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Resumo: 0 presente artigo propoe-se a exarninar o pare-
cer elaborado pelo desembargador frei Sebastiao Pereira de Cas-
tro para o Conselho Ultramarino, em 1747, sobre a cobranca da 
capitacdo e o arrendamento dos quintos por contratacao. Inicial-
mente, far-se-a urna breve caracterizacao do metódo tópico e das 
teorias corporativas de poder da Segunda Escolastica. Depois, 
buscar-se-a mostrar como tais teorias e método evidenciam-se na 
estruturacao do parecer supracitado. 

Abstract: The current article has the purpose of examining 
the legal advice given by the Chief Magistrate Frei Sebastiao Pe-
reira de Castro to the Ultramarine Council, in 1747, not only about 
the "capitacao" but also the contracts of the gold fifth hire. Firstly, 
a brief characterisation of the topic method as well as the 
corporation theories at the "Segunda Escolastica" is drawn up. 
Further on, one may realise the evidences of those theories and 
methods in the structure of the advice mentioned above. 

0 parecer elaborado pelo desembargador frei Sebastido Pereira de CAS-
TRO para o Conselho Ultramarino, datado de 12 de dezembro de 1747, so-
bre a cobranca da capitacao e o arrendamento dos quintos por contratacao em 
Minas Gerais, documento que integra o Códice Costa Matoso, presta-se a corn-
preensdo da tributacao, dos eventos politicos da Capitania, mas também para 
a identificacao das formas de estruturagab do pensamento e das teorias politi-
cas em circulacab no periodo colonial'. Neste artigo, focalizar-se-a o parecer 
sob essa nitima perspectiva, procurando-se mostrar que sua estruturacao foi 
afetada pela Segunda Escolastica, assentando-se, de um lado, nurna concep-
cdo corporativa de poder e, de outro lado, na utilizagdo do método tópico 

CASTRO, desembargador frei Sebastiao Pereira de. [Papel acerca dos danos da capitacao 
e de proposta de arrecadacAo do real quinto do ouro por contrato]. In: FUNDAQA0 Joao 
Pinheiro. COclice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joâo Pinheiro, CEHC, 1999, 
p. 431-460. 
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aristotélico. Nan havera, assim, preocupacao corn os aspectos relativos a tribu-
tacao ou mesmo aos eventos politicos mineiros. Na primeira parte, far-se-a 
uma breve caracterizacao do método tôpico e da teoria politica corporativa da 
Segunda Escolastica. Em seguida, buscar-se-a rnostrar como a teoria e o méto-
do mencionados evidenciam-se na estruturacdo do parecer em exarne. 

0 método topico e as teorias corporativas 
de poder da Segunda Escolástica 

Segundo Richard MORSE, durante a Idade Media, os ibéricos acompa- 
nharam as inovaceles intelectuais que floresciam no Ocidente Europeu e, ate o 
século XVII, conseguiram apresentar formulas alternativas a essas opcOes 2 . 
Entretanto, a Reforma Protestante e a Revolucao Cientifica levaram os ibéri- 
cos a retornarem, no umbral da Modernidade, orientacoes culturais da Baixa 
Idade Media. Na Iberia, assirn, a teologia teve urn desenvolvirnento notavel 
corn a Segunda Escolastica 3 . Enquanto na Peninsula Ibérica usava-se urna 
episternologia racional formal-objetiva, que "vai de urn dado concreto a urna 
classe de coisas, e então retorna para interpretar o dado", e que recorre essen- 
cialmente a deducao, via-se entre os protestantes e os seguidores de Guilherrne 
de Occam uma epistemologia ditada pela racionalidade "dialético pessoal", 
em que a "discussao alimenta-se do 'sim' e do 'ndo' que surgem nos encontros 
entre pessoas distintas" e na qual as afirmacoes sac) generalizadas "a partir de 
vários encontros do informante", extraindo-se, portanto, a partir da inducao 4 . 

Nos colégios jesuiticos e na Universidade de Coimbra, o autor funda- 
mental era Aristóteles. Este e são Tomas de Aquino constituiam objeto de de- 
fesa cautelosa nos colegios, tendo sido recomendado aos mestres, pelo Ratio 
Studiorum, que se evitasse qualquer suspeita contra as doutrinas dos mesmos 5 . 
Vários de seus escritos foram lidos, compostos, recompostos e reunidos por 
Manuel de GOis, Cosme de Magalhaes, Baltazar Alvares e Sebastian do Couto, 
a partir do que surgiu, ao final do século XVI, o Curso Conimbricense, obra usada 
em Portugal e seus dominios, inclusive por colegios de outras ordens religiosas, 

MORSE, Richard M. 0 espelho de Prospero: cultura e ideias nas Americas. Trad. de Paulo 
Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 28-29 e 72. 
TORGAL, Luis Reis. Ideologia politica e teoria do Estado na Restaurafilo. Coimbra: Biblioteca 
Geral da Universidade, 1981, vol. 1, p. 110 e MORSE, Richard M., op. cit., p. 29. 
MORSE, Richard M., op. cit., p. 47-48. Para o autor trata-se de "cluas episternologias diver-
gentes e nao apenas de dois artificios logicos representados pela deducao e a indu(ao"(Ibiclem, 
p. 47). 
CARVALHO, Riimulo de. História do ensino ens Portugal: desde a fundacao da nacionalidade 
ate o firn do Regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 1986, p. 
344-345 e Serafim Leite. 0 CursO de Filosofia e Tentativas para se criar a Universidade do 
Brasil no Século XVII. Verbum, renista trimestral, Rio de Janeiro, 2 (5): 134, jun./1948. 
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e também nos demais paises europeus'. Na Universidade de Coimbra, urn 
axioma conformava o programa de todas as faculdades: "Que lido se apartem 
de AristOteles em coisa alguma"'. 

A dialética de Aristóteles confundia-se corn sua teipica e constituia a "base 
da drvore dos saberes", a fonte de todas as formas de conhecirnento, da ciencia 
e das artes em geral, dominando o ensino nas escolas e na universidade. A 
tópica era urn método de raciocinio assentado nurna lógica da argurnentacao 
cuja ordem era a seguinte: primeiro, a proposifao-problerna, etapa inicial em que 
se apresentava uma proposicao que, ao mesmo tempo, se convertia em proble-
ma; num segundo momento, o dos tópicos, o dialético pesquisava os pontos de 
vista sob os quais podiam ser analisados os problemas; na etapa seguinte, dos 
argumentos / razöes, aquele reunia os argumentos encontrados na pesquisa favo-
raveis a uma ou outra solucdo; depois, na ponderacao das razöes, o dialético ava-
liava as solucoes; e, por fim, na Ultima etapa, da solução mais provavel, optava-se 
pela solucdo mais provavel'. No direito e na politica, o uso da topica adquiriu 
tracos pragmaticos, corn o que se transformou nurna técnica mediante a qual 
se resolviarn problemas em consonancia corn interesses politicos de um deter-
minado contexto'. A tópica, além disso, ensejou a formulacao de repertórios 
de rnais diversa natureza (de tOpicos juridicos, históricos, gramaticais, literarios 
e de imagens), impressos ou manuscritos, de onde os letrados retiravam pontos 
de vista e argurnentos para construirem seus raciocinios. Corn isso, a tópica, ao 
invés de estimular a flexibilidade do raciocinio, "fixava 'opiniOes', que de tanto 
usadas e consideradas, se transformavam em dogmas inabalaveis". Deixava, 
assim, como afirma Angela XAVIER, de ser urn 'modo de discorrer sobre as 
coisas', para ser urn 'modo de discorrer sobre os discursos'''. 

Ao lado do preeminencia da tópica aristotélica, na Peninsula Ibérica as-
sistiu-se a grande influéncia das concepcoes corporativas de poder da Segunda 
Escolastica. Tais teorias, segundo Jorge Borges de MACEDO, predominararn 
ate rneados do século XVII e tiverarn bastante forca ate o século XVIII, quan-
do ainda impregnavarn a doutrinacdo politica, constituindo-se como as pre-
rnissas do pensamento politico luso-brasileiro e hispano-arnericano. Nos domi-
nios portugueses especificamente, nem as reformas pombalinas, nern a expul-
sdo dos jesuitas lograram elimind-las, corn o que elas sobreviveram ate o peri-
odo da Independencia". 

6. 

7. XAVIER, Angela Barreto. "El Rd aonde póde, & ndo aonde 	ragies da politica no Portu- 
CARVALHO, RO'rnulo de, op. cit., p. 348-249 e 376-377. 

gal Seiscentista. Lisboa: Colibri, 1998, p. 102. 
8. Ibidem, p. 84-87. 
9. Ibidem, p. 86. 

Ibidem, p. 89-92. 
I I MACEDO, Jorge Borges de. Formas e Premissas do Pensamento Luso-Brasileiro, Reui sta da 

Biblioteca .Nacional, Lisboa, 1(1): 76-7, jan./jun. 1981; MORSE, Richard M., op. cit., p. 64 e 
92-93; e TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 1, p. 127 e 132-133. 
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Tais concepcOes, derivadas em parte da reinterpretacdo dos escritos de 
Sao Tomas, repudiavarn o maquiavelismo e as heresias luteranas' 2 , sendo en-
contradas em obras de autores como o cardeal italiano Roberto Belarmino 
(1542-1621), o holandes Becanus (1563-1624) e, entre os espanheds, o jurista 
Azpilcueta Navarro (1592-1586), os dominicanos Francisco de Vitoria (1485- 
1546) e Domingo de Soto (1595-1560), os jesuitas Luis de Molina (1536-1600), 
Francisco Suarez (1548-1617) e Juan de Mariana (1536-1624). Em Portugal, os 
baluartes da cultura escolastica espanhola exerceram grande influência, che-
gando mesmo a lecionar: Molina, em Evora; Navarro, em Coimbra; e Suarez, 
na mesma cidade, onde ocupou uma catedra a partir do fim do século XVI". 
Para Sao Tomas, a esfera humana circunscrever-se-ia na esfera divina, sendo 
Deus a fonte primeira do direito e do Estado. 0 Estado, porém, surgiria de urn 
"pacto social", através do qual o povo, enquanto comunidade, detendo o po-
der derivado de Deus, buscaria realizar o "bern comum", definido em conso-
nancia com os fins eternos do homem, fins estes que, por sua vez, pertenceriam 
a jurisdicdo da igreja. Deste modo, em ultima instância, o Estado teria como 
fim o bem comum, tornando-se ilegitimo se o esquecesse, violando o direito 
natural e, com isto, o divino. Nestes casos, nas situacOes em que existisse tira-
nia, Sao Tomas admitia o direito do "povo", da comunidade, de resistir ativa-
mente, mas não o tiranicidio ' 4 . Vitoria, Suarez e Bellarmino circunscreviam a 
realidade humana na divina, mas, ao mesmo tempo, consideravam distintas as 
esferas de atuagdo eclesiastica e secular, dando-lhes uma especificidade e, ain-
da, concluindo disto que o papa não teria um poder coercitivo direto sobre as 
repUblicas ''. Suarez considerava que o poder politico é legitimo, procede de 
Deus e recai diretamente na natureza humana, não transitando diretarnente 
do Criador para o governante. 0 Estado seria, assim, um "corpo mistico" — 
isto é, pactum subjectionis, "unidade de uma vontade coletiva que se aliena do 
poder e o transfere para a 'pessoa mistica' do Rei, que se torna a 'cabeca' do 
corpo politico do Estado subordinado, submetido ou sUdito" exigindo a 
articulação das diversas forgas existentes. 0 papa constituiria a Unica entidade 
que representa Deus e o seu poder espiritual; os assuntos espirituais pertence-
riam ao papa, que poderia mandar, coagir e castigar clerigos e leigos em maté-
rias eclesidsticas 47 , tendo o poder temporal, neste campo especificamente, que 
se sujeitar ao espiritual' 8 . 

12. TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 1, p. 197; MORSE, Richard M, op. cit., p. 42 e 47; e 
SKINNER, Quentin. Asfimdafaes do pensamento politico moderno. Trad. de Renato Janine Ri- 
beiro e Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 417 e 450-451. 

13. TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 1, p. 110, 188, 191 e 197. 
14. Ibidem, vol. 2, p. 6-8. 
15. SKINNER, Quentin, op. cit., p. 451. 
IG. HANSEN, Joao Adolfo. Teatro da memória: monumento barroco e retórica. Revista do 

IFAC, Ouro Preto, (2): 44, dez. 1995. 
17. TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 2, p. 18. 
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Aspecto crucial a ser considerado nas teorias de poder dos tomistas é a 
existencia de perspectivas democraticas, avant la lettre, convivendo corn opiniiies 
favoraveis ao absolutismo'. Os teóricos tornistas, por urn lado, abracavarn uma 
perspectiva contratualista para explicar a on:gem da instituicao do poder politi-
co, chegando por isto a admitir, em certos casos, a insurgência do povo-cornu-
nidade contra seus soberanos — por defenderem esses principios, os neotornistas 
foram vistos como fundadores do constitucionalismo e da dernocracia moder-
na. 0 jurista Azpilcueta Navarro, quanto a origem do poder, desse rnodo, partia 
da distincao entre o poder in actu e o poder in habitu: o rei deteria o poder in actu, 
mas o povo-comunidade continuaria a deter este 'habitualmente', isto é, po-
tencialmente, rnesmo al:6s o 'pacto de sujeicao'. "Por isso no caso de manifesto 
tirania régia o poder politico pode ser assumido pelo povo" 21 . Suarez e Belarmino 
sac) tributários dessa teoria de Azpilcueta Navarro: para ambos, o poder per-
tenceria naturalmente ao povo-comunidade, que o transrnitiria ao governante 
de uma forma que ele não deixaria de existir em si; o povo conservaria o poder 
in habitu, podendo readquiri-lo em certas circunstancias definidas corn clareza 
nos docurnentos e nos costurnes. Porém, isso nao significava que, para Suarez, 
o rei estaria sujeito ao povo-cornunidade no exercicio do poder: no que se refere ao 
exercicio do poder, o pensador espanhol fazia uma defesa do absolutismo. 0 rei 
teria recebido o poder de maneira "plena e absoluta", sendo assim indepen-
dente". 0 ato de um povo livre de instituir urn governante nao seria apenas 
um "ato de transferencia, mas tarnbém de ab-rogacao de sua soberania original"". 

A retornada do poder do rei pelo povo, contudo, era admitida tanto por 
Suarez, quanto por Soto, Azpilcueta Navarro, Bellarmino, Mariana e Molina, 
nos casos em que o rei viesse a se tornar tiranico ou herético (deixando de ser 
católico), contrariando o direito natural e divino, desrespeitando determinados 
fundamentos etico-religiosos". Para Suarez, uma repUblica tinha o direito de 
resistir a seu principe, podendo ate mesmo matá-lo, se nao houvesse outro 
rneio para se preservar; porérn, quando a sua existencia não estivesse arneacada, 
deveria sofrer em silencio 24. Para depor urn rei apropriadamente, seria neces-
sário fazer uma assernbléia representativa de toda a repablica, deliberando-se 
sobre urna linha de acao e ouvindo-se os cidadaos mais ilustres 21 . 0 jesuita 
Juan de Mariana foi rnais longe, defendendo o controle eclesiastico sobre os 
reis e o regicidio: afirmou que urn rei poderia ser assassinado ern certas cir- 

19. SKINNER, Quentin, op. cit., p. 450 e 454. 
20. TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 1, p. 245. 
21. Ibidem, vol. 2, p. 17. 
22. SKINNER, Quentin, op. cit., p. 459-460. 
23. TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 1, p. 191 e 270; e MACEDO, Jorge Borges de, op. cit., p. 

76. 
24. SKINNER, Quentin, op. cit., p. 452-453., 
25. Ibidem, p. 453. 
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cunstâncias, quando abusasse do seu poder 26 . Outros jesuitas, posteriores a 
Mariana, insistiram na tese do direito de resistencia da comunidade: o alerndo 
Herrnann Busembaum (1600-1688) e Claudio Lacroix (1652-1714) 27 . Portan-
to, conforme assinala Luis Reis TORGAL, os tomistas postulavam "a origem 
`popular' do poder régio, que o 'povo' poderia, corn a aquiescencia papal, 
depor o rei herético, e defendiarn, em certas condicoes, ate mesmo a legitimi-
dade do regicidio". E exatamente neste ponto residia a objecao que faziam a 
Maquiavel: nao se tratava de uma repulsa ao absolutismo, mas de oposicao 
ameaca de tirania. 0 Estado era concebido, enfirn, pelos neotomistas como 
"urn todo ordenado em que as vontades da coletividade e do principe se har-
monizam a luz da lei natural e no interesse dafelicitas civitatis ou bern comum". 
Esta concepcao, embora nao fosse refratária ao absolutismo, impunha-lhe 
mites: fazer o bern cornurn e a justica, seguindo a religiao católica e obedecen-
do a lei natural (e, por conseguinte, a divina). 

Em Portugal, além de lecionarem os grandes pensadores espanhóis Suarez, 
Molina e Navarro, houve a incorporacan das idéias corporativas da Segunda 
Escolastica nas obras de juristas e canonistas. A tese da Segunda Escoldstica 
que consagrava a origem popular do poder régio era extrernarnente frequente 
na literatura portuguesa seiscentista, mas possuia certas especificidades: por 
urn lado, o principio da origern pacticia do poder subordinava-se ao principio 
hereditario (havia que respeitar a descendencia do sangue real) e, por outro, 
este ultimo sujeitava-se ao bern comurn, corn o que se permitia o afastarnento 
tanto de herdeiros desprovidos das qualidades necessarias para o governo, corno 
de reis que governassem mal. Os vassalos, além disso, teriarn o direito de exigi-
rem do rei o respeito dos jura aquisita por pactos subsequentes, de denunciarem 
o pacto de sujeicao nos casos em que o rei nao cumprisse gravernente seus 
deveres, resistindo e privando-o de seu poder, podendo ate mesmo matá-le. 
Joao Salgado de Ara*, em Ley regia de Portugal, impressa ern 1627'', e Francis-
co Velasco de Gouvea, ern Justa acclamafdo do Serenissimo RD) de Portugal D. Joao o 
IV, editada em Lisboa em 1644' 2 , propugnavam a teoria da origem popular do 

26. TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 1, p. 192; MIRANDA, Tiago Costa Pinto dos Reis. "Eructs 
de Ruim Qualidade": a expulsão da Companhia de Jesus e a alianca anglo-portug -uesa: 1750- 
1763. Sao Paulo: FFLCH-USP, 1991, p. 256-257 (Dissertacao de Mestraclo); e HOLANDA, 
Sergio Buarque de. Capitulos de literatura colonial. Org. e notas de Antonio andido. São Pau-
lo: Brasiliense, 1991, p. 447-448. 

27. MIRANDA, Tiago Costa Pinto dos Reis, op. cit., p. 257. 
28. TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 1, p. 190-191 e 196. 
29. MORSE, Richard M., op. cit., p. 58. 

XAVIER, Angela Barreto & HESPANHA, Antonio Manuel. A representacão da socieda-
de e do poder. In: HESPANHA, Antonio Manuel (Coorcl.). História de Portugal. Lisboa: Edi-
torial Estampa, 1994, vol. 4, p. 128. 

31. TORGAL, Luis Reis, op. cit., vol. 1, p. 231. 
32. Ibidem, vol. 2, p. 25-28 e XAVIER, Angela Barreto & HESPANHA, Antonio Manuel, op. 

cit., p. 128. 
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poder regio. A esses autores, considerados "rnonarcOrnacos" por Jose de Seabra 
da SILVA, juntavarn-se juristas portugueses importantes, corno Antonio de 
Souza Macedo, Manoel Rodrigues Leitao", Gabriel Pereira de Castro e Pedro 
Barbosa Hornern. 

Dom Luis de Menezes, 3" conde da ERICEIRA, em Historia de Portugal 
Restaurado (1697)i 4, endossou também a tese da origem popular do poder régio. 
A adesao de Ericeira a esta proposicao, entretanto, além de demasiado sutil, 
aponta para a irnbricacao entre os limites do poder régio e a questa) tributd-
ria. ERICEIRA, prirneiramente, ao procurar legitirnar a Restauracao, refe-
rendou palavras pronunciadas pelo Duque de Braganca, marido de D. Catarina, 
nobre portuguesa que disputava o trono com D. Antonio, o prior do Crato, e 
Felipe. II, rei de Espanha, a época da morte de El-Rei D. Henrique: o duque 
entendia que se "instituiarn Principes para a RepUblica e nao RepUblica para 
os Principes, porque a sucessdo dos Reis so devia atender a sua conservacao e 
liberdade"". Dessas palavras, depreende-se a subordinacao do principio 
sucessório "conservacdo e liberdade" do Reino, fim da "Republica", a qual 
os Principes deviam servir (e nao o contrarior h . Essa teoria de poder, implicita 
na interpretacdo de Ericeira, fica mais clara quando o autor explica a rebeliao 
contra Filipe IV, associando-a a questao tributária. Segundo o autor, nos capi-
tulos assinados por Filipe II, ficou estabelecido que "os Tres Estados do reino 
nao seriam obrigados a estar pela concerdia, e poderiam livremente negar-lhes 
sujeicap, vassalagem e obediencia, sem por este respeito incorrerem em crime 
de lesa-majestade, nem outro mau caso", clausula esta que teria sido suprimi-
da quando da impressdo do documento pelos castelhanos 37 . Filipe IV, no en-
tanto, ainda conforme Ericeira, sem "chamar Cortes, acrescentou os tributos 
em Portugal, corn tal excesso, que vieram a ser intoleraveis", constituindo 
uma situacão de "tirania"' 9 . Ericeira, portanto, em consonancia corn a visdo 
de poder das teorias corporativas, considerava que os direitos regios no plano 
tributdrio ndo eram ilimitados, devendo, pelo contrario, adequar-se a finalida- 
de do Estado de instituir o bem comum, harrnonizando as vontades do rei e 
das gentes, bern como respeitando os direitos estabelecidos das mesmas. 

0 padre Antonio Vieira, o mais célebre orador sacro-luso brasileiro, tam-
bern deixou-se influenciar pela teoria de poder da Segunda Escolástica, acres-
centando-lhe porern ideias retiradas da teologia mistica. Considerava que o rei 

33. SILVA,Jose de Seabra da. Deducao chronologica e analytica. Lisboa: Officina de Miguel Menescal 
de Costa, 1767, vol. 1, p. 407. 

34. ERICEIRA, Conde da [D. Luis de Menezes]. História de Portugal Restaurado. (ed. anotada e 
prefaciada por Antonio Alvaro Doria). Lisboa: Livraria Civilizacao Editora, 1945, 4 vols. 

35. Ibidem, vol. 1, p. 37. 

38. 

39.
Ibidem, vol. 1, p. 66. 
Ibidem, vol. 1, p. 52. 
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seria portador de uma condicao dual, apresentando-se, por urn lado, como 
depositário do poder da comunidade, alienado voluntariamente pelas ordens, 
transferido para a potência de urn so, como propugnava a teologia politica de 
Suárez; e, por outro lado, sendo pessoa mistica, cristolOgica, livre das leis 4". Em 
varios de seus pronunciamentos, além disso, Vieira recorreu a topicas presen-
tes em colecOes iconograficas de ditames politicos para a educacao dos princi-
pes produzidas por autores castelhanos, como Diego de Saavedra Fajardo (1548- 
1648) e Juan de Sólorzano y Pereira (1575-1653): concôrdia das gentes e or-
dens do reino; suavidade e proporcionalidade dos impostos; ho.nestidade e pro-
ficiência dos ministros; exemplaridade dos atos do governo. Logo após a ascen-
são de D. Joao IV ao trono, visando driblar as dificuldades financeiras de Por-
tugal, o padre Vieira defendeu a distribuicao proporcional dos impostos entre 
os tres estados'. Em Portugal, enfim, desde os inicios da fundacdo do Reino 
havia uma pratica juspolitica que consagrava a soberania popular e, do seculo 
XVI ao XVIII, circulavam tearias de poder corn a mesma orientacao", im-
pondo limites aos direitos regios, ficando explicito em alguns autores, como o 
conde da Ericeira e o padre Antonio Vieira, que isto valia para os tributos. 
Essa mesma tese, como se vera a seguir, e defendida no parecer do 
desembargador frei Sebastido Pereira de Castro. 

0 Parecer do Códice Costa Matoso e a Segunda Escolastica 

0 ponto de partida do parecer é um problema-proposifdo: a cobranca do 
direito real dos quintos pela capitacdo e sua contratacdo por arrendamento, 
introduzida em 1735 por Gomes Freire de Andrade e Martinho de Mendonca. 
Ainda no inicio do parecer, o desembargador apresenta a solttfilo para o pro-
blema: para ele, nao haveria na referida cobranca justica, nem se fazia a mes-
ma necessaria para a conservacão das minas do Brasil; o meio da cobranca dos 
direitos nao deveria ser os contratos por arrendamento, mas o que fora estabe-
lecido pelo conde das Galveias em 1734, ficando os povos com a obrigacdo de 
garantir a fazenda real cern arrobas de ouro anualmente, livres de todos os 
gastos e, além disso, os quintos. 

Na abertura do parecer, como se pode observar, o desembargador colo-
ca em causa a legitimidade dos impostos. Para sustentar essa proposicao, Pe-
reira de CASTRO buscou apoio em Perez, Kloch e, por fim, em alguns nomes 

HANSEN, Joao Adolfo. Prefacio. In: PECORA, Alcir. Teatro do sacramento: a unidade teoló-
gico-retorico-politica dos sermOes de Antonio Vieira. Sao Paulo: Eclusp; Campinas: Editora 
da Universidade cle Campinas, 1994, p. 15-16. 

41 PECORA, Alcir. Prefacio: topicas politicas dos escritos de AntOnio Vieira. In: Idem (org.). 
Escritos históricos e politicos. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. XI-XIL 
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ja sublinhados neste artigo: Solorzano, autor de coleci5es iconograficas de dita-
mes politicos, e Luis de Molina, urn dos maiores expoentes da Segunda 
Escolastica. 0 problema a partir do qual se inicia o parecer e as presencas de 
Luis de Molina e de Solorzano dentre os autores citados na abertura do mesmo 
sinalizarn algo que os argumentos usados rnais a frente pelo desembargador 
evidenciarn: sua estruturacdo baseia-se numa concepcdo corporativa de poder 
e expressa um ideal de governo rnuito próximo do professado pelo padre Antô-
nio Vieira. 

Entrando nos argurnentos arrolados em favor da solufeto defendida, primei-
rarnente, observa-se a fixacao de parametros a serern respeitados na cobranca 
dos impostos: de urn lado, o entendimento de que a arrecadacao dos tributos 
pelos principes era necessaria para a "defesa das rnonarquias respectivas, con-
servacao da grandeza conveniente ao sublime estado em que Deus os pos" e, 
de outro, a postulacao do principio da proporcionalidade dos impostos, respei-
tando-se as faculdades dos vassalos, nao se sobrecarregando mais os pobres do 
que os ricos e nao obrando corn "injustica ou violéncia", cujos resultados seriam 
a ruina do Estado e a vexacao dos devedores. Assim, se nesse argumento sobre 
os irnpostos ve-se a compreensao de que o poder dos principes, em Ultima 
instancia, viria de Deus (que os "p6s" enquanto tais), identifica-se aquela limi-
tacdo propugnada pelos escolasticos, a "rnoderacao" por meio da qual o prin-
cipe rnanteria o poder e faria o bern aomum 43 . Esse rnesrno argumento é des-
dobrado em outros dois. Inicialmente, postula-se que os mineiros, "entre todos 
os vassalos", afigurar-se-iam como os mais dignos de serem contemplados corn 
a sublinhada "rnoderacao", pois embora enriquecessem "os principes e repn-
blicas", eram, conforme assinalava Solorzano, "ordinariamente pobrissimos", 
gastando "quanto podem haver em romper penhascos, arrasar montes e mu-
dar rios". Tais trabalhos e despesas, ademais, ordinariarnente não 
corresponderiarn aos frutos que obtinharn, "ou porque nao acha[va]m o metal 
que procura[va]m ou porque o que" descobriarn era "muito pouco". Se a 
capacidade dos mineiros em terrnos tributários seria rnenor do que a de outros 
snclitos, se a contribuicao dos rnesmos para o enriquecimento dos principes e 
das reptablicas era grande, os monarcas, além disso, deviam "juntar tesouros 
para que prontamente" pudessem "expedir os negócios da monarquia na paz 
e na guerra" sem, contudo, "gravar os vassalos corn novos tributos'44 . Novamente, por 
conseguinte, reafirma-se a necessidade da "rnoderacao" na cobranca dos irn-
postos, limitando-se a acao e os direitos da monarquia. A essas duas idéias 
soma-se, ainda, o entendimento de que a concretizacao de uma e outra teria 
como rnelhores meios a procura de "lavrar as minas ja descobertas" e a desco-
berta de "outras de novo", isto é, a manutencao e a ampliacao das areas 

43 CASTRO, desembargador frei Sebastiao Pereira de, op. cit., p. 433. 
44 Ibidern, p. 433. 
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mineratórias. Rei e gentes, dessa forma, precisariam de urn suporte econOmi-
co, a mineracao, constituindo-se o desenvolvimento desta, por conseqiiencia, 
uma finalidade da monarquia (se nao explicita, ao menos implicita). 

A essa argumentacao que remete a principios de urn governo ideal, o 
autor acrescenta uma segunda série de argumentos que, nao colidindo corn os 
mesmos principios, constituem ou exemplos de sua obediência no curso da 
história ou, pelo contrario, situacoes que os contradisseram e que, por isto 
rnesmo, foram danosas a monarquia e as gentes. Comeca-se, entao, pela men-
cao as rnedidas dos reis de Castela, novamente a partir de Solorzano, que 
haviam ordenado aos ministros de suas Indias que concedessern "premios aos 
rnoradores delas a trabalhar no descobrimento de novas minas e no exercicio 
das ja descobertas", contentando-se em reduzir, nas novas minas descobertas, 
o direito do quinto a que fariam justica. Politica similar, além disso, teria sido 
seguida em Portugal, na medida em que as Ordenacoes do Reino mandavam 
premiar os que descobrissem novas minas'. Nas situacöes em que se verificou 
o contrario, tendo sido os "mineiros tratados com violencia ou injustica", acon-
teceu, "por muitas vezes, desvanecerern-se as minas". 0 autor, nesse ponto 
distanciando-se explicitamente de Solorzano — este interpretava tal desvaneci-
mento como "castigo de Deus" —, conclui, entao, que "em todos os casos em 
que os mineiros forem pelo referido rnodo vexados se hdo de acabar as minas, 
porquanto, ainda que nelas nao se extingam as veias, necessariamente hdo de 
ficar indteis por falta de quem os trabalhe'. Mais urna vez, portanto, a acdo 
regia ve-se limitada, na perspectiva do autor, pela necessidade de estirnular o 
trabalho das gentes, base inequivoca para o desenvolvimento das minas. El-rei 
nao pode tudo: deve, parafraseando o titulo da obra de Angela Xavier, ficar 
aonde pode, neio aonde quer. 

Dando prosseguimento a abordagem da relacao entre mineracao e im-
postos numa perspectiva histórica, CASTRO passa em revista a experiencia 
sucedida na America Portuguesa, examinando diferentes leis, ordens e acordos 
estabelecidos pelo rei ou por seus agentes na ColOnia, muitas vezes sob a pres-
s -do dos povos. Após discorrer sobre o alvard de 8 de agosto de 1618, o Regi-
mento das Minas, uma ordern passada ao governador Antonio de Albuquerque 
Coelho, o assento de 17 de julho de 1710 e o acordo estabelecido em 1714 corn 
os povos pelo governador Dom Bras Baltazar da Silveira, CASTRO apresenta 
as justificativas dada pelos mineiros, no assento de 13 de maio de 1715, contra 
o pagamento dos quintos por bateias. Primeiro, o fato de ser impossivel e "con-
tra a razdo" pagarem "os homens o que nao deviam", na medida em que o 
pagamento nao se daria sobre os frutos do trabalho: não havia fundamento 
"para pagarern quintos os hom'ens que nalo tiravam ouro"; mesrno os dizimos, 

43 ' Ibidern, p. 434. 
4(i • Ibidem, p. 434. Mais adiante, o parecerista reafirma o mesmo argumento (Ibidem, /oc. cit. 
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"os mais obrigatórios" tributos, não "se deviarn sendo depois de recolhidos os 
frutos, e jamais se vira se pagassem dizirnos do que se não plantou nem co-
lheu". Em segundo lugar, nao haveria motivo para que tais povos aceitassem a 
nova forma de pagamento, em funcao dos próprios gastos e riscos inerentes 
atividade mineratória: pagar os quintos era "obrigacdo de vassalos, mas não 
concordavam que andando a maior parte dos mineiros em dilatados servicos, 
entrando neles empenhados e acrescentando o empenho corn os gastos do sus-
tento e ferramenta, atras de uma esperanca que, deixando baldado o trabalho 
e as despesas, algurnas vezes produzia muito pouco e muitas nada". A tais 
elementos, as gentes acrescentavam também as mortes, fugas e doencas dos 
escravos; as "repetidas mudancas dos moradores" (isto é, a mobilidade geogra-
fica dos que se dedicavarn a rnineracao); e, por conseguinte, a variacdo nume-
rica a que estavam sujeitos os plantéis, tudo isso, enfim, justificando a recusa a 
capitacao. 

Os mineiros alegavam também' que "sempre" pagavam os quintos, na 
medida em "todo o ouro que tiravam era para comprarern o que lhes era 
necessario" e que "quem [lhes] vendia sempre salvava no preco a importancia 
dos quintos e a reservava": ou seja, os quintos eram pagos indiretamente por 
negros e brancos na medida em que os mesmos compravam produtos quintados 
dos mercadores. Por fim, dispondo-se a pagar os quintos por bateias "em que se 
achava ouro" , os povos afirrnavam que a nova forma de cobranca nao concorda-
va corn o entalo "estado das Minas; antes, destruiria nelas a melhor porcao do 
dominio real, poria em contingéncia a Fazenda de Sua Majestade, arruinaria 
os povos"". Portanto, os mesmos parametros fixados por CASTRO a respeito 
da cobranca de impostos eram defendidos pelas gentes de Minas Gerais: era 
preciso respeitar a capacidade de pagamento dos vassalos, sem o que o Reino 
e a Fazenda Real sairiarn prejudicados. 

Expostos esses motivos defendidos pelos mineiros, CASTRO prossegue 
em seu histórico. Menciona levantes ocorridos em vilas das Minas contra as 
inovacoes intentadas por D. Bras da Silveira, bem corno as concessöes feitas 
por este aos mesmos povos. Depois, , trata da continuidade das supracitadas 
concessOes sob o conde de Assumar, das alteracoes fiscais ocorridas durante o 
governo deste e, mais especificamente, da lei de 11 de de fevereiro de 1719, 
que determinou a erecao de casas de fundicao, medida, segundo o autor apro-
vada em 1720, sendo os quintos, desde entdo e ate parte do governo do conde 
das Galveias, pagos nas mesmas casas 48 . Galveias, diante dos descaminhos do 
ouro e da ordem de Sua Majestade para que se cobrassem "inteiramente os 
quintos", propôs aos procuradores dos povos de Minas Gerais, em 1734, a 
introducao da capitacao. Os procuradores, no entanto, insistiram na continui- 

47 Ibidern, p. 436-437. 
48 Ibidern, p. 439. 
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dade do pagamento dos quintos nas casas de fundicao, aceitando apenas asse-
gurar a Coroa urn rendimento de cern arrobas de ouro ern cada ano pelos 
quintos, livres das despesas, e ressaltando que da 

"capitacao resultaria grande prejuizo e vexacão a todos os moradores das 
Minas, especialmente aos mineiros que nao encontrassem pinta rica, e os im-
possibilitaria empreender servicos largos ou dificultosos, prosseguir os de potico 
rendimento e intentar o descobrimento de novas minas, acrescendo agrande 
despesa necessária para o sobredito, que muitas vezes ficava baldada, a da 
capitacdo de todos os escravos"''. 

Dessa forma, tarnbérn em 1634, a capacidade dos vassalos foi tomada 
pelas gentes das Minas como criteria tal como pelo prôprio parecerista, para a 
recusa de uma modalidade de tributacao proposta pela Coroa, isto é, a 
capitacao. 

CASTRO, em seguida, comenta o bando de 07 de abril de 1734, pelo 
qual Sua IVIajestade "mandou cessar a fabrica de moeda e que as partes que 
metessern ouro na Casa de Fundicao o tirariarn em barras, que corn guias 
correriam livremente no comercio"', garantindo as camaras a Coroa "pelos 
quintos do ouro, em cada urn ano, cern arrobas dele, posto que o que se co-
brasse dos quintos não chegasse livre de gastos a dita quantia"''. Avaliando os 
resultados dessa medida, o parecerista conclui que o recebimento dos quintos 
veio ultrapassar o que havia sido cobrado nos anos anteriores e do que entan, 
em 1747, era auferido corn a capitacae, sendo esta, portanto, nociva aos inte-
resses da Coroa. 

0 parecerista ataca Martinho de Mendonca e Gomes Freire pela intro-
ducao da capitacao em 1735. Afirma categoricamente que ambos, cientes de 
"que os povos voluntariamente nao haviam convir naquela forma de cobran-
ca, trataram de lhe extorquir o consentimento", através de morte, tormento do 
corpo e prisao, "carcere privado e ilicito, cominacao de degredo, perda de 
honra e suspeita de perda de tOdos os bens" e, ainda, confiscacoes: enfim, a 
concordancia dos povos foi alcancada as custas da aterrorizacao. Martinho de 
Mendonca e Gomes Freire, além disso, mandararn fazer peticaes em nome dos 
mineiros solicitando a capitacao 54 . Classificando explicitamente algumas acoes 
de Martinho de Mendonca como "tirania" e considerando que os "contratos 
feitos por medo e ainda por dolo" eram nulos e que as ordens recebidas por 
GOmes Freire e Martinho de Mendonca para "introduzir a capitacao erarn so 
no caso em que os povos, livre e espontaneamente consentissem nela", CAS- 

49. 

59. 

51.  

52. 

53.  

54.  

Ibidern, p. 440. 
Ibidern, p. 442. 
Ibidern, p. 443. 
Ibidern, p. 444. 
Ibidem, p. 446. 

p. 447-448. 

233 



TRO conclui que as medidas em questdo nao tinham validade. Na defesa da 
tese de sua nulidade, cita pontos de vista defendidos por vários autores, dentre 
eles os teólogos Fernando de Castro Palao e Claudio Lacroix, este Ultimo um 
defensor do direito da comunidade de resistir a tirania, na linha da Segunda 
Escolastica'. 

0 parecerista, em seguida, retoma a "injustica grave" inerente a capitacao: 
transformar "as contribuicoes reais em tributos pessoais"''. As contribuicOes 
reais diriarn respeito ao patrimônio, enquanto os tributos pessoais, as pessoas, 
pervertendo-se "o estado da repalica com desigualdade e injustica grande" 
obrigar "a maior parte dos povos ao que não devem e outros menos do que 
devem, segundo a natureza da contribuicao ou tributo, e, no caso presente, 
pagarem os que nao são mineiros e os que são e não acham ouro pelos que o 
descobrem ainda em quantidade [grande] "''. Dessa forma, na andlise da alte-
racdo fiscal feita por Martinho de Mendonca e de Gomes Freire, ao mesmo 
tempo em que Castro dernancia sua invalidade juridica, reafirma aqueles pri-
meiros argumentos apresentados no inicio do seu parecer e que remetem as 
concepcoes corporativas de poder da Segunda Escolastica: a "rnoderacdo" e a 
"proporcionalidade" dos impostos, a existe'ncia de limites na acao do Principe 
e de seus agentes na Colônia. 

0 parecerista, logo depois, retorna a histhria, procurando apoio a sua 
proposicdo contra a capitacão em medidas régias e, ainda, fazendo inirmeros 
reparos a legalidade de atos praticadds por Gomes Freire na cobranca do dito 
tributo'. Insiste que a capitacão nunca produzira em urn ano 124 arrobas de 
ouro, enquanto que os quintos cobrados na forma estabelecida pelo conde das 
Galveias, em um ano, chegara a 137 arrobas. Repete, mais urna vez, a idéia de 
que a capitacdo 

"ha de vir a arruinar a Fazenda do mesmo Senhor [isto e, o rei] na melhor 
parte, porque o maior rendimento que os principes tern nos seus paises em que 
ha minas lido eorisiste no direito real dos quintos que delas percebem, mas nos 
direitos das fazendas que por ocasido das mesmas minas nelas se introduzern e 
mais utilidades que por ocasido dela resultam, sendo, entre todas, a principal [o 
proveito] que resulta ao püblico de se descobrirem novas minas e trabalharem 
as já descobertas". 

Castro, desse modo, ao mesmo tempo em que mostra que o desenvolvi-
mento da mineracdo eleva a arrecadacao na medida em que incide sobre os 

55 ' MIRANDA, Tiago dos Reis, op. cit., p. 257 e VILLALTA, Luiz Carlos. Rtformisnzo Ilustrado, 
censwa e praticas de leitura: usos do livro na America Portuguesa. Sao Paulo: FFLCH-USP, 
1999 (tese de doutorado), p. 215-217. 

:)('' CASTRO, desembargador frei SebastiSo Pereira de, op. cit., p. 450. 
37.  Ibidern, p. 450. 
58 ' Ibidern, p. 451-453. 
'9.  Ibidem, p. 453. 
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impostos auferidos sobre outras "fazendas", diz que o principal proveito que 
provem das minas "resulta ao piablico", o que implicitamente aponta para 
aquele objetivo maior que, segundo as teorias corporativas de poder, deve gui-
ar a acdo do soberano e o sistema tributário: o bem comum. Bern comum dado 
pelo desenvolvimento da minerkao, bem comum dado pelo fornento as outras 
"fazendas" do Reino. 

Se o bem cornum implicito nao constitui nenhuma novidade na argu-
mentacdo do parecerista, a repercussão do desenvolvimento da mineracao so-
bre a arrecadacao de outros tributos e, sem dirvida alguma, urn argumento 
novo. E, de fato, o autor procura dar-lhe mais substancia, a partir do exame de 
tributos cobrados em outras regiees e em outras atividades na America Portu-
guesa, concluindo, entdo, que a "conservacdo [dos mesmos] e aurnento todo 
pende da prosperidade dos mineiros e conservacao e aumento das minas" e, 
ainda, reafirrnando a idéia segundo a qual a capitacao arruinaria uns e outras 
e esclarecendo que por causa disto os moradores de Minas suplicaram ha anos 
ao Conselho Ultramarino o fim da cobranca dos quintos pela capitacdo b". 

0 parecerista, concluida sua argumentacão contraria a capitacao, volta 
suas baterias contra a cobranca dos quintos através de contratadores de impos-
tos, proposta feita anonimamente ao Conselho Ultramarino para um periodo 
de oito anos e no valor total de dezesseis milhees de cruzados. Primeirarnente, 
reflete sobre o propósito dos candidatos a contratadores de tolerar, pelo prazo 
de ft-es anos, a falta de pagamento de ate dez ou vinte arrobas de ouro anuais, 
uma vez que os mineiros encontravam-se "destituidos de fabricas e servicos de 
minerar" — para o parecerista isto so corroboraria a necessidade de per fim ao 
sistema da capitacao. Além disso, em tom categórico, o autor afirma que "con-
tratar a cobranca dos direitos dos quintos seria acabar de urna vez corn os 
povos de Minas, pelas grandes vexacees que os contratadores das rendas reais 
fazem ordinariamente aos povos, como tern mostrado a experiencia'. Cita 
exernplos de excessos cometidos por contratadores e da reprovacdo dessa mo-
dalidade de cobranca por Sua Majestade ao tempo do conde das Galveias, do 
que deduz nao haver fundarnento para que o rei aprovasse "agora o que en-
tao, corn justissima razdo, reprovou, muito especialmente vistas as condicees 
corn que os suplicantes pretendem este contrato"b 2 . Castro, em seguida, avalia 
detidarnente cada uma dessas condicees 6' e, ao final, conclui que "todos os 
arbitrios que se tern praticado na cobranca do direito real dos quintos e ainda 
o que de novo se oferece, se percebe, corn toda a evidencia, que nenhum pode 
ser mais util e conveniente a Fazenda Real e utilidade dos povos que o estabe-
lecido pelo conde das Galveias em 20 e 24 de marco de 1734", reproduzindo, 

6().  Ibidem, p. 454-455. 
Ibidem, p. 455. 

62' Ibidem, p. 456. 
63' Ibidern, p. 456-460. 
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entdo, o juizo de Martinho de Mendonca: era este modo "o mais conforme as 
reais intencOes de Sua Majestade, por ser o rnais justo e o que mais concordava 
corn as regras da equidade e corn menos vexacao dos povos aurnentava a Fa-
zenda Real e tirava a ocasido de falsidades, descaminhos e furtos"". 

Em resumo, tendo identificado urn problema, apresentado a solucao no 
seu entendimento a mais provavel e reunido e discutido os argumentos que a 
corroboravam, Castro pôde reafirrnar, na conclusão, aquela solucao; ao mes-
mo tempo, reiterou os principios que balizararn sua avaliacao sobre a questao 
tributdria: o aurnento da Fazenda Real, a equidade, o respeito as faculdades 
dos vassalos, a não vexacao destes. Tudo isso consagrando urn certo ideal de 
governo corno promotor do bern cornurn, assentado no respeito pelo rei dos 
direitos das gentes. Se na estruturacao do parecer, evidencia-se o método tópi-
co-aristotelico, enfirn, nos principios que o fundarnentavarn, dernonstra-se urna 
filiacan as teorias corporativas de poder: o parecer do desernbargador frei Se-
bastiao Pereira de Castro, de 1747, portanto, segreda elementos fundamentais 
dos horizontes intelectuais ibéricos fixados pela Segunda Escolastica. 
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