seria necessário, que 

nos tivéssemos a pena de Jeremias, e que possuíssemos o estilo patético 

daquele grande profeta, para vos dizer-vos como convém, os sucessos fatais, 

que na Itália e na Romana Igreja tem acontecido nestes tempos, a que os 

libertinos chamam iluminados, e nós devemos chamar com toda a 

propriedade, e sem escrúpulos, tempos tenebrosíssimos 
233

”. 
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 As trevas a que d. fr. São José se refere diz respeito à invasão de Roma pelo 

exército napoleônico e prisão do papa no próprio Vaticano. Considera isso um fato 

lamentável e contrário do movimento de progresso dos “tempos iluminados”, pois o 

cárcere do pontífice remetia aos tempos de perseguição da Igreja e dos cristãos.   

 

“Roma o centro da união cristã, jaz hoje em poder dos traidores universais, 

que a falsa fé a entraram e inumanamente a dominam. Os seus Estados, que a 

mil anos passara em paz, e sem maior controvérsia, foram não só rapinados 

pelos mesmos inimigos, mas assolados, destruídos e abrasados a força de 

opressor e tão bárbaros, como inexplicáveis. Oh! Quem tiver virtude e 

eficácia para comover as vossas entranhas, e dispor os vossos ânimos contra 

os agressores de tanto mal, representando com vivacidade os estragos, as 

vexações e as desgraças, daquela cidade venerável e de todos os seus estados: 

faltaram forças, faltaram expressões, faltaram-nos tudo para concluir tão 

grande empresa. O que nos resta é um pouco de alento, e de vigor para vos 

dizer, com bastante mágoa do nosso coração, que aquela parte da Itália, tão 

venerada e respeitável em outros tempos, foi invadida e ocupada por uns tais 

monstros, que nem respeitam o sagrado, nem perdoam ao profano. Tudo 

investem, tudo atacam, tudo insultam. O santíssimo padre, os 

eminentíssimos, os sacerdotes, os templos, os altares, os palácios, as casas, os 

homens, as mulheres, os meninos e até os animais, tudo, tudo é vítima 

desgraçada do seu furor da sua rapina, e da sua voracidade 
234

”. 

  

 Não restam dúvidas de que a Igreja via-se em um cerco, e por isso contra-atacou 

o “pensamento libertino” sob a ameaça de desfazer a instituição. Para ele era muito 

cômodo atribuir à Napoleão e seu exército usurpador os rumos da revolução, bem como 

seus princípios.   Nesse momento, o prelado usa de sua autoridade para fazer com que 

os fiéis acreditassem em suas palavras e compartilhassem do seu sentimento. Dessa 

forma, garantiam não somente a manutenção da obediência e fidelidade à Igreja 

católica, como também ao Estado português.  

 

“Sim, vós sabeis, que os pérfidos e traidores deste tempo, tiveram por 

mestres uns homens tão descarados, tão vazios dos sentimentos de honra, de 

probidade, de decência, e de humanidade, que sem pejo, sem vergonha, sem 

temor, nem rócio dos que são menores; já lavam-se em público, e mostravam 

pelas suas palavras, e ações, que eram espíritos fortes, pensadores livres. 

Corifeus da incredulidade, mestres da irreligião, pregadores da impenitência, 

protetores do vício, perseguidores da virtude, deístas, materialistas, ateus, que 

congregados um dia no templo da impiedade juraram, e escreveram, 

horrorizamo-nos de o proferir... Juraram e escreveram o capital dogma da sua 

infernal seita – guerra ao altar – guerra aos tronos 
235

”.  

 

D. fr. Cipriano pretendia, com essa reação retórica, defender a integridade de sua 

instituição.  Os “corifeus da incredulidade” abalaram as estruturas que regiam o Antigo 

Regime com o “capital dogma da sua infernal seita: guerra ao altar, guerra aos tronos”. 
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A poder de revide das monarquias e da Igreja deveria ser tão estremecedor quanto às 

ideias dos “pensadores livres”. Assim, o prelado implorava a todos os fiéis, de todas as 

nações, que se juntassem em oração para socorrer a humanidade daquele tempo 

“tenebrosíssimo”. Apelar para o sentimento cristão talvez fosse uma das mais eficientes 

formas de tentar manter o poder das instituições e o ordenamento social. Pois, como nos 

ensina Bourdieu, não há revolução política sem revolução simbólica
236

.  

  

3.3.1)  A organização territorial das Minas e as visitas pastorais de d. fr. Cipriano 

 

 A organização eclesiástica na Capitania de Minas Gerais no século XVIII e 

início do XIX, não coincidia com sua organização civil. Dentro dos limites da capitania 

mineira existiam territórios sob a jurisdição eclesiástica de três bispados: Mariana, 

Pernambuco e São Paulo, além do Arcebispado da Bahia.
237

 O bispado de Marina 

ocupava, aproximadamente, 1/8 do atual estado mineiro. As freguesias de Jacuí, 

Sapucaí e Cabo Verde, por exemplo, pertenciam civilmente à comarca do Rio das 

Mortes, mas eclesiasticamente deveriam se reportar ao Bispado de São Paulo.  
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Imagem 1 – Divisão Eclesiástica de Minas Gerais

 

IMAGEM 1 - Mapa retirado do livro ”As visitas pastorais de d. fr. Cipriano de São José (1798-1817)”. 

Cadernos de História do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Vol. 6. Org. Mons. Flávio 

Carneiro e Luciana Viana Assunção. O mapa mostra o atual território das Minas Gerais por sua divisão 

eclesiástica dos tempos coloniais e as três etapas das visitas pastorais do bispo Cipriano ao Bispado de 

Mariana entre 1800 e 1802.   

 

 As visitas pastorais era um dos meios pelos quais o bispo obtinha o 

conhecimento das especificidades espirituais das freguesias, tanto em aspectos de 

economia do sagrado como em delitos e crime espirituais.   No capítulo anterior 

explicamos as obrigações do cargo do visitador (que poderia ser o próprio bispo ou 

alguém provido por ele).  Devido à sua função abarcar o conhecimento dos crimes 

espirituais, Caio Boschi salienta que apesar da Inquisição não ter se estabelecido 

oficialmente nas Minas Gerais, os visitadores episcopais remetiam ao Tribunal do Santo 

Ofício metropolitano os processos inquisitoriais oriundos das terras coloniais
238

.  

 As visitas pastorais às freguesias das Minas Gerais começaram antes mesmo da 

criação do bispado em 1745. Era feitas pelos bispos do Rio de Janeiro ou por visitadores 

nomeados. Os dois primeiros bispos marianenses – que vieram à colônia – se 
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empenharam no conhecimento de sua diocese por meio das visitas pastorais. No período 

analisado nesse trabalho foi d. fr. Cipriano de São José quem mais se empenhou na 

empreitada de visitação. Durante os anos de 1800 a 1802, visitou 41 freguesias do 

bispado, realizando três diferentes incursões.   

 

Quadro 11– Relação das vistas pastorais de d. fr. Cipriano de São José as 

paróquias do Bispado de Mariana 

 

Quadro11- Relação das vistas pastorais de d. fr. Cipriano de São José as paróquias do Bispado de Mariana 

Matriz Capelas Curadas
Ermidas/ Capelas 

sem cura
Sacerdotes Almas Data da visita

Guarapiranga 11 18 27 11.500 07 de junho de 1800

Itaverava 4 5 15 7.060 03 de junho de 1800

Queluz 4 12 13 5.000 01 de julho de 1800

Barbacena 9 21 24 11.100 16 de julho de 1800

Aiuroca 5 3 12 7.000 06 de agosto de 1800

Baependi 4 5 4.411 12 de agosto de 1800

Pouso Alto 2 1 2 4.000 17 de agosto de 1800

Vila Nova da Princesa 

(Campanha)
3 7 20 10.000 24 de agosto de 1800

Lavras do Funil (Lavras) 2 28 25 10.080 12 de setembro de 1800

São João del Rey 24 22 53 16.700 01 de outubro de 1800

São José do Rio das Mortes 17 4 27 11.500 14 de outubro de 1800

Prados 5 8 14 5.300 19 de outubro de 1800

Congohas do Campo 15 16 34 9.088 9 de outubro de 1800

Ouro Branco 2 4 1.600 11 de novembro de 1800

Itatiaia 3 5 5 1.300 16 de novembro de 1800

Glória do Caminho Novo (Juiz 

de Fora)
1 2 2 1.000 13 de outubro de 1800

Chápeu D'uvas (Paula Lima) 3 6 2 1.100 19 de outubro de 1800

Conceição de Camargos 1 6 3 930 16 de junho de 1801

Catas Altas 1 12 8 2.400 08 de junho de 1801

Piracicaba 5 25 23 7.539 04 de julho de 1801

Santa Bárbara 15 10 19 10.607 09 de julho de 1801

São João do Morro Grande 

(Barão de Cocais)
4 5 10 3.048 16 de julho de 1801

Bom Sucesso (Caeté) 5 8 12 6.300 20 de julho de 1801

Santa Luzia 4 21 27 13.800 01 de agosto de 1801

Sabará 4 25 16 8.650 20 de agosto de 1801

Curral de Rei (Belo Horizonte) 11 10 21 14.066 14 de agosto de 1801

Pilar de Congonhas ( Nova Lima) 1 3 5 1.328 20 de agosto de1801

Raposos 1 6 5 1.853 23 de agosto de 1801

Rio Acima 1 8 3 1.722 26 de agosto de 1801

Rio das Pedras 4 2 1.600 28 de agosto de 1801

Itabira 3 11 16 4.638 29 de agosto de 1801

Cachoeira do Campo 3 3 4 1.430 05 de setembro de 1801

Casa Branca (Glaura) 4 4 768 07 de setembro de 1801

São Bartolomeu 1 3 4 1.691 09 de setembro de 1801

Antônio Pereira 5 7 1.758 09 de setembro de 1801

Sumidouro (Padre Viegas) 6 16 15 3.640 16 de agosto de 1802

São Sebastião (Bandeirantes) 5 4 930 20 de agosto de 1802

São Caetano (Monsenhor Horta) 7 8 2.203 22 de julho de 1802

Barra Longa 20 10 3.817 30 de julho de 1802

Furquim 1 12 13 3.855 04 de agosto de 1802

Total 181 387 523 216.312

Média 5, 32 10, 18 13, 07 5.408
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produzido a partir das informações retiradas dos Cadernos Históricos do Arquivo Eclesiástico da 

Arquidiocese de Mariana. Vol. 6. “As vistas pastorais de Dom Frei Cipriano de São José (1798-1817)”. 

Org. Mons. Flávio Carneiro e Luciana Viana Assunção. Mariana, 2010. 

 

Por esse levantamento percebemos a extensão da rede paroquial do bispado de 

Mariana. São 181 capelas com cura, para as 41 matrizes, que possuíam no total, 523 

párocos. As 387 ermidas – pequenas capelas geralmente construídas em lugares 

afastados – revelam à dispersão populacional do território. Não se sabe o porquê d. fr. 

Cipriano não visitou as paróquias pertencentes à sua circunscrição, como as de Vila 

Rica, Serro, Pitangui e Conceição do Mato Dentro.   

No entanto, a Igreja somente conseguiu expandir-se no território colonial porque 

os colonos queriam e legitimavam sua presença. Podemos perceber isso em uma carta 

enviada pelo capitão da ordenança do distrito de Borda do Campo em 1789, Antônio 

José Abranches
239

. 

O capitão Abranches disse que a fazenda Costa da Mina, onde ele mantinha mais 

de 250 escravos, mantimentos e viveres necessários ao regimento da cavalaria, distava 

quatro léguas da matriz de Borda do Campo e 7 léguas da matriz do Bom Jardim. 

Devido à sua numerosa equipagem, sofria os maiores incômodos da distância, pela falta 

de consolações espirituais, “sujeito a morrer e ver se acabar sua comitiva sem 

sacramentos”. Por isso, com as devidas licenças paroquiais, começou o capitão a 

construir uma capela para que pudesse celebrar missa e sacramentos. Conseguiu licença 

do ordinário para estabelecer um capelão cura. Tudo às suas custas. Por tal razão, o 

capitão pedia à rainha o privilégio de ser padroeiro da capela e oratório independente do 

pároco da matriz. Graça que foi concedida pela rainha em 12 de janeiro de 1789
240

.  

Por meio dessa carta podemos perceber de que maneira a Igreja Católica 

conseguiu que os colonos portugueses reconhecessem seus padrões e formas. Além do 

status de ter uma capela em suas terras, o medo de morrer sem receber a extrema-unção 

ou de não ser enterrado em solo sagrado, por exemplo, justifica a necessidade de uma 

capela na fazenda do capitão Abranches.  Através da fixação de diversas categorias a 

Igreja conseguiu penetrar todo o território colonial, e dessa forma, parafraseando 

Cândido da Costa e Silva, controlar as formas de nascer, viver e morrer na colônia. 

 

* 
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Devido ao regime de padroado, Riolando Azzi diz que o episcopado teve pouca 

influência na América portuguesa, pois sua ação era “limitada a aspectos da jurisdição 

eclesiástica”. Sendo assim, afirmou Azzi, sua atuação religiosa se limitava aos 

interesses políticos
241

. Márcio Moreira Alves também concorda com esse ponto de vista. 

Para ele, o imobilismo das autoridades eclesiásticas em termos espirituais era explicado 

pelo padroado real. Segundo Azzi, o padroado era a origem fundamental do regalismo. 

Propõe, assim, a indiferença entre os objetivos da Igreja e do Estado. Destarte, o bispo, 

para ele, não passava de um funcionário especializado do Estado, cuja política 

executava. 

“O padre é um funcionário como os outros e é pago depois dos outros. Tal 

como outros participa na vida econômica e política do país e os seus valores 

não são diferentes dos seus contemporâneos. Torna-se comerciante, 

agricultor, usurário, proprietário de escravos. Torna-se chefe de família e 

instrumento de lutas entre clãs. Torna-se mesmo soldado e, por vezes, 

conspirador e líder político. Servidor de Deus e da Igreja, é-o cada vez 

menos
242

“.  

  

Segundo José Pedro Paiva, os bispos foram utilizados como instrumentos 

estratégicos para afirmação do poder real em seus domínios no Antigo Regime. A 

função estratégica dos antístites, segundo o autor, assegurava-se por três razões: a 

capacidade de influenciar o comportamento dos povos, a capacidade de penetração 

territorial e a um sistema cultural e religioso incrustado de noções de ordem, hierarquia 

e obediência
243

.  Divide o poder episcopal em três tipos: ordem, jurisdição e magistério. 

O primeiro correspondia às faculdades sacramentais e penitenciais; o segundo, a 

possibilidade de legislar, julgar e condenar nos seus territórios, competências que 

exercia quer sobre o clero, quer sobre os fiéis; e o terceiro implicava responsabilidades 

de ensino e catequização dos fiéis e ainda a erradicação dos erros da doutrina
244

.  

Nossa hipótese é de que o episcopado tinha muita influência exatamente por seu 

poder político guarnecido pelo poder religioso. Tendo em vista o regime de padroado, 

consideramos os eclesiásticos como funcionários políticos religiosos do governo 
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português e da Igreja romana. Agiam conforme as competências que lhe eram devidas. 

De acordo com os direitos e deveres que tinham mediante as duas instituições.  Ambas 

tinham na representação religiosa dos bispos, no poder simbólico que mobilizavam 

ferramentas político-administrativas capazes de instituir o modo de ordenamento social. 

Dessa forma, defendemos que a religião não estava desassociada da política 

administrativa eclesiástica. Os bispos e os demais funcionários eclesiásticos, apesar de 

estarem subordinados ao poder real pelo regime de padroado, eram também e 

primeiramente, religiosos, pastores da Igreja. Portanto, apesar de serem nomeados pelo 

monarca, pagos pelo real erário, exercerem funções intersecionais para o Estado e para 

Igreja, a principal função que tinham consistia na propagação do catolicismo e 

administração dos ritos e doutrinas católicas. Essas eram as competências elementares 

dos eclesiásticos enquanto membros da Igreja Católica.   

Com a análise dos governos episcopais de d. fr. da Encarnação Pontevel e d. fr. 

Cipriano de São José no bispado de Mariana, percebemos a condição intersecional dos 

bispos na administração do bispado. Em certas ações político-administrativas essa 

qualidade de funcionários da Igreja e do Estado, por intermédio do padroado, mostrava-

se de maneira mais direta. Como na cobrança dos dízimos reais por d. fr. Pontevel, ou 

mesmo nos apelos de d. fr. Cipriano para que os fiéis orassem em favor da Igreja 

romana e da monarquia portuguesa devido às “ameaças libertinas”.  Porém, de modo 

indireto, o governo português associava-se, e de certo modo utilizava-se dos poderes 

diversos da jurisdição eclesiástica na instituição do político. Seja por meio dos símbolos 

religiosos, das estruturas jurídico-eclesiásticas, ou pela capacidade de produção de 

informação sobre os povos e territórios coloniais. 

Desse modo, a junção do poder religioso com o poder político na figura dos 

bispos foi um importante instrumento na execução da política administrativa colonial. 

Desconsideramos, portanto, o argumento de que houve uma negligência com “vida 

espiritual” na colonização da América portuguesa, como afirma certos autores. Ela foi 

utilizada e prezada pelo Estado português, sendo a religião católica a oficial e única 

permitida em terras coloniais.  Concordamos com Stuart Schwartz quando diz que a 

promoção da unidade religiosa, enquanto política dos reinos ibéricos era uma forma de 
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proporcionar um senso de participação, supostamente, de identidade, que sobrepunha e 

silenciava as diferenças tão claras na América Portuguesa
245

.  

Rodrigo Bentes Monteiro diz ser de grande influência o poder simbólico 

mobilizado pela religião. Retomando o significado da representação no Antigo Regime, 

por uma consulta ao dicionário composto pelo padre por Raphael Blutheau, Monteiro 

constata que representação também significava a própria coisa representada. Assim, de 

modo místico, o retrato do rei era o próprio rei. Esse misticismo era de origem divina, e 

os reis sabiamente souberam o cooptar para que a imagem fosse utilizada a serviço da 

dominação, intensificando os laços entre reis e vassalos
246

.  

Monteiro, ao considerar que a sociedade de Antigo Regime era marcada pela 

teatralidade, pontua o cerimonial como parte da política. De tal modo, cita a entrada de 

d. fr. Antônio de Guadalupe ao bispado do Rio de Janeiro como um momento propício 

para observar ideias de harmonia e ordem, na qual os habitantes da cidade, 

principalmente os poderosos, beneficiavam-se da áurea mística pela qual a cidade se 

revestia.  O autor termina seu texto criticando a ciência e a história política, que ao 

estudarem o poder, muitas vezes se esquecem de compreendê-lo de modo mais 

profundo, refletindo sobre os aspectos da dominação e da submissão das sociedades 

estudadas. Retoma então, Nicolau Maquiavel, quando diz que um príncipe mais do que 

ter virtudes, deve saber aparentá-las, com o risco de não ser um bom governante. Um 

bom príncipe é aquele que é capaz de dissimular para governar
247

.  

Assim, as estruturas eclesiásticas - o catecismo, os sacramentos, os ritos e 

simbólicos católicos, a malha paroquial, o modelo jurídico, o funcionalismo, etc. - 

integravam o conjunto de dispositivos pelos quais a ordem social era pensada, 

estabelecida e transformada nas Minas setecentistas.  A importância conferida ao poder 

da administração eclesiástica no governo do ultramar pelo Império português demonstra 

a força da instituição católica na organização e controle dos povos e territórios 

coloniais, na estruturação desses espaços sociais. O padroado foi uma tentativa de 
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delimitar o alcance e autonomia do poderio da Igreja. No entanto, não retirou a 

religiosidade dos atos políticos-administrativos da jurisdição eclesiástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

BREVES CONSIDERAÇÕES  

 

Como definir a relação entre o Estado Moderno português e a Igreja católica 

pós-tridentina à luz da política administrativa eclesiástica exercida no bispado de 

Mariana durante o setecentos? União? Casamento? Subjugação? Talvez, para alguns 

leitores, um substantivo não seja suficiente. Tendo em mente o regime de padroado 

balizar dessa relação, logo, pensariam no conceito de regalismo.  

Sim, talvez regalismo seja o conceito que melhor sintetize a relação para o 

período estudado. Todavia, é preciso fazer duas ressalvas. A definição elementar do 

conceito consiste na capacidade de interferência dos reis nos assuntos religiosos. 

Questiona-se, mas e a capacidade de influência da religião nos assuntos reais? Ou 

melhor, a religião não era essencialmente uma questão de Estado, ao menos para o 

Estado português?  Deve-se pensar também de que religião se fala. Pois, aos termos de 

Marcel Gauchet, o cristianismo é a religião da saída da religião
248

. 

 É preciso tomar cuidado para não diminuir a importância da Igreja no cenário 

político do setecentos. Pois, mesmo com a incorporação de direitos sobre a economia do 

sagrado pelos reis, principalmente, com a instauração regime absolutista, a principal 

função da Igreja continuou vigorando: a propagação de disciplina, estrutura e ritos 

católicos.  

 Portanto, preferimos delimitar a relação entre o Estado Moderno português e a 

Igreja católica pós-tridentina à frente da política administrativa eclesiástica do bispado 

de Mariana pelo jurisdicionalismo. Pelo sistema de representação da comunidade 

política setencentista que garantia aos corpos - posteriormente indivíduos - da sociedade 

luso-braslieira o direito de declarar o direito frente à administração pública.  Foi a 

partir do jurisdicionalismo que Estado e Igreja resolveram seus problemas comuns em 

torno dos dispositivos pelos quais a ordem social foi estabelecida. 

Analisar a política administrativa eclesiástica das Minas setecentista implicou 

revelar como a jurisdição eclesiástica foi pensada e qual foi seu papel na administração 

da América portuguesa, bem como avaliar como novas racionalidades políticas 
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interferiram em seu papel, organização e funcionamento. Vimos então como as 

reformas políticas de meados do século XVIII tornaram-se inertes diante do sistema 

jurisdicional. O pluralismo jurídico, legitimamente constituído, limitou a vontade 

racionalizante dos atos políticos dos reis portugueses
249

.  

 Observamos que a continuidade da ordem jurídica tradicional aumentou as 

competências da jurisdição eclesiástica sem criar um novo “espírito de serviço”
250

. O 

processo de secularização do padroado da Ordem de Cristo – passando para a coroa o 

direito de administração da economia do sagrado, ao mesmo tempo em que delegava 

esse poder aos bispos do ultramar – demonstra a inflexibilidade do sistema 

jurisdicionalista. Na tentativa de centralização do poder, a Coroa portuguesa deparou-se 

com os limites dessa ação diante do seu extenso Império e do próprio sistema de 

governação. Dessa forma, a jurisdição eclesiástica, incorporou direitos, sobretudo 

direitos de fiscalização das ordens regulares e de representação dos direitos reais do 

padroado no Ultramar. 

Por outro lado, a centralidade do direito na constituição dos estados europeus 

junto à ameaça protestante dos séculos XVI e XVII levou ao que Paolo Prodi chamou 

de jurisdiciação da Igreja romana
251

. A Igreja, então, na tentativa de manter sua 

jurisdição universal buscou imitar as estruturas jurídicas do Estado sem, contudo, 

coincidir a ele. Dessa forma, a política administrativa eclesiástica das Minas Gerais no 

século XVIII foi marcada pelo jurisdicionalismo do Estado português e da Igreja de 

Roma.  

Assim, compreender as divisões internas de poder da jurisdição eclesiástica 

possibilitou dimensionarmos a extensão da forma jurídica no campo eclesiástico, bem 

como suas interferências na organização social, e, também, a verificação de seus limites. 

Ao analisar o conjunto que regras que geriam o funcionamento da administração 

eclesiástica, como as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, o Regimento do 

Auditório Eclesiástico, os Estatutos da Catedral Marianense, e os regimentos internos da 

câmara eclesiástica, desvendamos o corpo de funcionários da instituição em seus níveis 
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hierárquicos de privilégios e direitos. A partir do desvelo de seus ofícios pudemos 

também observar quais foram os dispositivos manejados pela administração eclesiástica 

na organização político-social das Minas. Afinal, a forma pela qual se organiza a vida 

cotidiana já diz muito sobre o comportamento daquela sociedade.  

A decomposição das partes que compunham a administração eclesiástica revelou 

o acúmulo de cargos e ofícios por seus funcionários e o intercurso entre os órgãos. 

Durante o período de vacância da diocese, os membros do corpo capitular eram eleitos 

para exercerem os cargos no Juízo Eclesiástico de provisor e vigário geral. Os 

capitulares também nomeavam um de seus membros para ser o reitor para o Seminário 

de Nossa Senhora da Boa Morte. Porém, não é a trajetória desses oficiais entre os 

órgãos eclesiásticos o que mais nos chamou atenção. E, sim, o fato de o cabido instituir 

as reservas de jurisdição para poder ter o direito de realizar essas nomeações e eleições 

durante o período de sede vacante.  

O estabelecimento das reservas de jurisdição pelo cabido demonstra uma 

tentativa de descentralização do poder através do próprio sistema jurisdicionalista. 

Dessa maneira, o cabido, teoricamente corpo consultivo do bispo, questiona a divisão 

do poder político administrativo eclesiástico. Porém, não questionou o sistema 

estabelecido de divisão dos poderes, mas criou um mecanismo dentro do próprio 

sistema que lhe garantiu, legalmente, uma fatia do poder.  De todo modo, ao assumir as 

características jurisdicionais do Estado, a Igreja contribuiu para a formação de uma 

cultura jurídica comum à sociedade colonial.  

Esclarecidas as relações de poder entre o Estado Moderno português e a Igreja 

Católica pós-tridentina, as divisões internas do poder na jurisdição eclesiástica, restava 

observar o imbricamento dessas relações na política administrativa dos governos 

episcopais das Minas nos anos finais do setecentos. Afinal o bispo era o detentor da 

jurisdição ordinária e espiritual nas terras ultramarinas. O centro do poder eclesiástico. 

 Por tal ponto de vista conseguimos visualizar o uso político da religião na 

construção e no ordenamento do território e da sociedade colonial. A partir da 

elaboração dos mapas populacionais, visitas pastorais, pela capacidade de penetração da 

malha paroquial nos sertões das Minas, e mesmo pela própria divisão eclesiástica da 

capitania. Os bispos eram os gerenciadores da administração eclesiástica em sua ampla 

abrangência, resolviam os conflitos internos do órgão e os conflitos do tribunal 

eclesiástico, buscando, sempre, fazer a justiça.  
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Os governos episcopais, a partir da determinação de uma disciplina religiosa, 

conseguiam em um único sacramento, como a confissão, por exemplo, fixar padrões aos 

comportamentos mais individuais e cobrar taxas de administração pela absolvição dos 

pecados. Aliado à disciplina religiosa estava o poder das palavras. Através das cartas 

pastorais os bispos podiam passar aos padres e fiéis das Minas instruções de conteúdo 

moral e religioso. O estudo dessas cartas revela que por trás das instruções estava 

presente um conteúdo político. “Somos homens, somos cristãos, somos portugueses
252

”. 

Há um projeto de Império por trás dessa afirmação de d. fr. Cipriano. 

O uso político da religião, no entanto, não significa que a Igreja romana se 

subordina ao Estado português. Primeiro, porque, pensando aos termos de Marcel 

Gauchet, a religião da saída da religião, o cristianismo, é uma religião política
253

. De 

outro modo, se pensarmos em uma separação entre os poderes temporais e espirituais, 

concluímos que o cerne dessa política era a própria religião: a fixação e disseminação da 

disciplina católica na vida social das Minas setecentistas. Objetivo primeiro da Igreja 

Católica.  

Apesar de termos destacado nesse trabalho a relação entre as instituições, Estado 

e Igreja, voltando-nos para os objetos mais tradicionais da história política, é preciso 

lembrar, como assinala Paolo Prodi, que a relação entre o cristianismo e a política não 

se limita à relação entre essas duas instituições.  Para ele, a identidade ocidental, fruto 

da secularização, pode ser concebida como um mecanismo de invenção jurídico-

constitucional, ou mesmo como um projeto sacral, onde poder e sagrado se 

identificam
254

. Mas esse é assunto para outro trabalho.  
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