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Resumo 
A menção ao império aparece em algumas celebrações régias do início do oitocentos - por exemplo, na recepção 
do príncipe regente D. João ao Rio de Janeiro, em março de 1808; ou ainda no título oficial do monarca D. Pedro 
I, e do qual teria derivado o nome do próprio Estado do Brasil ("Império"). Uma conclusão rápida admitiria 
que o emprego do termo imperador como sinônimo de monarca, e que traduziria uma afirmação simbólica 
de sua superioridade. Porém, o termo pode ser encontrado em vários textos nos séculos precedentes. Uma 
concepção de poder suserano foi formulada em fins da Idade Média, quando o rei passou a deter uma autoridade 
dentro do seu reino que era entendida juridicamente como equivalente ao do imperador. Esta concepção teria 
se mantido durante estes séculos e o que vemos aqui é a reaparição de um conceito medieval de poder político? 
Ou a idéia de império seria parte de um projeto político particular, elaborado nos fins dos Setecentos? Talvez 
seja relativo à extensão dos domínios portugueses e a riqueza dele resultante, como afirmam declarações de 
época. Ou ainda ressurgiria dentro de um esforço de reorganização econômica, numa denominação retomada 
atualmente pela historiografia econômica. Será preciso analisar um pouco mais detalhadamente esta noção de 
império no Setecentos, seja para responder estas questões e também para podermos avaliar as implicações desta 
referência na concepção de poder real na monarquia português então. Através de nossa análise da noção de 
império procuraremos entender como se resolverá o confronto entre a afirmação do poder real e uma diversidade 
de jurisdições e privilégios encontrados na monarquia portuguesa. 
Palavras-chave: Império Português; Século XVIII; administração régia; teoria política. 

Abstract 
There is a classical theory that, in Europe and Americas, theory of natural law and illuminist movement became 
references to think the political government, the absolutist monarch or revolts against monarch. This text will 
evaluate such theory considering as centre of his exam the idea of civil empire, that we consider a principal 
notion for the political reorganization and administration of Portugal's reign in the end of XVIII century. 
Keywords: Portuguese Empire; XVIII Century; Royal Government; Polity Theory. 

Professor Assistente Doutor, responsável pelas disciplinas de História da Cultura e História do Brasil na UNESP. campus de Rosana. 

225 



A noção de império na monarquia portuguesa 
setecentista 
Eduardo Romero de Oliveira 

Q u a n d o da chegada do príncipe regente D. João ao Rio de Janeiro, em março 
de 1808, vários painéis de iluminações foram expostos pela cidade. No segundo dia, após sua chegada, o 
príncipe regente percorreu suas ruas num coche e escolta de soldados. Foi saudado por uma multidão, que 
gritava: "Viva o nosso Príncipe, viva o Imperador do Brasil".1 Salta aos olhos que se salve ao príncipe D. 
João por este título singular de "Imperador". Denominação que iremos encontrar anos depois como o título 
oficial do monarca D. Pedro I - e do qual derivou o nome do próprio Estado do Brasil ("Império"). Uma 
conclusão rápida admitiria que o emprego do termo imperador como sinônimo de monarca, e que traduziria 
uma afirmação simbólica de sua superioridade. Porém, o termo pode ser encontrado em vários textos nos 
séculos precedentes. Uma concepção de poder suserano foi formulada em fins da Idade Média, quando o 
rei passou a deter uma autoridade dentro do seu reino que era entendida juridicamente como equivalente ao 
do imperador.2 Esta concepção teria se mantido durante estes séculos e o que vemos aqui é a reaparição de 
um conceito medieval de poder político? Ou a idéia de império seria parte de um projeto político particular, 
elaborado nos fins dos Setecentos?3 Talvez seja relativo à extensão dos domínios portugueses e a riqueza 
dele resultante, como afirmam declarações de época. Ou ainda surge dentro de um esforço de reorganização 
econômica, numa denominação retomada atualmente pela historiografia econômica.4 Será preciso analisar 
um pouco mais detalhadamente esta noção de império, seja para responder estas questões e também para 
podermos avaliar as implicações desta referência na concepção de poder real na monarquia português 
setecentista. Através de nossa análise da noção de império procuraremos entender como se resolverá 
o confronto entre a afirmação do poder real e a diversidade de jurisdições e privilégios encontrados na 
monarquia portuguesa. 

Tal multiplicidade está presente tanto em instituições do período quanto em celebrações régias. Vide, 
por exemplo, o tribunal de Mesa de Consciência e Ordens - uma instituição jurídica da monarquia portuguesa 
responsável pelas ordens religiosas e seus membros, cuja chefia estava a cargo do monarca português. Os 
Regulamentos da Mesa de Consciência e Ordens dispunham uma série de regras de inspeção dos hábitos, 
e através das quais procurava-se um "bom governo". Ao invés da noção medieval, ressaltamos que é outro 
tema do governo que se colocava nos Regulamentos: que este tribunal se sustenta no bom governo espiritual 
e temporal da jurisdição eclesiástica, definindo os procedimentos e as matérias que cabem a este tribunal 
no controle das condutas religiosas. E ao mesmo tempo, o poder real apropria-se deste governo religioso ao 
reorganizar a Mesa de Consciência e Ordens. Mas o esforço de regulamentação manteve a especificidade 
do governo religioso, e portanto uma determinada separação entre a instância civil e religiosa quando a seus 
fins e jurisdição - dentro desta separação e das atribuições deste governo, o monarca procurava ocupar os 
locais de decisão. 

Esta articulação, estabelecida no século XVII, permitiu ao monarca português atuar como 
administrador dos bens da Igreja - como também criava a Mesa de Consciência e Ordens, este tribunal 
especial para as matérias eclesiásticas e que vigora ao lado do tribunal civil, a Casa de Suplicação. Além 
das diferentes instâncias institucionais em que se buscava exercer um governo das condutas (religiosa 
ou civil), também foram concebidos diversos tipos de governo (monástico, político e doméstico). Os 
procedimentos cerimoniais permitiam igualmente que através deles se reforçasse a hierarquia política 
vigente e as disputas pelo predomínio político (caso das entradas de bispos ou festejos promovidos por 
autoridades provinciais). Se nos determos na figura do monarca apresentada em celebrações da realeza dos 
séculos XVII e XVIII, percebemos que o monarca exerce funções de governo distintas (como detentor do 
poder civil ou administrador espiritual e temporal da Igreja), como também prescinde das celebrações para 
ratificar constantemente seu poder. Havia portanto uma pluralidade de funções, instituições e categorias 
pelas quais se procurava estabelecer o que era o governo e como ele se exercia. Esta multiplicidade de 
pontos do exercício de governo é que permitia que várias pessoas diferentes (nobres, clérigos) procurassem 
nestas celebrações o apoio de seu próprio poder, quanto também reforçava uma hierarquia social. Ao mesmo 
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tempo, levava o monarca português a uma superposição de funções. Visto que estas diferentes instâncias 
institucionais e os procedimentos cerimoniais contribuíam para sustentar um poder político, o monarca 
colocava-se na função de exercício das diferentes jurisdições (religiosa e política), como também muitas 
destas celebrações eram organizadas em torno da sua pessoa. O projeto moral de controle da conduta 
humana colocava-se portanto como um problema em aberto, e pelo qual se definia o poder real então. 

Um questionamento desta multiplicidade estará presente nas celebrações da realeza monárquica, como 
por exemplo, nas reorganizações da administração religiosa promovida no reinado de D. Maria I. Então, a 
união das várias ordens religiosas (de Cristo, de Avis e de Espada), em 1781, reitera a exclusividade do poder 
régio á administração religiosa.5 Também D. João VI incluirá este signo de precedência administrativa, ao 
fazer uso desta comenda em sua cerimônia de aclamação. Mas se as celebrações da realeza reforçam por 
definição a função do regente, cabe inquirir como esta multiplicidade de funções de governo será eliminada 
na administração civil, já no século XIX. Uma pista pode ser encontrada numa celebração em particular 
do período joanino. Quando da chegada do príncipe regente D. João ao Rio de Janeiro, em março de 1808, 
vários painéis de iluminações foram expostos pela cidade. No segundo dia, após sua chegada, o príncipe 
regente percorreu suas ruas num coche e escolta de soldados. Foi saudado por uma multidão, que gritava: 
"Viva o nosso Príncipe, viva o Imperador do Brasil".6 Salta aos olhos que se salve ao príncipe D. João 
por este título singular de "Imperador". Denominação que iremos encontrar anos depois como o título 
oficial do monarca D. Pedro I - e do qual derivou o nome do próprio Estado do Brasil ("Império"). Uma 
conclusão rápida admitiria que o emprego do termo imperador como sinônimo de monarca, e que traduziria 
uma afirmação simbólica de sua superioridade. Porém, o termo pode ser encontrado em vários textos nos 
séculos precedentes. Uma concepção de poder suserano foi formulada em fins da Idade Média, quando o 
rei passou a deter uma autoridade dentro do seu reino que era entendida juridicamente como equivalente ao 
do imperador. Esta concepção teria se mantido durante estes séculos e o que vemos aqui é a reaparição de 
um conceito medieval de poder político? Ou a idéia de império seria parte de um projeto político particular, 
elaborado nos fins dos Setecentos?7 Será preciso analisar um pouco mais detalhadamente esta noção de 
império, seja para responder estas questões e também para podermos avaliar as implicações desta referência 
na concepção de poder real encontrada nas celebrações do período joanino. Como também entender como 
se apresenta nestas celebrações, o confronto entre a afirmação do poder real e a diversidade de jurisdições 
e privilégios encontrados na monarquia portuguesa. 

Consideremos então uma noção de império que predominava então no ensino do direito canónico 
- e presente no funcionamento da Mesa de Consciência e Ordens, seja formação dos teólogos ou pela 
referência às autoridades como fundamento das deliberações. Ainda no século XVII, a noção de império 
designava o supremo poder civil e sua identificação com o poder legislativo. Assim o encontraremos 
descrito, por exemplo, em Francisco Suarez, ao justificar a necessidade social do poder político.8 Parte do 
princípio de que um poder público é necessário a um corpo político' para que este busque o "bem comum" 
- que é a própria conservação deste corpo. Suarez admite em seguida que o poder público atua sobre toda a 
comunidade e tem eficácia obrigacional e coercitiva. Este poder seria exercido através do império civil: dos 
poderes de dar leis políticas e o de julgar; e pelos quais o poder público adquire sua eficácia. Suarez recorria 
à noção de império para delimitar um supremo domínio político, tomava o termo em seu uso latino: do 
antigo direito romano de legitimum imperium, em que o poder existe como um direito. Em outras palavras, 
o poder político se exerce proclamando uma ordem como lei. O teólogo jesuíta distinguirá entre o sentido 
supremo de império e o sentido restrito de império (tnerurn imperium), corrente no direito civil da época. 
Este sentido restrito trata-se do direito de um magistrado para castigar os crimes até com pena de morte. 
Enquanto que o sentido supremo de império é mais do que a faculdade de dar ordens ou punir: o império 
designa uma supremacia civil; a qual inclui o poder legislativo, o poder de julgar e que tem força coercitiva. 
Através destes poderes instituídos e por sua força, o príncipe exerceria um domínio ou governo político 
- por conseguinte, um império. 

Contudo, Suarez tem o cuidado de distinguir entre esta supremacia civil e o poder da Igreja. Este 
incide sobre matérias que tem fim espiritual, como testamentos, e são por isso objeto de lei canónica - como 
também dos territórios sob domínio da Igreja. Isto faz com que a Igreja detenha uma jurisdição civil que 
cabe ao Papa, e este exerça um poder temporal através do direito canónico. E a jurisdição da Igreja tem 
lugar também quando um contrato ou lei civil pode colocar a alma em perigo. Assim, o Papa detém um 
poder espiritual que tem controle sobre assuntos políticos, seja propondo uma lei canónica nas matérias 
de sua competência, como também agindo indiretamente na supremacia civil do monarca, orientando-o 
(III, vi, 6). Do que se conclui que, com a noção de império, Suarez define os fins, a competência e meios 

230 



necessários para que o príncipe possa governar e dirigir o Estado. Mas o teólogo ressalva que este império 
civil estaria ao lado de uma outra instância de competência, de uma outra jurisdição em que vigora uma 
outra supremacia: a da Igreja, regida pelo poder papal e que exerce também um poder temporal. 

Apesar de que Suarez não pretender afirmar a absoluta superioridade temporal da Igreja sobre o 
império civil. Desde que o poder político está assentado na comunidade dos homens, este poder pode 
apenas ser exercido visando a sua natureza e fins terrenos, enquanto o poder da Igreja tem objetivos 
espirituais. Além disso, em contraste com o poder civil, o papa prescinde das leis, do poder coercitivo ou 
da autoridade, que lhe foi cedida pelo imperante civil (os reis ou imperadores do reino onde a Igreja tem 
bens ou há clérigos). A Igreja possui um "poder indireto" sobre os reis porque lhes orienta para a salvação 
das almas, ou condenação destes por agirem contrariamente a este fim. Assim, enquanto o poder político 
visa à felicidade terrena (a paz e a justiça), a igreja dedica-se à felicidade eterna (a salvação das almas). Em 
resumo, Suarez admite a força positiva do poder político quanto à sua competência terrena, mas conclui 
pela superioridade do poder eclesiástico devido ao seu fim de salvação eterna, e que o poder político não 
pode contrariar. Assim, o teólogo distingue os poderes político e eclesiástico quanto à competência e fim de 
cada um, mas para conclui que uma superioridade moral reside em última instância no poder eclesiástico 
devido aos seus fins.9 

Na segunda metade do século XVIII, diversos tratados remetiam a um conceito de império para 
distinguir entre o poder real e o poder papal. E o que observamos num teólogo que se tornou expressivo 
nos anos 1780: Antonio Ribeiro dos Santos, cuja obra De Sacerdotio et Império inseria-se nesta discussão.10 

Para Ribeiro dos Santos, o ministério eclesiástico envolvia o culto religioso e a orientação para um fim 
espiritual. Em contrapartida, "o sumo poder do imperante civil é o direito absoluto de moderar e dirigir, 
indistintamente, as ações de todos os membros dos seus corpos políticos, em prol da utilidade comum dos 
cidadãos".11 Ribeiro dos Santos distingue em seguida entre o objeto da religião (as almas a serem salvas) e 
aquele do Estado (os homens e sua conservação física), como também entre os fins de uma e outro (aquela 
visa a "tranqüilidade espiritual e eterna bem-aventurança" e este, a "felicidade temporal"). Cabendo ainda 
ao monarca os poderes legislativo, judiciário, de fazer paz ou guerra. E o teólogo afirma também que a 
igreja não poderia privar os reis da administração das coisas temporais, nem teria poder para estabelecer 
castigos temporais. Ribeiro dos Santos insiste na separação entre o poder espiritual e o político, em que a 
competência de um não pode negar a do outro. Tais designações dos fins, competência e objeto parecem 
retomar a noção de império e a distinção de Suarez. 

Contudo, há divergências centrais. Primeiro, para Ribeiro dos Santos, a Igreja era um corpo tanto 
místico quanto espiritual. A união mística dos homens advém da religião e por serem filhos de Deus, e é 
ao mesmo tempo uma congregação de cidadãos, de "súditos unidos por leis e sob uma cabeça ministerial 
que é o príncipe" (idem, p. 72). A igreja enquanto "corpo místico" era autônoma e nela vigora o poder 
eclesiástico; porém, como um "corpo político" estaria sujeita ao príncipe, "que tem por direito próprio 
poder nela". Em segundo lugar, esta competência do poder temporal sobre a Igreja atinge os próprios 
meios de exercício do ministério eclesiástico. Ribeiro dos Santos afirma que a manutenção de congregações 
religiosas e escolas era prerrogativa do monarca. E a Igreja não possui patrimônio, nem de instituições ou 
rendimentos, pois a administração dos bens cabia ao rei. O que lhe permitia alienar os bens eclesiásticos 
e propor-lhes novos usos. Além disso, como o rei detém também todo domínio sobre os clérigos, tanto 
por estes serem seus, súditos quanto por lhe caberem "proteger a religião, e nisto contém-se a proteção 
e execução dos sagrados cânones" (idem, p. 74). Permitindo ao monarca punir ou expulsar os abusos 
eclesiásticos; além de confirmar com as leis civis as leis eclesiásticas. A autoridade e severidade das leis 
civis completam o direito do monarca sobre as instituições religiosas. Pela argumentação de Ribeiro dos 
Santos, o poder político atinge assim todo o funcionamento regular do ministério eclesiástico.12 

Suarez havia concebido o império como baseado no exercício legislativo e judiciário. Esta definição 
mostra-se, contudo, insuficiente para a teoria política de Ribeiro dos Santos, pois este teólogo admite ao 
império civil a competência sobre a censura dos livros, a permissão de instalação das congregações religiosas 
e autorização para educação religiosa. Ao invés de reduzir o texto de Santos a uma justificativa teórica da 
expulsão dos jesuítas, consideramos que sua argumentação modifica o campo teórico. O estabelecimento 
das escolas religiosas e a propriedade dos bens de uma congregação são admitidos como objetos próprios 
do poder temporal. A precedência do poder político do monarca não é sustentada pela extensão do poder de 
julgar ou de coagir, mas na autoridade de administrar, em Portugal, os bens e membros da Igreja. Apesar 
desta autoridade, o poder político não seria mais absoluto do que o eclesiástico, pois Ribeiro dos Santos 
define ambos como absolutos e independentes. Porém, os objetos atribuídos ao império civil são tão diversos 
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que incluem a dimensão temporal da Igreja (desde as escolas até os objetos de ornamento), fazendo desta 
um corpo político que cabe ao domínio político. Isto diferencia a noção de império civil de Ribeiro dos 
Santos das noções de império civil e de corpo eclesiástico em Suarez. 

Além disso, para Ribeiro dos Santos, o poder temporal procura fazer cumprir o próprio poder espiritual, 
pela confirmação das leis canónicas e pela coação dos seus abusos (por todos os súditos, mas também pelo 
clero). Assim, o império civil submete o corpo político da Igreja, e auxilia o corpo místico da Igreja a atingir 
o seu objetivo (orientar os homens para a salvação eterna). A ingerência sobre a conduta humana passa 
então por este poder político denominado império civil, o qual dirige os atos mesmo quando se cuida de 
realizar os fins espirituais. Enfim, aquilo que era um poder moral efetivo da Igreja em Suarez, torna-se com 
Ribeiro dos Santos uma instrução espiritual restrita a advertir e aconselhar. E a distinção entre império e o 
sacerdócio permitia defender a precedência daquele poder político do Rei. 

O que se apresenta relevante na argumentação de Ribeiro dos Santos é que ela nos permitirá concentrar 
a definição da noção de império em relação ao exercício do próprio poder político, mais do que em seus 
fins. Além disso, na reforma do ensino jurídico português, em 1772, o termo "império" passará a designar 
atribuições distintas daquelas encontradas no século XVII. E podemos observar esta alteração conceituai 
em alguns livros adotados nos cursos jurídicos portugueses, na reforma pombalina de 1772, e coerente 
com a defesa ideológica do poder absoluto do monarca: o Positiones de lege naturali e o Positiones de iure 
civitatis, de Antonio de Martini.13 Em Martini, a sociedade é produto de necessidades positivas (instintos 
de conservação) e necessidades negativas (maus instintos). Estas preocupações levaram à "congregação 
de vontades" e "mediação de acordos ou pactos sociais", cuja manutenção foi transferida ao império.14 O 
império civil constitui-se de um direito de proclamar leis, um direito de emitir recomendações públicas e 
um outro dedicado a inspecionar as ações e haveres dos súditos. Para que o imperante se sirva do direito de 
emanar leis, é preciso que tenha "conhecimentos dos costumes, dos tempos e das coisas em que consiste a 
república".15 Depois, aquele direito de inspeção suprema permite ao imperante "conhecer e examinar tudo o 
que pertence à saúde pública, assim como as ações, aos bens e atividades dos súditos". Por fim, o imperante 
assume sua competência diretiva promovendo a cultura dos campos, animando o comércio e a cultura das 
ciências - esta se faz, exemplifica Martini, cuidado das escolas de artes, dos liceus e universidades. Por 
estes direitos, o imperante exerce poderes que buscam a utilidade particular dos súditos, mas que vigie 
também para que não tragam detrimentos "à segurança e quietude do Estado". Caberia ainda ao imperante 
uma série de outros direitos como o militar, o judiciário, o de punir e acerca dos bens da sociedade. E o 
imperante seria dotado destas faculdades coercitivas em vista da "salvação da sociedade". 

Em relação ao ministério eclesiástico, Martini ressalva que este não pode atentar contra o Estado, 
pois atingiria assim a própria conservação dos homens. E um tal ministério entraria ainda em conflito com 
a jurisdição civil, pois os homens e sua conservação são assegurados pelo império civil (idem, p. 97-99). 
Em contrapartida, o império civil pode atuar sobre os assuntos religiosos que dizem respeito à sociedade 
civil. Assim, cabe ao império legislar sobre as pessoas eclesiásticas (seu número, sua idade), seus bens 
(sua riqueza, ritos e proventos) ou disputas religiosas. E o imperante recorre ao direito de inspeção para 
examinar os editais da igreja ou associações, vigiar sobre a observância dos dogmas, dos litígios, das 
promessas em matéria de Igreja e usos das coisas sagradas. O imperante pode valer-se ainda do direito 
executório para castigar ou excluir pessoas eclesiásticas, autoridade eclesiástica, repreender os inimigos da 
Igreja e proteger suas regras. 

A aceitação destes textos de Martini como manuais jurídicos é compreensível dentro de uma estratégia 
de defesa do poder real seguida pelos reformadores e professores de Coimbra - dentre eles o próprio Ribeiro 
dos Santos. Porém, atentamos para além de um uso ideológico. Ao promover o poder real português contra 
a jurisdição da Igreja, o texto de Martini coloca como admissível uma série de alterações institucionais a 
propósito do exercício do poder político. Em primeiro lugar, alguns dos procedimentos que Martini admitia 
para a administração civil eram próprios, em Portugal, à jurisdição da Mesa de Consciência e Ordens. Os 
bens religiosos estavam sob administração deste tribunal, que tinha procedimentos particulares à gestão 
deles. Além disso, as matérias relativas aos clérigos e dogmas tinham foro especial de jurisdição eclesiástica 
na Mesa de Consciência e Ordens. Até a primeira metade do século XVIII, o monarca português detinha 
neste tribunal um poder que era delimitado em seu exercício pela jurisdição eclesiástica e cujo objetivo 
era espiritual (a salvação das almas).16 Portanto, o monarca exercia um poder temporal sobre matérias 
religiosas, como administrador das ordens religiosas e pela competência da Mesa de Consciência e Ordens: 
exercia um poder temporal como um governo religioso. Configuração diversa da que observamos em fins do 
século XVIII, por conta da distinção entre império civil e sacerdócio. Ribeiro dos Santos afirma haver uma 
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jurisdição temporal do império civil sobre matérias que eram antes pertinentes ao ministério eclesiástico. 
Já o texto de Martini apresenta uma atribuição de funções ao império civil não apenas incompatível com 
a jurisdição eclesiástica, mas que a esvazia de qualquer poder temporal. E mais, o texto de Martini não 
apenas coloca os bens e as pessoas eclesiásticas dentro da jurisdição do império civil (ratificando a posição 
de Ribeiro dos Santos), mas define o governo político como sendo dotado de procedimentos do governo 
religioso.17 A expulsão dos jesuítas no reinado de D. José I leva os teólogos e juristas a considerar o poder 
real em outras bases, que anulam a própria jurisdição eclesiástica. O que pretendemos acentuar neste 
primeiro ponto é que a concepção de império civil anula o poder temporal da jurisdição eclesiástica. 

O que nos leva a considerar um segundo ponto. A noção de império civil reativa o problema do governo 
moral, exposto nos regimentos da Mesa de Consciência e Ordens, mas transfere o controle temporal das 
condutas religiosas para o campo do governo político. Na Mesa de Consciência, havia procedimentos de 
controle das condutas e hábitos religiosos que eram particulares aquele tribunal. Já nos textos de Ribeiro 
dos Santos e de Martini, estes procedimentos de inspeção são apresentados como próprios de todo o Estado, 
que visam um objetivo temporal e possibilitam um governo político. Em especial, o texto de Martini coloca 
a cargo do imperante civil, como próprio de sua jurisdição temporal, a vigilância na conduta dos clérigos, 
na observância dos dogmas e ritos, além dos usos das coisas sagradas. Como também estão sob cuidado do 
imperante a gestão das pessoas (seu provimento ou sua distribuição dentro da Igreja) e dos bens religiosos 
(sua manutenção e a riqueza que produzem) - bens e pessoas que eram objetos próprios da jurisdição 
religiosa, exercida agora pelo imperante civil. Deste modo, o jurista italiano sustenta que os objetos de 
governo político incluem as pessoas eclesiásticas, suas condutas e sua punição. E o monarca exerce este 
governo pelo império civil, pelos poderes que lhe cabem por direito majestático: o legislativo, o executivo 
e o inspetivo. Assim, o jurista italiano admite que são próprias do imperante as funções de provimento, 
disciplina e ratificação da autoridade religiosa. Apesar de Martini manter a distinção entre o sacerdócio e o 
império civil quanto a seus fins (espiritual e temporal), ele concebe porém o ministério eclesiástico como 
temporalmente dependente do império civil. 

Enfim, Ribeiro dos Santos e os reformadores do ensino jurídico, ao incluírem os textos de Martini, 
assumiram uma estratégia de defesa do poder real que reativou o problema do governo moral, e efetuou 
também um conjunto de alterações. A primeiro delas é uma alteração conceituai da noção de império. O 
império civil atinge toda a jurisdição temporal, portanto a supremacia do poder político incide tanto nos 
bens quanto nos homens (laicos ou religiosos, fidalgos ou não). Como uma segunda alteração, observamos 
que isto multiplica os objetos próprios do governo político. As pessoas do clero, as escolas religiosas, os 
bens eclesiásticos e mesmo os utensílios dos ritos, tudo o que temporalmente existe para fim espiritual está 
dentro do governo político. Assim, o governo político deve estar atento também ao governo doméstico, 
e ajudando a promover a felicidade privada (animando o cultivo no campo, ou a educação). A terceira 
alteração é uma outra delimitação de funções para aqueles que governam o Estado. Não se trata mais, 
como vimos em Suarez, de encontrar no império civil um poder que se exerce como lei, pelo qual julga e 
constrange. A definição de império civil supõe uma supremacia como governo moral: que se viabiliza pela 
inspeção das condutas de todos os homens do reino; que deve trazer os meios para coagir nas diferentes 
instâncias de governo (independentemente do seu fim). Tendo em vista estas alterações no conceito de 
império, começa a prevalecer a função do administrador do Estado: exercida pela pessoa do monarca, 
como uma função superior e reguladora suprema das matérias que incidam sobre a sociedade civil. Com a 
noção de império civil, os reformadores pombalinos formularam o governo político como uma dimensão 
que inclui outros governos (por exemplo, o governo religioso e seu fim espiritual), e cuja responsabilidade 
sobre os assuntos temporais cabe exclusivamente ao monarca.18 

De modo equivalente, um questionamento desta multiplicidade de jurisdições estará presente nas 
celebrações da realeza monárquica, como por exemplo, nas reorganizações da administração religiosa 
promovida no reinado de D. Maria I. Então, a união das várias ordens religiosas (de Cristo, de Avis e de 
Espada), em 1781, reitera a exclusividade do poder régio à administração religiosa.19 Também D. João 
VI incluirá este signo de precedência administrativa, ao fazer uso desta comenda em sua cerimônia de 
aclamação. Assim, também nas celebrações da realeza de fins do setecentos reforçam a função do regente 
como supremo governante dentro da dimensão humana e sobre todas as outras jurisdições, e como tal 
designado "imperante". 

Até meados do século XVIII, a autoridade e jurisdição atribuídas ao Rei português eram exercidas no 
recurso às ordenações régias ou ao direito romano. Admitia-se então que a Igreja podia deter também um 
poder temporal dentro do reino português com relação ao clero, as instituições religiosas e as matérias de 
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pecado; sendo que ao monarca foi delegada a administração deste estado eclesiástico através da Mesa de 
Consciência e Ordens. Neste tribunal vigorava portanto uma jurisprudência baseada no direito canónico, e 
no qual algum controle do poder régio era possível mas tão somente a partir dos princípios deste direito. De 
modo que a relação entre o poder régio e o poder do clero português estava sujeita às pressões e resistências 
de ambas as partes, dando lugar a várias situações de conflitos e até ruptura diplomática com a Santa Sé.2U 

Durante a segunda metade do século, este confronto acabou sendo colocado tanto em termos de um debate 
intelectual quanto também orientou a reforma dos princípios de jurisprudência. 

Neste sentido, o jusnaturalismo formulado em Portugal em fins do século XVIII, atingirá os fundamentos 
da jurisprudência vigente em seus princípios e método. Por um lado, os princípios deste jusnaturalismo irão 
substituir a argumentação teológica jesuíta, na qual se fundamentava a jurisprudência canónica. E por outro, 
a investigação histórico-depuradora da legislação substituirá o método bartolino, que era o instrumental 
de julgamento para toda a jurisprudência (civil ou canónica). Juristas e teólogos portugueses reelaboram 
então o projeto de direito natural, proposto no século XVI pelos teólogos jesuítas espanhóis (entre eles, 
Suarez). E procuraram redefinir o que era uma jurisprudência baseada nos princípios de uma reta razão, 
este fundamento universal pelo qual formulariam as leis humanas e o exercício de todo poder temporal. 
Segundo o direito natural proposto por Suarez, a jurisdição régia seguiria assim a razão natural e o direito 
que propõe - como também as leis civis instituídas pelo Rei. Portanto, o governo político pode ser dirigido 
para que vise a felicidade eterna. Se a ação do Rei romper a ordem natural, cai dentro da jurisdição da Igreja 
(um poder temporal e espiritual em vista da felicidade eterna). E esta poderia constranger o Rei para voltar 
à "ordem natural" das coisas (pela excomunhão, por exemplo). A conseqüência política desta teoria de 
direito natural de Suarez é de que o Rei teria sua ação limitada externamente pela razão natural. Contudo, os 
reformadores pombalinos procuraram conceber agora, no final do Setecentos, uma teoria do Direito Natural 
que permitisse sustentar uma supremacia do poder régio, sem precisar eliminar a jurisprudência canónica. 
Pois este jusnaturalismo colocou a razão natural como inerente à ação política. 

Em primeiro lugar, ensinava-se o Direito Natural a partir dos princípios expostos por Martini. Este 
jurista italiano contrapunha à Igreja um império civil, entendido como um poder supremo sobre a sociedade 
civil e que cabia exclusivamente ao monarca. Em primeiro lugar, isto significava afirmar que o poder 
régio estendia-se a toda a dimensão temporal, como uma jurisdição exclusiva do monarca. O que atingia o 
funcionamento do tribunal da Mesa de Consciência e Ordens, que era administrado pela realeza portuguesa 
mas onde vigorava o direito canónico (portanto, de jurisdição da Igreja). Em segundo lugar, a teoria de 
Martini não retirava da Igreja apenas sua jurisdição temporal, mas também o controle sobre seus próprios 
bens e membros. Admitindo que o imperante tinha sobre estes um direito de inspeção, administrando os bens 
e vigiando a disciplina eclesiástica - tendo por isto direito executório de castigar as pessoas eclesiásticas. 
Deixando ao clero apenas o exercício de funções religiosas para um fim de salvação espiritual - fazendo das 
instituições religiosas quase como instituições monárquicas, mas com objetivo espiritual.21 Aquele direito 
de inspeção estende-se porém a toda a dimensão temporal. Em terceiro lugar, Martini sustentava que a 
instauração primeira do poder real coube a Deus. Afirmando que, mesmo se a origem próxima do poder 
político era um pacto instituído na dimensão humana, a origem remota deste poder decorreria em verdade 
da vontade de Deus.22 Cabia agora ao poder régio um poder supremo sobre a dimensão temporal e que pelo 
qual o monarca zela pela sociedade. Entendida a sociedade como uma união primitiva dos homens, uma 
criação divina e que se especificou através de convenções no decorrer do tempo.23 Frente à sociedade assim 
concebida, o poder régio apresenta-se como seu tutor. O monarca exercia por isto, conforme Martini, o 
direito de inspeção suprema, vigiando sobre as ações, bens de todos os seus súditos em prol da "tranqüilidade 
do estado" (idem, p. 95). O que significava também que os atos do monarca cumpriam uma vontade divina, 
mesmo que estivessem atingindo as instituições da Igreja e seus membros. O poder régio português poderia 
ser concebido assim, graças ao tratado de Martini, como um poder ilimitado, universal e que zela pela 
conservação da sociedade. 

A argumentação de Martini coloca-se, nos anos 1770, em Portugal, ao lado dos argumentos teológicos 
que se baseiam numa teoria do direito divino. Estes argumentos são, por exemplo, os de Ribeiro dos Santos 
contra o direito de revolta dos súditos. Este teólogo toma os deveres dos súditos como sustentados na 
fidelidade e na consciência. Ao jurarem fidelidade ao Rei, os súditos estão obrigados moralmente a cumprir 
seu juramento; e, ao serem infiéis ao Rei, os súditos estariam afirmando que há um poder superior ao do Rei. E 
as leis instituídas pelo Rei deveriam ser moralmente obedecidas porque se trata de um dever de consciência: 
há obrigação de obedecer a Deus que criou a sociedade e é fonte do poder real. Portanto, desobedecer ao 
Rei é desobedecer a Deus. Os súditos estariam assim impedidos de reagirem aos abusos do poder real, seja 
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pela censura ou pela força.24 Junto com os argumentos negando o direito de revolta e a idéia de uma origem 
divina do poder real, diversos teólogos argumentam também contra as teses da origem popular do poder 
e contra as críticas de Suarez à teoria do direito divino. Eram padres ligados à administração pombalina, 
e que reconheciam nos teólogos jesuítas uma defesa do poder papal.25 E, em função do direito divino do 
Rei, todo o amor devido ao monarca reproduz então a sujeição do devoto perante Deus. E torna a sujeição 
política uma condição obrigatória decorrente da própria sujeição do homem a Deus. Em contrapartida, faz 
da revolta contra o Rei uma ação de pecado, uma resistência ao poder de Deus. Atentar contra o monarca 
soberano, conforme os princípios de direito natural, tornou-se assim um crime e um pecado. 

Em segundo lugar, aquela teoria teológica do direito natural foi reelaborada em Portugal a partir de 
princípios do jusnaturalismo alemão (Pufendorf, Wolff e Heinécio, entre outros). Estes juristas tinham 
solapado a idéia de uma lei eterna inerente ao homem e pré-existente à sua compreensão. Observe-se que uma 
lei natural existe nestes juristas tão somente a partir da razão humana, pois a faculdade do entendimento faz 
parte da natureza humana e a lei natural subsiste nesta. Daí um caráter antropológico deste jusnaturalismo 
moderno, e um dos pontos principais de sua contraposição ao jusnaturalismo tomista.26 Além disso, os 
princípios desta lei (o direito natural) seriam produzidos pelo poder do entendimento. Uma ênfase no poder 
da razão, de produzir artifícios, que é fundamental às reflexões sobre direito natural dos juristas alemães e a 
Burlamaqui.27 Esta apropriação do jusnaturalismo alemão e do tratado de Burlamaqui resultou numa teoria 
política específica, que se fundamenta em dois pontos. Em primeiro lugar, esta teoria desvincula o exame da 
natureza humana da reflexão teológica. O esforço de formulação de um direito natural abre então um campo 
de investigação filosófica. Visto que, para Burlamaqui, a lei natural é decorrente do entendimento, portanto 
uma tal lei natural apenas seria formulada no exame da natureza humana e da sua constituição. Estabelece-
se assim um campo de investigação da lei natural tanto para a filosofia (da reflexão racional e moral sobre 
a natureza humana), quanto para a história (investigação sobre os diferentes estados do homem e de como 
este veio a "se constituir").28 Em segundo lugar, esta desvinculação tinha uma importante conseqüência 
prática: permitiu instituir uma jurisprudência régia independente do direito canónico. A idéia de salvação 
da sociedade supõe a soberania do poder régio em toda sua extensão - como um supremo poder temporal 
não conflitante com os objetivos espirituais. A afirmação de supremacia do poder civil não deixava espaço à 
Igreja para o exercício do poder temporal; e como o poder civil contempla também os objetivos espirituais, 
excluía à Igreja o argumento tomista da supremacia espiritual dela sobre o poder civil. 

Essa reflexão teórica permitirá expandir a jurisprudência régia sobre toda a dimensão temporal -
eliminando na prática qualquer vigência de outros estados (eclesiástico ou de nobreza) dentro da monarquia 
portuguesa. E o jusnaturalismo assim entendido atua como uma ciência da Jurisprudência: uma arte do 
governo que investiga qual a ordem interna à natureza do homem e de seu estado social; e uma ciência 
que permite deduzir desta ordem as leis civis, enquanto leis "necessárias" aos súditos. Além disso, a 
autoridade para aplicação e obediência destas leis civis pode ser buscada além da vivência terrena destes: 
tem origem na autoridade divina e no fim último da soberania, que incluiu também a salvação espiritual. 
Estas observações permitem-nos ver o ponto de engate com um projeto de direito natural na reforma 
pombalina do ensino superior (em que se propõe um poder político e a obediência dos súditos independe 
da jurisdição eclesiástica), mas também a divergência central entre a teoria do direito natural de Suarez e a 
do jusnaturalismo pombalino. 

Em terceiro lugar, o jusnaturalismo proposto pelos reformadores tanto não obliterava dogmas católicos 
ou categorias religiosas, como poderia mesmo admitir uma moralidade religiosa. Por um lado, a tradução 
do texto de Burlamaqui para o português e sua utilização nos seminários para ensino de direito natural, com 
a reforma do ensino secundário, acrescentou mais uma teoria política e conceitos capazes de sustentar uma 
defesa do poder real - além do recurso ao texto de Martini, no ensino jurídico. Por outro, o texto de Burlamaqui 
colocava uma teoria política particularmente satisfatória à teologia católica portuguesa, sustentando uma 
concepção de direito natural dentro dos dogmas católicos (como o da imortalidade da alma). E, ao mesmo 
tempo, a teoria e conceitos expostos pelo jurista suíço foram tomados então como sendo coerentes com uma 
defesa teológica do poder régio. Enfim, as teses do jurisconsulto protestante Burlamaqui foram apropriadas 
para ajudar a sustentar uma monarquia católica: afirmativas da supremacia política do Rei (confrontando 
externamente o poder papal e, internamente, a jurisdição do clero) e que admitia a vigência de uma religião 
católica (seus dogmas, as virtudes cristãs e o culto). O que fornecia um sistema ético único tanto para as 
ações políticas e elementos de direito, quanto para as deliberações de cada homem. Concebia-se então uma 
reflexão filosófica sobre Direito Natural em que o exame da ação política foi vinculado a uma moralidade 
católica. Em resumo, o exame do texto de Burlamaqui e a sua utilização estratégica em Portugal permitem-
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nos compreender uma supeiposição entre religião e teoria política. Superposição que ratifica o poder régio 
português como soberano, e propõe-se a cada homem um governo das próprias ações segundo princípios 
de direito natural. O recurso ao texto de Burlamaqui possibilita, em termos de uma arte do governo, tanto 
um governo político quanto uma regulação religiosa. 

Estas três articulações que apontamos importam para que se compreenda a relação estabelecida entre 
uma defesa do direito divino e o jusnaturalismo formulado então em Portugal. O Rei deve obedecer (e 
fazer obedecer) à vontade divina, transcrita em lei natural; por sua vez, a compreensão desta lei natural 
seria resultante de uma investigação sobre a própria soberania régia. Conseqüentemente, a jurisprudência 
fundamentada nesta teoria jusnaturalista acabaria por conceber leis que são próprias ao poder real e estaria 
também em conformidade com os desígnios divinos: coerentes com a origem do poder real (Deus), com a 
história daquilo sobre o que este poder incide (o reino português, isto é, o território e os súditos do Rei) e com 
o fim deste poder (a felicidade espiritual e temporal). Primeiramente, uma investigação histórica que busca 
o poder político vigente então nos eventos passados sobre legislação régia. Daí um movimento circular, em 
que o poder régio reencontra a si mesmo, propondo a narrativa deste reencontro como a história do direito 
pátrio. Depois, se o regente português não faz mais do que aplicar as leis de Deus (origem do poder régio), 
portanto os súditos estão obrigados a obedecer às leis do soberano, porque afinal a sua salvação (espiritual e 
temporal) depende delas. Enfim, o império civil que o monarca português exerce será concebido como um 
poder político soberano, e através dele operaria na terra o supremo poder divino. 

1 Relação das festas que se fizerão no Rio de Janeiro, quando o príncipe regente N. S., e toda a sua real família chegarão pela primeira 
vez áquella capital. Lisboa: Impressão Régia, 1810. p. 9. O mesmo documento foi reproduzido em CASTELLO, José Aderaldo. O movimento 
academicista no Brasil (1641-1820/22). São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1974. vol. Ill, tomo 5, p. 147-162. 
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Suárez, Grácio, Hobbes. Coimbra: Armênio Amado, 1941. p. 18. Jaime 1 defendia os fundamentos do poder real baseado na teoria de um poder real 
concedido diretamente por Deus, e a obediência dos súditos ao Rei advém do juramento de fidelidade destes (Apologia pro luramento Fidelitatis, 
1609). Esta tese eslava assentada na negação luterana de uma justiça inerente ao homem. Contrária ao projeto teológico tomista de fundamentar a 
conduta política numa lei eterna (imanente ao universo). Cf. SK.INNER, op. c/7., p. 417-419. Em Defensio Fidei, o teólogo jesuíta procurava refutar 
a tese luterana de que o poder do Rei advém da graça divina, baseado em suas próprias reflexões sobre uma teoria do direito natural. Suarez procura 
reformular o projeto tomista, propondo um direito inerente à natureza humana (racional, livre e dotado de vontade) e cuja origem temporal do poder 
política c a sociedade. Proposições afirmadas em Defensio Fidei contra um direito de graça, que admitiria a autoridade política à revelia da natureza 
humana e da sociedade; isto é, o poder político tendo uma origem externa à dimensão temporal. Deste modo, Suarez irá expor suas teses então 
contra a teoria do direito divino de Rei Jaime I, da Inglaterra; mas produzindo, efetivamente, a defesa do poder papal. 

Antonio Ribeiro dos Santos formou-se em Cânones na Universidade de Coimbra, acabando por lecionar neste curso. De sacerdotio ei 
Império foi sua dissertação de doutoramento nesta universidade, e publicada em 1770. Alcançou notoriedade após a reforma de 1772, tomando-se 
lente em 1779. Será considerado um dos principais professores de cânones em Coimbra, ficando responsável pela redação do compêndio de história 
sagrada e daquele de instituições eclesiásticas, para o curso de Direito Canónico.Ocupou vários cargos: em 1788, foi nomeado para a Junta da 
Revisão e Censura do no código civil; Deputado do Santo Oficio em 1793; Censor Régio a partir de 1795. Participou também da Academia Real de 
Ciências de Lisboa desde a sua fundação. Vide a propósito PEREIRA, Jose Esteves. O pensamento politico em Portugal no século XVIII: Antonio 
Ribeiro dos Santos. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1983. 

" Santos, Antonio Ribeiro, De sacerdotio et Império. Lisboa, 1770, p. 64-65 apud DIAS, José da Silva. Pombalismo e teoria politica. 
CULTURA, Lisboa, n. 1, p. 68, 1982. 

12 Seguimos em parte a argumentação de Silva Dias neste nosso rápido exame do texto de Ribeiro dos Santos. O historiador português 
procura avaliar a teoria política de Ribeiro dos Santos em relação ao episcopalismo (em que o poder eclesiástico cabia ao bispo e não ao papa) e o 
regalismo (a interferência e orientação na Igreja conforme diretrizes do Estado, sustentadas no direito de padroado), em Portugal de fins do século 
XVIII. No exame deste e de outros textos, Silva Dias procura ressaltar a importância destas duas posturas ideológicas na teoria política no período 
pombalino. Nossa exposição do texto de Ribeiro dos Santos não visa, contudo, o mesmo objetivo de Silva Dias. Retomamos seus comentários e 
as extensas citações do teólogo conimbricense porque eles nos permitem entrever um ponto de alteração da noção de império neste período. E esta 
mudança conceituai que será relevante para nossa análise, mais do que o fundo ideológico. 

13 O jurista italiano Carlo António de Martini (1726-1800) fez carreira na corte católica de Maria Teresa da Áustria, onde foi professor de 
Direito Natural em Viena, preceptor e conselheiro de Estado, alto funcionário do Império dos Habsburgos e artífice de vários textos legislativos 
- que culminaram na codificação civil austríaca de 1811. Martini fora nomeado, em 1761, professor dos príncipes José e Pedro Leopoldo (futuro 
Imperador Leopoldo II). Das notas de aula para uso do príncipe Leopoldo II, Martini extraiu as Positiones de lege naturali (1764) e Positiones 
de jure civitatis (1768). Atuou como professor de Direito Natural na Universidade Católica de Viena, cuja cátedra obteve em 1754, e presidente 
da junta encarregada da reforma do ensino universitário e escolástico, vários anos depois. Carlo Martini tornou-se magistrado do Supremo 
Tribunal de Viena, em 1790. E colaborou ainda na redação de Regulamento do processo civil (1786) e Código civil da Galícia Ocidental (1797). 
Cf. MONCADA, Cabral de. Subsídios para uma história da filosofia do Direito em Portugal. BOLETIM DA FACULDADE DE DIREITO DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA, vol. XIV, p. 114, nota 2, 1937-38. Sua obra era conhecida tanto pelos reformadores como José Seabra da Silva 
(autor do libelo antijesuítico Deduções cronológicas e analíticas, de 1768), como também dos professores que lecionaram em Coimbra após a 
reforma, como Ribeiro dos Santos e Pascoal de Melo Freire. Foram as Positiones, originalmente um manual para estudo do príncipe austríaco, que 
se tornaram o texto fundamental para ensino de Direto Natural em Coimbra durante setenta anos (1772-1843). Ver também SILVA DIAS, op. cit., p. 
91-92. Ressalve-se que, já no início do Setecentos, havia cátedra de Direito Natural nas universidades de Innsbruck, Praga e Friburgo (no Império 
da Áustria). Ver MONCADA, op. cit., p. 113, nota 1, 

14 Ibidem, op. cit., p. 92-94. Guardamo-nos de aprofundar estas noções de sociedade e pacto em Martini, confrontando-as com outras 
conhecidas no período, em especial de Pufendorf e Hobbes. Em primeiro lugar, porque nosso objetivo é apenas apresentar uma noção de império 
numa obra corrente em Portugal no período estudado. E, por segundo, tivemos acesso às suas obras apenas por citações e comentários de Silva Dias; 
tais extratos permitem-nos apreender esta noção de império, mas não seriam suficientes para avançar considerações sobre os outros dois conceitos. 
A propósito, Silva Dias alerta que o próprio Martini se furtou à polêmica sobre a idéia de pactualização do Estado e a forma de governo, que se 
desenvolvia entre partidários do jurista germânico e outros do jurista inglês. Ibidem, p. 94. 

15 MARTINI, Carlo Antonio de. Positiones de iure civitatis. Lisboa, 1772, p. 32-54 passim apud SILVA DIAS, op. cit., p. 95-96. 
16 Vide os conflitos surgidos devido a D. João V ter elegido o Patriarca - um arcebispo religioso em Lisboa, que se sobrepunha tanto dentro 

da jurisdição religiosa quanto na hierarquia da Corte. Afora a questão a hierarquia de precedência, o monarca português buscava assentar seu poder 
através da jurisdição religiosa. Vide ARAÚJO, Ana Cristina. Ritualidade e poder na Corte de D. João V. REVISTA DE HISTÓRIA DAS IDÉIAS, 
Coimbra, vol. 22, p. 175-208, 2001. 

17 A proposição de Martini, e mesmo a de Ribeiro dos Santos, é incompatível com a jurisdição temporal proposta por Suarez. Para o teólogo 
jesuíta, o império apenas se realiza como uma ação boa que não pode atentar contra a natureza das coisas - em que o governo político visa mesmo 
indiretamente a salvação das almas e não pode contrariar este fim ou sobrepô-lo. Apesar de distinto quanto à jurisdição, em Suarez, o império está 
limitado enquanto bom governo. Em Martini, torna-se ilimitado para responder às novas exigências de governo: a salvação da sociedade. 

18 No exame destes mesmos textos, outros historiadores chegaram a reconhecer uma estatização da Igreja (resultado do regalismo), ou de 
uma "desclericalízação da sociedade portuguesa". SILVA DIAS, op. cit., p. 31. Diferentemente, nossas considerações levam-nos a concluir que a 
idéia de governo político anexou o de eclesiástico; isto é, o poder político incluiu a noção de governo religioso dentro de suas funções, mantendo-
o sob dependência do poder régio. Ressaltamos com isto não apenas a sacralização deste poder, mas que se admitiu as funções pastorais para o 
governo dos atos políticos - funções encontradas, por exemplo, nos Regulamentos das atribuições da Mesa de Consciência e Ordens. 

19 Ao mesmo tempo, ao ostentar as grã-cruzes numa única comenda militar, reforçava a hierarquia das ordens nas cerimônias da Corte. 
Como veremos no próximo capítulo. Para uma reprodução da insígnia, consultar D. João VI e o seu tempo. Lisboa: Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999. p. 118; 232-235. 

20 Houve um período de suspensão das relações diplomáticas entre Portugal e a cúria romana de 1640 a 1670. Para um detalhamento destes 
confrontos no século XVII, consulte-se PAIVA, José Pedro. As relações entre o Estado e a Igreja após a Restauração. REVISTA DE HISTÓRIA 
DAS IDÉIAS. Coimbra, vol. 22, p. 107-131. E para a primeira metade do XVIII, vide ARAÚJO. Ritualidade c poder na corte de D. João V, op. 
cu., p. 205. 

21 Martini vai muito além de questionar o direito da Igreja à exercer algum poder legal, destituindo-lhe não apenas de jurisdição coercitiva 
mas também do controle de seus bens c das pessoas eclesiásticas. Além disso, estes elementos adicionais colocam ao poder político aquilo que 
apontamos como um problema para a arte do governo: a gestão de bens particulares e o controle das condutas de si mesmo. 

22 Nas próprias palavras de Martini, "magestatem principium suum proximum quidem in conventione, remotum vero in ipsa dei volunlatc... 
habere". Cf. MARTINI, Positiones iure nature, II, § 60 apud MONCADA, Cabral de. Filosofia do Direito em Portugal, op. cit., p. 127. 

23 MARTINI, Positiones de iure civitatis, p. 9-13, apud DIAS, José da S. Pombalismo e teoria política, op. cit., p. 94. 



24 Cf. DIAS, José da S. Pombalismo e teoria política, op. cit., p. 69. 
2 í Neste sentido, refere-se Padre Pereira de Figueiredo, membro da Real Mesa Censória e teólogo defensor do pombalismo, em carta a 

Padre Antonio Ribeiro: "Não se crê já na Bulla da Cea, nem no Despotismo da Cúria Romana. Já não se faz caso de Soares nem dos Bellarminos 
[sic]. Só reina e só se atende ã antiguidade, os Padres, os Concílios, a Tradição dos primeiros séculos. Este é o plano de Estudos que Sua Majestade 
publica para a reforma deles na Universidade de Coimbra e no Reino todo." Citado em ALBUQUERQUE, op. cit., p. 331. Uma crítica aos jesuítas 
ratificada também por Ribeiro dos Santos, em De Sacerdotio el Império, Lisboa, 1770, p.76 apud Dias, op. cit., p. 69. Encontraremos ainda no 
reinado seguinte, num texto do Marquês de Penalva, uma defesa da origem divina do poder real baseada em argumentos teológicos. PENALVA, 
Marquês de. Dissertação a favor da Monarquia. Lisboa: PRO DOMO, 1945. p. 37. Esta dissertação foi apresentada na Academia Real de Ciências 
de Lisboa e ouvida pelo então príncipe regente D João VI. Cf. SOUZA, Iara Lis. A pátria coroada. São Paulo: Unesp, 1999, p. 15. 

26 Cf. ROMMEN, Heinrich. The natural law. A study in legal and social history and philosophy. Translated by Thomas A. Hanley. 
Indianápolis: Liberty Fund, 1998. p. 83. Este caráter antropológico do direito natural pode ser encontrado em Wolf, como uma das idéias centrais 
de sua obra. A idéia de instintos naturais permite tanto que um ser apreenda a si mesmo pelas sensações do corpo, quanto também dotado de uma 
natureza comum a outros (a humanidade). E a consciência (o julgamento das próprias ações) permite que o homem compreenda as suas ações 
como efeito de um querer racional: coerente e uno. A consciência toma portanto, através dos instintos e do entendimento, o conhecimento de si 
mesmo como indivíduo. Além disso, a imortalidade da alma, porque participa da natureza de Deus, dá uma extensão universal e uma existência 
transcendente. Enfim, o que surge na teoria do Direito Natural de Wolff é o homem como um sujeito de conhecimento. Ver WOLFF, Christianus. 
Príncipes dti droit des gens et du droit. Tradução de Jean-Henri-Samuel Fornay. Amstcrdan: Mare Michel Rey, 1758. Há um fac-símile publicado 
pela Press Universitaire Caen, de 1988, em 3 volumes. E possível consultar esta obra no site <http://w w w. ga 1 ica.bnf. fr>. 

2 7 Após a reforma de 1772, outros tratados jusnaturalistas passaram a serem adotados em Coimbra, distintos daqueles neotomistas como 
o de Suarez. E dentro desta nova orientação, um dos autores que se tornaram mais difundidos no ensino jurídico do Direito Natural, além dos 
compêndios de Martini, foi Jean Burlamaqui. Sua principal obra, Príncipes du droit naturel, foi utilizada no Colégio dos Nobres, uma instituição 
régia de ensino secundário dos anos 1770 - aberta por Dom José I aos filhos de nobres, mas que admitia também os filhos da burguesia portuguesa 
em ascensão. Com a reforma do ensino das escolas secundárias, este mesmo texto passou a ser o manual de ensino de Direito Natural em todos os 
seminários, além do seu uso também nos cursos de filosofia recém-criados em Portugal. Jean Burlamaqui (1694-1748) foi jurista suíço e lecionou 
Direito Natural e Civil na Academia de Genebra (1723-1739). Escreveu Príncipes du droit naturel (1747) e Príncipes du droit politique (1751, em 
publicação póstuma). Seus tratados resumiam e discutiam principalmente as teses de Direito Natural do jurista flamengo Grotius e do germânico 
Pufendorf. Contemporâneo a Burlamaqui, Jean Barbeyrac (1674-1744), traduziu para o francês os principais tratados destes dois autores, além de 
produzir alguns textos sobre Direito (De conjungendis Jurisprudentiaes et historiarum studiis). Foram os trabalhos destes dois genebrinos que 
ajudaram a divulgar as teorias alemãs de Direito Natural, a partir dos anos 1740, tanto para os demais países da Europa (França, Inglaterra, Espanha, 
Portugal), quanto também nas colônias inglesas (Estados Unidos). Em Portugal, Burlamaqui foi traduzido para o português em 1768, com o título 
de Elementos do Direito Natural, pelo padre José Caetano de Mesquita, professor do Colégio dos Nobres, e utilizado como texto de aula. Além desta 
instituição, o livro de Burlamaqui foi adotado também na cadeira de filosofia em Évora (na disciplina de Direito Natural e Pátrio, junto a outros 
autores alemães). Em 1769, foi proposta uma reforma nos colégios Ordem Terceira dos Franciscanos - cujo responsável pela redação do novo Plano 
de Estudos foi Fr. Manuel de Cenáculo, Arcebispo de Évora, que viria a participar também da redação dos Estatutos da Universidade de Coimbra 
(1772). Com esta reforma nos colégios franciscanos, o livro de Burlamaqui tornou-se o manual para as lições de Direito Natural, ministradas no 
curso de filosofia nesta ordem religiosa. A importância desta reforma é que este plano foi modelo para os colégios das demais ordens religiosas 
em Portugal. Com isto, desde então, os colégios de ensino secundário passam a expor a Lógica e a Ética com rudimentos de direito natural, cujo 
texto de aula foi durante os anos 1770 o texto de Burlamaqui. Some-se a isto, o fato de que, com a reforma do ensino universitário, os tratados 
de Grotius e Pufendorf (e as traduções de Barbeyrac) foram admitidos como obras de referência no ensino jurídico português. Enfim, nos anos 
1770, o conhecimento jurídico e filosófico português passa a recorrer formalmente às noções e teorias da Jurisprudência alemã setecentista e de 
seus tradutores suíços. Cf. ANDRADE, Antonio A. Vernei e a cultura de seu tempo. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1965. p. 340, 387-388; 
MONCADA, Subsídios para uma história da filosofia do Direito em Portugal, op. cit., p. 128, nota l. Exemplares do texto francês e da tradução 
portuguesa podem ser consultados na Biblioteca Nacional, em Portugal - o que nos foi impraticável. Tais informações dão a importância de 
Burlamaqui e Barbeyrac para o estudo da teoria política no século XVIII. E ressalve-se que a notoriedade destes juristas suíços não se restringe 
apenas a Portugal. Também na França, o próprio Rousseau teve acesso ao jusnaturalismo germânico através da tradução de Barbeyrac na Europa. 
Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultura, 1983. II, cap. II. Vide, 
a propósito da confrontação dos conceitos entre Pufendorf e o filósofo francês, o recente trabalho de Milton do Nascimento. NASCIMENTO, 
Milton Meira. Figuras do corpo politico. São Paulo, 2000. Tese (Livre-docência em Filosofia) - F.F.L.C.H., Universidade de São Paulo, São Paulo. 
Além disso da repercussão na Europa, os textos de Burlamaqui, Pufendorf e Grotius foram utilizados também no curso jurídico em Harvard, 
nos Estados Unidos, para ensino de Direito Natural. Onde o texto de Burlamaqui teve uma tradução norte-americana em 1752. A 5a edição desta 
tradução, publicada em 1807, encontra-se disponível na Internet pelo site <http://vv\vw.constitution.org/liberlib.htm>. Acesso: 27 maio de 2001. 
Para se dimensionar a importância do jusnaturalismo alemão então e daquela instituição de ensino, note-se que nesta universidade estudaram 
Samuel Adams, John Otis e John Adams (o segundo presidente dos Estados Unidos); homens cuja produção intelectual é considerada relevante 
aos estudiosos da revolução americana. Há textos importantes de John Otis, que contribuíram para precipitar o movimento de independência norte-
americano, e cuja argumentação desenvolve-se baseada em Pufendorf e Grotius. Acrescente-se ainda que a obra de Burlamaqui foi um dos textos 
selecionados para uso nos cursos jurídicos, instituídos no Império do Brasil, nas cidades de São Paulo e Olinda, em 1828. Contando do rol de obras 
escolhidas para o primeiro ano do curso, dedicado ao estudo do Direito natural e público. Vide Projeto de regulamento ou estatutos para o Curso 
Jurídico, creado pelo Decreto de 9 de janeiro de 1825, organizado pelo Conselheiro de Estado Visconde da Cachoeira,... In: Colecção de Leis do 
Império do Brazil. Rio de Janeiro: Typografia. Nacional, 1878. Ia parte. p. 7-39. Conforme também VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas 
ao bacharelismo. São Paulo: Perspectivas, 1982, cap. III. Constatamos que o texto de Burlamaqui, numa edição de 1820, passou a fazer parte da 
biblioteca do curso jurídico paulista. Vide Catálogo da Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo em ¡887. São Paulo: Jorge Seckler, 1887. 
Apesar disto, e do texto de Burlamaqui ter tido ampla circulação desde fins do século XVIII e início do XIX, não localizamos nenhum original 
francês do livro ou sua tradução portuguesa setecentista nem no acervo da antiga biblioteca do curso jurídico da São Paulo (atual Biblioteca da 
Faculdade de Direito da USP), nem nas principais bibliotecas ou arquivos brasileiros consultados, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. 

28 Este é um dos motivos teóricos pelos quais juristas como Pufendorf dedicaram-se também às narrativas históricas: para que a pesquisa dos 
estados dos homens permita deduzir as leis naturais. Também Montesquieu operaria este princípio jtisnaturalista de pesquisa dos estados humanos, 
e que se proponha então as leis civis correspondentes à sua constituição. Por este motivo Montesquieu recorre à obra de Pufendorf, quando o 
pensador francês faz a caracterização do regime despótico. Notando que a legislação civil deve ser conforme as leis naturais desta condição civil. 
Montesquieu cita a História Universal, de Pufendorf. Vide MONTESQUIEU, Barão de La Brède e de. Do espirito das leis. São Paulo: Abril 
Cultura, 1973. Livro I, cap. XIV. 
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