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A Primeira Missa no Brasil: As origens das
relações Igreja Estado no sistema jurídico
institucional brasileiro até o Século XIX.

José Theodoro Mascarenhas Menck'

Resumo

A exposição do quadro de Victor Meirelles, "Primeira Missa no Bra
sil", um dos ícones do imaginário coletivo brasileiro, nas dependências
da Cámara dos Depurados, inspirou a redação do presente arrigo. Nele
procura-se resgatar a especial relação que existiu, ao longo dos séculos,
entre o Estado luso-brasileiro e a Igreja Católica. O texto segue narrando
alguns eventos que ilustram aquele relacionamento, com ênfase nos vín
culos jurídicos que uniram tanto o Reino de Portugal quanto o Império
Brasileiro à Santa Sé.

Palavras-chave

Primeira Missa no Brasil, Victor Meirelles, Igreja Católica, Porrugal,
Brasil.

Résumé

La exposition de la peinture de Victor Meirelles, "Premiere messe au Bré
sil~ l'une des ic8nes de l'imaginaire collectifbrésilien, dans la Chambre des
Députés, a inspiré la rédaction de cetarticle. Le texte traíre de la liason spécia
le qui a existépendant siecles entre bEtat luso-brésilienne et bEglise catholi
que. li lagit des événements qui illustrent cerre relation et mettent en reliefles
liemjuridiques qui unissaient le Royaume du Portugal et I,Empire du Brésil
a la Saint-Siége.

Mou-dé

Premiere messe au Brésil, Victor Meirelles, Eglise catholique, Portugal,
BrésiL

1 Doutor em História das Relações Internacionais e Mestre em História Social pela Universidade de:
Brasílla - UnBj Pós-graduado em Direito Romano pela UnivmittJ tkgli stuái di Roma - "La Sa
pienm"; Graduado em Direito pela Universidade: de Brasllia. Consultor Legislativo da Câmara dos
Deputados daÁrea I - Direito Constitucional. Foi Juiz Instrutor do Tribunal Eclesiástico Regional e
de Apelação Interdiocesano de Brasilia.
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A Câmara dos Deputados, em razão de convênio com o Museu Na
cional de Belas Artes, iniciou, a partir do dia 3 de maio de 2012 - dia
dedicado, no calendário litúrgico, à fesra da Invençáo da Santa Cruz -,
a exposição em suas dependências da obra pictórica de Victor Meirelles
intirulada "Primeira Missa no Brasil".

A obra, célebre para todos aqueles que passaram pelos bancos escola
res brasileiros, pois sua imagem é farramente reproduzida em praricamen
te todos os manuais primários dedicados à Hisrória do Brasil, é um ver
dadeiro ícone formador do nosso imaginário coletivo. Ainda que tenha
sido pintada centenas de anos depois, ela procura retratar, dentro de uma
visão romântica, imaginada pelo pintor, um dos momentos fundamentais
da história do país.

Louvando e congratulando a iniciativa da Câmara dos Deputados,
cremos não ser despiciendo apresentar algumas linhas referentes aos con
texros histórico e jurídico que o auror procurou rerratar por intermédio
de seus pincéis, razão de ser do presente artigo.

A Esquadra de Cabral e a Carta de Pero Vaz de Caminha

Já foi dito que o Brasil possui um "registro de nascimento" - a Carta
de Pero Vaz de Caminha a Dom Manoel descrevendo a descoberta ou, em
sua própria linguagem, o "achamento" do Brasil pela esquadra de Pedro
Álvares Cabral-, se tal metáfora é possível, e feliz, não seria absurdo di
zermos que o Brasil também foi "batizado", sendo o "batismo" a Primeira
Missa.

Assim considerando, podemos ver a tela de Victor Meirelles como
uma consagração desses dois eventos "fundadores" do Brasil: sua "certi
dão" e seu "batismo". Trata-se de uma consagraçáo simultânea, pois os
dois estão de tal forma imbrincados que só conhecemos um graças ao
outro. É graças à Carta de Pero Vaz de Caminha que podemos conhecer
o que se passou em determinada praia, parte do que no futuro seria o
Estado da Bahia, naqueles últimos dias do mês de abril do ano da Graça
de Nosso Senhor de 1500.

Mas como, exatamente, os eventos foram descritos por Caminha?
Em realidade, Caminha descreve duas missas em rerras brasileiras.
Sabe-se, através dos cronistas lusiranos do século XVI, dentre os quais

podemos citar Fernão Lopes de Castanheda2
, que o último evento que

precedeu a partida da esquadra de Pedro Álvares Cabral de Portugal foi

2 Fernão 101'<' de Cananheda, HIstória do Deocobrlmeoto e Conquista da India pel..Po_
sei. Pano: Lcllo & Irmáo Editores. 1979 [l551l.livro I. caplm10 xxx. pág. 73 e segs. in Tesouros
da Literatura e da História.................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



uma missa solene, rezada na capela que logo após daria lugar à hoje co
nhecida Torre de Belém, Capela de Nossa Senhora de Belémo Assim o
cronista régio descreveu a partida da esquadra:

"Vendo El Rei Dom Manoel a muito$rande mercê que Nos
so Senhor lhe fizera em descobrir a India, determinou logo
de mandar lá um fidalgo com uma grande armada para que
assentasse amizade com o Rei de Calicut, e (0.0) assim deter
minou mandar que lá se pregasse a Lei Evangélica, tanto para
reforma dos cristãos que lá houvesse, como para trazerem ao
conhecimento dela os gentios (...) E ia também com Pedro
Álvares Cabral um frei Henrique, da ordem de São Francis
co, grande letrado na Santa Teologia, para pregar: e iam com
ele frades outros para o ajudarem. (O.,) E chegado o tempo de
sua partida, sendo a intenção de El Rei Dom Manoel hontar
a Pedro Álvares Cabral, foi em procissão a Nossa Senhora de
Belém, levando-o consigo, e o teve na cortina enquanto ou
viu missa, em que pregou Dom Diogo Ortiz, Bispo de Viseuo
E a maior parte da pregação foram louvores a Pedro Álvares
Cabral por aceitar aquela ida; e acabada a missa o bispo que
a disse benzeu uma bandeira das armas reais de Portugal que
o Rei deu, por sua vez, a Pedro Álvares Cabral: e assim lhe
pôs na cabeça um barrete bento que o Papa lhe mandarao E
dando-lhe, o bispo, a benção o acompanhou o Rei até em
barcar, falando com ele até o mar; e ali lhe beijarão Pedro
Álvares Cabral e os outros capitães a mão; e dando-lhes o Rei
a benção de Deus e sua, embarcaram nos batéis, disparando
toda a artilharia da frota com grande ruídoo"3

3 Na grafia da publicaçáo do =to,

'Vendo d ter d.6 Manuel a muyro gráde metee que lhe noffo fenhor fizera em d.efcobrit a India.
determinou logo de mádar lá hú fidalgo com hGa groffa armada peta que affentaffe amizade c6 d
Rey de Caliwt. & (...) affi determinou de mandar que lá prcgaffi: a ler euangelica. affi peta refor~

mação dos Chriftáo.s q lá ouueffc. como pera trazerem em oonhecimCto dela 05 gentios. (...) E ma
tambc com Pedraluarcz cabral ha: ftty Anriquc: frade da arde de fam Francifco grádc letrado na fancta
Teologia peta pregar: & yáo rode frades outros pera ho ajudare. (...) &: chegado ho tempo de fua
partida eftando em reftdo por el ter dom Manuel &zer honra a Pedralvarez cabral for e prociffam a
nofra fenhora de Bcle leuandoho oonfigo &: ho tcuc na cortina em quáto amuo miffit. em que pregou
dom Diogo Otriz bifpo de vifeu. E a mayor parte da p:regaçá farão louvores de: PedraJ.uares cabral
por aceitar aquela ida; & acabada a miffa ho bifpo que a diffi: bezeo húa bandeira das armas reaes de
Portugal q d ter deu por fua mão a PedraJ.uarez: & afRlhe pos na cabeça hu barrete beta que: ho Papa
lhe mandara. E deitand.o~lhc: ho bifpo abeçáo ho lenou d Rq- aembarcar. falád.o femprc coele ate ho
mar: & hi lhe beyjarão Pedra.luarez & ou ounos capitães a mão: & dádolhes d Rq- a bençáo de Deos
& a fua fe embarcarão nos bateis. defparanclo toda a artdharia da &ata c6 gridc: arroido."I ..~.~~.~.~.~~~.'~!. ~.:.~.~.~.~~~.~~~.: .~~.'.~ .



Chegando às paragens da Terra de Pindorama, Cabral, para dela tornar
posse solenemente em nome d'E! Rei de Portugal, logo organiza cerimô
nia, que se resume em uma Missa de Ação de Graças pelo "achamento" da
nova terra. Note-se que o ato jurídico solene de tomada de posse das rerras
descobertas se fez arravés da missa. O registro, para furura memória dos
aconrecimentos, foi a redação de uma Carta ao monarca4 narrando todos
os fatos, porém, repita-se o ato jurídico de posse por excelência foi a missa.

Em realidade, duas foram as missas aqui celebradas. Desta feira, acom
panhemos a narrativa de Pero Vaz de Caminha, testemunha privilegiada
dos acontecimentos, in littw:

'140 domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o Capitão
de ir ouvir missa epregação naquele ilhéu. Mandou a todos os
capitães que se aprestassem nos batéis efossem com ele. E assim
foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperavel, e dentro
dele um altar mui bem corregido. E ali com todos nós outros fez
dizer missa, a qual foi dita pelo padre frei Henrique, em voz
entoada, e oficiada com aquela mesma vozpelos outrospadres e
sacerdotes, que todos eram ali. A missa, segundo meuparecer, foi
ouvida por todos com muito prazer e devoção.

Ali era com o Capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de
Belém, a qual esteve sempre levantada, da parte do Evangelho.

Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira
alta; e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene
eproveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual
tratou da nossa vinda edo achamento desta terra, conformando
-se com o sinal da Cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi
muito apropósito efez muita devoção.

4 Ress:alre-.se que a Carta de Pero Vaz de Caminha não foi a única enviada a Portugal. O próprio
Caminha, logo no introito de sua missiva, declara: "Posto que o Capitão-mor desta vossa frota, e
assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a nova do achamento...... Dessas outras cartas, não
temos notícia, salvo wna, a do "Mestre Johan". localizada pdo VISconde de Porto Seguro - Adolfo
Vamhagem -, e que atualmente encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. A Carta do
Mestre Johan é, essencialmente, uma informaç2í> de natureza astronômica. Nela é feira a primeira
referência conhecida ao Cruzeiro do Sul, cuja disposição foi desenhada na carta.

S Carta de Pero Vaz de Caminha. Pono Seguro. 10 de maio de 1500. O original encootta-se no M~
quivo Nacional daTorre do Tombo, gaveta 8. maço 2. documento 8. A edição transcrita é a de Jaime
Cortesáo. A Carta de Peru Vaz de Caminha. lisboa: Portugália (Obras completas. val. 2), 1967,
págs. 221 e segs. AputJ Darcy Ribeiro e Carlos de: Araújo Moreira Neto. A Fwulaçio do Bras.iI.
Te.....umh.. 1500 -1700. Petrópou,", Vo=, 1992, pág>. 83 • "ll'.................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia outras
tantagente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos
e setas, a qual andava folgando. E olhando-nos, sentaram-se. E,
depois de acabada a missa, assentados nós àpregação, levantaram
-se muitos deles, tangeram corno ou buzina e começaram a saltar
e a dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias 
duas ou Ms que ai tinham - as quais não são feitas como as que
eu jd vi; somente são Ms traves, atadas entre si. E ali se metiam
quatro ou cinco, ou esses que queriam, não se afastando quase
nada da terra, senão enquantopodiam tomarpé.

Acabada a pregação, voltou o Capitão, como todos nós, para
os batéis, com a nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos em
direção à terra."

Mais avante Pero Vaz de Caminha revela-nos um detalhe interessante
do local onde foi oficiada a Primeira Missa no Brasil, in verbis:

"Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, a dgua espraia
muito, deixando muita areia e muito cascalho a descoberto.•

Note-se que não há menção a qualquer cruz de madeira por trás do
altar. Uma cruz surgirá no relato bem mais avante:

"Enquanto cortdvamos a lenha, ftlZiam dois carpinteiros umagran
de Cruz, dum pau, que ontempara isso se cortou. •

Adiante:

"Quando saimos do batel, disse o Capitão que seria bom irmos
direitos à Cruz, que estava encostada a uma drvore, junto com
o rio, para se erguer amanhá, que é sexta-ftira, e que nospusés
semos todos em joelhos e a beijdssemos para eles verem o acata
mento que lhe unhamos. E assim fizemos. A esses dez ou doze
que ai estavam acenaram-lhe que fizessem assim, eforam logo
todos beijd-la. (...)

E hoje, que ésexta-ftira, primeiro dia de Maio, pela manhã, sa
imos em terra, com nossa bandeira; efomos desembarcar acima
do rio contra o sul, onde nospareceu que seria melhor chantar a
Cruz, para melhorser vista. Ali assinalou ocapitão o lugar, onde
fizessem a cova para a chantar.



EntpwrIu Il fk-m.fiu,mtk mwm tf1..
titn 1IÓs OJmos finmn pdit Ú'Ja; 1lb4i:w tio
rio, oUe dit edIlvtI. DIIií Il _ wm
DlIIS l'fllipsos ~SIIm 'tio", tii4nk _tImtIO,
mI mAMitrl ú prwissIo. (. ••) ~

Sc:guc o Idato da Segunda Misa. dcIIt& fcit& ~

.IOIIlbu. de um gnnde madeiro:
~Chtutt1u/4 11~ CO'" liIS _ M lIórM
itII=tI, lJIIe primdrtmtmtr 1IR p"f.I",rm
__ ttItiIr u pI tidit. .AJj tJiss~ miISII
O hiJI'fIjm HmriIJw. Il fJI4l fi; CIInIIIIitI
, ujieiMJIl por IISSD ji tiiIw. .AJj miwnzm
__• ~r. oImI ú ci1&tpImtll tnI SIlSSm

til Mlrs, lISSmIIIIios lfNios tU julhos, llSSim
_oh

E~ 1Jd8"~ 1JIIe-"f,W
mos tlHitIs empI, _ IIS rn40s~
nn s~~ C01l0SCO ~ clçe _ IIS

m.fos, fiazruIo llSSim llfI ser lICIlbM/o; mtiD___;e.__lIds.E~

tio ÚINmtImzm. Dftu, lJIIe milp1JmmJ:I tU
jN/bol, nn.P_ lIS1im lfNios, _
1IÓ:S nt4t.' _ _ liIS 1NÚJI~~

mI lll1 mAMitrlltll:ltg dO', tpU. cmifteu •
iiuAitn:A, -fi'; muJtIl tÚIJIIfio.

Emwr.m ='" _lIIi _L,J,._
~ tÚpoutilz fJI4l-"P'- mn
I'fllipuoJ ~ Memiotn ~ " Glpit.io com •
pm de 1IÓs outrM. (. ..) ktl'-'" It 1IfhM,
thtnI. J1"'iw Il wstimmt4 de dmM ~fim"
mI. ~ lIS1im llIbh,J- _ ••
ml ..- t1UÚira. .AJj 11MP'VI'" tio a-
pIho, titn~~'(J. trr#Im
tio. lUfi'".,~ tkm _ p_
pimmto t40 SII1IJ9 ~ fIirtrMm1, (J file 110'

t#I11ImttnIll M:vopIo. Esm, f{W "#"IItm
liPiO;: I ro. fi,,' .It1IY._ miuihttmlo
JH"Ule. (..JE, _'-"'IlPlrgrqltJ,_

......................................................··························~~~·~·~·~~·~~··I



Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifi
xos, que lhe ficaram ainda da outra vinda, houveram por bem
que se lançasse uma ao pescoço de cada um. Pelo que oPadrefrei
Henrique se assentou ao pé da Cruz a ali, a umpor um, lançava
a sua atada em um fio opescoço, fazendo-lha primeiro beijar e
aleveantar as máos. Vinham a isso muitos; e lançaram-nas to
das, que seriam obra de quarenta ou cinquenta. "

Acompanhando o relato de Vaz de Caminha, podemos ver que o cele
bérrimo quadro de Victor Meirelles retrara muito mais a Segunda Missa.
Ainda que alguns digam que aquda "foi a primeira missa no continente"".
Em todo caso, ainda que curioso, tal deralhe se nos afigura completamen
te desimporrante, não empalidecendo, em nada, a obra.

Conforme já foi dito acima, os atos que consubsranciaram a toma
da de posse do território descoberto, por parte dos portugueses, foram
as missas solenes que Cabral mandou rezar. Poder-se-ia perguntar o que
estaria fazendo uma cerimônia religiosa em um ato cívico. Por que esta
mistura de religiáo e Esrado a ponto de um ato jurídico esratal de posse se
confundir com um ato eminentemente rdigioso?

A resposra a esse questionamento está na própria gênese do estado
lusirano, transferida para o Brasil e perfeitamente retrarada na tda de
Victor Meirelles.

Na própria carra de Caminha já encontramos indícios desta imbrica
ção, ou melhor dizendo, desra confusão de esferas, que persistiu por todo
antigo regime.

Na Carra de Pero Vaz de Caminha, chama-nos a atenção as seguidas
referências que o autor faz à "bandeira de Cristo", sempre presente, em
posição de desraque, nos eventos solenes descritos. E sempre perto do
Capitão-mor. Ainda que Castanheda, no texto acima transcrito, tenha
declarado que a bandeira era das armas reaes de Portugal':

Essa preocupação em sempre se lembrar da bandeira de Cristo do
missivisra, em verdade, somente pode ser plenamente compreendida se
levarmos em consideração o fato de que a esquadra de Cabral fora fi
nanciada, não pdo esrado português, propriamente dito, mas sim por

6 "'Le Journal última Hora du 27-11~1952 signalera l'équivoque de (...) Pedro América em peignant
la Prcm.ierc Messe avcc une croi:l: em bois au lieu d'une croix em feto Le journa1iste a, de: &.ir, commis
d.eUJ: equivoques et (...) pas Vitor Meirdes, auteut du tableau. Meird.es a peint la secondc: Messe
et l'a intitulé 'La Prcm.iérc Messe' cu ce fut la premiere SUl la terra ferme. em présencc des indiens
Tupiniquins, le: ler mai 1500, durant laqudIe Pedro Alvares instaurait de: maniete symboliquc: la
foi chrétiennc: SUl les plages du continente américa.in. et s'approprwt de la terre paur la Couronne
ponugaise. Cem: secondc: messc: révélait une: croix em bois alors que: la precedente, datant du 26 avril.
em monttait une: em fet." Danato Mello Júnior - "La Premiere Messe au BresU" de Vitor Meirdes.
Rio de Janeiro: Museu Nacional de: Belas.Artes. 2011. págs. 40 e 41.1 00~o~~o~o~o~~~o'~!o~o:o~o~o~o~~~o~~~o: o~~o'o~ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o.



uma ordem religiosa: pela Ordem de Cristo. Dai a onipresente Cruz de
Cristo nas velas das diversas naus da esquadra, bem como a presença da
bandeira, ao lado do Capitão, em todos os momentos de solenidade. Esta
ordem religiosa, remanescente da época da reconquista do território por
tuguês aos mouros, tinha, por especial concessão papal, como superior, o
monarca de Portugal.

A singular história da Ordem de Cristo, bem como sua vinculação
com a descoberta do Brasil, merece alguns parágrafos de esclarecimento,
dada sua singularidade.

Rui de Pina, "Fidalgo da Casa Real, e Chronista Môr do Reyno", a
quem D. João 11 atribuiu uma tença para"escrever e assentar os feitos fa
mosos asy nossos como de nossos Reynos", em sua "Chronica do Muito Alto,
e Muito Esclarecido Principe Dom Diniz, Sexto Rey de Portugal', livro pu
blicado pela primeira vez em 1729, em Lisboa, oficina Ferreyriana, em
texto "fielmente copiada do seu original que se conserva no Archivo Real da
Torre do Tombo", nos capítulos XV; XVI e XVII?, nos declara a origem da
Ordem de Cristo.

Segundo o antigo cronista, o papa Clemente V, assim como o rei da
França, Felipe IV, o belo, escreveram a D. Dinis notificando-o do pro
cesso a que a Ordem dos Templários havia sido submetida, bem como da
sua condenação e conseqüente supressão. Ambos exortavam D. Dinis a:

"Prender todolos freyres da dicta Ordem, e hos remetece abos
Bispos, e Ordinarios, em cujos bispadosfossem prezos, pera deles
tirarem inquirições (...) e assi tomasse todos seus bens, e terras
que tivessem, e sobre estivesse atee se determinar no Concilio
Geral ho que de todo sefizesse".

Diante dos fatos D. Dinis:

~ntes de tudo mandou logo tomar toda ha fazenda, e Luga
res da dieta Ordem, e tudo teve em -9! e na pessoa do Mestre,
que avia nome Vasquo Fernandes, e nos Cavalleyros, e Freyres
da dicta Ordem nom se acha que ElRey, nem outrem fizessem
alguua exequçam de mortes, prizoens, nem outra pena alguua,
antes em muitas partes parece claro que muitos destes foraõ re
colhidos aa nova Ordem de Christo, que se depois fez, e nella
viveram beem, e honestamente como boons Religiosos, porque ho

7 Eis os significativos tirolos dos capirolos citados: xv - Do fundamento que: teve ha Ordem do
Templo de Salama6 em Jerusalem. e como for d.esfeyta, e se fez ha Ordem de Christo. - XVI - Do
principaal fundameto. e verdadeira cauza pera esta Ordem dos Templarios seet d.esttoida - e, XVII
Como ho Papa. e Fl Rey de: Fráça notdicara6 ha El Rey D. Diniz esta cond.enaça6 dos Templarios. e
de .... Ordem.................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



dcto Vasquo Fernádes, Mestre que era, foy recolhido aa Ordem
de Christo, e lhe deram hd comenda de Castello novo em que
viveo, e acabou. »

Para o patrocínio real na criação de uma nova ordem religiosa, in
corporando nela os elementos da extinta Ordem dos Templários, teve
relevância o fato de Portugal estar em plena guerra de reconquista do
Algarve contra os mouros, guerra na qual os monges-soldados eram peças
importantes, e no fato de o conCl1io, ao qual Felipe e o Papa faziam refe
rência, haver determinado a incorporação do patrimônio dos Templários
na Ordem dos Hospitalários.

Dom Dinis julgou que o cumprimento desta determinação fortalece
ria sobremaneira os Cavaleiros Hospitalários - que viriam posteriormente
a serem conhecidos como Cavaleiros da Ordem de Malta -, colocando
em risco a autoridade real. Após diversas tratativas diplomáticas, conse
guiu do Papa João XXII a dispensa necessária para não cumprir o deter
minado no Concílio e a criação, em seu reino, da Ordem de Cristo.

O infante Dom Henrique, o Navegante, celibatário e sem descendên
cia, foi o primeiro membro da fanu1ia real portuguesa a exercer a suprema
chefia daquela ordem religiosa - o grão-mestrado. Com sua morte, o
cargo passou para a pessoa do monarca portUguês, tendo sido, a partir de
então, anexado à monarquia. Essa singular vinculação justificaria, portan
to, a confusão entre os estandartes reais e os da ordem, bem como o uso
do patrimônio da Ordem no financiamento das aventuras náuticas lusas,
dentre as quais a viagem de Cabral.

A Vassalagem do Reino Português à Santa Sé

A nação lusitana formou-se dentro do espírito das Cruzadas, no cre
púsculo da Idade Média, uma época em que a fé se serviu largamente das
espadas para se estender e propagar a crisrandade em terras não sujeitas
ao Cristo.

Cabe ressaltar que não podemos analisar a expansão territorial do
Condado Portucalense e, posteriormente, do Reino de Portugal, exclu
sivamente dentro de uma óptica religiosa. Certamente a religião terá ser
vido mais como justificativa para as conquistas, perante a cristandade,
além de se prestar como "incentivo publicitário", diríamos hoje, junto aos
soldados. Isto não implica, porém, em negarmos que houvesse um cunho
verdadeiramente piedoso, dentro da piedade guerreira típica da época,
nas contínuas guerras então movidas por Portugal.

O espírito cruzado, que norteou a formação de Portugal, pressupunha
uma íntima colabotação entre os dois entes, Igreja e Estado, de forma a



um legitimar o outro. Como exemplo de tal vinculação podemos citar, no
reinado de Dom Monso V, a bula "Romanus Pontifex", de 1455, do Papa
Nicolau V, cujo conteúdo foi posteriormente confirmado, e por vezes
ampliado, por Calisto III (I456), Sisto IV (I481), Leão X (I514) e Júlio
III (I550), e que declarava:

"Nós lhe concedemospor meio do presente ato, com a nossa Auto
ridade Apostólica, plena e completa permissão de invadir, captu
rar e submeter os sarracenos, os pagáos e quaisquer outros infiéis
ou inimigos de Cristo, em qualquer lugar, como também nos seus
reinos, ducados, condados, principados e outraspropriedades, e de
reduzir estas pessoas à escravidáa "8

Por meio desses documentos, os papas simplesmente legitimavam a
priori todas as ações bélicas do Reino desde que viessem a se realizar con
tra os mouros, turcos ou quaisquer outros "inimigos do Cristo".

Por sua vez, o rei comprometia-se a alargar o cristianismo, forçando a
assimilação dessa fé por todos os povos que viesse a submeter.

A íntima vinculação política do Reino português com a Santa Sé, no
entanto, não data do reinado de Dom Afonso V. Ela possui raízes ainda
mais profundas, estando na gênese do Estado lusitano, ainda no reinado
de Dom Monso Henriques, o primeiro rei de Portugal.

Como forma de sacramentar a desvinculação do Condado Ponuca
lense, que erigiu a Reino, do Reino de Leão e Castela, Dom Monso Hen
riques prestou vassalagem ao papa, e ofereceu a terra ponuguesa a São Pe
dro, "não só do que livremente houvera de herança paterna, mas também
dos vastos senhorios que adquirira à ponta da lança em cem combates".
Também comprometeu-se, como conseqüência da vassalagem, a pagar
perpetuamente o censo à Sé Apostólica, gesto que foi muito louvado pelo
pontífice Lúcio lU

8 ApuJMosaico, revista mensal da Pu Christi, nO 13. pág. 18.

9 Riolando Azzi declara que: o Papa que teria louvado a atimde de D. Afonso Henriques teria sido
Cd<.rino 11 - A Cristandade Coloniol, são Paulo, ed. Palma.. 1987. Póg. 19. T,j intetprcraçáo I
errônea, na versão de: Manuel Ramos- História de Portugal, Ediçio Monumental Comemorativa
do 80 Centonário da Fundação da Nacionalidade, Barcd", - Portugal. 1929. PÓ!' 16.
De acordo com Manuel Ramos. citando Alaandrc Herculano, D. Afonso Henriques prestou vassala
gero indiretamente a Inoc!ncio n, pois fez seu juramento nas mãos do Cardeal Guido, legado papal
especialmente designado para solucionar as contendas então existentes entre os bispos hispanicos.
Inodncio não chegou a saber desse: seu novo vassalo. tendo morrido um pouco antes. Seu sucessor
Celestino 11 (o citado por Riolando Azzi) teve um pontificado muito curto, "'se: presumivelmente co~

nheceu o hominium do príncipe porrugu&, foi igualmente surpreendido pela morte antes de: realizar
o respectivo ato de: aceitação." Coube, portanto, a Lúcio 11 realizar o ato de: aceitação, através da Clrta

apostólica Claves Regai.
Em sua Clrta de: aceitação é perceprívd a dc:srreza diplomática com que o pontífice aceita o ato de:
vassalagem. Lúcio 11 evita a todo custo nomear D. Manso Henriques de ouua forma que nio seja................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



Como instrumento de controle das novas regiões e, simulraneamente,
expansão da fé, os pontífices, a partir de Calisto III, entregaram à Ordem
de Crisro os bens e direitos eclesiásticos sobre rodas as conquistas lusas
presentes e futuras, em tal grau que atingia inclusive as futuras conquistas
ultramarinas.

A Ordem de Cristo, que conforme visto acima fora fundada por Dom
Dinis como sucedânea da Ordem dos Templários em Ponugal, passou a
possuir como grão-mestre, a partir de Dom João 111, o monarca ponu
guês, sempre por legítima concessão pontifícia. Dessa maneira, os monar
cas de Ponugal passaram a exercer, ao mesmo tempo, o poder de ordem
civil e eclesiástica em seus rerritórios. Poder este estendido a todas as con
quistas e domínios ultramarinos, onde a implantação da fé católica aca
bou por se confundir com a consolidação do poder temporal de Ponugal.

Foi essa realidade institucional que se rransferiu, com a descobena
de Cabral, para o Brasil, e que foi retratada por Victor Meirelles em seu
quadro "A Ptimeira Missa no Brasil".

A Realidade Jurídico Institucional do Estado Luso e do Império
Brasileiro: o Ius cavenái

A tutela dos monarcas lusitanos por sobre a Igreja Católica, em seus
domínios, estendeu-se ao longo de roda a hisrória da monarquia ponu
guesa e cristaliwu-se, no início do século XIX, em três figuras jurídicas
fundamentais para a consrituição do Estado lusitano de então, que foram
transporradas para o Império brasileiro, vigorando aré o advento da Re
pública: o padroado régio ou patronatus; o beneplácito régio ou exequa
tur, e os recursos de força ou recursos à Coroa.

O Direito Canônico definiu, juridicamente, o padroado nos seguin
tes termos:

"Entende-se por direito de padroado o conjunto de privilégios
com certas cargas que, por concessáo da Igreja, correspondem aos
ftndadares católicos duma igreja, capela ou beneficio, ou tam
bém aos seus sucessores"lO

Entre os privilégios dessa instituiçáo, destacava-se o direito de apre
sentação de arcebispos e bispos. A nomeaçáo para esses cargos competia,

dux, tudo com o propósito de náo se indispor com D. Manso VII, rei de Leão e Castela, de quem D.
Afonso Henriques procurava se emancipar.

10 C6diso de Direito Canbnic:o de 1917. cinoo 1.448. O novo Código de Direito Canônico, promul~
gado pelo PapaJoáo Paulo n, em 25 de: janeiro de: 1983. não mais define o termo.



no século XIX, exclusivamente à Santa Sé, mas a ptoposta de nomes cabia
ao detentor daquele direito.

O direito de apresentação, principal conseqüência jurídica do patro
nato, somente pode ser plenamente compreendido quando se leva em
conta que, na primitiva lei germânica, a propriedade territorial era consi
derada como o suporte de praticamente todos os demais direitos, fossem
eles públicos ou privados. Daí decorria que o senhor, que constnúa uma
igreja ou mosteiro em seus territ6rios, julgava-se, dentro da mentalidade
jurídica da época, possuidor de certos direitos sobre a direção da igreja e
a nomeação ou destituição do sacerdote ou do bispo, que nela exercia as
funções eclesiásticas. Esse mesmo raciocínio estendeu-se à concepção do
padroado, pelos monarcas portugueses, por sobre toda a Nação Lusitana.

O beneplácito ou exequatur era a necessidade do assentimento estatal,
para que pudessem vigorar, ao menos no foro externo, os atos da autori
dade eclesiástica; era considerado uma conseqüência l6gica do patronato.

Já os chamados "recursos de forçà', mais conhecidos na doutrina e na
praxe jurídica brasileira do século XIX como "recursos à Coroa", consis
tiam em uma possibilidade de se apelar aos tribunais civis contra quais
quer decisões das autoridades eclesiásticas. Era um direito que assistia a
todo cidadão, inclusive aos clérigos, de recorrer ao ju/w civil para que esse
reformasse as sentenças dos juizados eclesiásticos."

Esses eram os componentes do chamado ius cavendi, com o qual os
Estados se protegiam da Igreja. Deve-se ressaltar que o ius cavendi era
considerado essencial à manutenção e à pr6pria existência dos Estados
frente à Igreja, problema esse que se colocava, obviamente, apenas aos
Estados que professassem oficialmente a fé cat6lica, como era o caso bra
sileiro até o fmal do século XIX.

A Igreja Cat6lica era, e é, por definição, universal, portanto desconhe
ce os limites das fronteiras nacionais, sendo inclusive esse o sentido do
termo - cat6lico. Até o século XIX os Estados nacionais acreditavam que
arriscar-se-iam a ver desautorizados os seus pr6prios poderes por medidas
papais ou conciliares, de cunho necessariamente internacional, que vies
sem a afetar a vida civil dos seus súditos. Assim sendo, o ius cavendi, com
maior ou menor rigor, estava presente na legislação de todas as nações que
reconheciam o bispo de Roma como vigário de Cristo.

Não é de se estranhar, por conseguinte, que, quando da emancipação
polltica do Brasil, nossos imperadores se julgassem sucessores ipso iure de
todos os direitos e privilégios exercidos pelos reis portugueses, no terri
t6rio do Reino brasileiro. Esse entendimento era plenamente comparti-

11 Raf.tc1 Uma Cifuenres, Curso de Direito Caa6Dic:o. São Paulo: Saraiva, 1971. pág. 45 e segs.................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



lhado pelos juristas brasileiros do Império, quando da análise dos poderes
próprios do monarca, frente à Constituição de 1824.

O Brasil na Estrutura Eclesiástica Portuguesa

Quando da descobena do Brasil, seu rerritório foi submetido à ju
risdição espiritual do vigário de Tomar, sede da Ordem de Cristo, sen
do posteriormente submetido diretaroente à diocese de Funchal, situada
na Ilha da Madeira. Tal situação perdurou até 1551 quando, dentro do
projeto colonizador de Dom João I1I, o Papa Júlio III criou a primeira
diocese brasileira, com sede na cidade de São Salvador, sufragânea do
arcebispado patriarcal de Lisboa. 12

A bula de criação do bispado de São Salvador, Super specula militantis
Ecclesiae, foi clara ao firmar os poderes reais com relaçáo à nova sede epis
copal, e permite-nos conhecer sobre em que base se firmavam as relações
entre a Igreja e o Estado, naquele período histórico:

"E declaramos que odireito do padroado existe ede apresentação
existe com todo o vigor, essbtcia e eficdeia em virtude de verda
deiras e totais fundação e dotação reais, e ao dito rei compete
como grão-mestre ou administrador como igualmente lhe com
pete em virtude de verdadeira e total doação, e não poderd ela
ser derrogada nem mesmo pela Santa Sé, sem primeiro intervir
o consentimento expresso deJoão, rei egrão-mestre, ou do admi
nistrador que então for". 13

Inocêncio XI, por intermédio da bula Inter Pastoris Ofieii, datada de
22 de novembro de 1667, elevou a diocese de São Salvador à dignidade
arcebispal e metropolirana e, no mesmo dia, por intermédio das bulas
Romani Pontificis e ALiSacram Beati Petri, criou as dioceses sufragâneas de
São Sebastião do Rio de Janeiro e a de Olinda. Pela bula Super Universas,
datada aos 3D de agosto de 1677, criou a Sé do Maranhão, vinculando
-a, no entanto, ao arcebispado patriarcal de Lisboa. Assim, a segunda Sé
episcopal brasileira somente foi criada 126 anos depois.

Cumpre realçar que todas as dioceses criadas durante o período colo
nial sempre o foram após específicas solicitações régias ao pontífice; essa
foi a praxe herdada pelo Império.

12 Padce Júlio Maria. A Igreja e a República. Republicação do capítulo 2 do Livro do Centenário cujo
título original foi "Memória sobre a Religião, Instimições Pias e Beneficentes no Br.Wl", Brasflia:
Universidade de Brasflia, 1981, pág. 59.

13 ApudRiolando &ri. A em....dade ColoaioL São Paulo, Pauli..... 1987. pág. 23.



Brasil Independente e a Santa Sé

Logo após a Independência, promulgada a Constinúção do Império,
um dos primeiros cuidados do governo imperial foi enviar a Roma um
diplomata - Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, na lin
guagem da época - Monsenhor Francisco Correia Vidigal.14 Foi de en
carregado de obter, junto à Santa Sé, preliminarmente, o reconhecimento
da Independência, bem como uma concordata cujo principal escopo seria
confirmar a continuidade dos antigos direitos que, em rdação à Igreja,
possuíam os soberanos de Portugal, na pessoa do chefe de Estado. Não é
demais ressalrar que rais poderes e privilégios já se encontravam consagra
dos na Carta Constitucional do Império.

Digno de nota é o post-smptum das instruções que foram entregues ao
Monsenhor Vidigal, que refletiam perfeiramente o espírito que animava a
diplomacia brasileira em rdação à Santa Sé:

~ .. se encontrar difficuldades gravíssimas e mesmo demoras estu
dadas, servi-se-ha do argumento maispoderoso que hdpara obri
gar 5.5. a que ajuste quanto antes as relações eclesidsticas com o
Império do Brasil; convém saber; a necessidade que de dia em dia
se torna maior de se nomearem bispospara as Sés vagas, em quan
to não morrem também os que ainda estão vivos, para sagrarem os
novos eleitos, lembrando que estáassim a Igreja do Brasilno estado
p~=de~#tarem~B~~equem~rev~~MLM

rigorosa obrigaçáo de nomear os B~os efl1Zl!llos imediatammte
sagrar pelos Metropolitas para evitar afalta total destes Prelados,
que produziria damno ao bem espiritual dos Povos. Este perigo
deveria 5.5. atalharpara não concorrerpara afalta do pasto espi
ritual dos povos, nem verpraticado a sagraçáo pelos Metropolitas
comprejuízo dasprerrogativas de que está deposse, oque toda via
Deseja S.ML mandartipraticar no ultimo extremo~ 15

Ou seja, o Brasil em seu primeiro contato com o Vaticano, como na
ção independente, já brandia, de forma não muito vdada, com a ameaça
de um cisma.

14 A Carta de Lei por intermédio da qual Dom Pedro I outorgou a Constituição de 1824 foi datada aos
25 de março de 1824, já a nomeação do Monsenhor Vidigal se deu aos 7 de agosto de 1824, tendo
recebido Carta de Plenos Poderes a 25 e instruções a 28 do mesmo mês. ApudJoão Pandiá Cal6geras.
A Politica &terior do Império. Tomo 2 - O Primeiro Reinado. Brasiliana. VaI. 387. pág. 368.

15 Joáo Pandiá Cal6ge=. APoIltlcaF.xteriM do Império. Tomo 2 - O Primeiro Rdnodo. Bra..iliana.
VaI. 387. pág. 374. Pandiá Cal6gcras não nos diz quem foi o autor das instruções. porém. regular
mente, das provinham diretamente da lavra dos ministros titulares da pasta dos Neg6cios F.str2ngei~

tos, que, na época, era ocupada por Luiz José de Carvalho e Melo. VISconde da Cachoeira.................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



A mJa;io Dio kI intdrarncna: bem ~da. O reronhcdmento da
1ndepClld....da dcu-IC apcnu aos 25 de Ja.tlCil:o de 1826; l' a apc.tada
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toI que adquiricaade Pbnugal, pclas lcttu doi pontCficcs ldoX (l514)
e Júlio m (1550), isto f. o padrolldo sa;uW da Coroa, quanto ls cate
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doa Deputados, que, internamente,
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rewmendou. rondus1vamente, ao
plenll.rlo da Cimara doi Deputado.
a tt;Jc4io da ktta papal, no que foi
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de 1827.
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mMs no/ms". Desta lDrma. a bula lDi. amsidenda.ofmaiva l Comcituiçio do
Impmo, por "usurpar" OI direitol do~ que OI possula por direito
próprio e pela Carta ConstitlIcicmal.

Ekt:ivamente, a ConstituiçáD de 1824 arrolava en~ OI poderei do
imperador, na qualidade de Chefe do PocW ERcutivo, poderei CIIC' de
Jegadoc aol ministrol de &tado. OI de:

W_bispMep>lIl_tlJbeMjiriol~·(.mp 102,
2(1); eM 'hmaJnofJ14 MfM(I bmepút:its lIf)I tis:mMioIt:tmd
limelmm~Itf"'*fwr_~ednUrtiw
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A panir desse episódio, a doutrina publicista brasileira passou a con
siderar o padroado como um direito próprio do principado civil, e não
uma concessão papal.

Como representativo desta visão, podemos citar o Marquês de São
Vicente que, em seus Comentários à Constituição Imperial, defendia as
seguintes teses: o Estado tem o direito de policiar os cultos religiosos, de
inspecionar a onodoxia da doutrina e a disciplina do clero; a nomeação
de bispos e provimento de benefícios eclesiásticos, tudo como sendo con
seqüência direta da soberania nacional. Os párocos, por serem pagos pdo
Estado, eram agentes do poder Executivo e, dessa forma, cabia ao Estado
dispensar os clérigos de suas funções religiosas, para permitir aos mesmos
assistirem às sessóes das assembléias de que fizessem parte.16

A Igreja jamais aceitou oficialmente tal estado de coisas, e sempre deu
a entender que apenas tolerava a situação. Para da, os limites impostos
pda bula de 1827 eram os que fixavam os direitos do padroado brasilei
ro. Tudo mais exisria por mera benevolência da Igreja, sem fundamento
jurídico algum.

Posição Jurídica da Igreja no Brasil

A esse estado de tutda com que o Estado submetia a Igreja no Brasil,
correspondia uma série de privilégios que lhe seriam conferidos pdo or
denamento jurídico, e cuja própria existência é que justificava os cuida
dos do ius cavendi.

Referidos privilégios, no campo do Direito Público, encontravam
uma síntese no artigo 5" da Constituição cujo texto dizia:

'í'trtigo 5', A religiãO Católica Apostólica Romana continuard a
ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas
com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destina
das, semforma alguma exterior de templo~

Ou seja, a Constituição, dentre as conseqüências do reconhecimento
da rdigião católica como rdigião oficial do Estado, excluía da vida públi
ca todos aqudes que "não professassem a religião católica" (anigo 95, 3").

Ademais, o juramento de posse a que seriam previamente submetidos
todos os magistrados do Império, a começar pdo próprio Imperador, co
meçava com a fórmula: 'Juro manter a Religião Católica Apostólica Roma
na... "(artigos 103, 106 e 141 da Constituição Imperial).

16 Marques de São Vicente, José Antônio Pimenta Bueno. Direito Público Brasileiro c: Análise da
Constituição do hnpério. apud Padre Júlio Maria, Memória, págs. 69 e 70.................................................................................~~~.~. ~·~~·~~~··I
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morte civil, tanto por efeito da pena judicial como da "ptofusão de votos em
ordens monásticas", no que foi acompanhado por Cândido Mendes. 2021.

O certo é que o Código Comercial" se referiu à morte civil (art. 157),
ainda que tenha sido reprovado nisso por Teixeira de Freiras23 e por Clóvis
Bevilaqua24• Na mesma direção, a Constituição de 1824 incluiu, entre os
exchúdos de direitos políticos, os "religiosos e quaisquer que vivam em comu
nidade clausular" (artigo 92, 4"). Ou seja, no que dizia respeito à vida púbU
ca, todos os reUgiosos de vida comum estavam automaticamente excluídos;
no que se referia à vida civil (adquirir bens, realizar contratos, formular
testamentos etc.), suas capacidades eram juridicamente contestadas.

A fundamentação dessas restrições encontrava-se no fato de que os
religiosos haviam aberto máo de suas Uberdades individuais, ao se sub
meterem a uma regra de vida e, dessa forma, não teriam condições de
exercer as liberdades públicas e civis que o Direito conferia a todos. Os
atos jurídicos praticados pelos reUgiosos estariam viciados por ausência de
livre e completa manifestação da vontade individual, em função do voto
de obediência, requisito essencial para a validade de todo e qualquer ato
jurídico no Direito moderno.

A legislação de "mão-morta" foi criada para regular aqueles entes que
o antigo direito denominou "corpos de mão-mortd'. Por "corpo" ou "cor
poração de mão-morta" entendia-se toda instituição de caráter permanen
te que possuísse um fIm religioso, piedoso, benefIcente ou de instrução.

de Coimbra de obra mais atualizada. Como orientação doutrinária apresenta um cunho eminente
mente liberal.

20 Cindido M<ndes de Almeida (1818 - 1881), &moso poUtico e jurista brasileiro do Segundo Reino,
foi deputado por diversas legislaturas c: senador do Império a partir de 1871. Advogado célebre. se:
apresentou como defensor dos bispos brasUeiros envolvidos na "Questão Religiosa". Em. 1870, pu
blicou edição comentada das 0rdenaç6es Fllipioaa que se tornaram famosas devido à abundância e
pertinência de suas notas, nas quais expôs o Direito brasileiro de: sua época.

21 ApuJ Clóvis Bevilaqua. Teoria Genl do DUdto cmL 3. edição. Rio de Janeiro' ed. Tres, 1980,
plg. 106; e Cindido M<ndes de Almeida, Onlenações Ftlipinas, nota 3 à Oul. 4a, 81, §6".

22 Lei n" 556, de 25 de jnnbo de 1850.

23 Augusto Teixeira de: Freitas (1816 - 1883), reconhecidamente o maior jurista brasileiro do século XIX,
foi quem redigiu o projeto da Consolidação das Leis Civis, promulgadas em 1858. Em função de seu
sucesso foi ronvid2do a redigir um projeto de c6digo de Direito Civil. Publicou o &bos:o do Código
crnJ., obra de gmnde folego intelectual, na qual o jurista sistematiza de forma brilhante o Direito pá
trio. Esse trabalho. muito embora não tenha sido diretamente utili7.ado na confecção do C6digo Civil
Brasileiro, serviu de fonte direta para diversas normas presentes no C6digo Civil argentino.

24 Clóvis Beviláqua (1859 - 1944), autor do projeto que veio a dar origem ao primeiro C6digo avi!
brasUeiro, considerado o maior dos juristas brasUeiros da geração que se situa na transição dos séculos
XIX e :xx. Catedrático de Direito da Faculdade de Recife - Cadeira de Direito Comparado. foi
promotor de justiça. membro da Assembléia Constituinte do Ceará ~ seu Estado de origem. Con
sultor Jurídico do Ministério das Rdaç6es Exteriores, membro fundador da .Academia de Brasileira
de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico. Clóvis foi professor de Direito dos mais respeitados
tendo d.eind.o diversas obras em diversos ramos da Ci!nciaJurídica.................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



Como exemplo dessas corporações, podemos citar as ordens religiosas,
confrarias, irmandades, cabidos, igrejas e capelas.

Dentre as características que o ordenamento jurídico atribuía a esses
entes, esrava a de serem perpétuos, já que neles se sucediam as pessoas
que os compunham sem que se lhe alrerasse a organização e sem que se
produzisse qualquer mudança.

Dizia-se "miío-morta" porque os bens, que caíam sob domínio dessas cor
porações, estavam como que "monos" para o mundo civil já que sempre
foram sumamente raras as ocasiões em que aqueles entes alienavam seus bens.

Pata evitar a acumulação sempre maior de bens sob domínio das corpo
rações religiosas, as legislações nacionais, desde a baixa Idade Média, as su
jeitaram às "leis de amortização". Essas leis proibiam que as corporações de
mão-mona adquirissem, seja por compra, doação, legado ou mesmo sim
ples usufruto, bens imóveis sem dispensa ou autorização do poder civil.25

Efetivamente, as Ordenações Filipinas no seu segundo livro, título
XVIII, caput, diziam:

"Titulo XVIII

Que as Igrejas e Ordens não comprem bens de raiz sem licença
del-Rey.

De muito longo tempo fii ordenado per os Reis nossos antecessores,
que nenhumas Igrejas, nem Ordens pudessem comprar, nem haver
empagamento de suas dividas bens alguns de raiz, nemperoutro ti
tulo algum adquirir, nempossuir, sem especiallicença dos ditos Reis,
eadquirindo-se contra a dita defesa, os ditos bens seperdessempara
a Corôa. A qualLei sempre atéhora se usou, pratitou, eguardou em
estes nossos Reinos sem contradição das Igrejas e Ordens, e Nós assi
mandamos queguarde e cumpra daqui em diante. "

As fontes remotas da ordenação acima transcrira, segundo Pereira de
Castrou, seriam os artigos 2" e 7" da segunda concordara do rei Dom
Dinis, 3" e 5" da terceira concordara, e artigo 13 da quana concordata do
mesmo rei, bem como o anigo 23 da concordata de Dom Pedro I.

No que dizia respeito aos legados, também chamados doações "causa
mortis", de bens de raiz, o parágrafo primeiro daquela mesma ordenação
possibilitou que as corporações os mantivessem por um ano, prazo dentro
do qual teriam de aliená-los ou conseguir autorização régia especial para

25 De Plácido e Silva, Vocabulário, verbete: "Corpo de Mão Mona".

26 Apude4ndido Mendes de Almeida, nota la à Oro. la, tit. 18 "c:aput".
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mantê-Ios. Se, ao flm do tetmo, não houvessem sido tomadas as provi
dências devidas, os bens reverteriam para o patrimônio da Coroa.

A legislação pombalina restringiu, ainda mais, a capacidade de adqui
rir bens por parte das corporações de mão-morta (Lei de 9 de setembro de
1769). O Decreto Legislativo brasileiro número 1.225, de 20 de agosto
de 1864, porém, revogou a lei pombalina restaurando a vigência da or
denação transcrita no caput do título XVIII das Ordenações Filipinas, ou
seja, repristinou-a.

A doutrina jurídica, tanto a nacional quanto a internacional, ao co
mentar referidas restrições, sempre insistia nos ''perigos das acquisões ili
mitadaspelas associações de mão-mortd', aos"inconvenientesgerais da cons
tituição excessiva das fortunas" e frisavam a tendência de "taes corporações
para adquirirem e nunca alienarem".27

Em suma, segundo a crítica de um liberal-radical, no terceiro quarto
do século dezenove, a união entre a Igreja e o Estado, no Brasil, criava a
seguinte situação jurídica:

~ synagoga. a mesquita e o templo não tem, entre nós, foro de
cidade; ainda ojuramento religioso veda aos incrédulos as portas
do parlamento; ainda na legisÚlfão criminalhdpenas contra aphi
losophia independente; ainda no ensino superior os regulamentos
amordaçam a ciência infiel; ainda o racionalista não tem odireito
de constituirjàmilia legítima; ainda os acros mais graves da vida
social, o nascimento, o casamento, o óbito, estão sob a auctoridode
reconhecida e imediata do padre; ainda o monopolio do subsidio
civilextorque ao dissidente oalimento da igreja privilegiada. '~8

Esse era, grosso modo, o quadro jurídico no qual se inseria a Igreja
Católica no Brasil colonial e imperial, seja no seu prisma interno enquan
to parte do Estado, seja no seu aspecto internacional, enquanto rdações
exteriores com um Estado independente: a Santa Sé.

O Liberalismo e a Sit1Ja5ão Jurídica da Igreja

Ressalte-se que, para grande parte da dite intdectual do século deze
nove, o regime liberal era o único sistema racional e eflcaz de governo,
sendo, por conseguinte, o único apto a dar segurança, estabilidade e, por
que não dizer, legitimidade, ao mesmo.

27 Levi Carneiro. Da Capacidade das Associações Religiosas. Revista Forense, vaI. XV; Bdo Horizonte,
1911, plg. 229 e "'W'.

28 Rui Barbosa, introdução ao livro: O Papa e o Co:adlio. la ed. São Paulo: Saraiva. 1930, pág. 263.................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



Era senrida, no enranto, uma grande incompatibilidade enrre o ide
ário liberal então em voga e o regime de religião oficial. Essa incompa
tibilidade foi proclamada, de maneira clara e insofismável, no Brasil, no
prefácio e na introdução escrita por Rui Barbosa à sua tradução de O
Papa e o Concílio, publicado em 1877.

A obra fora escrita por católicos alemães e tinha como finalidade mu
niciar, de dados jurídicos e históricos, os prelados convocados ao Concílio
Vaticano I que se dispusessem a opor-se à proclamação do dogma da in
falibilidade papal. Foi, podemos dizer, o último alento do "cond1iarismo"
antes de ser expulso da ortodoxia católica.

Rui Barbosa traduziu o livro depois de encerrado o Concílio, por con
seguinre, quando as teses nele defendidas já haviam sido derrotadas. O
texto, porém, se mostrava útil ao deixar patenre a incompatibilidade enrre
o "ultramonranismo", que saiu do ConCl1io identificado com a ortodoxia
católica, e o liberalismo, represenrante do espírito moderno.

No prefácio e na longa inrrodução (abarca cerca de dois terços do
volume) que escreveu, Rui Barbosa se esforçou por frisar

~ ignordnciapalmar dos que reputamfacultativa aos católicos ro
manistas a adhesão ao Sy/Úlbus, oque deixariaprovada a incompa
tibilidade philosophica epraticamente inconcilidvel entre esse abo
minável symbolo da papobJtria e qualquer constituição moderna,
especificamente a nossa~29

Após analisar erudita e pormenorizadamente a evolução do papado
e da Igreja ao longo dos séculos, Rui Barbosa, no sétimo capítulo da In
trodução, propõe como indispensável à consecução de um estado liberal:
"o nivelamenro das confissões religiosas perante a lei" com o conseqüenre
fim de todos os privilégios da Igreja oficial.

Para implantar tal nivelamenro, fazia-se necessário: colocar fim à ma
nutenção pecuniária, seja dos clérigos (a cÔngrua), seja dos edifícios de
dicados aos ofícios divinos'°; colocar fim às conseqüências civis dos votos
religiosos, possibilitando, aos que os fizessem, abandoná-los livremenre'l;

29 Rui Barbosa, prefácio o Papa e o Condlio, pág. 14.

30 Idem, póg. 293.

31 Ibidem, póg 300.
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colocar fim ao juramento forense, à censura lirerária e acadêmica32; insti
tuir escolas laicas"; o casamento civil34; e o cemitério civi1'5.

Não deixa de ser curioso que, dentro de um programa liberal-radical,
como o próprio Rui Barbosa admitia ser'6, tenham sido mantidas, em
suas linhas gerais, as precauções do ius cavendi típicas do antigo regime.
Assim, o texto propugnava: pelo fim dos mosteiros37; por vetar a proprie
dade de bens de raiz a Igreja"; pelo fim das capelanias militares39; pelo
encerramento dos seminários40; pelo fechamento da nunciatura apostó
lica41; e, por fim, coerente com o seu liberalismo, Rui Barbosa propug
nava que se proibisse a Igreja de criar ou proclamar festas religiosas, pois
atrapalhavam o comércio e a indústria com suas procissões e romarias
fora dos templos, e que fosse restabelecida a liberdade de se trabalhar nos
domingos42

•

Observe-se que muitas das reformas propostas por Rui Barbosa, nesse
seu manifesto liberal-radical de 1877, foram sendo paulatinamente im
plantadas, já que, durante todo o século XIX, a classe política brasileira

32 Ibidem, pág. 307.

33 Ibidem, pág. 308.

34 Ibidem, pág. 314.

35 Ibidem, pág. 317.

36 Ibidem, pág. 324.

37 Ibidem, pág. 299.

38 Ibidem, pág. 294.

39 Ibidem, pág. 321.

40 Ibidem, pág. 322.

41 Ibidem, pág. 322.

42 Ibidem, pág.. 319 <320.................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1
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teve, como conseqüência de seu credo político, o objetivo de construir
no Brasil um estado tipicamente liberal. É indubitável que o advento da
República, em fins daquele século, veio, de cena forma, a acelerar o pro
cesso, mas ele não nasceu nem se esgotou no movimento de 1889.

O registro civil das pessoas naturais, por exemplo, foi instiuúdo pela
Lei 1.829, de 9 de setembro de 1870, e regulamentado pelo Decreto
5.604, de 25 de abril de 1874. Como, porém, não foi bem aceito, voltou
a ser reiterado pela Lei 3.316, de 11 de junho de 1887, e regulamentado
pelo Decreto 9.886, de 7 de março de 1888, ou seja, em pleno regime
monárquico. O casamento civil foi instituído pelo Decreto 181, de 24 de
janeiro de 1890, já sob o regime republicano.

Outro exemplo do evoluir dos ideais liberais na legislação brasileira
pode ser constatado nas normas referentes ao clero em si.

Visando preparar o caminho para uma futura restauração da «antiga
grandeza das ordens religiosas" - pelo menos essa foi a justificativa oficial
- o conselheito José Thomas Nabuco de Araújo emitiu Aviso-Circular,
datado aos 19 de maio de 1855, ordenando que as ordens religiosas não
mais aceitassem noviços. A ordem deveria valer até quando o governo ul
timasse uma concordata com o Vaticano, sobre a reforma e reorganização
desses institutos. A concordata jamais foi assinada e a proibição perdurou
até o fim do antigo regime.

Os seminários seculares, se não foram fechados, pelo menos tiveram
sua liberdade de ensino grandemente cerceada, já que em 1863 foram
submetidos a um regulamento baixado pelo Estado. O que se enquadra
va, perfeitamente, nas preocupações liberais expostas mais tarde por Rui
Barbosa em sua, já tantas vezes lembrada, Introdução.

Considera~es Finais

Como bem nos narra o Prof. Manuel Ramos, em seu texto sobre a
consolidação da independência do Reino de Ponugal43, em 1128, a ba
talba de São Mamede transferiu para as mãos de D. Monso Henriques o
governo do condado ponucalense. Era então verdadeiramente ca6tica a
situação do ocidente hispânico. A confusão estampava-se até mesmo nos
titulos com os quais as autoridades se designavam. O pr6prio D. Monso
Henriques ora assinava como príncipe, ora como infante, e ora como
rei. O condado, cujas rédeas D. Afonso acabara de assumir, ainda estava
vinculado ao reino de Leão, no entanto Monso VII, o rei leonês de então,
não ousava declarar-se seu soberano.

43 Histúria de PortugaI- Edição Comemontlva do 8· Ceatenário dal'unobfio da N.don.lid.d.>
Barcdo., Portugal, 1929, vo1.11 pag.. 9. "8"................................................................................~.~~.~.~~.~~.~~··1



D. Monso Henriques encetou, então, uma firme e decidida política
de emancipação de seus senhorios, livrando-se dos vínculos que o ligavam
a seu primo leonês. Sua obra deveu-se, não apenas as suas façanhas milita
res, mas também a um gênio diplomático "sempre vigilante e inesgotávd
em recursos", nas palavras de Manud Ramos.

Denrre os lances diplomáticos dos quais lançou mão, o mais extraor
dinário, sem dúvida alguma, foi a consrrução de uma aliança privilegiada
com a Santa Sé, não com o dero local, mas com o sucessor do Príncipe
dos Apóstolos. A escolha dos nomes dos titulares das diversas dioceses,
bem como o vínculo de subordinação ddes aos arcebispos, era de impor
tância capital para o sucesso de sua política de emancipação. Os arcebis
pos de Compostda, Toledo e Braga, disputavam a direção das igrejas do
Porto e de Coimbra, e consequentemente a direção espiritual de todas as
regiões conquistadas e por conquistar aos mouros.

Terra de expansão do Cristianismo, porém dividida em mil rivalidades,
o papado no século XII preocupou-se em tentar solucionar os desenten
dimentos enrre os reis e bispos cristãos da Hispânia. Vários foram os lega
dos pontiflcios que se sucedetam em intervalos rdativamente curtos. Só
na primeira metade do século podemos citar os seguintes Legados Papais:
Cardeais Boso em 1117, Deusdedit em 1124, Humberto em 1129 e Guido
em 1136 e 1143. Os legados, por via de regra, limitavam-se a convocar um
concilio no fim da sua legacia com o fim de compor as desavenças que ori
ginaram as suas viagens. No entanto, a segunda viagem do Cardeal Guido
deu margem a uma aproximação maior com D. Afonso Henriques, tendo a
aruaçáo do prelado sido fundamental para a independência do novd reino.

Em 1143, temos o preito de vassalagem de D. Afonso Henriques ao
Papa e o rratado de Zamora em que Afonso VII, o rei de Leão, reconhece
Portugal como reino independente. Desnecessário lembrar que o convênio
de Zamora foi intermediado pdo Cardeal Guido. A independência de Por
tugal teria de ser reafirmada em ourros momentos, muitas vezes no campo
de batalba, porém suas raízes estão ali. Também no gesto de submissão de
D. Afonso I ao Papa podemos enconrrar as raízes do especial relacionamen
to que o Estado lusitano desenvolverá com a Igreja em seu território. Um
rdacionamento em que a submissão teórica ao papado justificará uma ins
rrumentaljzação e subordinação total da Igreja lusa aos interesses do Estado.

Foi esse especial relacionamento enrre a Santa Sé e o Monarca lusitano
que possibilitou que D. Dinis, o sexto rei de Portugal, conseguisse do Papa
João XXII licença para manter íntegra, em seus territórios, a Ordem dosTem
plários, alterando apenas sua denominação, colocando-a sob proteção régia,
a ponto de seus sucessores assumirem, definitivamente, seu grão-mesrrado.
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o apccW Direito Edc:1Iiútico portugub trmIfmu-x para ai terras
da.Am6rica ponugucsa. qumdo da. dcscobcm. do Brasil, em 1500. Aide
ologia de governo ponugub b.te PIaCIlte dadc o inicio, suOOnljnando
a catequac: aos intucucs mcaopolitaIlOl. Com a vinda. da. Família Real,
em 1808, caa fonna especial de rdaçio aprofimdou-tc, criou mz c COD

diç6u para x de:tenvolwr a1ttllDom.mente DO Bras.illmpmo.
Em. auma. a tela de VICtOr MeireIles, pintada em plena aegunda meta

de do akulo XIX. retrata aquela especial rdaçio entre lpja c Estado. O
que nc1a foi pintado n10 era. apenai uma cerim6nia reljgi........ n10 era um.
mero ato de piedade de um. grupo de viajanter, era. antzll c acima de tudo,
um. ato jur/dioo institucional. atra.Yl!s do qual o Estado pottugu& tomllVll
po_ CllIllumiaa soberania dlllI DfmIlI terras ~arhad.....
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