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Resumo: Analise de ordem tipologica e diplomatica do do-
cumento selecionado entre os demais do Códice Costa Matoso, na 
qual se identifica o que seja uma consulta e urn regimento, além 
de outros tipos docurnentais mencionados no texto, perante o di-
reito administrativo e a administracao colonial luso-brasileira no 
seculo XVIII, decodificando-se as diferentes partes do discurso 
diploma.tico da presenth consulta. Antecipam-se-lhe conceituaciies 
de ordern teórica e metodologica sobre Diplornatica e Arquivistica 
para melhor situar este tipo de analise docurnentaria. Para a con-
sulta, sendo ato opinativo e nao normativo, para o qual esta 
construida, basicamente, a metodologia diplomatica, os itens da 
analise aqui feita não serdo ortodoxos, porem nao a ponto de in-
validar, desqualificar ou esvaziar este tipo de abordagern, 
enriquecedora da densidade de compreensao do contexto de pro-
ducao e do substrato da utlizacao primaria do documento em cau-
sa, rnesmo porque os documentos anexados, estes sim, diplomati-
camente tradicionais, comportarao a analise classica. 

Abstract: It comprises both a typological and a diplomatic 
analysis of a document selected amongst the document collection 
of the Códice Costa Matoso. Going through the text, one is able to 
distinguish between a conference and a regiment, as well as to set 
down rules within the diplomatic speech, in accordance to the 
administrative law and to the colonial Portuguese-Brazilian 
administration throughout the 18th century. Not letting aside other 
document patterns mentioned in it. In order to improve such 
analysis, theoretical and methodological concepts on Diplomacy 
and Archivistics were anticipated and appended to it. Regarding 
the conference — a non-normative case into the diplomatic 
methodology —, the hereby presented items are not to be taken as 
orthodox, but not so to invalidate, disqualify or empty such an 
approach, which is expected to enrich the context comprehension 
and the accomplishment of the primary substratum of the 
document. Traditionally diplomatic documents gathered to the 
text will admit a classic analysis, otherwise. 
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A Diplomática, por definicao, ocupa-se do estudo da estrutura formal 
dos atos escritos de origem governarnental e/ou notarial. Portanto, dos docu-
mentos que, emanados das autoridades supremas, delegadas ou legitimadoras 
(corno é o caso dos notdrios), sao submetidos, para efeitos de validade, a siste-
rnatizacdo imposta pelo Direito. Tornam-se, por isso mesmo, eivados de fe 

que lhes garante a legitimidade de disposicao e a obrigatoriedade de 
imposicdo e utilizacao no rneio socio-politico regido por aquele mesmo Direito. 

Assim sendo, nao é possivel dissociar a forma e a construcdo material do 
documento do seu contexto juridico-administrativo de gênese, producao e apli-
cacao. Neste sentido, e preciso acrescentar algo mais ao quadro simplista e 
redutor corn que vinha sendo entendida a Diplomática desde seus seus 
prirnórdios, no século XVII ate quase aos nossos dias, isto é, tao somente corno 
um instrumental de fundo paleografico, historiográfico e juridico apto apenas, 
em seu carnpo prirnitivo de acdo, a fornecer a descricao e explicacdo da forma 
dos atos escritos, sua autenticidade e sua fidedignidade. Não obstante fazer do 
docurnento singular o seu objeto de analise, a metodologia diplomaticista nada 
tern da influencia positivista na historiografia, na qual irnportava urna excessi-
va "iconizacao"do registro. Esta rnetodologia afasta-se, portanto, das aproxi-
macOes historizantes tradicionais na maneira obsoleta de escrever a história. 

0 objeto dos estudos diplomaicos é a unidade arquivistica elementar, 
porérn analisando-a enquanto espécie documental, servindo-se dos seus "as-
pectos formais para definir a natureza juridica dos atos nela implicados, tanto 
relativamente a sua producao, corno a seus efeitos" 1 . Concentra-se na "gênese, 
na constituicdo interna, na transmissao e na relacedo dos documentos corn seu 
criador e corn seu proprio contendo" 2 , corn a finalidade de identificar, avaliar 
e demonstrar a sua verdadeira natureza"'. Concluindo, a especie documental 
é a configuracao que assume o documento de acordo corn o objetivo, a dispo-
sicao e a natureza das informacoes nele contidas. 

Enquanto que a espécie documental e, assim, objeto da Diplornática, a 
Tipologia Documental, representando mais urna extensão da Diplorna.tica em 
direcao a Arquivistica, ocupa-se do tipo documental ("configuracao que assu-
me a especie documental de acordo corn a atividade que a gerou", mais 
detalhadamente conceituada adiante). A Tipologia é a arnpliacao da Diplo-
rnatica na direcao da genese documental e de sua contextualizacao na compe-
tencia, funcoes e atividades da entidade geradora/acumuladora. Assirn, o ob-
jeto da diplornática e a configuracdo interna do documento, enquanto que o 
da Tipologia, alérn de sua cornposicao interna, o estuda enquanto componen- 

Paola Carucci. II documento contenzporaneo: Diplomatica e criteri di edizione. Roma, La Nuova Italia 
Scientifica, 1987. 
Giorgio Cencetti apud Luciana Duranti. Di plomatica: usos nuevos para una anticua ciencia. Trad. 
preliminar e reservada de Manuel Vazquez. C6rdoba, RA, 1995. 
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te de conjuntos organicos (isto 6, os demais integrantes da mesma série docu-
mental, advinda da juncao de documentos correspondentes a mesma ativida-
de). Neste sentido, o conjunto homogeneo de atos está expresso em urn conjun-
to hornogeneo de documentos, corn uniformidade de vigencia 4 . Portanto, por 
tipo documental pode-se entender a configuracao que assume a espécie docu-
mental, acima definida, de acordo corn a atividade que a gerou. 

Para que se possa realmente compreender as metodologias corn que a 
Diplomática e a Tipologia trabalham o documento, seria esclarecedor partir-
se da própria conceituacao do docurnento e de informacao arquivisticas. 

Sendo urn documento uma unian indissoldvel entre inforrnacao e supor-
te, um docurnento administrativo é informacao de ordem adrninistrativa ou 
juridica que se acha registrada materialrnente num suporte, porém veiculada 
numa espécie documental própria para a sua natureza e a categoria do con-
tenclo que se quer transrnitir. Os documentos formam conjuntos inseparaveis — 
os fundos de arquivo — correspondendo a conjuntos informacionais decorren-
tes do funcionamento de uma entidade palica ou privada (ou pessoa fisica) no 
exercicio de suas funcoes. Estes documentos, após o cumprimento das razeles 
pelas quais foram criados, e eliminados os docurnentos rotineiros de interesse 
puramente temporal e circunstancial, passam a integrar os acervos dos arqui-
vos permanentes ou históricos. As atividades-rneio e as atividades-fins dos or-
gdos produtores dos documentos ficarn testemunhadas nos arquivos, Se ao ao 
tempo de sua criacdo, trarnitacão e vigencia dos documentos — na chamada 
primeira idade arquivistica — serviram a dimensão juridica e administrativa, 
sendo utilizados dentro do charnado uso prirnario, valor primario, valor de 
prova. Posteriormente, aqueles documentos passam a ter urn valor residual 
que valerá, já não como prova de "fé", e sim corno testemunho, como informa-
cao; e o seu valor secundario, permitindo o uso secunclário, realizado pelos 
historiadores. Este uso e de cunho mais amplo que o restrito e primacial ditado 
juridico e administrativo, contido no teor documental. Ora, se estas acumula-
coes arquivisticas testernunham a existencia e funcionamento da entidade corno 
urn todo, evidencia-se que estes documentos rig() tem sentido se considerados 
isoladarnente. "Cada documento singular se considera em relacao funcional 
corn outros que forrnam parte do fluxo burocratico de urn determinado ato 
administrativo. Tern, portanto, a ver corn os objetivos, as funcOes e a estrutura 
interna da entidade produtora"'. 

Este 6 urn ponto basico da informacao arquivistica, em contraponto corn 
inforrnacoes de outra natureza: a de que ela e produzida dentro do contexto do 

Heloisa Liberalli Bellotto. Tipologia documental: novas abordagens. Resista da Associaçâo de 
Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, Lisboa, 1989. 
Paola Carucci. Genesis del documento: redaccion, clasificación, original e copias. In: Docu-
mento y archiso de gestión: Diplomatica de ahora mismo. Carmona, Universidad Internacional 
Menendez Pelayo, 1994. 
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exercicio das funcoes/objetivos a que se propoem as entidades. Neste sentido, 
e que as inforrnacoes são orgAnicas, porque guardam entre si as mesmas rela-
Vies que se formam entre as competencias, funcoes e atividades das entidades, 
sendo delas testemunhos registrados'. 

Antes de entrarmos na analise propriamente do docurnento proposto — 
uma consulta do Conselho Ultramarino — para melhor entendimento da sua 
peculiaridade de docurnento arquivistico, emanado de urn Orgao governarnen-
tal, aludirernos, brevemente, aos principios arquivisticos e aos elementos a con-
siderar no documento: os extrinsecos, intermediários e intrinsecos, assim corno 
a tipificacdo da analise diplomatica. Analisarernos, entdo, o Conselho Ultra-
rnarino, enquanto órgsao centralizador da administracao colonial, para entdo 
poderrnos empreender a analise da Consulta proposta. 

Os principios fundamentais da arquivistica esclarecem as peculiaridades 
dos documentos de arquivo. S'ao eles: 

1. 0 da proveniência. E a rnarca de identidade do docurnento relativa-
mente ao produtor /acumulador. E o seu referencial básico. "Principio segun-
do o qual os arquivos originários de uma instituicao ou de urna pessoa devem 
manter sua individualidade, não sendo misturados aos de origern diversa". 

2. 0 da unicidade, ligado a qualidade "pela qual os documentos de ar-
quivo, a despeito da forma, especie ou tipo, conservam carater Unico em fun-
(do de seu contexto de origem". 

3. 0 da organicidade, sua condicao existencial. As relacoes administrati-
vas orgAnicas refletem-se no interior dos conjuntos documentais.Ern outras 
palavras, é a "qualidade segundo os arquivos refletem a estrutura, funcoes e 
atividades da entidade produtora/acurnuladora em suas relacoes internas e 
externas". 

4. 0 da indivisibilidade, sua especificidade de atuacdo. Fora do seu meio 
genetico, o documento de arquivo perde seu significado. Também conhecido 
como "integridade arquivistica, e caracteristica que deriva do principio da pro-
veniencia, segundo a qual urn fundo deve ser preservado sem dispersão, muti-
lacao, alienacao, destruicao rian autorizada ou acrescimo indevido" 7 . 

Levando-se em conta estes principios, em definitivo, docurnento de ar-
quivo integra conjuntos, como acima reiterado, da mesma proveniencia, Uni-
cos, organicos e indivisiveis, vindo a ser, individualmente, um suporte modifi-
cado por urn texto (a informacao) que lhe foi aderido e que foi produzido/ 
recebido por urna entidade ou individuo em relacdo corn uma atividade e que 
se emprega para dispor, obrigar, conceder direitos, cornunicar, provar, infor- 

6. Heloisa Liberalli Bellotto. A informacao e o documento arquivistico. Revista d'Art, Secreta- 
ria Municipal de Cultura, Sao Paulo, 2: 52-55, 1998. 

'7. Ana Maria de Almeida Camargo & Heloisa Liberalli Bellotto. Dicionár o de teminologia 
arquirdstica. São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, 1996. 
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mar ou testemunhar'. Ou, por outro lado, seria possivel conceituar o mesmo 
documento de arquivo de modo inverso, como sendo urn texto (a informacao), 
corn as mesmas caracteristicas organicas e funcionais da definicao acirna, texto 
este registrado num suporte (papel, fita magnetica, disco ótico, etc). De qual-
quer modo ressalte-se os dois polos: de um lado, a rnateria/suporte, de outro, o 
contendainformacao. Entretanto, este quadro simplista Ilan é o suficiente para 
retratar o documento de arquivo. 

Isto porque e preciso considerar, para que se chegue a sua real configura-
(do, enquanto reflexo fidedigno do funcionamento de urna entidade, os seus 
elementos externos e internos e como eles se traduzem na pratica, isto e , como 
eles ocorrem em casos concretos. Os externos, extrinsecos, de estrutura ou for-
mais tem a ver corn a estrutura fisica e corn a sua forma de apresentacao, ou 
melhor, de que genero de signos os executores se serviram para registrar a 
mensagern. De outro lado, os elementos internos, intrinsecos, de substancia 
tem a ver corn o contendo substantivo, que tanto tem a ver corn o seu assunto 
propriamente dito corno corn a natureza da sua proveniencia e funeao. 

Os caracteres ou elernentos externos vao desde o espaeo, o volume que o 
documento ocupa, sua quantidade, seu suporte (material sobre o qual as infor-
maeOes sag registradas, no caso presente, papel); seu formato (configuracao 
fisica de um suporte, de acordo corn a sua natureza e o modo como foi confec-
cionado, tais como caderno, códice, folha avulsa, livro etc); sua forma (estagio 
de preparacão e transrnissão de urn documento: minuta, original, cópia) ate ao 
genero (configuracao que assume urn documento de acordo corn o suporte e o 
sistema de signos utilizado para a coniunicacao do seu contendo, podendo ser 
textual, iconografico, sonoro, audiovisual, informático). 

Os elementos interrnediarios sac) aqueles que nao sendo os externos, isto 
e, fisicos (suporte, escrita, formato etc), portanto de estrutura, também nao sao 
internos (proveniencia, funedo, "assunto" propriarnente dito, datas, etc) por-
tanto, de substancia. A relacao matéria-contendo ou, em outras palavras, a 
relacao suporte-informaeao necessita do elemento intermedidrio, seu veiculo 
adequado redigido e estrutura redacional de maneira que tome válido e legiti-
mo o seu contealo. Portanto, sem estes elernentos intermediários — especie e 
tipo — o documento pUblico, administrativo e/ou juridico nag chega a conse-
cucdo de seus fins. Portanto, a especie documental 6 a configurae -do que assu-
me urn documento de acordo corn a disposicao e a natureza das inforrnacoes 
nele contidas. A especie documental diplomatica é a especie documental que 
obedece a formulas convencionadas, em geral, estabelecidas pelo Direito ad-
ministrativo ou notarial. 0 tipo documental passa a ser a especie documental 
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enquanto componente de urn conjunto de registros que representam uma ati-
vidade juridica e/ou administrativa. A espécie, que é quase urn formulario, 
torna-se tipo quando justamente lhe agregamos a sua genese, a atividade/ 
funcao/razao funcional que a caracterizam corno testemunho de cumprimen-
to de urn quesito organizacional. 

Aproxirnamo-nos ai dos elementos internos do documento: sua proveni-
encia, isto é, a instituicdo ou pessoa legitimamente responsavel pela producao 
e/ou pela acumulacao do documento ; as funcoes que o documento represen-
ta, seu assunto, a data tópica e a cronolOgica, designando, respectivamente, o 
local e o dia, més e ano de producaTo Estes elementos podem ser simplificados, 
falando-se que no documento temos, de urn lado, um conjunto deles 
correspondendo a estrutura e, de outro, a substância. A estrutura corresponde 
a todo o substrato necessario a elaboracao do documento, seja nos aspectos 
materiais, seja nos menos palpaveis. De qualquer modo, representa o arcabouco 
a receber o seu devido contendo. A substância e a sua esséncia, a sua razdo de 
existir, o seu contendo que o tornará Unico no seu contexto de producao e 
utilizacao 9 . 

0 documento pnblico, é, assim, invariavelmente, na sua essencia, a jun-
cao de actio (acao, fato, ato) corn conscriptio (sua transferencia para suporte e 
meio sernântico e juridicamente credivel), coni as denorninacoes latinas como 
quer a teoria da Diplomatica. Alias, nao se foge da faceta fundamental, ja 
acima referida, da caracterizacao documentaria: matéria-meio-contendo, em-
bora, aqui diferenciada, porque marcada pelos ditarnes do Direito, o que não 
ocorre corn o documento genéricarnente considerado. 

Como matéria, podem ser visualizados os elementos externos, ja mencio-
nados, isto e, os aspectos fisicos estruturais (suporte, sinais de validacdo etc); 
como meio, elemento intermediario, a especie documental especifica e as for-
mulas pré-deterrninadas da redacao. A cada espécie, como ja afirmado, 
corresponde uma formula diplornatica. Conscriptio, portanto. Como contendo 
que, na verdade é mais que isso, se entendido corno não so a mensagem impli-
cita. Isto porque devem ser abrangidos os demais aspectos substancias (proveni-
encia, funcoes, acdo/fato implicitos etc). Tudo isso é dominio da actio. Reite-
rando, portanto, "o documento e a fusão de dois elementos essencialmente 
necessarios: a actio juridica, o fato, a ac -do documentada e a sua própria passa-
gem para o escrito, sua conscriptio"'". 

Estamos no campo, como se evidencia, da genese do documento. A actio 
pode ser mais profundamente considerada, como a acao ou atuacao da parte 
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ou partes interessadas na criacao, modificacao ou extincao de determinada 
situacao juridica. A conscriptio pode ser vista como a passagem para escrito, sob 
condicOes juridicamente validas, desta situacao das partes (a propria etirnologia 
da palavra explica-o: vern de conscribo, consignar por escrito). Esta conscriptio 
pode ser necessaria ou voluntaria, segundo venha imposta por lei ou dependa 
unicarnente do arbitrio e livre vontade das partes. Entretanto, urna e outra, 
actio e conscnfitio gerarn-se, corn toda independencia entre si. Assim, nao e con-
veniente considerar a actio como fase prévia ou inicial da génese documental, e 
sim, simplesmente corno seu antecedente necessario, sem o qual não tern senti-
do nem razdo de ser nenhum docurnento. 

A circunstancia do docurnento irnplica tanto na presenca de urn fato e de 
urna vontade de rnanifesta-lo, como a vontade de dar origem ao ato (em Diplo-
matica, o fato nao deve ser confundido corn o contendo. Este vern a ser a 
manifestacao do primeiro, através do documento. 0 terrno contendo cid a idéia 
de representacao, comunicacao). A producao do docurnento tambérn indica 
urn propeisito. De fato, a existência de qualquer registro, direta ou potencial-
mente deterrnina consequências, isto e, pode criar, preservar, rnodificar ou 
concluir situacOes. Adernais, o docurnento por meio do qual urn fato e urna 
vontade deterrninarn consequéncias é o resultado de um procedimento, de urn 
processo de criacao, urn processo genético que se vera refletido na categoria 
documental que se converte em urn dos elementos constitutivos do documento 
arquivistico escrito". 

"0 processo criaclor cla actio corneca sempre corn urna declaracdo o mani-
festacao de vontade da pessoa que cleseja outorgar urn ato juridico pelo qual se 
faz nascer uma determinacia situacdo juridica, ou se modifica ou extingue urna 
situacdo existente. Tal cleclaracdo de vontade, quando ernane de urna institur-
cao governamental ou administrativa investicla de autoriclade suficiente, consti-
tuird urn ato do governo ou da administracao que sera parte de todas a atuacoes 
e funcoes adrninistrativas ou governamentais que lhe sejarn proprias, rnesmo 
que a iniciativa que inicie ou provoque a rnanifestacdo de vontade provenha de 
outra entidacle governamental on administrativo porcine também esta se move- 

ao faze-lo, no Ambito das proprias funcoes. Mas, quanclo a cieclaracao de 
vontade ernane ou procecla de urna pessoa ou instituicao privada, tal declaracao 
nao sera., evidenternente, nenhurn ato do governo nem da administracdo enca-
minhacio para a consecucao de cieterminado servico piablico e sirn, sornente, é 
rnanifestacao de uma vontade on da necessiciacie de se outorgar arinele ato juridico" 12 . 
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A passagem da actio para conscriptio é provocada, como se ve, pela mani-
festacao espontanea de vontade soberana, da autoridade no desempenho de 
sua triplice atividade judicial, legislativa ou juridica muito frequentemente 
provocada pelapetitio ou 

Estas consideracoes vêm a tona quando se pensa em analisar a documen-
tacao produzida/recebida/acurnulada pelo Conselho Ultramarino, no exerci-
cio das suas funcoes, da qual e parte integrante a Consulta ora em analise. 
Havia todo um procedirnento juridico-administrativo de producao documen-
tal, tramitacao e procedimentos naturalmente ligados as próprias atribuicoes 
daquele órgdo. 

Aquelas consideracoes acima explanadas nos perrnitirao distinguir actio 

de conscriptio e entendermos as partes do discurso diplomatico quando proce-
dermos a analise. 

0 documento diplornatico é o testemunho escrito de um ato de natureza 
juridica redigido em observancia a formulas estabelecidas que se destinarn a 
dar-lhe fé e forca de prova". 0 "modelo diplomatico" funciona tanto para os 
documentos governamentais (relacOes Estado-cidadaos), quase que na mesma 
relacao como funcionam as "formas notariais "no caso dos docurnentos priva-
dos (o registro de "fé" das relacOes cidadao-cidadao). Tanto uns como outros, 
se incorretarnente veiculados invalidarao a aplicabilidade legal de seu conte6c10. 

0 processo da genese documental parte da manifestacao de vontade, 
como referido acima, quando tratarnos de actio e conscriptio. 0 fato deve trans-
formar-se em ato juridico. Este adotara a forma documental adequada — a 
espécie — para que se concretize. 0 ato pode surgir por peticao ou requerimen-
to da parte interessada ou pode surgir sem mediacao, espontanearnente, como 
urn ato da administracao, da autoridade no desempenho da sua triplice ativi-
dade judicial, legislativa ou executiva'. 

Evidencia-se que a producao dos documentos não tern a rnesrna comple-
xidade. No caso dos documentos dispositivos, eles tern urn carater decisório 
que sirnplifica sensivelmente o processo da redacao. Na exposicao ja aparece a 
razalo de ser da sua origern, o fato/ato que provocou a sua criacao. Todo docu-
mento tern urn autor ou autores e é dirigido a urn individuo ou a uma coletivi-
dade e sua génese esta datada de urn lugar (data tópica) e tern uma data (data 
cronologica) e se produz por alguma razdo contida em seu texto. Ha condicoes 
de aplicacao e de sancao também constantes dele. A trarnitacao do docurnen-
to, da sua origem a sua aplicacao depende, da estrutura burocratica do tempo, 
do pais e do Direito que ali comanda a sociedade. 

3 	• " Luis Nunez Contreras. Concepto de docurnento. In: Archivistica: estudios basicos. Sevilla, 
DiputaciOn Provincial, 1981. 

14
' Heloisa Liberalli Bellotto. Identificacao diplomatica dos clocurnentos. In: 	. Arqui- 

vos Pelmanentes: tratamento documental. Sâo Paulo, TAQueiroz, 1991. 
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Para poder seguir os passos da tramitacdo documental convérn imaginar 
a sociedade que os produz corno uma pit-Amide em cujo apice esta o Rei, se-
guindo-se as autoridades metropolitanas o centrais, seguidas das autoridades 
locais, depois as autoridades menores, e, em Ultimo lugar, os snditos. Esta mes-
ma estrutura, a das metrOpoles ibéricas, pode ser transladada para America, 
corn as autoridades delegadas, vice-reis, governadores, carnaras municipais etc. 
E o que se da precisarnente corn o caso luso brasileiro, dos documentos acumu-
lados pelo Conselho Ultranjarino. 

A circulacan dos papeis sera descendente quando se trate dos que descem 
do Rei e das autoridades superiores. Os docurnentos ascendentes sac) os que 
sobem dos snditos as instâncias superiores u'. Ha ainda os horizontais, isto é, os 
que se distribuem entre pessoas ou autoridades do mesmo nivel. E interessante 
que, mesmo do ponto de vista geografico, e isso que se da: os que sobern do 
Brasil a Portugal (do hemisfério sul ao norte) e os que dali descern (do hemisfé-
rio norte ao sul). 

Conforrne o tipo documental, segundo seja a atividade que o produza ou 
o interesse que o prornova, a direcao sera ascendente ou horizontal e pode 
terminar seu destino (chegar a concecucao do que esta proposto) sem que se 
produza outro docurnento. Entretanto, pode haver o caso de, na tramitacão, 
serem necessarias anexacCies, vindo-se a constituir urn processo, forrnando-se, 
entdo, urn docurnento rnithiplo, com exemplares internos de urna e outra cate-
goria (ascendentes e descendentes). Na verdade, produzem-se carninhos geo-
graficos de ida e volta, sem que se percam as caracteristicas genéticas: os docu-
mentos dispositivos reais como cartas régias, provisoes, resolucOes reais, resi-
dencias e outros são sempre descendentes. Requerimentos, oficios (corn gamas 
diversas, corno verernos), informacoes de servico e outros são ascendentes. Da-
se o caso do docurnento ascendente, dentro da própria administracdo. Assim 
se configurarn os docurnentos opinativos que vão dos Conselhos ao Rei. Urn 
exernplo tipico desta categoria e o dOcurnento mais pertinente ao Conselho 
Ultrarnarino, que é a consulta. 

0 texto do discurso diplomatico, na realidade, é a unido entre partes 
distintas, o protocolo inicial, o texto propriarnente dito e o protocolo 
Nestas tres partes evidenciarn-se as coordenadas (as formulas diplomaticas obri-
gatOrias segundo a especie documental determinada pelo ato juridico e seu 
objetivo) e as variantes (teor pontual e circunstancial relativo as especificidades 
do ato aplicada a urn fato, pessoa, assunto). Nem todas as partes ocorrern ern 
todas as espécies documentais, entretanto, é possivel que se vislurnbrern, ao 
menos, para efeitos didaticos. 

lc 	• 
i • Vicenta Cortes Alonso.La genesis documental. In: 	 Paleografia y Diplomatica de 

Espalier] America en los siglos XVI e XVII. Madrid, Instituto de Cooperacion Iberoamericana, 
1986. 

I i • Luis Nunez Contreras, cit. 
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0 protocolo inicial ou protocolo, e constituido por invocacao (invocatio) 
que, em geral, so ocorre nos atos dispositivos mais antigos ou muito solenes (a 
expressao "Em nome de Deus" é um exemplo de invocacao); seguem-se a 
titulacao (intitulatio), formada pelo nome próprio da autoridade de que emana 
do ato e por seus titulos, seja ela a autoridade soberana ou a delegada; a direcao 
ou endereco (inscriptio) é a parte que nomeia a quem o ato se dirige, seja urn desti-
natario individual ou coletivo. 0 protocolo inicial termina pela saudacao (salutatio). 

0 texto, que tern "todos os seus elementos comandados pela natureza 
juridica do ato e por seu objetivo' constitue-se: de prearnbulo (prologus ou 
exordium), no qual se justifica a criacao do ato, de forma breve e genérica. Ndo 
se trata ainda dos "considerandos". Esta justificativa pode ser de ordern moral, 
ordern juridica ou ordem material ("pelo bem do povo" é urn exemplo de 
preambulo); de notificacao (notificatio oupromulgatio), que pode ser entendida na 
expressao: "Tenho a honra de comunicar a vOs"; de exposicao (narratio), que 
sao os considerandos, nas quais sac) explicitados as causas do ato, o que o origi-
nou, quais as necessidades administrativas, politicas, juridicas, econôrnicas, 
sociais ou culturais que o tornaram necessario; do dispositivo (dispositio), que é 
a própria substancia do ato; é a parte na qual se determina o que se quer, e o 
"assunto" propriamente dito. Iniciado por urn verbo na prirneira pessoa, tais 
como "ordeno", "mando", "estabeleco", "proibo", "sou servido ordenar", etc, 
é a parte que justifica o documento, que foi elaborado em razao dele ; da 
sancao (sanctio ou minatio), na qual se assinalarn as penalidades, no caso do nao 
cumprirnento do dispositivo; da corroboracao ou clausulas finais (valoratio ou 
corroboratio), onde se dispoe sobre os meios morais ou rnateriais que asseguram 
a execucao do dispositivo. 

0 protocolo final ou escatocolo inicia-se após a corroboracao, corn a subs-
cricao/assinatura (subscriptio), isto é, a assinatura do emissor do documento 
seguindo-se as datas (datatio). Nesta, e preciso distinguir a data topica da data 
cronologica. A prirneira é referente a forma como esta designado no documen-
to o local onde ele foi assinado, cabendo, muitas vezes, nao o nome da cidade, 
mas sim a denorninacao de urn palácio, de urna sala ou de urn acidente geo-
grafico. A segunda corresponde a dia, mes e ano. 0 ato norrnativo terrnina 
corn a precacao (apprecatio), que e onde, por rneio de dois elernentos : assinatu-
ras de testemunhas e sinais de validacao, como carimbos e selos reitera-se a 
legalidade do docurnento. 

Como ja afirmado, nern todas as partes diplornaticas surgern em todas as 
espécies, reiterarnos que isto depende da natureza juridica do objetivo visado. 
As especies que mais se aproxirnam do modelo completo sao os atos dispositi-
vos. Mas, todo documento cuja estrutura comporta dados fixos e dados varia-
veis podem ser subrnetidos a analise diplomatica. 
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Colocadas todas essas premissas de ordem teórica e metodologica da Di-
plorna.tica e da Arquivistica pode-se, agora, abordar, o Códice Costa Matose e, 
em seguida, a Consulta a ser analisada Se tomamos por um sentido mais puris-
ta do documento de arquivo, o Códicendo e um urn deles corno um todo, ja que 
apresenta registros legitimamente juridicos e administrativos em sua origem, 
rnas que, no entanto, forarn desatrelados de seus conjuntos organicos. Pode ser 
— e certarnente o foi — ulna peca do arquivo pessoal de Caetano da Costa 
Matoso. E urna peca documental. una e internamente multipla , fruto de urna 
montagem de documentos originais e genuinos uns, e outros, cópias de docu-
rnentos propriamente custodiados em arquivos portugueses e/ou na colônia, 
montagem feita, a maneira dos modernos dossies, em torno de urn tema, no 
caso, toda a problerna.tica fiscal, social, econeirnica, politica e material da extra-
cao, circulacao e consumo do ouro explorado nas Minas Gerais no século XVIII. 
Portanto, tendo sido os seus documentos colecionados (e nao acumulados or-
ganicamente) encontram-se no seu interior tanto autenticos documentos de 
arquivo (isto e , fruto da organicidade do funcionarnento das entidades pnbli-
cas) e outros, que, mesmo coevos e genuinos, podern ser narrativos, particula-
res minutas ou cópias livres. Em posicão intermediária, os documentos notariais 
que, gerados por iniciativa privada, são legitimadores de atos juridicos e ad-
quirem "fé" pnblica. 

0 Códice, enquanto constituinte do arquivo privado de Caetano Costa 
Matoso e externamente organico e genuino documento acumulado 
arquivisticamente, pelo fato do conjunto ser ligado diretamente a acdo profis-
sional e social do seu titular. Internamente, em seus docurnentos componentes, 
não apresenta organicidade, tendo sido colecionado em obediencia ao desig-
nio do titular para que se construisse urn dossiê informativo de assunto que 
dizia respeito diretamente a seu trabalho profissional, enquanto agente da Jus-
tica luso-brasileira. Do ponto de vista da codicologia, trata-se de urn códice 
inautentico, uma vez que não se trata, como formato, de livro em branco que 
teria sido devidamente preenchido, como normalrnente sap os livros de assen-
tamento, os registros e os cartularios, em geral, corn abertura e fecho sistema-
tizados. No entanto, os códices inautenticos tem, tradicionalmente, sido estu-
daclos pela arquivistica e pela codicologia admitindo-se todos os seus elemen-
tos extrinsecos e intrinsecos, tanto quanto os autenticos. 

Urn breve relato da história custodial do Códice Costa Matoso dn.-nos idéia 
da sua tradicao documental: do forrnato de dossié de trabalho de arquivo pri-
vado, passa a objeto de colecdo transmitido por heranca, portanto, proprieda-
de involuntaria. Dai, depois de uma breve estada no comércio das obras raras, 
como peca cobicada, corno preciosidade, objeto de leilao , passa a ser, nova- 
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mente, peca de colecao, agora de urn bibliofilo. Desta colecao, adquirida pela 
Biblioteca Municipal de São Paulo, volta as propriedade piablica e 6, finalmen-
te, colocada a disposicao dos pesquisadores de forma irrestrita. Em outras pa-
lavras, sua história custodial comeca como dossi6 de trabalho aberto, logo en-
cerrado corno códice e integrado a um arquivo pessoal, o de Caetano Costa 
Matoso. Por razöes de herancas familiares, veio a integrar o espolio do Conde 
Arneal, neste caso, como componente de colecdo e nao de arquivo, por não ter 
relacão organica corn a vida e obra do referido Conde. Por motivo de leildo 
passou a propriedade da Casa Maggs Bros., agora como objeto comercial, 
logo adquirido, em Londres, pelo bibliófilo Felix Pacheco. E, como acima refe-
rido, este acervo foi cornprado pela Biblioteca Municipal Mario de Andrade, 
de Sao Paulo, onde se acha na Seccan de Obras Raras. 

Por todas estas razöes, pode haver dificuldades iniciais para urn trato 
diplornatico do Códice como um todo. Mas, se tomados os seus componentes 
em suas partes, ele e possivel. Adernais, a justificativa decorrente para se tratar 
diplomaticamente qualquer urn dos integrantes do Códice Costa Matoso, como é 
o caso da Consulta presente, é que so este tipo de abordagern proporciona ao 
pesquisador a ligacao entre a tipologia documental, juridicamente valida, e o 
ato que a administracao colonial tem em mente e de que instrumental juridico-
adrninistrativos ela se serve para efetivar seus designios. E o documento seleci-
onado pela equipe organizadora do estudo completo do Códice vern a enqua-
drar-se perfeitarnente neste perfil, isto e, o de urn documento organico, dentro 
do funcionamento do Conselho Ultramarino. 

0 corte temporal em que se situa o documento em foco esta balizado no 
século XVIII, mais precisamente, se exarninadas as datas de producao de to-
dos os itens documentarios cornponentes do Códice, elas circulam por entre os 
reinados de D. Joao V (1706-1750) e de D. José I (1750-1777). E, pois, necessa-
rio situar o conjunto documental dentro destes marcos de gestão, porque con-
\fern, para entendimento dos textos, que se aborde ainda que por pinceladas as 
nuances administrativas correspondentes a seu meio genético. Pinceladas por-
que, naturalrnente, em outras partes deste largo estudo e analise do Códice Costa 
Matoso, serdo abordadas as carlacteristicas politico-econOrnicas daqueles dois 
prirneiros reinados do século XVIII luso-brasileiro. Portanto, a rapida 
esquematizacao que se segue tern o objetivo, rnais que tudo, situar a atuacao 
do Conselho Ultramarino, Organ produtor do documento que interessa ora 
analisar. 

A adrninistracdo portuguesa no Brasil no século XVIII — e mesrno anteri-
ormente — estava assente na pessoa do Rei, corno convém a tempos de absolu-
tismo. Ele detérn o poder por urn processo histórico aceito e delega poderes a 
agentes lotados nos vários nrgaos institucionais (Secretarias, Chancelarias, 
Ouvidorias, Provedorias, Conselhos, Casas, Tribunais, Juntas etc.) sejam os da 
MetrOpole, sejam os coloniais e a seus lugares-tenentes supremos na colônia: 
Ouvidores, Provedores e Governadores/Capitaes Generais. 
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A acdo administrativa tern como base juridica a legislacao geral: Orde-
nacoes Filipinas e Leis Extravagantes e mais toda a sorte de instrumentos 
normativos especificos: alvaras, provisoes, regimentos, estatutos, decretos, avi-
sos, resolucOes, portarias, cartas de lei, cartas régias, cartas patente etc. 21 . A 
superintender a organizacdo financeira, juridica e administrativa colonial, si-
tuavam-se em Lisboa, o Erario Regio, que comandava as questoes tributárias 
e financeiras, as Casas da Relacao da Bahia e a do Rio de Janeiro e os respec-
tivos tribunais metropolitanos, para as materias de justica e a Mesa de Consci-
ência e Ordens, para as questoes eclesiasticas e das ordens militares, além do 
todo-poderoso Conselho Ultramarino, pelo qual acabava tarnbérn passando 
quase tudo o que fosse concernente as colônias, mesmo que, segundo a 
especificidade da matéria tratada, dali se passasse a outras esferas de opiniao 
para, afinal, atingir a decisão final da Coroa. 

Funcionando a partir de 1643, surgindo entre as muitas inovacOes oriun-
das da revitalizacao do Estado portugués, apos a separacdo de Espanha — e por 
influência da instituicao espanhola semelhante, o Consejo de Indias — o novo or-
gdo sucedia a algumas funcoes da Casa da India (pois essa, corno tal, subsistiu 
ate 1823), do Conselho da Fazenda e Conselho de Indias (criacOes filipinas). 
Acambarcava atividades dos órgdos extintos, criava novas, suprirnia outras, 
passava a dividir suas atribuicoes corn certos Conselhos e Secretarias no tocan-
te aos negócios coloniais. Eram atribuidas ao novo ôrgao "todas as matérias e 
negócios de qualquer qualidade que forem tocantes aos ditos Estados da India, 
Brasil e Guiné, Ilhas de S. Tome e Cabo Verde, e de todos as mais partes 
Ultrarnarinas e lugares da Africa; e por ele ha de correr a administracao da 
Fazenda dos ditos Estados, e a que deles vier ao Reino se administrara pelo 
Conselho da Fazenda, que correra tambérn corn os empregos e retornos das 
carregacOes" 21 . 

Justificava o Rei D. Joao IV no Decreto de 14 de Julho de 1642 porque 
criava o Conselho Ultrarnarino: "Pelo estado em que se achdo as cousas da 
India, Brasil, Angola, e mais Conquistas do reino, e pelo muito que importa 
conservar e dilatar o que nellas possuo, e recuperar o que se perdeo nos tempos 
passados, e ser precisarnente necessario antes que os dannos que ail tern pade-
cido esta Coroa passem adiante, prover de remédio corn toda applicacan, e 
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por todos os meios justos, e possiveis Me resolve nomear Tribunal separado em 
que particularmente se tratem os negocios daquellas partes... )522. 

Os Conselheiros, nao obstante a forca que lhes emprestava a Coroa, viarn-
se preteridos, muitas vezes, por interferéncia direta de outras autoridades régi-
as ou de integrantes da classe mercantil, a quem interessava interpor-se entre 
os negecios colonais e as resolucoes reais. Em contrapartida, a acumulacão de 
servico, a morosidade, freqUenternente propositada, os pedidos de vistas, os 
novos pareceres, etc. faziam corn que, em geral, no Conselho Ultramarino, os 
pleitos coloniais esperasse ate dois ou tres anos ate que se obtivessem solucaes'. 

Instalado o Conselho, o Alvará de 22 de dezembro de 1643, ordenava 
"que todas as autoridades dos seus Estados, capitanias e mais partes ultramari-
nas remetessem, dai por diante, ao Conselho, diretamente, as cartas, requeri-
mentos e mais negócios que se oferecessem e de que me hajão de dar conta". 
Passariam por ele "todas as ma.térias e negócios, de qualquer qualidade que 
forem tocantes aos Estados da India, Brasil e Guine, Ilha de São Tome e Cabo 
Verde e de todas as mais partes ultramarinas e lugares de Africa... ),24-. 

O Conselho era ouvido sobre os negócios que tinham de ser objeto de 
resolucdo régia, exarando seus pareceres, as célebres consultas, cuja estrutura 
estudaremos adiante. 

O Regimento daquele colegiado estabelecia claramente seu funciona-
mento: composicao, provimento dos cargos, protocolo, procedimentos nas reu-
niöes no Paco, como repartir as materias entre os conselheiros, como elaborar 
os inventasios anuais, as forma da votaca.o,etc. 2 '. 

Para alguns autores que se dedicaram a estudar a atuacdo do Conselho 
na vida imperial portuguesa, seu papel poderia ser mais amplo do que a sua 
finalidade precipua de assessorar o soberano. "Embora designado por tribu-
nal, como era o direito da epoca, o Conselho Ultramarino não era uma simples 
instancia de julgamento ou de consulta. Consta de seu regimento que ele se 
destinava "ao born governo do Estado da India e dos mais ultramarinos, para 
se tratarem nele os negócios daquelas partes sendo tantos e de tanta importan-
cia como são" e "para os negoclos e cousas dos ditos Estado ser bem despacha-
dos e governadas" 2". 

22. Boletim. UltramarMo. Lisboa, v. 1 . 
23. Heloisa Liberalli Bellotto. 0 Estado Portmfues no Brasil: sistema administrativo e fiscal. In: Joel 

Serrão e M. Beatriz Nizza da Silva. 0 Imperio Luso-Brasileiro. (1750-1822). Lisboa, Estampa, 
1986. 

24. Marcelo Caetano. Do Conselho Ultramarino ao Conselho do Imperio. Lisboa, Agencia Geral das 
Colônias, 1943. Ver também Corcino Mecleiros dos Santos. Conselho Ultramarino. In: Dicio-
nario da Colonizafelo Portuguesa no Brasil. Lisboa, Verbo, 1992. 

25. Boletim Ultramarino, cit. 
26.  PORTUGAL. LEIS, DECRETOS. Decreto no. 26.180 de lo. de janeiro de 1936 que 

reorganiza os servicos do Ministério &as Colônias. Diario de Gomm, Lisboa, 7 de janeiro de 
1936. 
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Regimentalmente, cabia ao Conselho Ultrarnarino : 
1. incumbir-se de todas as questhes relativas as corcinias ("todas as mate-

rias e negócios, de qualquer qualidade que forem tocantes aos ditos Estados da 
India, Brasil e Guiné, Ilhas de S. Tome e Cabo Verde e de todas as mas partes 
ultramarinas e lugares de Africa; e por ele ha de correr a administracao da 
fazenda dos ditos estados...)"; 

2. receber cartas e despachos vindos do Ultramar ("ao Conselho virao 
dirigidas todas as cartas e despachos que se me enviarem (...) dos ditos 
Estados..."); 

3. decidir quais naus partiriam para as colOnias, corn quem e quando ("a 
este Conselho pertence consultar que naus e navios devem ir para a India e 
Conquistas e em que forma hao de ir apercebidos de gente de armas e em que 
tempo hdo de partir..."); 

4. incumbir-se do provimento dos cargos de Justica, Guerra e Fazenda 
no Ultramar; passar cartas, provisOes, patentes e despachos ("... se me consul-
tara o provimento de todos os oficiais de Justica, Guerra e Fazenda; e passardo 
as cartas e provisOes que houverern de levar os Vice-Reis, Governadores e 
Capitaes..."); 

5. opinar sobre as rnerces do Rei (" os requerimentos de rnercês, que 
pelos servicos da India e mais conquistas se houverem de fazer nesta cidade....") 27 . 

Tal qual o antigo Conselho da India era constituido por urn Presidente, 
dois conselheiros fidalgos e dois conselheiros letrados, corn mandato de 2 ou 3 
anos, renovaveis. 0 Conselho Ultramarino funcionou ininterruptamente des-
de 1643 ate 1808, quando da transferhicia da Familia Real para o Rio de 
Janeiro. Voltou a cumprir suas funcoes em 1823, tendo sido extinto em 1868, 
quando outros órgaos burocratico-adrninistrativos passaram a encarregarem-
se das colônias no Ultrarnar. 

0 documento de que nos ocupamos e o mais caracteristico dos documen-
tos emanados do Conselho Ultramarino : a consulta 2 ". 

ESPECIE: CONSULTA (Documento nao-diplomatico informativo opi-
nativo, enunciativo, ascendente) —* Ato pelo qual uma instituicao o individuo, 
em cumprimento de urn preceito genérico ou especifico da autoridade maxi-
ma, no caso, o Rei, o assessora em um assunto determinado. Por extensao, 
recebia o nome de consulta o documento que o individuo ou instituicao trans-
mitia ao soberano seu conselho em alguma questa) que lhe havia sido enco- 

27. Marcello Caetano, cit. 1969 e Maria Luiza Abrantes et alii. Arquivo Histórico Ultraniarino: 
innentario das series relatMas ao Brasil. Lisboa, Instituto de Investigacão Cientifica Tropical, 
1997. 

28. Heloisa Liberalli Bellotto. 0 Brasil no acerso do Arquiso Histories Ultramarino: um glossario de 
tipologia documental •olodial. SR) Paulo, 1999 (inédito, em fase de preparo). 
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mendada. * Ato — e seu registro por escrito — pelo qual o Conselho Ultra-
marino assessora o Rei em assuntos coloniais, consistindo em seu parecer 
sobre determinado assunto. 

Consulta, do ponto de vista diplornatico, é urn documento nao-diploma-
tico, no significado purista da palavra, como veremos adiante, informativo, 
oppinativo, enunciativo, ascendente. Em sentido arnplo, ato pelo qual uma 
instituicdo ou individuo, em cumprimento de urn preceito genérico ou especi-
fico da autoridade maxima a assessora em urn assunto determinado. Por ex-
tensão, recebia o nome de consulta o documento que o individuo ou institui-
cao transmitia ao soberano seu conselho em alguma questao que lhe havia sido 
encomendada. No sentido mais restrito, para o caso do presente trabalho, a 
consulta e ato — e também o seu registro por escrito — pelo qual o Conselho 
Ultramarino assessora ao Rei em assuntos coloniais, consistindo em seu pare-
cer sobre determinada questdo. 

A consulta nao e propriamente urn documento diplomatico porque urn é 
um documento interno, sem fé em juizo, nao saindo dos limites da 
administracao. A actio que a consulta encerra não é mais do que uma proposi- 
edo ou conselho, fundarnentada nos pareceres. Não engendra direitos, nem 
obrigacees; aporta ao Monarca elementos de juizo para que dele emane uma 
resolucao. Entretanto, porque contribui para o conhecimento da genese de urn 
documento stricto sensu, isto é, a resolucao real, que é urn documento diploma- 
tico, ocupa per direito proprio urn lugar de documento diplornatico lato sense . 
Neste sentido, é possivel atribuir-lhe urn certo "desenho" obrigatorio, poden- 
do-se, mesmo, fazer-se urna certa adaptacao para efeitos de uma andlise diplornatica. 

As consultas podiam ser de tres tipos: de servieo, de partes ou de merces. 
As vezes, era o Rei que consultava ao Conselho ou era interposto parecer ofi- 
ciosamente nos negócios vindos do Ultrarnar: era a consulta do servico real. 
Outras vezes, o processo se formava no Conselho, por iniciativa dos interessa- 
dos: era uma consulta de partes. Havia tarnbém as consultas de merces, como 
no caso das numerosas habilitacees de soldados e oficiais rnilitares do Ultra- 
mar, que, quando regressados desejavam obter suas recompensas. 0 parecer 
do Conselho (praticamente o dispositivo da Consulta) era dado em regra com 
brevidade e, sendo unanime, era assinado por todos que nele haviam intervindo; 
se, porém, houvesse divergencias de opiniOes, deveria cada urn declarar o seu voto. 

Principal documento-atribuicao do Conselho Ultramarino, a consulta é 
urn documento cornplexo, pois, na realidade, rid() é sornente constituido do 
parecer. Assim, vejarnos: "A consulta é elaborada pelo Presidente e Conselhei- 
ros do Tribunal a que foi dada ordem direta do soberano, ou por Aviso do 
Secretdrio de Estado, para que se consultasse sobre determinada matéria ou 
requerimento de particular. 0 destinatário e sempre o Rei, sobre a qual dara a 

29. Joaquin Real Diaz, cit. 



sua real resolucão. A consulta menciona no seu forrnulario todas as indica-
Vies relativas ao processo burocratico ou circuito do documento. Faz men-
cao ao decreto, aviso ou portaria que manda consultar, ou do documento 
que lhe da origem. Refere o nome dos autores ou requerentes, dos conse-
lheiros quando emitern pareceres diferentes do resto do Conselho, dos pro-
curadores da Coroa e/ou Fazenda, consoante a matéria da consulta, e de 
outros peritos. A resolucao do Rei é dada a margem da Consulta, corn a 
rubrica do Soberano, ou assinatura e do Secretario de Estado". Ao que 
parece, as consultas consideradas as mais importantes eram apresentadas, 
pelo menos nos primeiros decenios do Conselho, pelo proprio Presidente 
consideracao do Soberano. As outras, seguiarn para o Secretario de Estado 
ou das Mercés, que as apresentavam a despacho do Rei.. A partir de 1736, 
eram apresentadas pelo Secretario da pasta concernente as colônias, o dos 
Negocios de Marinha e Ultramar. A resolucdo real era comunicada pelo 
Secretario ao Conselho para este lhe dar cumprimento, expedindo-se os 
necessarios diplomas''. 

Uma adaptacdo de analise diplomatica relativamente a consulta pode ser 
assirn desenhada: 

PROTOCOLO INICIAL: 1. Direfeio (a palavra de abertura é "Senhor" 
ou "Senhora", conforme fosse Rei ou Rainha, Principe-Regente ou Princesa-
Regente). 2. Prefimbulo (justificativa de forma ampla). No caso da consulta pode 
ser a express -do "viram-se neste Conselho" ou "Se baixou a este Conselho a 
cópia da carta...", "Por vários avisos que chegaram a este Conselho..." ou, 
ainda, "A obrigacdo deste Conselho, conforme seu Regimento é dar parte a 
Vossa Majestade do estado das conquistas deste Reino...". 

TEXTO: 3. Exposiflio: sao resurnidos os motivos que levaram a consulta. 
Muitas vezes, ja se entra diretamente na exposicao, prescindindo-se do prearn-
bubo. E, em geral, a parte mais extensa da consulta. Se o documento de origem 
foi urn requerimento, ele e praticamente repetido. 4. Dispositivo: Se se conside-
rar que o dispositivo é a parte do discurso diplomatico que define a razab de 
ser do ato, no caso da consulta, evidencia-se que ela e o dispositivo. Inicia-se 
por "Parece ao Conselho" como urn parecer unanime. Quando os conselhei-
ros não concordam todos corn o mesmo Parecer, são registradas os demais 
pareceres. 5. Corroboraflio: A formula como se termina o texto, indicando as 
condicoes como o dispositivo chegara a seus efeitos : "Vossa Majestade porérn 
rnandara o que for servido", assirn como os despachos do Secretario do Conse-
lho e mesmo a Resolucao final do Rei (grafada na pagina inicial da consulta, 
assim corno os despachos e, as vezes, o parecer dos procuradores da Coroa), 

30' Maria Luiza Abrantes, cit. 
31' Marcello Caetano, cit. 
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podem ser considerados como a corroboracdo, pois, reiteramos, é a parte onde 
se designa as formas para que se cumpra o dispositivo. Sem a resolucao a con-
sulta esta inconclusa ndo enquanto documento opinativo (ja que o parecer esta 
exarado), mas como docurnento decishrio, no comando das aches administra-
tivas no Ultramar. 

PROTOCOLO FINAL: 6. Data tópica: e sempre Lisboa, corn frequencia 
ocorrendo como "Lisboa Ocidental" e a data cronológica é a que corresponde ao 
parecer. 7. Subscriftio: a assinatura é a do presidente do Conselho e a dos Con-
selheiros podem ser consideradas como 8. precafao, assim como todo o tipo de 
registros. 

Uma abordagem analitica da Consulta ora focalizada, a de 22 de maio 
de 1751, relativa ao Regimento das Casas de Fundicao das enseja 
pelo menos tress leituras: a historiografica, que ve seu contendo inserido nas 
problematicas da exploracao do ouro em Minas Gerais na metade do século 
XVIII e sua organizacdo fiscal. Seguramente nao é a que faremos, por ter sido, 
naturalmente, objeto da contribuicao especifica neste estudo do Códice Costa 

Matoso, ademais de ndo entrar no escopo da analise diplornatica. Duas outras 
possibilidades, porém, tern o vies da diplomatica. Mesmo que diversas. Urna, 
aponta para a contextualizacao do docurnento e outra, para a sua estrutura, 
objeto da analise diplornatica propriamente dita. 0 primeiro caso, a aproxi-
macao e ao conteüdo, porém, aqui ndo no aspecto de interesse estrito da 
historiografia, voltado para as politicas econômicas, fiscais e politico-adminis-
trativas da administracao portuguesa no Brasil durante o governo de D. I. 
A contextualizacdo que interessa a diplornatica e a arquivistica (o que ndo quer 
dizer que também nao interesse aos historiadores) é a que tem a ver com o 
funcionamento burocratico do próprio governo; no caso presente, das relaches 
formais entre o Rei e o Conselho Ultramarino. 0 texto ora em exame demons-
tra particularidades deste relacionamento. 

Em outras palavras, que interessa a diplomatica é a estrutura do docu-
mento e o seu contendo, ndo coma assunto objetivo da historiografia, mas 
enquanto revelador das tendéncias do procedimento entre o Rei e o seu 
colegiado maior para assuntos coloniais. 

0 que o texto da consulta mostra é que ndo concordaram os conselheiros 
corn os termos do regimento das minas proposto e chegaram a afirmar, entre 
outras frases mais ou menos igualmente contundentes, que: "Pelo que toca a 
Real Fazenda talvez ndo foi presente a Vossa Majestade quao consideravel 
vird a ser o detrimento dela..."", apontando as razhes de sua dischrdia, a parte 

32. EUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Jo5o Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 67, p. 581-591. 
Idern. Doc. 67, p. 586. 
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final desta consulta deixa entrever a coragem e altivez corn que os conse-
lheiros interpelaram o monarca, mesmo dentro dos preceitos formais de 
etiqueta entre a Coroa e seus suditos. Isto por se sentirem ofendidos e/ou 
minimizados pelo despacho que se seguiu a consulta. A consulta resposta', 
tarnbém estampada apeis a consulta principal, na qual, corn muita pondera-
cao a argumentos de base tinham criticado a forma corno se propunha o 
novo regimento "que se devem usar nas casas de fundicao e intendéncia das 
minas" é reflexo de sua independencia e seguranca de sua própria atuacdo 
nas questoes coloniais. Reagirarn as seguintes palavras de D. José I: "E o 
Conselho fique advertido que as suas mais avias e rnais indispensaveis 
obrigacOes consistem no profundo e sempre inviolavel respeito as rninhas 
leis e na sincera e vigilante e exata diligéncia em promover e zelar a pontual 
observância do que elas contêm, digo, ordenarn"". Acatavarn a atitude do 
Rei mas, entre outras colocacoes, ponderavam, de forma altaneira e segura 
que: "Bern podem os tribunais nao acertar nas consultas corn a real provi-
dencia de seus monarcas, ainda que se conformern, corno devern conformar 
corn as reais intencöes que sernpre são dirigidas ao mais justo e mais conve-
niente, mas nunca se reputou delito o desacerto de parecer que o não seria 
na evidencia se não admitisse em contrario, e dizendo o Conselho no seu 
voto tudo o que entende satisfaz ao fim para que é destinado, e ainda que 
não seja aprovado o seu parecer e nem os votos das consultas impedem as 
resoluceies dos monarcas, que são somente as que saem a piliblico, ficando 
os votos em segredo por muitas razöes de Estado bern manifestas"Th. 

Nesta e em muitas outras consultas revela-se entre diferentes reis e dife-
rentes conselheiros situacdes semelhantes a esta. Nelas é possivel ver-se tam-
bern o lado politico administrativo, mas achega-se mais as relacoes burocrati-
cas, a forrnas e aos procedimentos da suplica, da tramitacdo, dos pareceres, dos 
despachos e das resolucoes das questb:es coloniais em suas várias esferas buro-
craticas e seus vários niveis administrativos, nunca afastados da administracão 
e da sociedade piramidal do Antigo Regime. 

Ja urna segunda abordagem analitica sera a propriarnente diplornatica 
Nela demonstra-se a adaptacdo da analise diplornatica para a presente consulta: 

PROTOCOLO INICIAL: o protocolo inicial restringe-se a direção, que 
é ao Rei. 

TEXTO: no caso, consta de: narrat& ou exposit& (de "Pela brevidade 
corn que partiu a frota e por não haver toda..." ate "...algurna pessoa que 
exista, venha esta a ser vexada sern culpa" 37) (historia-se a questao, a partir 

34. Idem.  Doc. 68, p. 591-594. 
35' Idem. Doc. 67, p. 591. 
36' Idern. Doc. 68, p. 591-594. 
37' Idem. Doc. 67, p. 582-589. 
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do decreto de 3 de dezembro de 1750 que ditava que, enquanto não se 
fizesse o Regirnento das minas, que se seguisse as normas anteriores 
capitacao, chegando, depois, a comentar o projeto do preprio regimento, 
estampado em outro decreto de 9 de marco de 1751. Referências e resu-
mos dos diferentes paragrafos do Regirnento). 

Segue-se o dispositivo (de "Por todas as referidas consideracOes, parece ao 
Conselho..." ate "...casas de fundicao e que se arrendern os reais quintos, o que 
ja votou em duas juntas.") (piimeirarnente o parecer geral sobre que nao se 
deixasse de cobrar a capitacao enquanto as casas de fundicao nao estivessern 
prontas etc..; seguem -se os pareceres individuais, discordantes, quanto a al-
guns paragrafos do regirnento). 

PROTOCOLO FINAL: Data topica: Lisboa e data cronológica: 22 dito de 
1751 Subscriteio: (os conselheiros: Penalva, Metelo. Pardinho. Gusrnao. Corte 
Real. Rangel. Bacalhaur. 

Quanto aos tres docurnentos anexos: 1. despacho real deciseirio, que se 
segue a consulta em causa, como e caracteristico deste tipo documental, esta 
formado apenas pelo dispositivo (TEXTO) e pelas datas topica e cronologica (PRO-
TOCOLO FINAL)'. 2.Quanto a consulta anexa sua narraOlo ou exposit& (TEX-
TO) inicia-se em "Por decreto de 3 de dezembro próximo passado foi Vossa 
Magestade servido..." ate "muitas razifies de Estado bem manifestas" 41 . Disposi-
tivo: (TEXTO): De "Se o Conselho, pelo seu expediente, resolvesse alguns...." 
ate "mais que tern praticado de generosidade e clemencia" 42 . 3. Quanto ao 
aviso: esta formado de narraftio, (TEXTO), de "Sendo presente a Sua Majesta- 
de a consulta..." ate "fevereiro próxirno passado..." 43  ; dispositivo: " ...o rnesmo 
senhor foi ordenar-me que eu restitua..." ate "fara presente ao Conselho" 44 . 
Corroboratiio: "...para que assirn se execute sem réplica" 4 '. : Data tópica: Paco. 
Data cronológica: 22 de marco de 1751. Subscritiio: Diogo de Mendonca Corte 
Real. (PROTOCOLO FINAL)". 

Complementarmente, a titulo de esclarecirnento, lembramos a definicao 47 
 das espécies docurnentais que estdo anexadas a consulta estudada no presente 

trabalho: 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

Idern. Doc. 67, p. 589-591. 
Idem. Doc. 67, p. 591. 
Idem. Doc. 67, p. 591. 
Idem. Doc. 68, p. 592-594. 
Idern. Doc. 68, p. 594. 
Idem. Doc. 69, p. 594-595. 
Idern. Doc. 69, p. 595. 
Idem. Doc. 69, p. 595. 
Idem. Doc. 69, p. 595. 
Idern nota 28. 
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ESPECIE: AVISO (Documento diplomatico dispositivo de correspon-
dência, ascendente ou horizontal, segundo as hierarquia entre emissario e 
receptor) * Sao as cartas que os secretarios de Estado usam. * Ordem régia 
expedida em nome do soberano, expressando sua vontade, pelos secretarios de 
Estado dirigida a presidente ou a conselheiros de colegiados, ou ainda, a qual-
quer magistrado, corporacdo ou particular, pela qual se ordenava a execucdo 
das reais ordens. *E uma ordem regia expedida em nonle do soberano, ex-
pressando sua vontade. Tern forca de lei, muitas vezes, na medida em que se 
restringe, ou amplia, certas leis, decretos ou alvarás. E expedido pela Secreta-
ria ou Reparticao competente em nome do Rei. * Diplomas expedidos pelos 
ministros e secretarios de Estado, por ordem verbal do soberano e em seu nome, 
designando-se diretamente o destinatario, fosse pessoa ou instituicdo. 

ESPECIE: DECRETO (Documento diplomático dispositivo normativo, 
descendente) * Sao diplomas de que o Rei se serve para algum objeto particu-
lar, cuja execucdo vai cometida a algum tribunal ou ministro. Tem tanta forca 
o seu efeito que, muitas vezes, vai derrogar o que por Alvarás se estabeleceu. 
* Ordem do Rei, so por ele assinada corn rubrica. Pode acrescentar, modificar 
ou revogar alguma lei. Seu teor entra diretamente na Narracao e o Protoco-
lo final apresenta a rubrica do Rei. 

ESPECIE: DESPACHO (Documento diplomático informativo opinati-
vo, horizontal entre autoridades) * Manifestacao escrita de autoridade sobre 
assuntos de sua competência, submetidos a sua apreciacao em autos ou em 
papéis administrativos. * Podem ser independentes ou fazer parte de outro 
documento, como no caso das consultas do Conselho Ultramarino. * Repre-
sentam resolucoes, quando decisórios e representam opiniaes, quando 
interlocutórios 

ESPECIE: INFORMAcA0 (Documento diplomático informativo 
enunciativo, descendente ou horizontal) * Instrumento pelo qual se fornecem, 
por solicitacan ou ordem, elementos necessarios ao preparo de um parecer ou 
ao processo decisório. A informacao é sempre provocada. 

ESPECIE: REGIMENTO (Documento diplomático normativo disposi-
tivo, descendente) * Manifestacao de vontade do Rei, representa o conjunto de 
normas disclipinadoras, regedoras: estabelece direitos e obrigacoes e rege fina-
lidades. Estabelece as obrigacoes dos tribunais, magistrados ou oficiais. * Quando 
passado a uma autoridade, Governador, Superintendente ou outra, estabelece 
suas obrigacoes a cumprir a frente do governo, órgdo ou area administrativa 
da qual vai ser responsavel. 
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