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LEGISLATION SUR LE «PLACET» ROYAL
DANS LES DIOCESES D’OUTREMER
(8-VIII-1863)

SOMMAIRE — Ordonne I’entiere et ponctuelle observance des lois du

royaume sur la publication et execution des documents
pontificaux dans les dioceses d’Outremer.

A V ISO

Manda Sua Majestade El-Rei, pela secretaria de estado
dos negocios da marinha e ultramar, remeter ao Governador
geral da provincia de S. Tome e Principe a inclusa copia autentica da portaria circular, que, nesta data, e expedida a todos
os prelados das dioceses do ultramar, suscitando-lhes a inteira
e pontual obstrvancia das leis, pelas quais nenhuma bula, breve,
rescrito, ou determina^ao apostolica pode ser executada naquelas
dioceses do real padroado sem preceder o regio placet, que
autorize a sua publica^ao e execu^ao; e, porque ao referido
Governador geral, como delegado do poder real, cumpre zelar
a fiel manutenjao dos direitos e regalias da coroa de Sua Ma
jestade, confia o mesmo augusto senhor, que ele, inteirado
dos solidos e inconcussos fundamentos com que, na citada
portaria se demonstra a legitimidade do direito, cuja observan
cia se recomenda, procurara, quando assim convenha, e por
todos os modos que l'he oferefa a ac^ao da sua autoridade, conservar respeitada e ilesa aquela real prerogativa.
Pa$o, em 8 de Agosto de 1863.
Jose da Silva Mendes Leal

CO PIA

Manda Sua Majestade El-Rei, pela secretaria de estado
dos negocios da marinha e ultramar, que ao pro-vigario capi
tular da diocese de S. Tome seja transmitido o seguinte:
£ principio de direito portugues, que as hulas, breves ou
rescritos da santa se, ou dos seus delegados nao podem ter
execu^ao em Portugal, nem ser cumpridos pelos cidadaos
portugueses, sem que a sua publica^ao e execu^ao tenha sido
autorizada com o regio beneplacito. Era regalia da coroa,
confirmada pela constituifao do estado no artigo 75.°, § 14 .0,
e direito inerente a soberania, e constantemente recorihecido
pela legisla^ao patria; no art. 32 .0 das cortes de Elvas, do
senhor rei D. Pedro I; no artigo 82.0 das cortes de Lisboa,
do senhor rei D. Joao I, em que expressamentJe se diz que
assim se costumou sem-pre; no capitulo ultimo das cortes de
Santarem, do senhor dei D. Afonso V ; no capitulo 50.° dos
gerais do povo das cortes principiadas em Coimbra a 10 de
Agosto de 1472, e terminadas em Evora a 18 de Mar^o se
guinte; no capitulo 12 .0 das cortes de Montemor-o-Novo, de
1477, presididas pelo prmcipe D. Joao; nas ordena^Ses Afonsinas, no titulo das letras que vem da corte de Roma ou do
Grao-Mestre, que nao sejam publicadas sem carta de el-rei;

na provisao do senhor rei D. Joao II, de 4 de Fevereiro de
1495, dirigida a D. Gon^alo de Castelo Branco, governador
da casa do civel, restabelecendo o beneplacito regio, cujo exercicio suspendera em 1487, na plenitude do poder, e a pedido
do sumo pontifice Inocencio VIII, no breve Olim felicis, de 3
de Fevereiro de i486, por ocasiao das negocia^oes pendentes
em Roma para a legitima^ao do mestre D. Jorge; nas ordenafoes Manuelinas, livro I, titulo II, § ultimo; no alvara do
senhor rei D. Manuel, de 12 tie Abril de 15 10 , e na carta
regia, de 5 de Dezembro de 1525, do senhor rei D. Joao III,
aquele permitindo ao bispo de Coimbra, D . Jorge de Almeida,

a execugao da bula para poder testar dos bens adquiridos
intuitu ecclesiae, esta confirmando essa permissao; na suspen-

sao da bula da Ceia, pelo senhor rei D. Sebastiao, como oposta
as leis do reino e privilegios da coroa, privilegios que o santo
padre Gregorio XIII veio a ter por indispensavel resalvar em
breve de 29 de Abril de 1574; na carta de Filipe II, dirigida
em 1582 pelo seu secretario de estado, Gabriel Zayas, ao
cardeal de Granvella, depois das providencias em que proibiu
a publicagao da bula da Ceia, carta que vem na cronica deste
monarca, de Luis Cabrera; finalmente, na lei de 20 de Dezembro de 1582, pela qual foi permitida a publicagao da correcgao ao calendario pelo santo padre Gregorio XIII. / /
Escusado e prosseguir na indica^ao de todos os monumentos,
que daqui para diante certificam o exercicio constante deste direito em Portugal, porque o atesta uma bem conbedda e ininterrupta serie deles, desde os decretos de 12 de Mar$o de 1052 e
16 de Agosto de 1663, ate aos decretos de 5 de Junho de 1728,
e 4 de Agosto de 1760; das leis de 6 de Maio de 1 7 ^ 5 >
de Agosto de 1767, e 5 de Abril de 1768, ate a carta regia
e aviso de 23 de Agosto de 1770; e de entao ate hoje, cumprindo especializar a carta que o senhor rei D. Joao V mandou
escrever pelo seu secretario de estado, Marco Antonio de
Azevedo Coutinho, em 26 de Mar^o de 1748* ao arcebispo
de Goa primaz do oriente, a carta regia de 1 o de Fevereiro de
1774, expedida de Salvaterra de Magos pelo senhor rei
D. Jose I ao arcebispo da mesma arquidiocese, e as instrugoes
da mesma data assinadas pelo Marques de Pombal.
Nao devem, entre outras muitas, esquecer, como provas
notabilissimas do permanente exercicio deste direito da coroa
portuguesa, o alvara de 27 de Junho de 1602, pelo qual Fi
lipe III inibiu a execugao do motu proprio de Pio V , sobre
as compras dos censos; a lei de 6 de Maio de
proibindo
o breve Apostolicum pascendi; a de 28 de Agosto de 1767>
proibindo o breve Animarum saluti; a carta de lei de 2 de

Abril de 1768, proibindo a bula In Caena, Domini, a que 0
santi'ssimo padre Clemente XIV, subindo a cadeira de S. Pedro,
mandou por perpetuo silencio, fazendo cm 1770 publicar na
quinta-feira santa um jubileu, cm lugar das excomunhoes
daquela bula; a carta de lei de 30 de Abril desse ano de 1768,
proibindo a bula Sanctissimi Domini; a. lei de 4 de Dezembro
de 1769, proibindo os indices expurgatorios e a bula da Ceia;
o edital de 22 de Abril de 1774, proibindo o breve de Cle
mente X IV sobre o jubileu das ermidas do Senbor do Monte,
sem que em tempos de tanto acatamento religioso se entrasse
nunca em receio de cometer nisto excesso, nem viesse ao pensamento faltar a suma reverencia e obediencia devida as decisoes do supremo pontlfice, sentimentos em que os senhores reis
deste reino, e a nagao portuguesa sempre timbraram, gloriando-se de nao ceder neles a primazia a qualquer outro pnncipe
do povo catolico.
Cumpre mais nao esquecer que este direito inconcusso
da coroa portuguesa nao esta so exarado nas leis do reino, tern
sido constantemente reconhecido por concilios, pela propria
santa se apostolica, e pelos seus delegados ou representantes.
Egidio Martins, e Pedro de Velasco, embaixadores do senhor
rei D. Joao I ao Condlio de Constanta, protestaram perante
o mesmo concilio, que as suas decisoes nao tenam execu^ao
nem obediencia em Portugal, senao naquilo que pelos senho
res reis destes reinos fosse permitido e autorizado; e este protesto, aceite por aquela memoravel assembleia, em que a igreja
universal se achava representada, foi incorporado na sessao 22.a.
O santo padre Gregorio XIII, no breve Exponi Nobis de
25 de Abril de i 5 7 4 ’ *lue f°i lovado a promulgar em razao
das dificuldades opostas neste reino a publica$ao da bula da
Ceia, resalvou (embora desnecessariamente) todas as leis e
todos os privilegios da coroa, um dos quais, e dos mais importantes, e certamente o regio beneplacito: ut legibus praedictis
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et privilegiis uti, et secundum illas et ilia procedere, judicare,
exequi, prout hactenus sine controversia usi estis.
Publicada a bula Omnium sollicitudinum, de 12 de Se-

tembro de 1744, sobre os ritos malabaricos, o sumo pontifice
pediu ao senhor rei D. Joao V lhe desse o seu real beneplacito
para ser executada no oriente, como se declara na carta do
secretario Marco Antonio de Azevedo Coutinho, de 26 de
Marfo de 1748, ao arcebispo primaz.
Os nuncios apostolicos nao sao admitidos, segundo o
direito do reino, a exercitar qualquer jurisdi^ao, ainda que
tenham poderes de legados a latere, sem exibirem os breves
para obterem o regio placet, o qual so se lhes concede precedendo carta do ministro e secretario de estado respectivo, em
que se declare as restrides com que lhes e permitida a execu^ao
de tais breves, e resposta ou carta reversal do nuncio, em que
se conforma com essas restrifoes. Assim se procedeu com os
nuncios Luca, ascebispo de Nicomedia, e Filipe Acciaioli,
escrevendo o primeiro ao secretario de estado, Marco Antonio
de Azevedo Coutinho, em carta reversal de 17 de Junho de
1774, resposta a daquele ministro, datada de 14, em que se
lhe punham as restrifoes: «que as aceitava, e assegurasse ao
rei que teria como gloria a pontual obedienda aos supremos
mandados.)) E la prego di assicurare la maesta del re, che la
venerazione, che professo alia sua sovrana persona, mi fara
sempre avere a gloria la pontuale ubbidienza alii suoi supremi
commandi.

Foi este sempre o direito do reino, fazendo-se mais ou
menos restrifoes aos legados romanos, tanto que chegaram
a Portugal, como ao colector Paloto na carta regia de 2 1 de
Setembro de 1624, que ampliou as feitas em 1 6 1 6 ao colector
Acorambono, e como a Landinelli na carta regia de 15 de
Dezembro de 1620.
Cumpre tambem recordar que tais restri^oes se estendiam
ate aos delegados da santa se, que iam a Asia exercer jurisdifao
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fora do territorio portugues, e eram por eles aceites, como aconteceu com o apostolo das fridias, S. Francisco Xavier, que,
scndo enviado pelo sumo pontifice, Paulo III, as regioes orien
tals com poderes de nuncio apostolico, dirigiu as respectivas
letras ao rei de Portugal, para que, se fosse do seu agrado,
pudesse usar das faculdades espirituais que lhe eram conferidas;
o que ele proprio refere na petigao dirigida ao vigario da fortaleza de Malaca, petigao trasladada pelo padre Francisco de
Sousa no Oriente Conquistado; como aconteceu igualmente
com o patriarca de Alexandria, Carlos Antonio Mezzabarba,
comissario e visitador apostolico geral da China, com facul
dades de legado a latere, sucessor nessa comissao do patriarca
de Antioquia, Carlos Tomas Maillard, depois cardeal de
Tournon, que veio a Lisboa apresentar ao regio beneplacito
o breve de suas faculdades, Speculatores Domus lrsael, de 29
de Setembro de 171 9, ao qual se fizeram as restri^oes constantes da carta do secretario de estado, Diogo de Mendon^a
Corte Real, de 22 de Margo de 1720.
Tal tern sido a doutrina constante e a constante pratica;
tal e a sentenga dos escritores mais versadbs e ortodoxos, assim
portugueses, como estrangeiros; tais sao, finalmente, os exemplos mutuamente aprovados pela santa se, e pelos sen'hores reis
de Portugal, nao podendo os prelados do reino executar decreto
algum que recebam da curia, ou de seus delegados, sem previo
consentimento da jurisdigao secular, por mais clausulas coactivas
que tragam para a sua publicagao e execugao.
Sendo assim, como inegavelmente e, e evidentemente se
demonstra no que fica exposto, podendo acontecer que o tempo
haja afrouxado tao salutar e necessaria pratica, ou com os melhores intuitos ou'tras consideragoes se hajam interposto, e importando sobremodo que os reverendos prelados do ultramar,
ou seus sufraganeos, ou governadores, ou vigarios capitulares
e pro-vigarios das respectivas dioceses, se nao apartem jamais
do que tern sido extrictamente observado pelos senhores reis

de Portugal, e pelos respectivos governos em todos os tempos,
segundo as maximas por que se regulou a piedade daqueles
catdlicos soberanos e de outros varoes, convem suscitar a inteira,
cuidadosa e pontual observancia das leis, pelas quais nenhuma
bula, breve, rescrito ou determinagao apostolica, de qualquer
natureza ou denomina^ao, expedida em nome da santa se, ou
de nuncios, ou de quaisquer outros delegados apostolicos, sepossa executar naquelas dioceses do real padroado, sem preceder o regio placet que autorize a sua publica^ao e execu^ao,
ainda mesmo quando sejam remetidas directamente em carta
ou oficios, porque neste caso deverao ser devolvidas pela mesma
via, declarando-se nao ser permitido pelo direito do reino dar-lhes
cumprimento sem o referido real beneplacito.
Este inflexivel principio da legisla^ao patria, cujo fim e
obstar a qualquer perigosa invasao na soberania temporal, em
prejuizo dos direitos da coroa, e da harmonia que deve reinar
entre o imperio e o sacerdocio, padece uma unica excep^ao
que expressamente respeita aos rescritos da penetenciaria, nos
termos da carta regia de 23 de Agosto de 1770, sendo que,
para mais se fortalecer tal direito, nao omitiram os legisladores
o torna-lo objecto de particular e severa vigilancia nos modernos codigos.
E porque a Sua Majestade toca manter ileso esse direito,
como rei e soberano independente, como protector e padroeiro
pelos titulos de dota^ao, e funda^ao, reconhecidos nas bulas
apostolicas das igrejas do oriein'te, frutos da devo^ao e munificencia de seus gloriosos predecessores, e do sangue e trabalho
dos cidadaos portugueses, se ha por muito eSpecialmente recomendado todo o sobredito.
O que se comunica ao pro-vigario capitular da diocese de
S. Tome, a fim de que o cumpra e fa^a comprir, confiando-se
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que em tudo proceda com o zelo, acerto e edificafao, que prometem as suas distintas e virtuosas qualidades.
Pafo, em 8 de Agosto de 1863.
]ose da Silva Mendes Leal
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